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 الرياضية . . . علوم التربيةهيئة تحرير مجلة 

 

 املنصب التخصص العام الدقيق التخصص اللقب العلمي االسم

 رئيس التحرير تربية رياضية يتعلم حرك أستاذ د. مازن عبد الهادي احمد

 مدير التحرير تربية رياضية علم النفس الرياض ي أستاذ د. عامر سعيد جاسم

 سكرتير التحرير تربية رياضية التعلم الحركي أستاذ د. مازن هادي كزار

 عضو تربية رياضية علم التدريب أستاذ د. جمال صبري فرج

 عضو تربية رياضية التعلم الحركي أستاذ د. سامر يوسف متعب

 عضو تربية رياضية بايوميكانيك أستاذ د. علي عبد الحسين حسن

 عضو تربية رياضية طرائق تدريس أستاذ د. صدام محمد فريد

 

 

 

 جلة علوم التربية الرياضية . . .مل االستشاريةهيئة ال
 

 املنصب البلد التخصص الجامعة اللقب العلمي االسم

 استشاري  العراق كرة الطائرة -تعلم حركي  بابل أستاذ ميالدلي د. ناهدة عبد زيد

 استشاري  األردن مناهج وطرائق تدريس األردنية أستاذ د. صادق طالب الحايك

 استشاري  العراق علوم الحركة السليمانية أستاذ د. رائد فائق عبد الجبار

 استشاري  املغرب علوم التربية الرياضية الحسن الثاني أستاذ د. الحسن النبلي

 استشاري  الجزائر التعلم الحركي املسيلة أستاذ د. شويه بو جمعة

 استشاري  العراق التقويم والقياس املوصل أستاذ د. هاشم احمد سليمان

 استشاري  مصر علم النفس الرياض ي حلوان أستاذ د. علي حسنين حسب هللا

 استشاري  العراق علم التدريب الرياض ي القادسية أستاذ د. عادل تركي

 مقوم لغوي  العراق لغة عربية بابل أستاذ منذر ابراهيم حسين د.

 مقوم لغة انكليزية العراق لغة انكليزية بابل مدرس مساعد صفاء عبد الحمزة م.م

 مشرف موقع املجلة العراق حاسبات بابل تقني سيف باسم
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 2022لسنة  العدد الثالث -عشر  الخامساملجلد فهرست 

 الصفحة الباحث وانالعن ت

1 

 ملؤ ددددددددددددددر معددددددددددددددد  
 
تدددددددددددددددريبات جيددددددددددددددد المكتددددددددددددددات الددددددددددددددديناميكي وفقددددددددددددددا

م  800القلددددددب وايربدددددددا تددددددي بعدددددددئ انزيمدددددددات الكبددددددد و نجدددددددا  عددددددددا ي 

 سنة 20تحت 

 م.د فابم عبد الواحد عيس ى

 أ.د جما  صبري فرج

 ا ن بادي كزارا.د م

1-8 

2 

رؤيددددددددددددددة مقترحددددددددددددددة تددددددددددددددي تطددددددددددددددوير اسددددددددددددددتراتيجية التدددددددددددددددريس الحديثددددددددددددددة 

للتربيدددددددددددددة البدنيدددددددددددددة والرياضدددددددددددددية تدددددددددددددي أطدددددددددددددار التحدددددددددددددو ت الرقميدددددددددددددة و 

 جائحة كورونا

 17-9 د محمد عاصم محمد غا ي 

 عقد املدرب الرياض ي املحترف 3

 م.د بان سيف الدين محمود

 م.د ر اد عباس فاضل

 م.م خوالفية رضا

18-25 

4 

ا سدددددددددددددددددددددددددددددتجابات املؤقتدددددددددددددددددددددددددددددة لددددددددددددددددددددددددددددددبعئ املتغيدددددددددددددددددددددددددددددرات الو يفيدددددددددددددددددددددددددددددة 

م بددددددددددددددددددداختمف مسدددددددددددددددددددار الجدددددددددددددددددددري 0150والكيموحيويدددددددددددددددددددة لفعاليدددددددددددددددددددة 

 باتجاه وعكس عقارب الساعة

 م.د سيف ر يد غانم

 م. صون كو  بم  مراد

 أ.د أسامه أحمد حسين

26-34 

5 
تدددددددتيير التددددددددريب الددددددد بني عيددددددد  تحسدددددددين املسدددددددتو  الرق دددددددي بطريقدددددددة 

 ية دفع الجلةأوبراين لفعال

 باقي أحمد

 د. عبد العزيز الوصابي
35-48 

 حارث  اكر أو  حكم دولي بكرة السلة تي ديال  6

 أ.م.د  افر ناموس الطا ي

 م.د صبار محمود شحاذة

 أياد مجيد م.د حيدر 

49-62 

7 
الددددددد كاا ا صدددددددطنااي وتحليدددددددل وضدددددددع الجسدددددددم أينددددددداا التصدددددددويب تدددددددي 

 كرة السلة

 ا.ك.م صبحية سالم محمد سلمان

 أ.م.د عيي الطابر حسين رمضان

 د. محمد عاصم غا ي 

63-69 

8 

كفايدددددددة امدددددددتمك مدررددددددد ي التربيدددددددة الرياضدددددددية للكفدددددددااة املعرفيدددددددة تدددددددي 

تكنولوجيددددددددددددددددا التعلدددددددددددددددديم ا لكترونددددددددددددددددي باملرحلددددددددددددددددة الثانويددددددددددددددددة لتربيددددددددددددددددة 

 بغداد الكرخ الثانية

 85-70 م.د رعد عبد الكا م جواد

9 
دور ممارسدددددددددددددددة اليشدددددددددددددددان البددددددددددددددددني الرياضددددددددددددددد ي تدددددددددددددددي التقليدددددددددددددددل مدددددددددددددددن 

 اليشان الحركي الزائد لد  تممي  الطور ا بتدا ي

 د. عزيزي برابيم

 أ.د ما ن بادي كزار

 ن.د طلحي  يمان

 ن.د كسوري أسامة

86-98 

10 
تدددددددتيير منرجدددددددين تددددددددريبين بالرمدددددددا  املبتلدددددددة والجافدددددددة لتطدددددددوير القدددددددوة 

 الخاصة وبعئ القدرات الو يفية لمعبي الكرة الطائرة
 105-99 أ.د سياد قاسم سعيد املوسوي 

11 
يب تدددي رياضدددة الرمدددي أيدددر برندددامو التصدددور العقيدددي عيددد  دقدددة التصدددو 

 بالقوس

 د. ناصرباي كريمة

 ن.د. جيملي لبنى
106-117 

12 
الكفايددات ا داريددة لرؤسدداا ا تحددادات الرياضددية الفرعيددة ا وملبيددة 

 وغير ا وملبية من وجية نظر أعضائها
 129-118 رعد عدبدد األمديدر فنجان أ.م.د

13 
رياضددددددددة املددددددددرأة بددددددددين الواقددددددددع واملددددددددتمو  تددددددددي ضددددددددوا أبددددددددداف التنميددددددددة 

 2030املستدامة ورؤية اململكة 

 ا.د حنان عي  حسين

 طها.د عي  مصطفى 
130-140 
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 م.د أمنية محمد مصطفى

 د. محمد عاصم غا ي 

 م.م حسام محسن عبد املنعم

14 
تدددتيير اسدددتراتيجية البطاقدددات املروحيدددة تدددي خفدددئ ا خفددداق املعرتدددي 

 وتعلم ميارة استقبا  ا رسا  بالكرة الطائرة للطالبات

 أ.د ل ى سمير حمودي الشيخيي

 أ.م.د  يلة أحمد عبد هللا

 أ.د نابدة عبد  يد الدلي ي

141-151 

15 
عمقدددددة بعددددددئ الو دددددائف ا داريددددددة بتحسدددددين األداا الددددددو يفي لددددددد  

 مسيري أندية ألعاب القو  ل وي ا حتياجات الخاصة

 د. عصام لعياض ي

 صيد صبري 
152-163 

16 
تددددتيير تمرينددددات تخصصددددية بوسددددائل مسدددداعدة تددددي تحسددددين مسددددتو  

 األداا الفني مليارة رفعة النتر للطمب

 م.د عيي صادق  اكر السيموي 

 راض يم.د محمود ناصر 

 م.م دعاا فو ي محمد

164-171 

17 
أيدددددر برندددددامو تددددددريبي مقتدددددرو لتقويدددددة العضدددددمت العلويدددددة باسدددددتعما  

ة التصويب تي كرة اليد
ّ
 األيقا  الخارجية عي  تحسين ميارة دق

 عما الدين حمودي

 رابح بلقوش ي

 خالد  نوف د.

172-181 

18 
الصددحة النفسددية وعمقبهددا بددالتكيف الدراردد ي لدددرس الجمناسددتك 

 الفني لد  طمب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 أ.د  يماا عيي خميس

 م.د سعاد خيري كا م

 د الحمزة باديم.م اما  عب

182-192 

19 

 سددددددتخدام التعلددددددديم الفدددددددردي الددددددد اتي بطريقدددددددة البرمجدددددددة تدددددددي تعلددددددديم 

-11ا نشددددطة الرياضددددية املدرسددددية عنددددد تمميدددد  الطددددور املتوسدددد   

 ( سنة14

 د. بن يوب عبد العيي

 د. سيايلية  كري 
193-202 

20 
تتيير تدريبات متواترة عالية الكثافة تي تطوير القدرة الخاصة عي  

 التحمل واألداا املياري الرجومي لمعبي كرة السلة املتقدمين

 م.د سلمان داود طعيمه

 م.م  ياب احمد نعمه
203-213 

21 
التوافق الدرار ي وعمقته بامللل األكادي ي لد  طمب كلية التربية 

 البدنية وعلوم الرياضة تي جامعة تكريت

 أ.د ابتسام حيدر بكتاش

 م.د ند   برابيم عبد الرضا

 م.م أسامة أنور ألبياتي

214-223 

 املعوقات التي تواجه مدرب السباحة تي ا ندية العراقية 22

 أ.م.د حسنين عبد الواحد  عيلة

 م.د وليد خالد عبد اليادي

 م.م محمد حسن جبر

224-235 

23 
ايدر مدنرج تعلي دي وفدق التفضديمت الحسدية تدي تعلدم ميدارتي الصددد 

 والدفاع ضد الرجوم الخاطف بكرة اليد للطمب

 م.د سامر ميدي محمد صالح

 م.د رياض اموري  عمن

 محمد كريم م.د غيث

236-246 

24 

ر تمرينددددات بمصدددداحبة التحفيددددز الكيربددددا ي تددددي القدددددرة ا نفجاريددددة ايدددد

للددددددددرجلين والوقايددددددددة مددددددددن اصددددددددابة مفصددددددددل الركبددددددددة لمعبددددددددي ا رتكددددددددا  

 والزاوية بكرة السلة املتقدمين

 ا.م.د احمد عبودي حسين

 ا.م.د حسنين جمعة عصري 

 ا.م.د حيدر عبد عيي حمزة

247-252 
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25 

فاعليدددة ميددددان تعلي دددي تدددي تطدددوير التوافدددق والتدددوا ن الحركدددي ودقدددة 

ميددارتي حددائ  الصددد والدددفاع عددن امللعددب بددالكرة الطددائرة لمعبددين 

 النا ئين

 م.د. محمود ناصر راض ي

 م.د افراو باقر عبد الجليل

 عمر حسام الدين صم م.م 

253-263 

26 
الثقة بالنفس وعمقبها بتداا بعئ امليارات األساسية بكرة القدم 

 لطمب الصف األو  املتوس 

 م.م خلف جم 

 م.م صالح نهاد صالح
264-273 

27 
الضدددددددددددغون املينيدددددددددددة وعمقبهدددددددددددا بدددددددددددالتردد النفسددددددددددد ي ملدررددددددددددد ي التربيدددددددددددة 

 الرياضية للمدارس الثانوية تي محافظة النجف ا  رف

 أ.م.د عيي محمد جواد الصا غ

 أ.م.د محسن محمد حسن األسدي

 م.د بشار عبود فاضل

274-283 

28 
عمقددددددددة بعددددددددئ امليددددددددارات النفسددددددددية بالتوجدددددددده نحددددددددو أبعدددددددداد التفددددددددوق 

 الرياض ي لمعبي الكرة الطائرة

 م.د غيث محمد كريم

 م.د سامر ميدي محمد صالح

 م.د رياض اموري  عمن

284-297 

29 
بعدئ خطدد  دفدداع املنطقددة الفرقددي  أيدر تمرينددات خططيددة تددي تعلددم

 لمعبي كرة السلة الشباب

 م.د فاضل محمد عبس

 أ.م.د ميند نزار كزار
298-304 

30 
و نجدددا  عددددو أيدددر تمريندددات بدنيدددة خاصدددة تدددي القدددوة املميدددزة بالسدددرعة 

 متر للشباب 400

 م.د  براا سعد عزاوي 

 م.د رضا عبد الحسين بادي

 م.م حيدر نزار محمود

 ببة عيدان عبد عيي

305-312 

31 
الرياضددددة املدرسددددية ودراسددددة التحددددديات التددددي تواجدددده تنفيدددد  مندددداهج 

 لتربية الرياضية تي املدارس الحكومية تي مصرا
 324-313 د. محمد محمد سعد صفا

 الطبيعة القانونية لعقد ا ستثمار الرياض ي 32
م.د فاطمدددددددددددددددددددددددددددة عبدددددددددددددددددددددددددددد الدددددددددددددددددددددددددددرحيم عيدددددددددددددددددددددددددددي 

 لماوي املس
325-331 

33 
تي الدم لمعبي  تتيير حمل املباراة تي بعئ املتغيرات البيوكيميائية

 كرة اليد

 أ.د حسين عبد ا مير حمزة

 م.م محمد فتاو غني الصراف
332-336 

 عمقة قلق املستقبل بمستو  الطموو األكادي ي لد  الطالبات 34
 أ.م.د ميساا نديم أحمد

 أ.م.د عبير داخل السلي ي
337-346 

35 

ة النفسدددية لدددد  القيمدددة التيبؤيدددة بدددا لتزام الرياضددد ي بد لدددة اللياقددد

منتسدددددبي مدددددديريات التددددددريب البددددددني والعددددداب الشدددددرطة تدددددي الفدددددرات 

 ا وس 

 أ.د محمد نعمة حسن الشمري 

 .م عيي ابرابيم مالك الجبوريم
347-358 

36 
بددددالعنف الجددددام ي لددددد   املندددداخ ا داري وا مددددن النفسدددد ي وعمقبهمددددا

 الطلبة
 369-359 أ.د حيدر عبد الرضا الخفاجي

 

 



 Vol.15 - No.3 - 2022   1-8  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 1 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
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يحتددددددددددل العلددددددددددم والبحددددددددددث امليددددددددددداني واملختبددددددددددري مكانددددددددددة متقدمددددددددددة تددددددددددي ا بحدددددددددداث ألنهمددددددددددا  عدددددددددددان املحركددددددددددان األساسدددددددددديان 

لتطدددددددددددوير نشددددددددددداطات الحيددددددددددداة النظريدددددددددددة والعمليدددددددددددةب ومدددددددددددن خبدددددددددددرة البددددددددددداحثون امليدانيدددددددددددة وا كاديميدددددددددددة  حظدددددددددددوا أن مدددددددددددن األسدددددددددددباب 

متدددددددددر تددددددددددي العددددددددددراق خدددددددددم  السددددددددددنوات األخيددددددددددرة وتراجعددددددددده عددددددددددن املسددددددددددتويات  800ة لتدددددددددددني ا نجددددددددددا  تدددددددددي مسددددددددددابقة ركددددددددددئ ا ساسدددددددددي

العربيدددددددددة والقاريدددددددددة ىدددددددددي الحاجدددددددددة امليحدددددددددة الددددددددد  ا بتمدددددددددام با عدددددددددداد البددددددددددني الددددددددد ي يتناسدددددددددب مدددددددددع  مكانيدددددددددات وقددددددددددرات العددددددددددائين 

جيددددددددددد المكتددددددددددات الديناميكيددددددددددة واملعتمددددددددددد عيدددددددددد  وفقددددددددددا للمسددددددددددابقة ومتطلباوهدددددددددداب وبدددددددددد ا دفددددددددددع البدددددددددداحثون الدددددددددد  اعددددددددددداد تدددددددددددريبات ب

مؤ ددددددددددر معددددددددددد  القلددددددددددب كتسددددددددددداس ملعرفددددددددددة املقدددددددددددرة البدنيدددددددددددة والكيميائيددددددددددة ليدددددددددد ه التدددددددددددريبات عدددددددددددن طريددددددددددق التمعددددددددددب بمسدددددددددددتو  

انتدددددددداج المكتددددددددات تددددددددي الخميددددددددا العضددددددددلية ايندددددددداا التدددددددددريبات. و هدددددددددف البحددددددددث الدددددددد  التعددددددددرف عيدددددددد  ايددددددددر تدددددددددريبات جيددددددددد المكتددددددددات 

 سنة. 20م تحت  800 ر معد  القلب وايره تي بعئ انزيمات الكبد و نجا  ركئ الديناميكي وفقا" ملؤ 

البدددددددددداحثون املددددددددددنرج التجريبددددددددددي باملجموعددددددددددات املتكافئددددددددددة  الضددددددددددابطة والتجريبيددددددددددة( حيددددددددددث حدددددددددددد مجتمددددددددددع البحددددددددددث  تبنددددددددددى

سددددددددددددنةب وتددددددددددددم تطبيددددددددددددق تمرينددددددددددددات جيددددددددددددد 20( عددددددددددددداا بتعمددددددددددددار تحددددددددددددت 14متددددددددددددر الشددددددددددددباب وبواقددددددددددددع   800بمجموعددددددددددددة مددددددددددددن عدددددددددددددا ي 

( مدددددددددن خددددددددددم   يددددددددددادة سددددددددددرعة الددددددددددركئ 6تدددددددددات الددددددددددديناميكي وفقددددددددددا ملؤ ددددددددددر معدددددددددد  القلددددددددددب عيدددددددددد  املجموعددددددددددة التجريبيددددددددددة  ن المك

وخفضدددددددديا داخددددددددل تكددددددددرارات املجموعددددددددة الواحدددددددددة حيددددددددث يزيددددددددد مسددددددددتو  تددددددددراكم المكتددددددددات بزيددددددددادة سددددددددرعة الددددددددركئ تددددددددي املسددددددددافة 

هددددددددا  دددددددددة الددددددددركئ عيدددددددد  وفددددددددق مؤ ددددددددر املقددددددددررة للددددددددركئ الشددددددددديد ويقددددددددل مسددددددددتو  تددددددددراكم المكتددددددددات تددددددددي الفتددددددددرات التددددددددي تقددددددددل ف 

 3أسددددددددابيع وبواقددددددددع 8(عيدددددددد  تدددددددددريب املدددددددددرب وملدددددددددة 6ض/ د(ب تددددددددي حددددددددين بقيددددددددت املجموعددددددددة الضددددددددابطة  ن  120معددددددددد  القلددددددددب  

ملعالجدددددددددددددة البياندددددددددددددات والحصدددددددددددددو  عيددددددددددددد  النتدددددددددددددائوب وقدددددددددددددد توصدددددددددددددل  SPSSوحددددددددددددددات تدريبيدددددددددددددة تدددددددددددددي األسدددددددددددددبوع الواحدددددددددددددد واسدددددددددددددتخدم 

ات جيددددددددد المكتددددددددات الددددددددديناميكي وفقددددددددا ملؤ ددددددددر معددددددددد  القلددددددددب كددددددددان لدددددددده ايددددددددر البدددددددداحثون  لدددددددد  أبددددددددم ا سددددددددتيتاجات وىددددددددي ان تمريندددددددد

 سنة. 20م لمعبين تحت  800ايجابي تي تكيف عضلة القلب وتي انجا  ركئ 

 م .800انزيمات الكبدب و نجا  ركئ  : تدريبات جيد المكتات الديناميكيب الكلمات املفتاحية
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The science and research of field and laboratory had occupied the first position because they are 

considered as the primary engines for developing all life process, and from the researchers experiences on the 

field and academic , they noted that one of the basic reasons for the low performance in competitions of running 

800 meters in Iraq during the recent years and its retreat from the Arab and international levels, it needs physical 

preparation commensurate with their abilities and capabilities according to the competition and its 

requirements. This is what prompted the researchers to prepare dynamic tactical effort training according to 

heart rate index, i.e. the physical and chemical basis for these exercises is that we manipulated the level of lactate 

production in muscle cells during exercises by increasing the speed of running and reducing it within the 

repetitions of one group. The research aims to identify on dynamic lactate exercises according to heart rate index 

and its effect on some liver's enzymes and the performance of 800M in runners under 20 years. The researchers 

adopted the experimental style with equal groups and determined the research community 800M youth runners 

(N=14) under 20 years. The experimental group (n=6) performed dynamic lactate exercises, as the level of 

lactate accumulation increases by increasing the speed of running in the prescribed distance in severe sprints and 

the level of lactate accumulation decreases in periods when the intensity of running is decreasing according to 

the indicator of heart rate (120 b/m). And SSPS was used to get the results. The researchers reached the most 

important conclusions, that the exercises of the dynamic lactate effort according to the heart rate index had a 

positive effect on the adaptation and normalization of the size of heart muscle and on the performance of 800 M 

in runners under 20 years 

KEY WORDS: Dynamic Lactate exercise, Liver Enzymes, performance of 800 M 
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The effect of dynamic lactate exercises according to heart rate index and its effect on some liver's 

enzymes and performance 800m in runners under 20 years. 

 

The last decades had shown wide expended in application of scientific principles in sports, which reflex 

in apply different sciences to develop sport achievement, especially in physiology, The sport men trust in 

important of acquisition and realization to the basic physiology knowledge, The physical achievement in all sport 

and athletes depend on integrated status of physiological work in body systems, as the health status and the 

capability to the physiological reacts to meet the competition challenges despite of technique, tactics and skills. 

So the fine achievement level depends on the reacts through training. So the main purpose of this research is to 

evaluate its rule in the sport achieve and performance, this is can be seen clearly in 800m competition, which is 

one of the most exciting middle distance competitions at the Olympic and globally in athletics. The dynamic 

lactate is one form of interval training that differed in contact from traditional as well as fartlek, This method aims 

primarily to develop special endurance (anoxygenic power) as well as general endurance (oxygen power).The 

importance of the research lies in laying down scientific and codified bases for the dynamic lactate effort 

exercises according to the heart rate index of 800m runners under 20 years old, and that the physical and 

chemical bases the training took is that it deliberately works on manipulating the level of lactate production in 

muscle cells where the level of lactate accumulation increases with increasing speed in the prescribed distance 

for intense running and the level of lactate accumulation decreases in the periods when the intensity of running 

decreasing according to heart rate downs to 120 b/m. 

The problem of the research was that in recent years it was noticed that the performance in 800m in Iraq 

was low and it is decline from Arab and continental levels. This prompted the researchers to prepare dynamic 

lactate training for young runners and defects in the physical preparation process, which are the cornerstones to 

developing various sports skills, which are necessary to match the ability and capability of the player.  

The research aims to : 

- set up dynamic lactate training exercises according to heart rate index in 800m runners under 20 years old. 

- -to identify the effect of dynamic lactate exercises according to heart rate index in some liver's enzymes and 

the performance of 800m runners under 20 years old. 

The researchers hypothesized that there is a positive effect of dynamic lactate exercises according to 

heart rate index in some liver's enzymes and the performance of 800m runners under 20 years old.  

The procedures: 

 Research methodology: The researchers used the experimental method with a pre- post tests for the two 

equal groups (control and experimental group) for it’s suitability to the nature of the research. 

Research community and it's sample: The researchers determined the community with the players (n-

14) of Babylon 's clubs (three clubs: AL- Mahawill, Al- Hilla and Al-Kifl) who participated in 2019 season, the 

runners (n= 12) divided in into two groups (control and experimental) (n= 6 each group). Homogeneity and 

equivalence operations were performed to the sample and the two groups as shown in the tables below. 
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Table (1) Homogeneity Of Sample Members 

Variables Skew Standard deviation median mean Measure unit 

Height - 0.613 0.042 1.70 1.71 Meter 

Mass - 0.124 7.65 72.01 73.71 Kg 

Age - 0.2351 0.82 228,24 232.02 Month 

Training age - 0.541 0.073 84.00 87.84 Month 

 

Table (2) Equivalence Of The Groups 

Indication SIG 
Calculated 

T 

CO.G Ex. G 
Measure unit variables 

s m s m 

Insignificant 0.231 0.884 1.35 41 1.213 40 U/L 
Enzyme 

GPT 

= 0.243 0.673 0.636 34 1.436 35 U/L 
Enzyme 

GOT 

= 0.321 0.678 1.436 12.66 1.312 12.36 m.m/L L.A concentration 

= 0.364 0.895 1.534 109.0 1.363 100.0 b/m Heart rate after effort 

= 0.225 0.907 1.47 2,02 1.214 2:00 M: sec 
800m 

Performance 

Significant in (0.05) if error level less than (0.05) 

Aids, devices and tools used in the research: Observation, personal interview, test and measurement – 

Video camera with a speed of 280/s, various measuring tools (stop watchs. Measure tspe and whisles), 

computer, plastic cones of different sizes, red and white flags / centrifuge, spectrophotometer, cool box and 

echocardiogram. 

- Measurement of physiological, biochemical and physical variables: Blood samples to measure GOT and GPT 

enzymes. 

Heart rate measure by Echocardiogram (the normal value is 70 -80 b/m) 

Performance of 800m.  

The exploratory experience: The researchers conducted on exploratory experiment on Saturday 1/2/2020 on 

three 800m runners from the community, to apply of tests and measurements n them and to exercise of the 

auxiliary work team and application of exercises to the research's sample. 

Pre – tests : They held in AL- Kifl club stadium/ Babylon Governorate on Monday 3/2/2020. 

Main experimental: The sample began carried out the exercises on 5/4/2020. 

The duration of the training was 8 weeks. The number of weekly sessions 3. The total number of sessions was 24. 

Weekly training days were: sarurday, Monday and Wednesday. Use high and medium interval training. The 

training intensity was 80 -90% & 60 – 65%. 
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Post- tests: The researchers conducted the post tests at AL-Kifl stadium on Wednesday 8/4/2020 after 

completing the proposed exercises and with same steps and conditions in which pre – tests were conducted as 

much as possible. 

Statistical aids: mean, median, standard deviation, skew , T- tast for liked nad unrelated samples. 

Results : 

Table (3) The results of the pre –post tests / experimental group 

statistical 

indication 
SIG 

Calculated 

T 

Post - test Pre – test Measure 

unit 
Variables 

s m s M 

significant 0.000 5.987 0.984 38 1.122 39 U/L GPT enzyme 

= 0.001 6.036 2.863 35 2.343 34 U/L 
GOT 

enzyme 

= 0.002 3.561 1.345 14.48 1.451 12.36 MM/L Lactic acid concentration 

= 0.001 4.321 2.232 110.4 2.546 100.0 B/M H R 

= 0.002 7.344 1.233 1.58 1.422 2:00 M:sec 800M performance 

 

 
Figer (1) Differences between pre –post- test (EX . G) 

Table (4) the results of the pre –post- tests (Co – group) 

statistical 

indication 
SIG 

Calculated 

T 

Post – test Pre – test Measure 

unit 
Variables 

S m S M 

sagnificant 0.001 2.122 2.563 37 1.35 41 U/L GPT enzyme 

= 0.002 2.232 1.545 35 0.636 34 U/L 
GOT 

enzyme 

= 0.001 2.456 1.432 13.42 1.436 12.66 MM/L Lactic acid concentration 

= 0.003 1.544 2.659 115 1.534 109 B/M H R 

= 0.001 3.775 1.233 1:59 1.47 2:02 M:sec 800M performance 
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Figer (2) Differences between pre –post- test (co . G) 

Table (5) result of post- tests between the two groups 

statistical 

indication 
SIG 

Calculated 

T 

CO. G EX. G Measure 

unit 
Variables 

S M s M 

sagnificant 0.003 5.987 2.563 39 2.432 40 U/L GPT enzyme 

= 0.002 6.036 1.545 35 1.876 36 U/L 
GOT 

enzyme 

= 0.001 3.561 1.432 13.420 1.567 14.840 MM/L Lactic acid concentration 

= 0.001 4.321 2.659 115 2.983 110.4 B/M H R 

= 0.004 7.344 1.233 1.59 1.888 1:55 M:sec 800M performance 

*Significant in (0.05) if error level less than 0.05 

Discussions: 

The tables (3,4,5) had shown the results of the pre – post tests for the investigated variables , and there 

were significant differences in the post tests in favor of the two groups, The researchers attribute the reason for 

this differences to the use of high intensity exercises of anaerobic system, and when the oxygen rate is low, 

which leads to to increased production of lactic acid in the muscles and then pumped into blood. The increase in 

the production of lactic acid in the blood depends on the type, intensity and duration of muscle work performed 

by the athlete, when the muscle work is of mediun intensity and is done under the use of oxygen, the production 

of lactic acid does not increase. 

The scientifically codified training of dynamic lactate effort is for development of an energy production 

systems specific to or required by the competition (2:153). The researchers believe that the player's ability to 

maintain his speed increase as his physical application improve, accordingly his ability to resist fatigue, resulting 

from continuing to maintain the dynamc lactate effort during the effort exerted in training and to the effort of the 

exercises prepared by the researchers.as well as the quality of coach's training in the traditional interval, 

Therefore, the members of the two groups had carried out high intensity exercises. This training imposes high 

pressures on the internal functional systems of the athlete, so their response was to improve the tolerance of 

these ststems for the pressures imposed on them, and then by adapting to it, the ability developed to tolerate the 

accumulation of higher levels of lactate, so this had to develop the improvement of the runner's step, and so the 

economics' level in running had developed and enhance their performance.(4:3). In addition, focus was given to 



 Vol.15 - No.3 - 2022   1-8  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 7 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

all sessions, which included the correct and appropriate relationship between the components of the training 

load, which effectively contributed to providing the energy needed for achievement, which were developed 

through physically, physiological and biochemical preparation to develop these variables, which had the greatest 

effect on the results, the dynamic lactate training deliberately relied on changing the running speed for the 

specific distance between fast , slow and medium runs, with the remaining of recovery periods constant between 

the repepitions during training. This means that the training effect occurs between periods of fast and slow 

running. That is, during periods of fast running at high intensity, quantities of lactic acid will accumulate in the 

muscle cells, and then this amount of lactate decrease with slow running in the next repetition due to the 

availability of oxygen in slow running, which means that the level of lactate concentration drops during this 

period and rises immediately after in fast running, which means that the lactate will have an undulating 

movement between the ups and downs according to the running speed. 

This method of training provides important adaptations for muscle cells by overcoming the 

concentration and accumulation of lactate acid in muscle cels by the possibility of it's elimination and by using 

the lactate produced as an energy source during the recovery period of less intensity. This means that lactate 

levels will be variable throughout the training period between rise and down.(104:4).As for traditional interval 

training , high intensity periods were exchanged with recovery periods, as in the first and due to the high 

intensity, a high accumulation of lactic acid occur in the muscle tissues, and then this accumulation decreases in 

the recovery. As a result of the two used methods, the runner' ability to tolerate high levels of increased lactate, 

and this is reflected in the applications that develop the performance. (5:5). 

Researchers believe that the development of the player's performance level reversed the development of 

the heart rate level, This certainly occurs from good training and appropriated with the athletes ability, and it's 

from the requirements of 800m competition in terms of the physiological adaptations required when testing the 

lactate threshold by heart rate and speed of running. The higher the speed of running the higher the 

requirements for the work of the heart, especially when running in the track. (56:6). Lactic acid accumulates in 

muscles as a result of exercises that are characterized by maximum or sub maximum intensities and lasts at a 

period of 30 sec – 3 min and take place in pure oxygen conditions at the beginning and then a high oxygen debt 

later occur. Usually, the ranges of concentration of lactic acid during rest about 1- 2 mm/L of blood or about 9 – 

18 mg/100c3 of blood. In the sever anoxic exercises for the lactic acid system, it reaches 27 – 30 mm/L of blood, 

or about 243 – 270 mg/ 100c3 of the blood, especially in high level athletes. The lactic energy system is the 

dominate system for middle distance runners (54:7) as well as the relationship of sports activity with enzymes to 

manage human life, as enzymes play a major rule in this. The process of oxidation and digestion does not take 

place without the presence of special enzymes. And to know the relationship between enzymes and sports 

activity. The exercise leads to an increase in the number of energy houses (Mitochondria) or its size. Thus, it 

increases the activity and effectiveness of oxidative enzymes, for example, speed and strength exercises lead to 

development of phosphagenic energy houses (ATP – CP). As defeated muscles of these phosphate compounds 

increase, increasing the concentration and activity of the enzymes that work to release energy in their system, 

when the athlete performs physical effort, the amount of glucose leaving the liver is large compared to it's 
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amount in rest period, and the amount of glucose consumed by training is directly proportional to the amount of 

the liver's glycogen. (156:8) 

The conclusions: 

- The dynamic lactate effort training according to heart rate index had a positive effect on some liver enzymes 

and the performance of 800m runners under 20 years old. 

- These exercises made more effect than the traditional interval training did. 

- The appearance of an increase in the concentration of some liver's enzymes in the dynamic lactate group 

than in the control group.  

- One of the reasons of the improvement of performance in the dynamic lactate group due to increase in the 

activity and concentration of some liver's enzymes. 

- The recommendations : 

- Paying attention to the physiological and chemical variables , that have a direct effect on enhancing 

performance in middle and long distance competitions. 

- Conducting similar studies on other enzymes and on other groups in other events.  

References 

1 Qusay M. ALI (2004): The effect of long distance running on some physiological variables , University. Of 

Basrah. College of physical education. 

2 Medically reviewed by J. Keith Fisher, M.D. - Written by Jenna Fletcher on January 11, 2019. 

3 Peter John& L ,Thompson (2010); New Interval Training, TI Websit development by Oxford IT Solutions.. 

4 Matthew Fraser Moat (2010); Athletics Coach, Scientific journal issued by the British Union for the Athletics. 

5 Rafee , S.ALL- Kubaisi & Hussein Ali AL-Ali (2009): Theories and applications in sport. Baghdad. 

6 Sherwood. lauralee (2004); Human Physiology from cells to systems . 5th ed : USA, International student 

edition. 

7 Moayad ,Abdul Ali(2017): Biology of physical effort, Dar Al- Manhajia. Amman, Jordan. 

8 Zaidon ,J .M& Fahim ,A . Wahed (2019): Physiology of sport training for high levels- physically, 

physiologically and chemically, Dar Al- Sadiq. Baghdad. 

The sessions 

Training volume M Rest between repetitions Repetitions Intensity % Distance M session Week 

2400m HR back to 120b/m 8 80% 300M 1 

1 4800m   8 80% 600M 2 

7000m   7 80% 1000M 3 

2800m   7 85% 400M 4 

2 3500m   7 87% 500M 5 

3600m   6 87% 600M 6 

3800m   7 87% 400M 7 
3 

4200m   7 87% 600M 8 
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رؤية مقترحة في تطوير استراتيجية التدريس الحديثة للتربية البدنية والرياضية في أطار 

 التحوالت الرقمية و جائحة كورونا
A proposed vision in the development of the modern teaching strategy for physical and sports education 

in the context of digital transformations and the Coronavirus (COVID-19) 

 

 ي د محمد عاصم محمد غاز 

 لية التربية الرياضيةك - جامعة ا سكندرية -مصر 

 

 املقدمة :

مدددددددددع تدددددددددداعيات جائحدددددددددة كوروندددددددددا املسدددددددددتجد و التغيدددددددددرات التدددددددددي طدددددددددرأت عيددددددددد  العدددددددددالم تغيدددددددددرت طدددددددددرق و اسددددددددداليب تددددددددددريس 

الجديدددددددددددددة. و مددددددددددددن أبددددددددددددم بدددددددددددد ه التغيددددددددددددرات اسددددددددددددتخدام بشددددددددددددكل يتوافددددددددددددق مددددددددددددع األوضدددددددددددداع  الطددددددددددددمب داخددددددددددددل الفصددددددددددددو  التعليميددددددددددددة

اسدددددددتراتيجيات تعلددددددديم حديثدددددددة تتناسدددددددب مدددددددع التعلددددددديم ا لكتروندددددددي عدددددددن بعدددددددد و التحدددددددو ت الرقميدددددددة و منظومدددددددة العصدددددددر الرق دددددددي 

و املنصدددددددددات التعليميدددددددددة وتطدددددددددور تدددددددددي  مكانيدددددددددات األجيدددددددددزة ال كيددددددددددة  ب وا سدددددددددتفادة مدددددددددن املدددددددددوارد املتاحدددددددددة مدددددددددن  دددددددددبكات اتصددددددددددا ت

 (14ب صفحة 2021 غا يب  د عي  استمرارية التعلم بشكل رق ي.األمر ال ي ساع

 مدددددددددددددن خدددددددددددددم   دددددددددددددبكة أو  دددددددددددددبكات 
 
التعلددددددددددددديم التدددددددددددددي يحقدددددددددددددق ا تصدددددددددددددا  الفدددددددددددددوري بدددددددددددددين الطدددددددددددددمب واملعلمدددددددددددددين  لكترونيدددددددددددددا

واقددددددددددف التعليميددددددددددة مددددددددددن  لكترونيددددددددددة و منصددددددددددات تعليميددددددددددة حيددددددددددث تصددددددددددبح املدرسددددددددددة أو الكليددددددددددة مؤسسددددددددددة تعليميددددددددددة و محاكدددددددددداة امل

 (4ب صفحة 2021 الرا قب  خم  منظومة التعليم الرجين .

املسددددددددددتخدمة تدددددددددي عمليدددددددددة التعلدددددددددديم والدددددددددتعلم سددددددددددواا التعلددددددددديم التقليدددددددددددي  تعددددددددددد األسددددددددداليب وا سددددددددددتراتيجيات و الطدددددددددرق 

تيجيات التعلددددددددديم التقليددددددددددي تدددددددددي التعلددددددددديم ا لكتروندددددددددي ب ويمكدددددددددن اسدددددددددتخدام أسددددددددداليب و سدددددددددترا(الرجدددددددددين أو التعلددددددددديم ا لكتروندددددددددي

ولكنهدددددددا تسدددددددتخدم بشدددددددكل مختلدددددددف تدددددددي كدددددددل نظدددددددام مدددددددن نظدددددددم الدددددددتعلم املختلفدددددددة التدددددددي تتوافدددددددق مدددددددع التحدددددددو ت الرقميدددددددة و العصدددددددر 

 .(123-122ب الصفحات 2005 الشرقاويب  (املواقف تي املجتمع  جائحة كورونا الرق ي و

 مشكلة الدراسة :

دددددددا  منددددددد  مطلدددددددع تشددددددديد منظومدددددددة التعلددددددديم العدددددددال و العدددددددام
 
فجدددددددر األلفيدددددددة الثالثدددددددةب تغيدددددددرات ميمدددددددة غيدددددددر موجدددددددودةب ومناخ

ا يتسدددددددددم بدددددددددالتنوع والحدايدددددددددة و الرقمندددددددددة ب تددددددددد   دددددددددل يدددددددددورة معرفيدددددددددة تكنولو يدددددددددة تتكددددددددددت أبعادبدددددددددا العلميدددددددددة والتنمويدددددددددةب  جديدددددددددد 

تعددددددددددددة تدددددددددد  معظددددددددددم 
 
املجددددددددددا ت الحياتيددددددددددة و التعليميددددددددددة . وقددددددددددد نددددددددددتو عمددددددددددا سددددددددددبق صددددددددددياغة الدددددددددددو  رؤ  وتنامددددددددددت انعكاسدددددددددداوها امل

كددددددددددددددن  م  مسدددددددددددددتقبلية وسددددددددددددديناريوبات بديلدددددددددددددة لسياسدددددددددددددات التددددددددددددددريس والددددددددددددددتعلم املطلوبدددددددددددددة ملواكبدددددددددددددة بددددددددددددد ه التغيدددددددددددددرات الحديثدددددددددددددةب ي 

ددددددددددت   بتبددددددددددداف 
 
خ
 
مثلددددددددددة ا« ا تاحددددددددددة والجددددددددددودة وتكددددددددددافؤ الفددددددددددرص واسددددددددددتدامة الددددددددددتعلم»بلوروهددددددددددا تدددددددددد  يميددددددددددة اتجابددددددددددات رئيسددددددددددية ت

 
مل

ليخصدددددددائ  التعليميدددددددة املرغوبدددددددة لددددددد ا لجدددددددت الباحدددددددث لتدددددددك ا سددددددداليب تدددددددي تطدددددددوير منظومدددددددة التددددددددريس باسدددددددلوب رق دددددددي و تقندددددددي و 

 تكنولوجي تي اطار تلك التغيرات .

 اهمية الدراسة :

 .  نجا  العمل املطلوب تحسين استراتيجية التدريس -

 ديةتطبيق الخدمات الجديدة واملبتكر والبعد عن الطرق التقلي -

  ستخدام حلو  مبتكرة وجديدة ت  طروق واستراتيجية التدريس  -

 أهداف الدراسة :

 تي منرج التربية الرياضية دعم التعليم القائم عي  استراتيجية التدريس الحديثة -
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م ا لكترونددددددددددي -
ّ
ددددددددددم تددددددددددي تحليددددددددددل املناقشددددددددددات حّتددددددددددى اسددددددددددتخدام تقنيددددددددددات الددددددددددتعل

ّ
 وتقنيددددددددددات التحددددددددددو ت الرقميددددددددددة ب تسدددددددددداعد املعل

  ل  تعاون مثمرأيناا عملية التدريس . الوصو  

 تساؤالت الدراسة :

 ؟لتحو ت الرقمية و جائحة كوروناتي تدريس التربية الرياضية تي اطار ا ما ىي ا ستراتيجية التدريس املقترحة 1

 ما ىي النتائو و املخرجات من تطبيق الرؤية املقترحة ؟ 2

 مصطلحات الدراسة

تددددددددددي املندددددددددداهج الرقميددددددددددة يختلددددددددددف عددددددددددن الددددددددددتعلم تددددددددددي  ىددددددددددي اسدددددددددداليب تدريسددددددددددية ددددددددددي : لرقاسددددددددددتراتيجية التدددددددددددريس تددددددددددي الددددددددددتعلم ا -

املندددددداهج التقليديددددددة تدددددددي صددددددياغة املحتدددددددو  وأسددددددلوب عرضددددددده وطددددددرق تدريسدددددده وتدددددددي الزمددددددان واملكدددددددان الدددددد ي تدددددددتم فيدددددده عمليدددددددة 

 (22ب صفحة 2008 عزميب التعلم. 

ةةةةةةةنر املعلمةةةةةةةين مةةةةةةةن ابتكةةةةةةةار  هةةةةةةةو تعةةةةةةةزز بيئةةةةةةةةالتحدددددددو ت الرقميدددددددة :  -
 
ك 
م  ةةةةةةةنر أن يك ك 

مر  لوجةةةةةةةه, كمةةةةةةةا يك
ً
الةةةةةةةتعلم التقليديةةةةةةةة وجهةةةةةةةا

 (13ب صفحة 2021 غا ي م.ب نماذج تربوية لخلق تواصل أفضل مع الطالب. 

 الدراسات السابقة

البدنيةةةةةة فةةةةةل املةةةةةدارس العامةةةةةة بواليةةةةةة بعنةةةةةوان اسةةةةةتخدام التكنولوجيةةةةةا بةةةةةين مدر ةةةةة ي التربيةةةةةة  (Yamen 2008) دراسةةةةةة 1

 جورجيا. 

بددددددددددفت الدراسدددددددددة  لددددددددد  فحددددددددد  اسدددددددددتخدام التكنولوجيدددددددددا بواسدددددددددطة مدررددددددددد ى التربيدددددددددة البدنيدددددددددة تددددددددد  مددددددددددارس جورجيدددددددددا 

الجدددددددددددديس وسددددددددددددنوات  العامددددددددددددةب با ضددددددددددددافة  لددددددددددددي ذلددددددددددددك فددددددددددددان الدراسددددددددددددة تناولددددددددددددت عالقددددددددددددة املتغيددددددددددددرات الديموغرافيددددددددددددة للمدرسددددددددددددين(

 النظدددددددددر تددددددددد  العوامدددددددددل  الخبدددددددددرة والتددددددددددريب عيددددددددد  التكنولوجيدددددددددا
 
 بدرجدددددددددة اسدددددددددتخدام التكنولوجيدددددددددا تدددددددددي التددددددددددريس. وقدددددددددد تدددددددددم أيضدددددددددا

(مدددددددددن مدررددددددددد ي املرحلدددددددددة ا بتدائيدددددددددة 181التدددددددددى تحدددددددددد مدددددددددن اسدددددددددتخدام التكنولوجيدددددددددا لدددددددددد  املدرسدددددددددين.  دددددددددملت عيندددددددددة الدراسدددددددددة  

بانات بددددددددددف واملتوسدددددددددطة والثانويدددددددددة وقدددددددددد تدددددددددم جمدددددددددع البياندددددددددات عبدددددددددر ا سدددددددددتبانات وقدددددددددد قيمدددددددددت البياندددددددددات املسدددددددددتقاة مدددددددددن ا سدددددددددت

اسددددددددددتخدام العينددددددددددة للتكنولوجيددددددددددا والعوامددددددددددل التددددددددددى تمنددددددددددع اسددددددددددتخداميا. مددددددددددن أبددددددددددم نتددددددددددائو الدراسددددددددددة اسددددددددددتخداما كانددددددددددت أجيددددددددددزة 

القددددددددددرص الرجددددددددددين واأل ددددددددددرطة وسدددددددددداعة ا يقددددددددددداف و ددددددددددبكة ا تصددددددددددا  العامليددددددددددة  ا نترندددددددددددت( ب الحاسددددددددددب ا لددددددددددي دارسددددددددددة أن أك دددددددددددر 

كدددددددددد لك اتادددددددددح أن أقددددددددددل التكنولوجيدددددددددا اسددددددددددتخداما تحكددددددددددم ب % 13.69لدددددددددي للتحضددددددددددير والفيدددددددددديو بيسددددددددددبة أندددددددددواع التكنولوجيددددددددددا ا 

% 13,87ا  عيددددددد  الحاسدددددددب ا لدددددددي بيسدددددددبة ب وتندددددددوع التددددددددريس القدددددددائم أندددددددواع ىدددددددي أجيدددددددزة  %18,89تددددددد  ضدددددددربات القلدددددددب بيسدددددددبة 

%  18,82وكددددددددددددددد لك تدددددددددددددددوفر املعيندددددددددددددددات الرقميدددددددددددددددة ال خصدددددددددددددددية بيسدددددددددددددددبة ب % 87ر الحاسدددددددددددددددبات اينددددددددددددددداا الددددددددددددددددرس بيسدددددددددددددددبة وتدددددددددددددددوفب 

 .%11,81 واألستوديو بيسبة

بعنةةوان دمةةت التكنولوجيةةا فةةل التربيةةة البدنيةةة للمرحلةةة الثانويةةة مةةن حيةةث إتجاهةةات :  (Silverman .s 2010) دراسةةة 2

  املعلمين وممارساتهم.

بدددددددددددفت الدراسددددددددددة الدددددددددد  التعددددددددددرف عيدددددددددد   تجابددددددددددات وممارسددددددددددات مدرردددددددددد ى التربيددددددددددة البدنيددددددددددة باملرحلددددددددددة الثانويددددددددددة ب فيمددددددددددا 

اسددددددددددتخدم البدددددددددداحثين املددددددددددنرج التجريبددددددددددى. تكونددددددددددت عينددددددددددة .  بددددددددددين توجيدددددددددداوهم وممارسدددددددددداوهم يتعلددددددددددق بدددددددددددمو التكنولوجيددددددددددا والعالقددددددددددة

الدراسدددددددددددة مددددددددددددن مدررددددددددددد ى التربيددددددددددددة البدنيددددددددددددة باملددددددددددددارس الثانويددددددددددددة. ومددددددددددددن أبدددددددددددم النتددددددددددددائو أن  تجابددددددددددددات املدرسدددددددددددين نحددددددددددددو تكميددددددددددددل 

وعددددددددة مددددددددن املعوقددددددددات التكنولوجيددددددددا تدددددددد  تدددددددددريس التربيددددددددة البدنيددددددددة وتكنولوجيددددددددا التعلدددددددديم كانددددددددت ا. وقددددددددد عبددددددددر األسددددددددات ة عددددددددن مجم

التددددددددى  يجابيددددددددة ولكددددددددن اسددددددددتخداميم ليددددددددا وتدددددددددرياهم ف هددددددددا كددددددددان محدددددددددود تددددددددؤير عيدددددددد  اسددددددددتخداميم للتكنولوجيددددددددا وتشددددددددمل ضددددددددعف 

امليزانيدددددددة وكبددددددددر عددددددددد تمميدددددددد  الصددددددددف وقلدددددددة التدددددددددريب امليدددددددى. واتاددددددددح أيضددددددددا أن مدررددددددد ى التربيددددددددة البدنيدددددددة مسددددددددتعدون لتطبيددددددددق 

ا عددددددددداد الطالددددددددب واملمارسددددددددة  ذا تددددددددوفرت املددددددددواد املناسددددددددبة. ويددددددددر  املدرسددددددددون التكنولوجيددددددددا تدددددددد  التدددددددددريس  ذا منحددددددددوا الفرصددددددددة 

 . مكانية دمو التكنولوجيا
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بعنةةةةوان استكشةةةةاف اسةةةةتخدام التكنولوجيةةةةا فةةةةل تةةةةدريس التربيةةةةة البدنيةةةةة فةةةةل  ( :Stephanie Bennett 2013) دراسةةةةة 3

 . املدارس االبتدائية

و لوجيدددددددددا تدددددددددي تعلددددددددديم التربيدددددددددة البدنيدددددددددة تددددددددد  املددددددددددارس بددددددددددفت الدراسدددددددددة  لددددددددد  التعدددددددددرف عيددددددددد  فاعليدددددددددة اسدددددددددتخدام التكنددددددددد

ا لبتدائيددددددددددة وذلددددددددددك مددددددددددن خالددددددددددل بحددددددددددث موضددددددددددوعين بمددددددددددا : مدددددددددداذا تمثددددددددددل تجربددددددددددة التربيددددددددددة البدنيددددددددددة املتميددددددددددزة. ومددددددددددا ىدددددددددد  العوامددددددددددل 

املددددددددؤيرة عيددددددددد  اسدددددددددتخدام التكنولوجيددددددددا تددددددددد  تددددددددددريس التربيدددددددددة البدنيددددددددة. اسدددددددددتخدم البددددددددداحثين املددددددددنرج الوصدددددددددفي ملممئتددددددددده لطبيعدددددددددة 

اختيدددددددددددروا بطريقدددددددددددة عشدددددددددددوائية مدددددددددددن مددددددددددددارس مديندددددددددددة قالسدددددددددددقو باسدددددددددددكتلنده ومدددددددددددن (241 دددددددددددملت عيندددددددددددة الدراسدددددددددددة  الدراسدددددددددددة و 

نتددددددددددائو الدراسددددددددددة أن التكنولوجيددددددددددا تزيددددددددددد الدافعيددددددددددة لددددددددددد  الطالددددددددددب تدددددددددد  التعلدددددددددديم. وتدددددددددددعم تطددددددددددور امليددددددددددارات الجماعيددددددددددة لددددددددددد هم. 

 سددددددددتاذ ومقدرتدددددددده عيدددددددد  اسددددددددتخدام اتاددددددددح أيضددددددددا أن املدددددددددخل التدريسدددددددد ى الدددددددد    سددددددددتخدم التكنولوجيددددددددا ربمددددددددا يتددددددددتير بتدددددددددريب ا

 التكنلوجيا.

 التعليق علل الدراسات السابقة

معظددددددددم دراسددددددددات اسددددددددتخدام التكنولوجيددددددددا اعتمدددددددددت عيدددددددد  املددددددددنرج التجريبددددددددى وعيدددددددد  عينددددددددات صددددددددغيرة العدددددددددد تددددددددي رفددددددددع 

مسدددددددددتو  التحصددددددددديل تدددددددددد  تعلددددددددديم امليددددددددددارات الحركيدددددددددة بددددددددددرس التربيددددددددددة الرياضدددددددددية اسددددددددددتخدام الحاسدددددددددب ا لدددددددددي أك ددددددددددر فاعليدددددددددة تددددددددددي 

 دريس التربية البدنية.ت

 استخدام اسلوب التعلم ا لكترونى ت  درس التربية البدنية يؤير  يجابيا ت  تعلم الرياضات الفردية مقارنة -

 بالطريقة التقليدية. -

يقدددددددود اسدددددددتخدام اسدددددددلوب التطبيدددددددق باسددددددددتخدام األجيدددددددزة الحديثدددددددة تدددددددي تددددددددريس التربيددددددددة البدنيدددددددة  لددددددد   يدددددددادة وقدددددددت الددددددددتعلم  -

 .وتبعا . ل لك التحسن ت  األداا ا كادي ي للطالب

 أجراء الدراسة

 
ً
 .راسة الد لطبيعة ملالءمته وذلك الوصفى املسحل املنهج الباحث استخدم :الدراسة منهج : أوال

طالددددددددب  1200طددددددددمب الصددددددددف السددددددددادس باملدرسددددددددة و البددددددددالغ عددددددددددبم مددددددددن  : يتن ددددددددي محتمددددددددع الدراسددددددددة مددددددددن تمةةةةةةةةع الدراسةةةةةةةةةجم

% مددددددددن محتمددددددددع 12و بيسددددددددبة  ( طالددددددددب بالطريقددددددددة العشددددددددوائية100رسددددددددة و تددددددددم اختيددددددددار  مقيددددددددد بنددددددددجمت  ددددددددوؤن الطددددددددمب باملد

 الدراسة

 
ً
 :الدراسة عينة ثانيا

باختيددددددددار عينددددددددة الدراسددددددددة  مدددددددددارس غددددددددرب تيددددددددرة تعلدددددددديم اساردددددددد ي الباحددددددددث تحديددددددددد مجتمددددددددع الدراسددددددددة مددددددددن طددددددددمب قددددددددام

الدددددددددددددب مدددددددددددددن املرحلدددددددددددددة ط (100حيدددددددددددددث بلدددددددددددددغ عدددددددددددددددبم   بالطريقدددددددددددددة العشدددددددددددددوائية لطدددددددددددددمب مددددددددددددددارس غدددددددددددددرب تيدددددددددددددرة تعلددددددددددددديم اسارددددددددددددد ي

 بالصف السادس ا بتدا ي ا بتدائية

  اختيار عنية الدراسة رون 

 أن يكونوا من طمب مدارس غرب تيرة تعليم اسار ي -

 (Team)وبرنامو تيم  (Zoom  مو ان يكون من املشتركين ببرنامو  و  -

 لثالث مراحل وهل
ً
 :  تم إجراء الدراسة وفقا

 املرحلة األولل " اإلعداد " : 1

 ا طددددددددددددار العددددددددددددام للدراسدددددددددددةمجا ته وأبدافدددددددددددده واملتغيددددددددددددرات األساسدددددددددددية املددددددددددددراد تحليليددددددددددددا وكددددددددددد لك تحديددددددددددددد خطددددددددددددوات تحديدددددددددددد -

 املمئمة ووسائل جمع البيانات وك لك  بكة املعلومات العاملية . واألدوات الدراسة

لطددددددددمب مددددددددن أجددددددددل ا طددددددددمع عيددددددددي عدددددددددد ا (مدددددددددارس غددددددددرب تيددددددددرة تعلدددددددديم اساردددددددد ي  ا تفدددددددداق مددددددددع الجيددددددددات املعنيددددددددة بالدراسددددددددة -

  جراا الدراسة والتنظيمات

  عداد األدوات واألجيزة املطلوبة والتتكد من صمحيبها ودقبها . -
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 املرحلة الثانية " الدراسات االستطالعية " : 2

 الدراسة ا ستطمعية األول  : -

 وكان اليدف منها : 1/4/2021ت  يوم  طمب (5قام الباحثين بإجرائها عي  عينة قواميا  

 .  صمحية الدراسة و املوافقات من الجية ا دارية بتجراا الدراسة التتكد من -

 املرحلة الثالثة " الدراسة األساسية " :  3

وعمدددددددددددر املمارسدددددددددددة الفعليدددددددددددة عيدددددددددددي ممارسدددددددددددة  قدددددددددددام البددددددددددداحثين بدددددددددددإجراا القياسدددددددددددات عيدددددددددددي عيندددددددددددة الدراسدددددددددددة مدددددددددددن العمدددددددددددر

مدددددددددددارس غددددددددددرب  خاصددددددددددة بشددددددددددوؤن الطددددددددددمب(مددددددددددن خددددددددددم  النددددددددددجمت الو يفيددددددددددة و Team  و برنددددددددددامو تدددددددددديم( Zoomببرنددددددددددامو  وم  

 . تيرة تعليم اسار ي

 يبين التجانس بين افراد العينة (1)جدول 

 5ن 

 التفلطح األلتواء األنحراف املعياري  الوسيط الوسط الحسابي املتغيرات األحصائية

 0.711 0.908- 1.15 12 12.3 العمر

 0.463- 0.554 0.12 3.00 3.1 مدة املمارسة

 4.5   4ودرجة حرية  0.05عند مستو  معنوية  قيمة ت الجدولية

 1± ( وأن جميعيددددددددددددا تقددددددددددددع بددددددددددددين0.711ب-0.463( أن قدددددددددددديم معامددددددددددددل الددددددددددددتفلطح تنحصددددددددددددر بددددددددددددين  1يتاددددددددددددح مددددددددددددن جدددددددددددددو   

 ب كمددددددا يتاددددددح مددددددن الجدددددددو  أن جميددددددع قدددددديم معامددددددل ا لتددددددواا 
 
وبددددددو مددددددا  شددددددير الدددددد  تمايددددددل البيانددددددات حددددددو  محددددددور املنحنددددددى تقريبددددددا

ممددددددددددا يدددددددددددد  عيددددددددددد  أن جميدددددددددددع أفدددددددددددراد  3( وأن بدددددددددد ه القددددددددددديم  نحصدددددددددددرت بدددددددددددين   0.908-ب0.554 لعينددددددددددة الدراسدددددددددددة تراوحدددددددددددت بدددددددددددين 

ممددددددا  شددددددير الدددددد  تجددددددانس أفددددددراد عينددددددة الدراسددددددة تدددددد   و مدددددددة املمارسددددددة العينددددددة تقددددددع تحددددددت املنحنددددددى ا عتدددددددال  تدددددد  متغيددددددرات العمددددددر

 املتغيرات املختارة.

 املعامالت العلمية 

لحسددددددددداب وطدددددددددرق التددددددددددريس والقيددددددددداس والتقدددددددددويم  خصصدددددددددين تددددددددد  املنددددددددداهجتدددددددددم عدددددددددرض ا سدددددددددتبيان عيددددددددد  الخبدددددددددراا املت : الصةةةةةةةةةدق

 (2باستخدام معامل  كا%( 86.42% : 66.44مابين  ( وكانت النتيجة بموافق بيسبة 5وعددبم   صدق املحكمين

 يبين يوضح املعالجات ا حصائية (2)جدول 

 2كا األنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الوسط الحسابي عدد العينة

5 9.07 9.09 2.502 85.36* 

  6.35 ( تساوي =0.05≤ )ونسبة خطا  (5)الجدولية عند درجة حرية  2* كا85.36=  (2* قيمة )كا

( مددددددددن خددددددددم  املحدددددددداور املرفقددددددددة بدددددددده عيددددددددي وجددددددددود نسددددددددبة ا تفدددددددداق التددددددددي تتددددددددراوو مددددددددا بددددددددين 2يتاددددددددح مددددددددن الجدددددددددو  رقددددددددم  

 %( وىي نسب85.36  بيسبة 2و جاات مربع كا (%86.42% : 66.44 :
 
 ة دالة معنويا

 تساؤالت الدراسة

 ؟ في تدريس التربية الرياضية في اطار التحوالت الرقمية و جائحة كورونا ما هي االستراتيجية التدريس املقترحة

عيددددددد  أنهدددددددا عمليدددددددة الدددددددتخل  مدددددددن الطدددددددرق والقيدددددددود  التحدددددددو  الرق دددددددي تدددددددي عمليدددددددة التعلددددددديم بشدددددددكل عدددددددام يمكدددددددن تعريفيدددددددا

ريس واسددددددددتخدام أحددددددددددث الصددددددددور والوسدددددددددائل التددددددددي  يدددددددددرت مددددددددع تطدددددددددور التكنولوجيددددددددا والتدددددددددي التقليديددددددددة القديمدددددددددة لعمليددددددددة التدددددددددد

تسددددددداعد الطالدددددددب عيددددددد  تفتددددددديح لفددددددداق تفكيدددددددره وخضدددددددوعه للدددددددتعلم والتجربدددددددة بعدددددددد أن كدددددددان يتلقدددددددى دروسددددددده مدددددددن املعلدددددددم ويعتمدددددددد 

فإنهددددددا تعتمددددددد عيدددددد  عليدددددده اعتمددددددادا كليددددددا وكانددددددت طريقددددددة التدددددددريس حينهددددددا تعتمددددددد عيدددددد  التلقددددددين أمددددددا تددددددي عمليددددددة التحددددددو  الرق ددددددي 

الفيدددددددددددم والبحدددددددددددث والتجربدددددددددددة وا بتكدددددددددددار ويكدددددددددددون بددددددددددد ا وفدددددددددددق  سدددددددددددتراتيجية محدددددددددددددة تضدددددددددددعيا و ارات التعلددددددددددديم تدددددددددددي كافدددددددددددة أنحددددددددددداا 

العددددددالم لتسددددددييل عمليددددددة التعلدددددديم وتددددددي نفددددددس الوقددددددت الوصددددددو   هددددددا  لدددددد  مسددددددتو  متقدددددددم وحددددددديث مختلددددددف تمامددددددا عددددددن الطددددددرق 

 (99-98ب الصفحات 2021 غا ي م.ب  التقليدية القديمة تي التعليم.
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 (22, صفحة 2021استراتيجية التدريس الحديث )غازي م ,  عليم الرقمي في أطار بناءمكونات الت

 :يتكون التعليم الرق ي من يمث عناصر أساسية وىي

مراكددددددددددز  –املعامدددددددددل  –املكتبددددددددددة  –اليون املددددددددد –ا داريدددددددددون  –املدددددددددواد التعليميددددددددددة  –األسدددددددددات ة  –الطددددددددددمب  :املكدددددددددون التعلي دددددددددي -

 .ا متحانات-األبحاث 

تحويدددددددددددددل املكدددددددددددددون التعلي دددددددددددددي رقميدددددددددددددا  – دددددددددددددبكة  –حواسدددددددددددددب شخصدددددددددددددية  –موقدددددددددددددع عيددددددددددددد  ا نترندددددددددددددت  :املكدددددددددددددون التكنولدددددددددددددوجي -

 . املحتو  الرق ي(

 ددددددددددي خطددددددددد  وبددددددددددرامو وموا ندددددددددات التعلدددددددددديم الرق –فلسدددددددددفة التعلدددددددددديم الرق ددددددددددي  –أبددددددددددداف التعلددددددددديم الرق ددددددددددي  :املكدددددددددون ا داري  -

الرقابدددددددددة  –اسدددددددددتراتيجية وأبدددددددددداف لكددددددددل مدددددددددن األجدددددددددل القصدددددددددير واألجدددددددددل الطويدددددددددل  –الجددددددددداو  الزمنيدددددددددة للتعلددددددددديم الرق دددددددددي  –

 .املانعة الوقائية والتابعة العمجية  نحرافات برامو التعليم الرق ي

 جائحة كورونا تي تدريس التربية الرياضية تي اطار التحو ت الرقمية و  استراتيجية التدريس املقترحة (3جدول )

 اسم االستراتيجية

 البعدي القبلي

الوسط  داللة الفروق املحسوبة)ت(

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 معنوي  8.676 0.396 5.416 0.468 3.958 التعلم التعاوني اإللكتروني

 معنوي  12.310 0.833 0.443 5.708 0.396 الخرائط الذهنية اإللكترونية

م التشاركي عبر الويب
 
 معنوي  13.787 0.310 5.666 0.443 3.875 التعل

 معنوي  19.088 4.12 0.310 7.333 0.651 القصص الرقمية

 معنوي  37 0.144 7.041 0.213 4 الرحالت االفتراضية

 معنوي  32.045 0.482 4.215 7.22 0.213 الصف املقلوب

 معنوي  8.274 0.651 7.333 5.416 0.416 األلعاب التعليمية

 معنوي  10.947 0.443 5.666 0.144 7.041 املحاكاة

ا نحدددددددددددددراف والبعددددددددددددددي وحسددددددددددددداب الوسددددددددددددد  الحسدددددددددددددابي و ( ان تدددددددددددددم القيددددددددددددداس القبيدددددددددددددي 3يتادددددددددددددح مدددددددددددددن خدددددددددددددم  جددددددددددددددو   

 (ذات د لة احصائية  معنوي  وكانت النتائ املعياري و تم حساب  ت( بين الفياس القبيي و البعدي

 باستخدام ا ساليب الحديثة ارات املقترحة للتدرس تي درس التربية الرياضيةاملي (4جدول )

 املهارات

 البعدي القبلي

الوس   داللة الفروق املحسوبة)ت(

 الحسابي

ا نحراف 

 املعياري 

الوس  

 الحسابي

ا نحراف 

 املعياري 

 معنوي  *3.395 1.346 15.032 1.802 14.084 الوقوف

 معنوي  *2.444 0.692 8.428 0.815 8.760 املش ي

 معنوي  *3.331 0.667 13.496 1.015 14.149 الجلوس

 معنوي  *5.729 0.127 1.15 0.163 0.95 الوثب

 معنوي  *3.485 3.980 28.409 5.323 24.804 مسك الكرة

 معنوي  *3.807 3.650 26.654 5.074 23.559 ركل الكرة

 معنوي  *3.395 1.346 12.325 0.254 13.084 ايقاف الكرة بالقدم

 معنوي  *2.444 0.692 8.428 0.815 8.760 الجري بالكرة
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( وجدددددددددددددددود فدددددددددددددددروق ذات د لدددددددددددددددة معنويدددددددددددددددة بدددددددددددددددين ا ختبدددددددددددددددارين القبيدددددددددددددددي والبعددددددددددددددددي لتمميددددددددددددددد  4يتادددددددددددددددح مدددددددددددددددن الجددددددددددددددددو   

املجموعددددددددة التجريبيددددددددة ولصددددددددالح ا ختبددددددددار البعدددددددددي حيددددددددث كانددددددددت قيمددددددددة  ت( املحتسددددددددبة اكبددددددددر مددددددددن قيمددددددددة  ت( الجدوليددددددددة عنددددددددد 

 ( .2.05( م والبالغة  14( وأمام درجة حرية  0.05ت  نسبة خط

 املنصات التعليمية املقترحة في االستخدام للتدريس االستتراتيجيات املقترحة 

تعدددد املنصدددات التعليميدددة مدددن الوسدددائل التكنولوجيدددة الحديثدددة 

بالعيددددد تددددي الوقددددت الددددرابن تددددي اطددددار انتشددددار جائحددددة كورونددددا و تعددددد ابضددددا 

التقنية تي تلك املرحلة للتواصدل الفكدري و املؤورد ي  الوسئلة الرقمية و 

لمسدددددتمرار تدددددي العمليددددددة التعليمدددددة و تمشدددددد ي مرحلدددددة البطدددددديا تدددددي العمليددددددة 

التعليميدددددددة بوجددددددداات املنصدددددددات التعليميدددددددة لتكدددددددون حلقدددددددة الواصدددددددل بدددددددين 

و الطالددددددب و اوليدددددداا األمددددددور  (املوؤسددددددة التعليميددددددة  املدددددددارس بالجامعددددددات

ن همددا ولتطددوير الفكددر و تنميددة انمددان الدددتعلم لتنفيدد  املحتددوي التعلي ددي ب

ب 2021 غددا ي م.ب والتفكيددر العليددا  نتدداج طالددب مفكددر ومبدددع و مثقددف 

 . (14صفحة 

 املنصات التعليمية املقترحة تي ا ستخدام لتطبيق الرؤية (5جدول )

 2كا غير موافق موافق اسم املنصة

 %10 %90 أدومود

88.2*% 

 %11 %89 اكادوكس

 %9 %91 اكالسير 

 %10 %90 ايزي كالس

 %20 %80 كالس دوجو

 %6 %94 جوجل كالس روم

 %20 %80 ابل كالس روم

و ىدددددددددي نسدددددددددبة عاليدددددددددة و بددددددددد ا يدددددددددد  عيدددددددددي اتفدددددددددق (. *%88.2( وصدددددددددلت الدددددددددي  2تدددددددددي الجددددددددددو  التدددددددددالي يوضدددددددددح ان نسدددددددددبة  كدددددددددا

دوات راتيجية تدددددددددددددددي اطدددددددددددددددار ا  معرفدددددددددددددددة طريقدددددددددددددددة ا سدددددددددددددددت -( 5عيندددددددددددددددة الدراسدددددددددددددددة عيدددددددددددددددي املنصدددددددددددددددات املوجدددددددددددددددودة تدددددددددددددددي جددددددددددددددددو  رقدددددددددددددددم  

 .( غير موافق و ب ا   يوير تي نسبة ا تفاق و ا ختمفاملستخدمة لتقنيات املنصات

 املتوسطات الحسابية وا نحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة باستخدام تقنية املنصات الرقمية (6)جدول 

 الفقرات
املتوسطات 

 الحسابية

االنحراف 

 املعياري 
 االهمية

فضةةل التواصةةل مةةع الطلبةةة عبةةر املنصةةةة الرقميةةةة, حتةةةى أضةةمن زيةةادة فةةي أ

 كفاءة التعليم والتعلم
 كبيرة 0.555 4.81

الذاتي والبحث  أشعر عند استخدام املنصة الرقمية, بفاعلية في الةتعلم

 العلمي ومصادر املعرفة الرقمية.
 كبيرة 0.660 4.79

باسةةةتخدام املنصةةةة  ة اإلنترنةةةةتأرى أن تقةةةديم املحتةةةوى الرقمةةةةي عةةةةبر شةةةةبك

 الرقمية مغاير عن التعليم التقليدي
 كبيرة 0.531 4.96

الواجبةةةات الرقميةةةة  أفضةةةةةل أن اعتمةةةةةد علةةةةةى قةةةةةدراتي عنةةةةةدما أقةةةةةوم بحةةةةةل

 عبر شبكة اإلنترنت.
 كبيرة 0.622 4.68
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 الفقرات
املتوسطات 

 الحسابية

االنحراف 

 املعياري 
 االهمية

 كبيرة 0.626 4.67 أعتقةةد أن التعلةةيم عةةبر املنصةةة الرقميةةة بيئةةة آمنةةة لالتصال.

أفضةةةل اسةةةتخدام املنصةةةة الرقميةةةة عنةةةد تقةةةديم املقةةةةررات التعليميةةةة مةةةن 

 خالل التعلم املتزامن عبر اإلنترنت
 كبيرة 0.643 4.58

 كبيرة 0.708 4.57 التعليم محدودة. أرى أن تجربتةةي حةةول اسةةتخدام املنصةةة الرقميةةة في

تسةةةاعدني فةي رفةةةع مسةتوى التحصةيل أرى أن اسةةتخدام املنصةةة الرقميةةةة 

 العلمي
 كبيرة 0.689 4.53

 كبيرة 0.684 4.85 الرقمية اشةعر بالرضةا التةةام عةن تجربتةةي باسةتخدام املنصةةة

املنصةةة الرقميةةة  أشةعر باالسةةتقاللية عنةدما اتلقةةى معلومةةات حديثةةةة عةةبر

 في مجال التخصص
 كبيرة 0.654 4.21

الرقميةةةةة فةةةةي  مضةةةةاعف عنةةةةد اسةةةةتخدام املنصةةةةةاشةةةعر بحاجةةةةة إلةةةةل جهةةةةد 

 التعلم.
 كبيرة 0.566 4.27

 كبيرة 0.665 4.01 استخدام تقنيةاملنصات الرقمية في التعليم الجامعي

 ( ان املتوسددددددددددطات الحسددددددددددابية و ا نحددددددددددراف املعيدددددددددداري حيددددددددددث ترواحددددددددددت اليسددددددددددب6يتاددددددددددح مددددددددددن خددددددددددم  جدددددددددددو  رقددددددددددم  

( و جدددددددددددددددداات 0.708-0.535 ت ا نحرافددددددددددددددددات املعيدددددددددددددددداري تتددددددددددددددددراوو بددددددددددددددددين ( و كاندددددددددددددددد4.96-4.01 تددددددددددددددددي املتوسددددددددددددددددطات الحسددددددددددددددددابية بددددددددددددددددين 

 .ا بمية كبيرة تي الفقرات 

مةةةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةةةي النتةةةةةةةةةةةائت و املخرجةةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةةن  التسةةةةةةةةةةةاؤل الثةةةةةةةةةةةاني :

  تطبيق الرؤية املقترحة

أن لليدددددددددددة تطدددددددددددوير اسدددددددددددتراتيجية التددددددددددددريس الحديثدددددددددددة 

للتربيدددددددة البدنيدددددددة و الرياضدددددددية تدددددددي أطدددددددار التحدددددددو ت الرقميدددددددة و 

ا سددددددددابمت تددددددددي تدددددددوفير وقددددددددت  ضدددددددداتي للطالددددددددبب جائحدددددددة كوروندددددددد

 للتواصدددددددددددددددل يتخطدددددددددددددددى حددددددددددددددددود 
 
وقددددددددددددددددمت لددددددددددددددده محتدددددددددددددددو  يريدددددددددددددددا

 أن التعلدددددددديم عدددددددن بعددددددددد يحفدددددددز عيدددددددد  
 
الزمدددددددان واملكددددددددانب مؤكددددددددا

اسدددددددددتخدام مصدددددددددادر جديددددددددددة للدددددددددتعلمب ويبدددددددددر   بدددددددددداع الطلبدددددددددة 

تدددددددددددددددددي التواصدددددددددددددددددل ا فتراضددددددددددددددددد ي مدددددددددددددددددع عددددددددددددددددددد   محددددددددددددددددددود مدددددددددددددددددن 

األشددددددددددددددددخاص تددددددددددددددددي أمدددددددددددددددداكن متعددددددددددددددددددةب واسددددددددددددددددتخدام مفتددددددددددددددددوو 

عددددددددددددددددددد  .در الدددددددددددددددددتعلمملصدددددددددددددددددا ب وفدددددددددددددددددر تقنيددددددددددددددددددات التعلددددددددددددددددديم عدددددددددددددددددن ب 

التواصدددددددددددددددددددددل ا نددددددددددددددددددددديب وا سددددددددددددددددددددددتخدام السدددددددددددددددددددددريع واملتواصددددددددددددددددددددددل 

للتغ يدددددددددددة الراجعدددددددددددةب والتحسدددددددددددين املسدددددددددددتمر لجدددددددددددودة العمليدددددددددددة 

  (55ب صفحة 2021 غا ي م.ب  "التعليمية

للتتكدددددددد مدددددددن نجدددددددداو سدددددددير العمّيددددددددة التعليمّيدددددددة يجددددددددب 

بدددددددددددل لجدددددددددددان مختّصدددددددددددة: تقيددددددددددديم تقيددددددددددديم كدددددددددددل ممددددددددددد ا ييدددددددددددي مدددددددددددن ق 

 الطالب: والتتكد من

دددددددددددددددددددددددددم واملنهددددددددددددددددددددددددداج واألسددددددددددددددددددددددددداليب 
ّ
تفاعلددددددددددددددددددددددددده مدددددددددددددددددددددددددع املعل

 .التعليمّية بالشكل املطلوب
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م املعلومة و يصاليا للطمب -
ُّ
م: ويكون بتقييم كفااته املينّية وأساليبه تي تعل

ّ
 .تقييم املعل

تدددددددو  التعلي دددددددي: ويكدددددددون مدددددددن خدددددددم تقيددددددديم املنهددددددداج - أبدافددددددده وأسدددددددلوبه وتناسدددددددبه مدددددددع مسدددددددتو  الطدددددددمب العمدددددددريب  تقيددددددديم املح 

 .التعديمت املطلوبة  جراا

تقيددددددددديم املؤسسدددددددددة التعليمّيدددددددددة: واملقصدددددددددود بددددددددده تقيددددددددديم املدرسدددددددددة أو الكلّيدددددددددة أو غيربدددددددددا مدددددددددن حيدددددددددث الييئدددددددددة ا داريدددددددددة واملبددددددددداني  -

دددددددددة
ّ
عيددددددددد  عنصدددددددددر واحددددددددددب و نمدددددددددا تدددددددددن ح    عتمدددددددددد  7متعلقاوهدددددددددا. وتدددددددددي نهاّيدددددددددة املطددددددددداف فدددددددددإّن نجددددددددداو العملّيدددددددددة التعليمّيدددددددددة  وكاف

دددددددددا وتكاتفيدددددددددا بسمسدددددددددة وبددددددددددون تقصدددددددددير تدددددددددي أي عنصدددددددددر منهدددددددددا  غدددددددددا ي م ب  بتفاعدددددددددل العناصدددددددددر ب 2021السدددددددددابقة جميعيدددددددددا مع 

 (122صفحة 

طريقةةةةةةةةةةة اعةةةةةةةةةةةداد درس فةةةةةةةةةةي منصةةةةةةةةةةةة إدمةةةةةةةةةةودو )علةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةة يل 

 (املثال

نظدددددددددددددام منصدددددددددددددة  دمدددددددددددددودو يتددددددددددددديح للمعلمدددددددددددددين  مكانيدددددددددددددة 

ن يدددددددددتم بددددددددددا طريقدددددددددة اعدددددددددداد درس تدددددددددي منصدددددددددة  دمدددددددددودو قبدددددددددل أ

الحصدددددددددددددددة عدددددددددددددددن طريدددددددددددددددق املنصدددددددددددددددة ذاوهدددددددددددددددا وبددددددددددددددد ا األمدددددددددددددددر لكدددددددددددددددل 

الحصددددددددددددددددد  الخاصدددددددددددددددددة بددددددددددددددددداملعلم بطريقدددددددددددددددددة سددددددددددددددددديلة وبسددددددددددددددددديطة 

 وخطوات محددة سنوضحيا لكم:

أو  شدددددددددددد يا التوجدددددددددددده  لدددددددددددد  منصددددددددددددة مدرسددددددددددددتي عددددددددددددن طريددددددددددددق  -

 .متصفح ا نترنت الخاص بك

 .الجدو   يم ال باب بعدبا  ل  القائمة التي تتواجد تي الجزا الجانبي يم الضغ  عي  خيار  -

 .بعدبا اختار الدرس من الجدو  ال ي يوجد عي  املنصة -

 .يم قم بتحضير الدرس املراد  عداده -

 .بعدبا قم مبا رة بتحديد املسار يم قم بتحديد خيارات الدرس والحصة ا فتراضية املطلوب تحضيربا -

 .يمكنك  عداد الحصة بشكل مبا ر يم  ضافة  يرااات عي  املحتو  التعلي ي -

 .ا قم بوضع الواجبات يم وضع األنشطة من خم  بنك األسئلة املوجود بمنصة  دمودوبعدب -

 .قم بحفظ العمل ال ي قمت بإعداده وسوف تجد الحصة التي أعددوها تي الجدو  الدرار ي -

 .يكون من الجيد وجود املعلم عي  املنصة عند ميعاد الحصة الدراسية -

رابدددددددد  الدددددددددرس لطمبددددددددك عددددددددن طريددددددددق البريددددددددد ا لكترونددددددددي أو عددددددددن  بعددددددددد أن تمكنددددددددت مددددددددن  عددددددددداد الدددددددددرس يجددددددددب أن ترسددددددددل -

 .طريق الواتسآب

بعددددددددددد ذلددددددددددك يكددددددددددون متدددددددددداو للطالددددددددددب أن يدددددددددددخل لتطبيددددددددددق تيمددددددددددز للقيددددددددددام بمتابعددددددددددة الحصددددددددددة تددددددددددي امليعدددددددددداد املحدددددددددددد ليددددددددددا مددددددددددن  -

 .املدرس

 االسنتاجات : 

 . وكيفية الطبيق تي املجتمع الدرار ي التعرف عيي منرجية استراتيجية التدريس -

  %89.244الرؤية املقترحة تي التطبيق بيسبة نجاو  -

  تي تدريس التربية الرياضية ىي استخدام استراتيجية التدريس مخرجات تطبيق الرؤية -

  التوصيات 

 توفير األجيز ة و األدو ات التكنو لو جية الضر و ر ية للعمل بكليات التر بية البدنية و الر ياضية -

تصددددا  بالشددددبكة الدوليددددة للمعلومددددات و ا بتمددددام بعددددرض الدراسددددات التددددى تتندددداو  تددددز ويددددد املدددددارس بكافددددة متطلبددددات ا  -

 استخدام التكنولوجيا ت  تدريس التربية الرياضية
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أن الرياضدددددددددة بصدددددددددورة عامدددددددددة ب لدددددددددم تعدددددددددد بوايدددددددددة ب و نمدددددددددا اصدددددددددبحت ميندددددددددة يمارسددددددددديا المعبدددددددددون واملددددددددددربون عيددددددددد  وجددددددددده 

 ا حتراف ب ولقد أفر  ب ا ا حتراف عقود رياضية عديدة ب من ضمنها عقد املدرب الرياض ي املحترف. 

ب حيددددددددددث  عددددددددددد بدددددددددد ا  2017لسددددددددددنة  60ث تددددددددددي بدددددددددد ا العقددددددددددد حسددددددددددب قددددددددددانون ا حتددددددددددراف الرياضدددددددددد ي رقددددددددددم حيددددددددددث سدددددددددديبح

 ا  انددددددده مدددددددن العقدددددددود املتداولدددددددة تدددددددي الوقدددددددت الحاضدددددددر وذلدددددددك لك دددددددرة ابرامددددددده وانتشددددددداره تدددددددي ا وندددددددة 
 
العقدددددددد وأن كدددددددان لددددددديس حدددددددديثا

. 
 
 ملفتا

 
 ا خيرة وبشكل واسع ب وذلك بسبب تطور ا نشطة الرياضية تطورا

بددددددددرم بددددددددين املدددددددددرب املحتددددددددرف وبددددددددين املؤسسددددددددة الرياضددددددددية التددددددددي تقددددددددوم بدددددددددفع املبلددددددددغ املتعاقددددددددد عليدددددددده ب أن بدددددددد ا ا لعقددددددددد ي 

 مقابل قيام املدرب املحترف نتيجة العقد املبرم . 

  : عقد ب املدرب ب املحترف . الكلمات املفتاحية

 

Professional Athletic Trainer Contract 
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Sports in general is no longer a hobby, but rather a profession practiced by players and coaches in a 

professional manner, and this professionalism has resulted in many sports contracts, including the contract of a 

professional sports coach. 

Where we will discuss this contract in accordance with the Sports Professionalism Law No. 60 of 2017, 

as this contract, although not recent, is one of the contracts in circulation at the present time, due to the large 

number of its conclusion and its spread recently and widely, due to the remarkable development of sports 

activities. 

This contract is concluded between the professional coach and the sports institution, which pays the 

contracted amount, in return for the professional coach as a result of the concluded contract. 

Keywords: contract, coach, professional. 

 

mailto:Bansaif@mustaqbal-college.edu.iq
mailto:RashadAbbas@mustaqbal-college.edu.iq
mailto:Redha.khoualfia@univ-msila.dz


 Vol.15 - No.3 - 2022   18-25  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 19 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 املقدمة :

 : موضوع البحث
ً
 اوال

   دددددددددك أن عقددددددددددد املدددددددددددرب املحتددددددددددرف كغيددددددددددره مددددددددددن العقددددددددددود ب يخضددددددددددع الدددددددددد  املبدددددددددداديا العامددددددددددة تددددددددددي نظريددددددددددة العقددددددددددد مددددددددددن 

تدددددددرف حيدددددددث ابرامددددددده ب ومدددددددع ذلدددددددك فدددددددتن يمدددددددت خصوصدددددددية معيندددددددة تدددددددي ابدددددددرام العقدددددددد ب ووجددددددده الخصوصدددددددية تكدددددددون تدددددددي التدددددددزام املح

نفسدددددده ب فيدددددددو يلتدددددددزم بموجدددددددب عقددددددد ا حتدددددددراف بالعمدددددددل الرياضددددددد ي عبددددددر ا دددددددتراكه تدددددددي تددددددددريب المعبددددددين تدددددددي املسدددددددابقات الرياضدددددددية 

 ب وخضوعه   راف وتوجيه املؤسسة الرياضية املتعاقد معه ب لقاا عوض معلوم و جل معلوم . 

 : أهمية البحث 
ً
 :ثانيا

 عدددددددن  ا حتدددددددراف الرياضددددددد ي وتحديدددددددد طبيعتددددددده تدددددددتتي ابميدددددددة الدراسدددددددة مدددددددن خدددددددم  بيدددددددان مفيدددددددوم عقدددددددد
 
القانونيدددددددة فضدددددددم

تحديدددددددد ا لتزامدددددددات املترتبدددددددة تدددددددي ذمدددددددة الطدددددددرفين وبالتدددددددالي للوصدددددددو  الددددددد  عقدددددددد نمدددددددوذجي يدددددددتم عملددددددده كسدددددددياق تدددددددي جميدددددددع العقدددددددود 

 ة القانونية لكل من طرتي العقد .الرياضية ومن يم تحقيق الحماي

 : مشكلة البحث 
ً
 : ثالثا

ة العراق دددددددددددة عيددددددددددد  وجددددددددددده الخصدددددددددددوص تفتقدددددددددددر الددددددددددد  بحدددددددددددوث متخصصدددددددددددة بدراسدددددددددددة عقدددددددددددد املددددددددددددرب ان املكتبدددددددددددة القانون ددددددددددد

ب وب دددددددددان نظامددددددددده القدددددددددانوني ومدددددددددا قدددددددددد  فدددددددددر ه الواقدددددددددع العميدددددددددي مدددددددددن مشدددددددددكمت قانون دددددددددة قدددددددددد تصدددددددددادف وجدددددددددودهب عيددددددددد   املحتدددددددددرف

عمددددددل بدددددده تددددددي العددددددراق مندددددد  سددددددنوات . مددددددن ناح ددددددة أخددددددر  فددددددان القددددددانون العراقددددددي  ف تقددددددر الدددددد  الددددددرغم مددددددن ان بدددددد ا العقددددددد أصددددددبح   

 تنظ م قانوني خاص  ه ا العقدب فيو  خلو من  ئحة تنظ م ة لعقد املدرب الرياض ي املحترف .

 : منهجية البحث
ً
 : رابعا

سدددددددددنتبع تدددددددددي دراسدددددددددتنا املدددددددددنرج الوصدددددددددفي التحلييدددددددددي ب لتحليدددددددددل نصدددددددددوص قدددددددددانون ا حتدددددددددراف الرياضددددددددد ي مدددددددددع ا  دددددددددارة الددددددددد  

 اراا الفقه القانوني تي ب ا الصدد .

 : أهد
ً
 : اف البحث خامسا

 نهدف من خم  البحث ا جابة عن التساؤ  ال ي ايير بصدد املوضوع وال ي  عتبر   كالية ملحاولة وضع الحلو  ليا . .أ 

الوقددددوف عيدددد  الضددددواب  والددددنظم القانونيددددة التددددي اوردوهددددا التشددددريعات محددددل املقارنددددة ب  سددددتخمص أبددددم املبدددداد  القانونيددددة  .ب 

 . بخصوص عقد املدرب الرياض ي املحترف 

 التوصل ال  افضل التوصيات لملين أن يتخ   ها املشرع العراقي لسد الفراغ التشري ي تي ب ا املجا  . .ج 

 : خطة البحث
ً
 :  سادسا

لإلحاطدددددددددددددة بالجوانددددددددددددددب القانونيددددددددددددددة ملوضدددددددددددددوع البحددددددددددددددث وبمددددددددددددددا ييندددددددددددددجم مددددددددددددددع خصوصدددددددددددددديته ب ارتئيندددددددددددددا أن نبحثدددددددددددددده عيدددددددددددددد  

ي املحتددددددرف ب أمددددددا املطلدددددددب الثدددددداني فسدددددديبحث فيدددددده عددددددن أيدددددددار مطلبددددددين سدددددديبحث تددددددي املطلددددددب ا و  مابيددددددة عقدددددددد املدددددددرب الرياضدددددد 

 عقد املدرب الرياض ي املحترف ب لنختم بحثنا بتبم النتائو والتوصيات .
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 املطلب االول 

 ما هية عقد املدرب الرياض ي املحترف

رام بدددددددد ا  عدددددددد عقددددددددد املدددددددددرب الرياضدددددددد ي املحتدددددددرف مددددددددن ابددددددددم العقددددددددود املبرمدددددددة تددددددددي الوقددددددددت الحاضددددددددر ب وذلدددددددك لك ددددددددرت ابدددددددد

 
 
 عن ارتفاع قيمة ب ا العقد حيث تصل ال  مبالغ عالية جدا

 
 . العقد فضم

لددددددد ا يجدددددددب تحديدددددددد مفيدددددددوم عقدددددددد املددددددددرب الرياضددددددد ي املحتدددددددرف مدددددددن خدددددددم  تحديدددددددد تعريفدددددددة واطدددددددراف العقدددددددد وكدددددددد لك 

رب بيدددددددددان طبيعتددددددددددة القانونيددددددددددةب وعليددددددددددة سنقسددددددددددم بدددددددددد ا املطلددددددددددب الددددددددد  فددددددددددرعين سدددددددددديتطرق تددددددددددي الفددددددددددرع ا و  لتعريددددددددددف عقددددددددددد املددددددددددد

 الرياض ي املحترف ب ومن يم نتناو  تي الفرع الثاني خصائ  ب ا العقد .

 الفرع االول 

 تعريف عقد املدرب الرياض ي املحترف

/ 1 بصددددددددددورة عامدددددددددددة تددددددددددي املدددددددددددادة  2017( لسدددددددددددنة 60 لقددددددددددد عددددددددددرف املشدددددددددددرع العراقددددددددددي قدددددددددددانون ا حتددددددددددراف الرياضددددددددددد ي رقددددددددددم 

تعيددددددددددد فيدددددددددده الرياضدددددددددديون بتقددددددددددديم أي مددددددددددن الخبددددددددددرات ا داريددددددددددة ي اتفدددددددددداق بددددددددددين الرياضدددددددددديين واملؤسسددددددددددة الرياضددددددددددية رابعددددددددددا( باندددددددددده 

والفنيددددددددددة والقدددددددددددرات ال بنيددددددددددة والبدنيددددددددددة للمؤسسددددددددددة الرياضددددددددددية وفددددددددددق اليددددددددددة و وقددددددددددت عمددددددددددل محدددددددددددد مقابددددددددددل اجددددددددددر مددددددددددالي متفددددددددددق 

 . (علية

عقدددددددد يتعيددددددد بمقتضددددددداه املحتددددددرف بدددددددان يقددددددددم  بانددددددة  امددددددا عيددددددد  مسددددددتو  الفقددددددده فقددددددد عدددددددرف عقددددددد ا حتدددددددراف الرياضددددددد ي

د معددددددددده كدددددددددل قدرتددددددددده وامكانياتددددددددده البدنيدددددددددة وذلدددددددددك مدددددددددن خدددددددددم  مشددددددددداركاته تدددددددددي املباريدددددددددات واملسدددددددددابقات او خبراتددددددددده للندددددددددادي املتعاقددددددددد

 (59: 9 .(وذلك لقاا اجر معيين الفنية

بدددددددددين ان عقدددددددددد ا حتدددددددددراف محددددددددددد املددددددددددة فيدددددددددو عقدددددددددد خددددددددد  عيددددددددد  بددددددددد ا التعريدددددددددف انددددددددده لدددددددددم ي   مندددددددددي ييت دددددددددي  ا  ان الددددددددد ي ي 

 بانبهاا ب ه املدة .

لتعريدددددددف انددددددده يوجدددددددد طدددددددرفين تدددددددي بددددددد ا العقدددددددد بمدددددددا : املددددددددرب املحتدددددددرف واملؤسسدددددددة الرياضدددددددية يتادددددددح لندددددددا مدددددددن خدددددددم  ا

 ب وب ا ما سنتناوله من خم  الفقرتين التاليتين :

 الفقرة االولل : املدرب املحترف : 

منهددددددددا مددددددددا عرفددددددددة قددددددددانون ا حتددددددددراف الرياضدددددددد ي العراقددددددددي تددددددددي املددددددددادة  تددددددددم تعريددددددددف الرياضدددددددد ي املحتددددددددرف بتعريفددددددددات متعددددددددددة

او املدددددددددرب او الحكددددددددم او ا داري او كددددددددل مددددددددن  عمددددددددل تددددددددي املجددددددددا  الرياضدددددددد ي ويتقاضدددددددد ى اجددددددددرا ماليددددددددا  المعددددددددب باندددددددده  امسددددددددا(/ خ1 

كراتدددددددددب او مكافدددددددددتة لقددددددددداا تقديمدددددددددة أي مدددددددددن الخبدددددددددرات ا داريدددددددددة والقددددددددددرات ال بنيدددددددددة والبدنيدددددددددة للمؤسسدددددددددة الرياضدددددددددية بموجدددددددددب 

 . (عقد محدد املدة بينه وبين املؤسسة الرياضية

يؤخدددددد  عيددددددد  تعريدددددددف املشددددددرع العراقدددددددي باندددددده جددددددداا طويدددددددل جدددددددا كمدددددددا اندددددده ذكدددددددر تعدددددددداد تددددددي بدايدددددددة التعريدددددددف  ا  اندددددده ممدددددددا

وبدددددد ا يتندددددددات  مدددددددع وضدددددددع النصدددددددوص القانونيدددددددة التدددددددي تعطدددددددي الحكدددددددم او الوصدددددددف الددددددد ي ينطبدددددددق عليدددددددة الحكدددددددم وكمدددددددا ان املشدددددددرع 

نيدددددددة يجددددددددب ان تكدددددددون بعيدددددددددة تدددددددي بدددددددد ا التعريدددددددف قددددددددد اورد امثلدددددددة عددددددددن ا جدددددددر وبدددددددد ا ا سدددددددلوب غيددددددددر  دددددددحيح فالنصددددددددوص القانو 

 عن ا مثلة وذلك ا ن ا مثلة تثير الكثير من املشاكل والتساؤ ت .

 مدددددددددن  لدددددددد ا يمكدددددددددن تعريددددددددف الرياضددددددددد ي املحتددددددددرف بانددددددددده 
 
كددددددددل مدددددددددن يحتددددددددرف عمدددددددددل تددددددددي املجدددددددددا  الرياضدددددددد ي ويتقاضددددددددد ى اجددددددددرا

 .(ينةاملؤسسة الرياضية املتعاقدة مقابل تقديمة خبراته البدنية او ال بنية خم  مدة مدة مع

 1992بينمددددددددا عرفددددددددت املددددددددادة الثالثدددددددددة مددددددددن  ئحددددددددة احتدددددددددراف املدددددددددرب السددددددددعودي الصددددددددادرة تدددددددددي ا و  مددددددددن تمددددددددو  لسدددددددددنة 

بموجددددددددب عقددددددددد  -ببدددددددد ا بتندددددددده  الرياضدددددددد ي الدددددددد ي  تقاضدددددددد ى لقدددددددداا ممارسددددددددته لعبددددددددة رياضددددددددية مبددددددددالغ مال ددددددددةب كرواتددددددددب او مكافددددددددتت 

يددددددددد  مشددددددددداركته تدددددددددي اللعدددددددددب كنفقدددددددددات السدددددددددفر وا قامدددددددددة غيدددددددددر النفقدددددددددات الفعل دددددددددة املترتبدددددددددة ع -محددددددددددد املددددددددددة ب نددددددددده وبدددددددددين الندددددددددادي 

 . (وا عا ة والتتمين والتدریب وما  ابه ذلك
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ان املحتدددددددددددددرف الرياضددددددددددددد ي يكدددددددددددددون شدددددددددددددخ  طبي دددددددددددددي ولددددددددددددديس شخصدددددددددددددية معنويدددددددددددددة  ن ملدددددددددددددزم ومدددددددددددددن الجددددددددددددددير بالددددددددددددد كر ب 

ركة بتقدددددددددديم جيددددددددددا بددددددددددنيا او عضددددددددديي او ال بنيدددددددددة و  يمكدددددددددن تصددددددددددور بددددددددد ا العمدددددددددل ان يصددددددددددر مدددددددددن ال دددددددددخ  املعندددددددددوي كالشدددددددددد

 (92: 1  .ألنها شخ  اعتباري 

ا  اندددددددده يخددددددددتل  الرياضدددددددد ي املحتددددددددرف مددددددددع الرياضدددددددد ي اليدددددددداوي ب بددددددددو ان الرياضدددددددد ي املحتددددددددرف يددددددددرتب  مددددددددع النددددددددادي بعقددددددددد 

وبددددددددددو عقددددددددددد ا حتددددددددددراف الرياضدددددددددد ي ويرتددددددددددب بدددددددددد ا العقددددددددددد مجموعددددددددددة مددددددددددن ا لتزامددددددددددات عيدددددددددد  الطددددددددددرفين ابميددددددددددا ان يضددددددددددع املحتددددددددددرم 

لنددددددددادي مقابددددددددل اجددددددددر معددددددددين ب امددددددددا الرياضدددددددد ي اليدددددددداوي فيددددددددو   يددددددددرتب  بعقددددددددد مددددددددع امكانياتدددددددده البدنيددددددددة وال بنيددددددددة تحددددددددت تصددددددددرف ا

 (87: 8  .أي مؤسسة رياضية وان يمارس العمل الرياض ي للتسلية او تنمية قدراته البدنية

 الفقرة الثانية : املؤسسة الرياضية :

مؤسسددددددددددددة  بتنهددددددددددددا  / سددددددددددددابعا(1عرفددددددددددددت املؤسسددددددددددددة الرياضددددددددددددية تددددددددددددي قددددددددددددانون ا حتددددددددددددراف الرياضدددددددددددد ي العراقددددددددددددي تددددددددددددي املددددددددددددادة  

 . (رياضية ذات شخصية معنوية مستقلة اداريا وماليا اسست وفقا للقانون 

( لسدددددددددددنة 16  كمددددددددددا وعرفدددددددددددت الفقددددددددددرة الرابعدددددددددددة مددددددددددن املدددددددددددادة ا ولددددددددددد  مددددددددددن قدددددددددددانون ا تحددددددددددادات الریاضددددددددددد ة العراقددددددددددي رقدددددددددددم

 للقدددددددددانونب تكونهدددددددددا جماعدددددددددة ذات صدددددددددفة دائمدددددددددة تدددددددددرب (1986 
 
طيم فكدددددددددرة ریاضددددددددد ة الندددددددددادي الریاضددددددددد ي بانددددددددده  ب ئدددددددددة مجدددددددددا ة وفقدددددددددا

باندددددددده 1986لسددددددددنة  (18  واجتماع ددددددددة( وعرفتدددددددده الفقددددددددرة ا ولدددددددد  مددددددددن املددددددددادة ا ولدددددددد  مددددددددن قددددددددانون ا ند ددددددددة الریاضدددددددد ة العراقددددددددي رقددددددددم

 النددددددددددددادي الریاضدددددددددددد ي ا بيددددددددددددي او الحكددددددددددددوميب جماعددددددددددددة تددددددددددددربطيم فكددددددددددددرة ریاضدددددددددددد ة واجتماع ددددددددددددة  هدددددددددددددف نشددددددددددددر الترب ددددددددددددة الریاضدددددددددددد ة 

 : لنصوص ما  تتيوا جتماع ة الشباب ة( ویستفاد من ب ه ا

 ب وب ا بخمف املدرب الرياض ي املحترف .
 
 معنويا

 
 : ان املؤسسة   تكون ا  شخصا

 
 او 

 
 
 : املؤسسة الرياضية تحترف العمل الرياض ي من اجل تحقيق ل لك ف ي  ركة تجارية تصل اعماليا ال  مبالغ عالية جدا

 
يانيا

حيث تصل صدفقاوها مدع املددربين و المعبدين الد  املميدين وتدي املقابدل ايضدا تحقدق  ب كما بو الحا  تي النوادي الرياضية العاملية

 (10: 7  ارباحا من خم  املباريات وا عمنات ال  اضعاف ذلك.

مدددددددن تدددددددوفر  الددددددد  ب عندددددددد ابدددددددرام عقدددددددد بدددددددين املددددددددرب الرياضددددددد ي املحتدددددددرف واملؤسسدددددددة الرياضدددددددية  بدددددددد كمدددددددا تجددددددددر ا  دددددددارة

عقددددددددد لددددددددد  ا تحدددددددداد بعددددددددد اسددددددددتيفاا جميددددددددع  ددددددددرون التعاقددددددددد ويددددددددتم تحريددددددددرة بدددددددداربع نندددددددد   ددددددددرون معينددددددددة منهددددددددا توييددددددددق بدددددددد ا ال

يقدددددددوم ا تحددددددداد بحفدددددددظ ننددددددددخة لديدددددددة ونندددددددخة تكددددددددون لدددددددد  املؤسسدددددددة الرياضددددددددية ونندددددددخة لدددددددد  املحتددددددددرف مختومدددددددة مدددددددن قبددددددددل 

 لجنة املحترفين الينخة الرابعة تودع لد  اليجنة امل كورة انفا. 

 (12  ه.صمحية املدرب املحترف وعدم وجود قيد جنا ي لديكما يجب قبل التعاقد عي  التتكد من 

 الفرع الثاني

 خصائص عقد املدرب الرياض ي املحترف

: 
 
  تسم ب ا العقد بخصائ  مع نة نعرضيا تباعا

العقدددددددد الددددددد ي خصددددددده املشدددددددرع بتسدددددددم معدددددددين ونضدددددددم احكامددددددده بنصدددددددوص  انددددددده عقدددددددد مسددددددد ى :  عدددددددرف العقدددددددد املسددددددد ى بتنددددددده  1

 (10: 2  .خاصة(

قدددددددددد ا حتدددددددددراف الرياضددددددددد ي عقدددددددددد مسددددددددد ى حيدددددددددث  دددددددددرع املشدددددددددرع العراقدددددددددي قدددددددددانون تحدددددددددت تسدددددددددمية قدددددددددانون حيدددددددددث  عدددددددددد ع

كمددددددددا ان القددددددددانون املدددددددد كور جدددددددداا  / خامسددددددددا(1ا حتددددددددراف الرياضدددددددد يب وتددددددددم ايددددددددراد تعريددددددددف لعقددددددددد ا حتددددددددراف الرياضدددددددد ي تددددددددي املددددددددادة  

 بو عقد مس ى .لتنظيم عقود ا حتراف الرياضية ب وبالتالي فان عقد ا حتراف الرياض ي موضوع البحث 

ب فيدددددددو  خضدددددددع تدددددددي تكوینددددددده وايددددددداره لددددددد لك التنظددددددد م 
 
 قانون دددددددا خاصدددددددا

 
وقدددددددد وضدددددددع املشدددددددرع لددددددده تدددددددي بعدددددددئ الددددددددو  تنظ مدددددددا

القدددددددانوني الخدددددددداصب فعيدددددددد  سددددددددب ل املثدددددددا  نظمدددددددده املشددددددددرع السددددددددعودي بمئحتددددددددينب اوليمدددددددا  ئحددددددددة احتددددددددراف للرياضدددددددد ي السددددددددعوديب 

مددددددددددادة  (21مددددددددددادة قانون ددددددددددةب وتضددددددددددمنت الثان ددددددددددة   (23ا ولدددددددددد   ويان همددددددددددا  ئحددددددددددة احتددددددددددراف الرياضدددددددددد ي غيددددددددددر السددددددددددعوديب تضددددددددددمنت 

 رياض يب وذلك تي املوسم الریاض ي .كما نظمه املشرع الفرنس ي تي  ئحة خاصة  حتراف ال . قانون ة
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أندددددددددددده عقددددددددددددد رضددددددددددددا ي : اذ  كفددددددددددددي  نعقدددددددددددداده مجددددددددددددرد التراضدددددددددددد يب او بعبددددددددددددارة اخددددددددددددر  مجددددددددددددرد توافددددددددددددق ارادة املدددددددددددددرب املحتددددددددددددرف  2

 للقواعد العامة تي نظریة العقد .املحترف و ارادة املؤس
 
 سة الرياضية وب ا التراض ي  تم وفقا

 ا  اذا صدددددددددددر عددددددددددن ذي أبليددددددددددة ب فددددددددددتن أبليددددددددددة املؤسسددددددددددة الرياضددددددددددية    ددددددددددك 
 
واذا كددددددددددان التراضدددددددددد ي   يكددددددددددون  ددددددددددحيحا

 ملزاولة التصرفات القانونية وتتمتع ب خصية معنوية .
 
 قانونيا

 
 ف ها ب متى كانت ب ه املؤسسة مرخصا

فيمدددددددا يتعلدددددددق بدددددددالطرف الثددددددداني تدددددددي العقدددددددد ا  وبدددددددو املددددددددرب املحتدددددددرف ب فدددددددتن بعدددددددئ لدددددددوائح ا حتدددددددراف تدددددددن  عيددددددد  أمدددددددا 

  ئحة ا حتراف الفرنس ي . السن القانوني الم م  برام ب ا العقد بكما تي

 (18 أمددددددددا املددددددددادة الرابعددددددددة مددددددددن  ئحددددددددة احتددددددددراف الرياضدددددددد ي السددددددددعودي تشددددددددترن ا   قددددددددل عمددددددددر الرياضدددددددد ي املحتددددددددرف عددددددددن 

( مدددددددددددن  ئحدددددددددددة املسدددددددددددابقات الصدددددددددددادرة مدددددددددددن ا تحددددددددددداد العراقدددددددددددي لكدددددددددددرة القددددددددددددم فانهدددددددددددا نصدددددددددددت تدددددددددددي الفقدددددددددددرة 17ةب امدددددددددددا املدددددددددددادة  سدددددددددددن

سدددددددنة ان  وقددددددددع عقدددددددد مددددددددع اي ندددددددادي ا  بحضددددددددور ولدددددددي امددددددددر  16السادسدددددددة    جدددددددو  للرياضدددددددد ي القاصدددددددر الدددددددد ي  بلدددددددغ مددددددددن العمدددددددر 

سدددددددنة  حددددددددق لدددددددده توق ددددددددع العقددددددددد 18 لددددددددغ مددددددددن العمددددددددرالمعدددددددب( واضددددددددافت الفقددددددددرة السددددددددابعة مدددددددن املددددددددادة ذاوهددددددددا  الرياضدددددددد ي الددددددد ي  ب

 مع اي نادي( .

أمددددددددا القددددددددانون العراقددددددددي فتندددددددده لددددددددم يحدددددددددد بشددددددددكل السددددددددن القددددددددانوني  بددددددددرام الرياضدددددددد ي عقددددددددد ا حتددددددددراف ب وبدددددددد لك نرجددددددددع 

 هدددددددد ه الفقددددددددرة الدددددددد  املبدددددددداديا العامددددددددة تددددددددي نظريددددددددة العقددددددددد ب حيددددددددث يجيددددددددز املشددددددددرع القددددددددانوني لل ددددددددخ  الدددددددد ي اتددددددددم سددددددددن الثامنددددددددة 

 بتبرام كافة العقود . وكانت ارادته خالية من أي عيب ب عشر من العمر 

( مدددددددن قدددددددانون ا حتدددددددراف الرياضددددددد ي ف دددددددي ل يبدددددددات ولددددددديس 6 امدددددددا الشدددددددكلية التدددددددي ا دددددددترطيا القدددددددانون العراقدددددددي تدددددددي املدددددددادة 

ليدددددددا عمقدددددددة با نعقددددددداد فيدددددددو ينعقدددددددد بالتراضددددددد ي ا  ان عددددددددم التحريدددددددر يثيدددددددر صدددددددعوبة تدددددددي تحديدددددددد التزامدددددددات ا طدددددددراف وغيربدددددددا مدددددددن 

 ا مور .

 : عقد االحتراف الرياض ي عقد ملزم للجانبين
ً
 : ثالثا

العقددددددد الدددددد ي يرتددددددب مندددددد  نشددددددتته التزامددددددات تددددددي ذمددددددة طرفيددددددة بحيددددددث يكددددددون كددددددل   عددددددرف العقددددددد امللددددددزم ليجددددددانبين باندددددده 

 (24: 4  .منهما دائن ومدين لمخر تي الوقت ذاته(

رتدددددددددب التزامدددددددددات ب مدددددددددة اطرافددددددددده حيدددددددددث ملدددددددددزم ليجدددددددددانبين  نددددددددد حيدددددددددث  عدددددددددد عقدددددددددد املددددددددددرب الرياضددددددددد ي املحتدددددددددرف عقدددددددددد ه ي 

 بتقددددددددديم خدماتددددددددده للمؤسسددددددددة الرياضدددددددددية وبدددددددد   جيددددددددددة البددددددددددني 
 
 او مددددددددددربا

 
يرتددددددددب التزامدددددددددات ب مددددددددة املحتدددددددددرف سددددددددواا كدددددددددان  عبددددددددا

والددددددد بني تدددددددي نشدددددددان املؤسسدددددددة مقابدددددددل اجدددددددر يدفعددددددده الطدددددددرف ا خدددددددرب امدددددددا باليسدددددددبة للمؤسسدددددددة الرياضدددددددية فتلتدددددددزم بددددددددفع ا جدددددددر 

 ميا املحترف.مقابل الخدمات التي يقد

وبالتدددددددددالي فدددددددددان كدددددددددل مدددددددددن الطدددددددددرفين دائدددددددددن مددددددددددين للطدددددددددرف ا خدددددددددرب فددددددددداملحترف دائدددددددددن بددددددددداألجر ومددددددددددين بتقدددددددددديم الجيدددددددددد 

 البدني واملؤسسة دائنة بالخدمات التي يقدميا الرياض ي املحترف.

 : يعتبر من عقود املعاوضة
ً
 :  رابعا

 ملددددددددا  عطددددددددي(العقددددددددد الدددددددد ي يتخدددددددد  فيدددددددده كددددددددل مددددددددن الطددددددددرفين   عددددددددرف عقددددددددد املعاوضددددددددة باندددددددده 
 
حيددددددددث  عددددددددد  , (48: 5  مقددددددددابم

وذلدددددددددددك  ن كدددددددددددل مدددددددددددن الرياضددددددددددد ي املحتدددددددددددرف واملؤسسدددددددددددة الرياضدددددددددددية تتخددددددددددد   عقدددددددددددد املددددددددددددرب الرياضددددددددددد ي املحتدددددددددددرف عقدددددددددددد معاوضدددددددددددة

مقابدددددددل مدددددددا تعطدددددددي فددددددداملحترف يتخددددددد  ا جدددددددر مقابدددددددل الخددددددددمات التدددددددي يقددددددددميا للمؤسسدددددددة ب وتدددددددي املقابدددددددل املؤسسدددددددة تددددددددفع ا جدددددددر 

 رية التي يقدميا املحترف.مقابل الخدمات البدنية والفك

 : أنه من عقود املدة 
ً
 : خامسا

 ف ددددددددهب وذلددددددددك بدددددددان  تحدددددددددد عيدددددددد  مقتضددددددداه محددددددددل ا لتددددددددزام الناشددددددد   عندددددددده. اندددددددده مددددددددن 
 
 جوبریدددددددا

 
اذ  كدددددددون الددددددددزمن عنصددددددددرا

 
 
 ریاضددددددددد ا

 
عقدددددددددود املددددددددددة ویدددددددددتم تحد دددددددددد مددددددددددة بددددددددد ا العقدددددددددد تدددددددددي الغالدددددددددب باملوسدددددددددم الریاضددددددددد يب فقدددددددددد تكدددددددددون مددددددددددة العقدددددددددد موسدددددددددما

ب او م
 
وسددددددددمان او اك ددددددددر بحسددددددددب ا تفدددددددداقب و بددددددددو مددددددددا نصددددددددت عل دددددددده املددددددددادة الثالثددددددددة مددددددددن  ئحددددددددة ا حتددددددددراف الفرنسدددددددد ي بددددددددان واحدددددددددا

وعيددددددد  عكددددددددس  ب ( عقدددددددد ا حتدددددددراف ا و  الدددددددد ي  برمددددددده الرياضدددددددد ي املحتدددددددرف مددددددددع ناد ددددددده ب تحدددددددددد مدتددددددده بتربعددددددددة مواسدددددددم رياضددددددددية

ن ا تحددددددددداد العراقدددددددددي لكدددددددددرة القددددددددددم بتنددددددددده مدددددددددن  ئحدددددددددة املسدددددددددابقات الصدددددددددادرة عددددددددد (17ذلدددددددددك نصدددددددددت الفقدددددددددرة الثامندددددددددة مدددددددددن املدددددددددادة  
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 تكدددددددون مددددددددة العقددددددددد محدددددددددة بفتددددددددرة  من دددددددة ولددددددد س بمواسددددددددم( وعيددددددد  ذلددددددددك فدددددددان عقدددددددد املدددددددددرب الرياضددددددد ي املحتددددددددرف ب بدددددددو عقددددددددد 

وذلدددددددددك  رجددددددددع لطب عدددددددددة ا داا الریاضدددددددد ي الددددددددد ي  قددددددددوم بددددددددده املدددددددددرب املحتدددددددددرف ب ح ددددددددث  عتمدددددددددد   منددددددددي وبدددددددددو عقددددددددد معلدددددددددوم املدددددددددةب

  ة لهب وب ه القدرات بطب عبها محددة املدة .ب ا ا داا عي  القدرات البدن

فالطب عدددددددددددة املؤقتدددددددددددة للقددددددددددددرات البدن دددددددددددة للمددددددددددددرب املحتدددددددددددرفب تعدددددددددددد السدددددددددددبب ا و  تدددددددددددي اعتبدددددددددددار بددددددددددد ا العقدددددددددددد محددددددددددددد 

املدددددددة . وملددددددا كددددددان العقددددددد املدددددد كور مددددددن قبددددددل العقددددددود الزمن ددددددةب فددددددان فنددددددخه  جددددددرد مددددددن ا يددددددر الرج ددددددي وذلددددددك  ن مددددددا نفدددددد  مندددددده 

    مكنه اعادته .

 ملطلب الثانيا

 أثار عقد املدرب الرياض ي املحترف

ييشدددددددد يا بدددددددد ا العقددددددددد مندددددددد  ابرامدددددددده التزامددددددددات متقابلددددددددة تددددددددي ذمددددددددة عاقديدددددددده لدددددددد ا سدددددددديبحث التزامددددددددات الطددددددددرفين تددددددددي فددددددددرع  

 او  ب ومن يم انهاا عقد المعب املحترف تي الفرع الثاني .

 الفرع االول 

 التزامات املدرب الرياض ي املحترف

 :يمة التزامات متعدد
 
 ة يفرضيا ب ا العقد عي  املدرب املحترف نعرضيا تباعا

 : االلتةزام بةاداء العمةل الرياضة ي
ً
بدهب فلد س لدده ان  : ویتطلددب تنف د ه ليد ا ا لتدزامب ان  تفدرغ ألداا العمددل الریاضد ي املندان اوال

تحریریددة مددن ناد دده  موافقددة ددرتب  بددتي عمددل مددع ا ددة جيددة اخددر ب كمددا لدد س لدده ان  شددارك تددي ا ددة نشدداطات ریاضدد ة اخددر ب ا  ب

 ب عنه سواه تي التنف   امل كور .الریاض يب كما ل س له ان  ن 

 وذلدددددددك  ویلدددددددزم املددددددددرب ان  نفددددددد  التزامددددددده بدددددددتداا العمدددددددل الریاضددددددد ي بطریقدددددددة تتفدددددددق مدددددددع مدددددددا  وجبددددددده حسدددددددن الن دددددددة
 
طبقدددددددا

 ( من القانون املدني العراقي .150للفقرة ا ول  من املادة  

: االلتةةةزام بطاعةةة
ً
: حيددث يلتدددزم املحتددرف بطاعدددة ا وامددر الصدددادرة مددن املؤسسدددة الرياضدددية االوامةةةر والحفةةةاا علةةل السةةةرية  ثانيةةا

فمثددل املدددرب عليدده ان يطيددع التوج هددات التددي تصدددر لدده مددن  وكدد لك عليدده املحافظددة عيدد  سددرية املعلومددات التددي يحصددل عل هددا ب

يحصل عل ها وعددم افشدائها للغيدر بحيدث يتعدرض للمسدائلة  املؤسسة الرياضية كما علية ان يحافظ عي  سرية املعلومات التي

 القانونية اذا افشائها سواا خم  العقد او بعد انبهاا العقد .

: 
ً
: يفدددددددرض العقدددددددد املشدددددددار اليددددددده عيددددددد  املددددددددرب الرياضددددددد ي املحتدددددددرف ب أن يحدددددددافظ عيددددددد   االلتةةةةةةةزام بالحفةةةةةةةاا علةةةةةةةل  ةةةةةةةحته ثالثةةةةةةةا

ر عنددددددد توقيعددددددده للعقدددددددد بخلددددددوه مدددددددن ا مدددددددراض وا صددددددابات التدددددددي تحدددددددو   ددددددحته ب فدددددددم يجددددددو  لددددددده أن  عرضددددددديا ليخطددددددر ب فيدددددددو يقددددددد

 من الناح تين البدن ة والصحية . 
 
 دون تنفي ه بنوده بفيو ملزم بمقتض ى عقد ا حترافب ان  كون  ئقا

 : االلتةةةةةةةةزام بالحصةةةةةةةةول علةةةةةةةةل موافقةةةةةةةةة املؤسسةةةةةةةةة الر اضةةةةةةةةية فةةةةةةةةي حقةةةةةةةةوق الدعا ةةةةةةةةة واالعةةةةةةةةالن
ً
: فيجددددددددب عيدددددددد  املدددددددددرب  رابعةةةةةةةةا

املحتددددددددددرفب اخددددددددد  اذن املؤسسددددددددددة الرياضدددددددددية عنددددددددددد قيامدددددددددة با عمنددددددددددات كمدددددددددا يحددددددددددق للمؤسسدددددددددة الرياضددددددددددية اسددددددددددتخدام الرياضددددددددد ي 

 (24: 7  .فترة سرياناسم وصورة املحترف تي الدعاية وا عمن خم  

 الفرع الثاني

 التزامات املؤسسة الرياضية

قابدددددددل يرتدددددددب التزامدددددددات عيددددددد  عددددددداتق بامل فمثلمدددددددا عقدددددددد ا حتدددددددراف الرياضددددددد ي يرتدددددددب التزامدددددددات عيددددددد  عددددددداتق املحتدددددددرف فيدددددددو

  املؤسسة الرياضية وتتتي تي مقدمة ا لتزامات ما يتتي:

 : التةةةةةةةةزام املؤسسةةةةةةةةة بةةةةةةةةدفع االجةةةةةةةةرة
ً
: مددددددددن ابددددددددر  ا لتزامددددددددات التددددددددي تقددددددددع عيدددددددد  عدددددددداتق املؤسسددددددددة الرياضددددددددية املتفددددددددق عل هددددددددا تددددددددي  اوال

ا خددددددالف النددددددادي الرياضدددددد ي التددددددزام دفددددددع ا جددددددر او العقددددددد ويلتددددددزم بدددددددفعيا وفددددددق ا ليددددددة املبينددددددة تددددددي العقددددددد ىددددددي دفددددددع ا جددددددرة ب فدددددداذ

ب  وذلددددددددددك حسددددددددددب القواعددددددددددد العامددددددددددة  سددددددددددتطيع املحتددددددددددرف عددددددددددن يمتنددددددددددع ان تنفيدددددددددد  التزامددددددددددهالدددددددددبعئ مندددددددددده ب ففددددددددددي بدددددددددد ه الحالددددددددددة 

 ويعد دفع ا جرة السبب الرئيس تي ابرام عقد ا حتراف الرياض ي من قبل املحترف . 
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ً
بددددددددتداا ميامدددددددده  تلتددددددددزم املؤسسددددددددة الرياضددددددددية بتمكددددددددين املحتددددددددرف:  اء مهامةةةةةةةةهالتةةةةةةةةزام املؤسسةةةةةةةةة بتمكةةةةةةةةين املةةةةةةةةدرب مةةةةةةةةن اد :ثانيةةةةةةةةا

واليشددددددان املكلددددددف بدددددده بموجددددددب العقددددددد املبددددددرم بينهمدددددداب وذلددددددك مددددددن خددددددم  وهيئددددددة مكددددددان ا قامددددددة املدددددددرب املحتددددددرف وتمكيندددددده مددددددن 

 (430: 2  .الدخو  ال  املؤسسة الرياضية حتى  ستطيع القيام بامليام املكلف  ها بموجب عقد ا حتراف الرياض ي

 املطلب الثاني

 انتهاء عقد املدرب الرياض ي املحترف

 نبحث او  انبهاا ب ا العقد بانبهاا مدته يم انبهائه با رادة املنفردة :

 الفرع االول 

 انتهاء العقد بانتهاء مدته

ضدددددددددد يب اذا الریا  يت دددددددددي بددددددددد ا العقدددددددددد كغيدددددددددره مدددددددددن العقدددددددددود الزمن ددددددددددة بانبهددددددددداا مدتددددددددده املحدددددددددددة ف دددددددددهب او بانبهددددددددداا املوسدددددددددم

 . ن  عي  ذلك تي عقد ا حتراف

  رتفدددددددددداع اجددددددددددور املدددددددددربين املحتددددددددددرفين فددددددددددتنهم  حرصددددددددددون علددددددددددى عدددددددددددم التعاقددددددددددد مددددددددددع ا ند ددددددددددة
 
الریاضدددددددد ةب ألك ددددددددر  ونظددددددددددرا

عقددددددد بزیددددددادة تددددددي ا جددددددر لقدددددداا تجد ددددددد ال مددددددن موسددددددمين او يميددددددة مواسددددددم ریاضددددددد ة وذلدددددددك مدددددددن اجدددددددل حفدددددددظ حقيدددددددم فدددددددي املطالبدددددددة

واذا كدددددددددان ا صدددددددددل تدددددددددي عقدددددددددد ا حتدددددددددرافب ان  .او امتدددددددددداده او ا نتقدددددددددا  لندددددددددادي جد دددددددددد  ددددددددددفع اك دددددددددر للمددددددددددرب الرياضددددددددد ي املحتدددددددددرف

 نقضدددددددددد ي بفواوهددددددددداب ا  انددددددددده قدددددددددد  حدددددددددددث ان تطدددددددددرأ اسدددددددددباب  رتددددددددددب   سدددددددددتمر العقدددددددددد خدددددددددم  املدددددددددددة املتفدددددددددق عل هددددددددددا لسددددددددددریانهب وان

  عل ها انبهاا العقد قبل انبهاا مدته

 الفرع الثاني

 انتهاء العقد باالرادة املنفردة

بدددددددددا رادة املنفدددددددددردة للمددددددددددرب  ان بددددددددددد ا ا نبهددددددددددداا امددددددددددددا ان  كدددددددددددون بددددددددددددا رادة املنفدددددددددددردة للندددددددددددادي او لمتحدددددددددددداد الریاضدددددددددددي او ان  كددددددددددددون 

 املحترف : 

 : انتھةةةةةةةةاء العقةةةةةةةةد بةةةةةةةةاإلرادة املنفةةةةةةةةردة للنةةةةةةةةادي او االتحةةةةةةةةاد الر اضةةةةةةةة ي
ً
نهدددددددداا عقددددددددد الرياضدددددددد ي املحتددددددددرف : يجددددددددو  للمؤسسددددددددة ا اوال

  حكدددددددام القددددددانون الجنددددددا ي او اصددددددديب ب جددددددز دائدددددددم ب 
 
بترادتدددددده املنفددددددردة كمدددددددا لددددددو حكددددددم بعقوبدددددددة بدنيددددددة أو ماسدددددددة بالشددددددرف طبقددددددا

 بالعقد عن ابرامه . 
 
 وتستمد املؤسسة ب ا الحق من كونه بو املسؤو  عن ب ا العقد وان لم يكن طرفا

 : انتهةةةةةةةاء العقةةةةةةةد بةةةةةةةاالرادة امل
ً
: يجدددددددو  للمددددددددرب الرياضددددددد ي املحتدددددددرف ان ين دددددددي عقدددددددد  نفةةةةةةةردة للمةةةةةةةدرب الرياضةةةةةةة ي املحتةةةةةةةرفثانيةةةةةةةا

 احترافه بترادته املنفردة ودون صدور حكم قضا ي تي حا ت يمث :

 الحالة االولل : عدم وفاء املؤسسة باملستحقات املالیة الواجبة علیه للمدرب املحترف .

 ى.درجة ادن ط املؤسسة الرياضية اللالحالة الثانیة :هبو 

 . الحالة الثالثة : توقیع عقوبة جزائية علل املؤسسة الرياضية , كإ قاف مزاولة اعماله ملةدة ستة اشهر

عقددددددددددده اذا لددددددددددم  والددددددددددى جانددددددددددب الحددددددددددا ت الددددددددددثمث املشددددددددددار ال هدددددددددداب فاندددددددددده  جددددددددددو  للمددددددددددرب الرياضددددددددد ي املحتدددددددددرف ب ان  نهددددددددددي

مدددددددددة العقددددددددد ب  ياضددددددددية الرسدددددددددم ة املسددددددددؤولة عنهددددددددا بدددددددد ه املؤسسددددددددة خددددددددم %( مدددددددددن اليشدددددددداطات الر 10 شدددددددددارك فدددددددددي اقدددددددددل مدددددددددن  

 ال  وجود ع ر مشروع . 
 
 وذلك استنادا

 الخاتمة : 

 من خم  البحث توصلنا ال  مجموعة من ا ستيتاجات والتوصيات من ابميا :

 : االستنتاجات :
ً
 اوال

رياضدددددددد ي ويتقاضدددددددد ى اجددددددددرا مددددددددن املؤسسددددددددة ان عقددددددددد املدددددددددرب الرياضدددددددد ي املحتددددددددرف بددددددددو كددددددددل مددددددددن يحتددددددددرف عمددددددددل تددددددددي املجددددددددا  ال 1

 الرياضية املتعاقدة مقابل تقديمة خبراته البدنية او ال بنية خم  مدة معينة .
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اطددددددددددددراف بدددددددددددد ا العقددددددددددددد بددددددددددددم كددددددددددددل مددددددددددددن املدددددددددددددرب الرياضدددددددددددد ي املحتددددددددددددرف واملؤسسددددددددددددة الرياضددددددددددددية ب كمددددددددددددا ان عقددددددددددددد ا حتددددددددددددراف  2

يجدددددددانبين وعقدددددددد معاوضدددددددة فضدددددددم عدددددددن الرياضددددددد ي يتميدددددددز بخصدددددددائ  معيندددددددة منهدددددددا انددددددده عقدددددددد مسددددددد ى كمدددددددا انددددددده عقدددددددد ملدددددددزم ل

 كونه عقد تجاري .

مددددددددن ابددددددددم ا لتزامددددددددات التدددددددددي تقددددددددع عيدددددددد  عددددددددداتق املدددددددددرب الرياضدددددددد ي املحتدددددددددرف القيددددددددام بالعمددددددددل املكلدددددددددف بدددددددده واملحافظددددددددة عيددددددددد   3

فدددددددابم التزاماوهدددددددا ىدددددددي  سدددددددرية املعلومدددددددات التدددددددي يحصدددددددل عل هدددددددا بحكدددددددم عملدددددددة امدددددددا باليسدددددددبة ا لتزامدددددددات املؤسسدددددددة املصدددددددرفية

 ين الطرف ا خر من اداا التزاماته .دفع ا جر وتمك

 : التوصيات : 
ً
 ثانيا

1 . 
 
 نوص ي املشرع العراقي بتشريع قانون خاص ينظم ب ا النوع من العقود تحديدا

نوصدددددددددد ي املشددددددددددرع العراقددددددددددي بددددددددددتن يحدددددددددد  حدددددددددد وا املشددددددددددرع السددددددددددعودي تددددددددددي تنظدددددددددديم قددددددددددانون يحدددددددددددد السددددددددددن القددددددددددانوني لمحتددددددددددراف  2

 الرياض ي .

 ... العاملين واخر دعوانا أن الحمد هلل رب

 املراجع :

 اوال: الكتب القانونية

 .1995ب 1عبد الحميد الحفنيب عقد احتراف  عب كرة القدم ب ن 1

 .2012مكتبة السنهوريب بغداد ب  (البيع وا يجار واملقاولة جعفر الفضيي ب العقود املسماة  2

ميشددددددددورات  يددددددددن الحقوقيددددددددة ب بيددددددددروت ب  البيددددددددع وا يجددددددددار( عصددددددددمت عبددددددددد املجيددددددددد ب الددددددددوجيز تددددددددي العقددددددددود املدنيددددددددة املسددددددددماة  3

2015 

عبدددددددد املجيدددددددد الحكددددددديم ب ود عبدددددددد البددددددداقي البكدددددددري و محمدددددددد طددددددده البشددددددديرب الدددددددوجيز تدددددددي نظريدددددددة ا لتدددددددزام تدددددددي القدددددددانون املددددددددني  4

 .1980ب مصادر ا لتزامب مكتبة السنهوري ب بغدادب 1العراقي ب ج

 2007لتزامب املكتبة القانونية ب بغدادب عبد املجيد الحكيم ب املوجز تي  رو القانون املدني مصادر ا  5

عمقدددددددددددات العمدددددددددددل الفرديدددددددددددةب ميشدددددددددددورات الحلبدددددددددددي الحقوقيدددددددددددة ب بيدددددددددددروتب  1يوسدددددددددددف اليددددددددددداس ب اندددددددددددون العمدددددددددددل العراقدددددددددددي / ج 6

2012 

 ثانيا: البحوث

 جليل الساعدي ب عقد احتراف  عب كرة القدم تي القانون العراقي والسعودي والفرنس ي 7

 القانونية لعقد ا عب كرة القدم ب املجلة القانونية والقضائية .حسن حسين البرداويب الطبيعة  8

احمددددددد عبددددددد الدددددددائم ب عبددددددد الددددددر اق سددددددفلو ب نحددددددو تكييدددددددف عقددددددد المعددددددب املحتددددددرف بعقددددددد عمددددددل ب مجلددددددة بحددددددوث جامعدددددددة  9

 . 2010ب 67حلب ب سلسلة العلوم ا قتصادية والقانونية ب العدد 

 : القوانين
ً
 ثالثا

 1951لسنة  40قم القانون املدني العراقي ر  10

 2015لسنة  37قانون العمل العراقي رقم  11

 . 2017لسنة  60قانون ا حتراف الرياض ي رقم  12
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م باختالف 1500لفعالية  االستجابات املؤقتة لةبعض املتغيرات الوظيفية والكيموحيوية

 مسار الجري باتجاه وعكس عقارب الساعة
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  هدف البحث  ل  :

م بدددددددددداختمف مسددددددددددار الجددددددددددري 1500لفعاليددددددددددة معرفددددددددددة ا سددددددددددتجابات املؤقتددددددددددة لددددددددددددبعئ املتغيددددددددددرات الو يفيددددددددددة والكيموحيويددددددددددة  -

 مع وعكس عقارب الساعة.

 وافترض الباحثون ما يتتي :

بنددددددددداك فددددددددددروق ذات د لددددددددددة احصدددددددددائية تددددددددددي ا سددددددددددتجابات املؤقتدددددددددة لددددددددددددبعئ املتغيددددددددددرات الو يفيدددددددددة والكيموحيويددددددددددة لفعاليددددددددددة  -

 م باختمف مسار الجري مع وعكس عقارب الساعة.1500

سدددددددددددتخدم البددددددددددداحثون املدددددددددددنرج الوصدددددددددددفي 
 
طلبدددددددددددة ملمامتددددددددددده لطبيعدددددددددددة البحدددددددددددث ب وقدددددددددددد اجدددددددددددر  الباحثدددددددددددان بح همدددددددددددا عيددددددددددد  أ

( والبدددددددددددالغ 2021-2020كليدددددددددددة التربيدددددددددددة البدنيدددددددددددة وعلدددددددددددوم الرياضدددددددددددة املرحلدددددددددددة الرابعدددددددددددة تدددددددددددي جامعدددددددددددة سدددددددددددامراا للسدددددددددددنة الدارسدددددددددددة  

 ( طمب.10عددبم  

 وتوصل الباحثان ال  ا ستيتاجات التالية :

 ي تي اتجاه وعكس عقارب الساعة عي  املتغيرات املبحوية.  توجد فروق ذات د لة  حصائية بين الجر  -

 اما التوصيات وىي كما يتتي :

 أجراا بحوث مشا هة وبنفس املتغيرات وفق مبدأ التكيف ملعرفة ا يار املترتبة باختمف مسار الجري. 1

 فئات عمرية أخر . جراا بحوث مشا هة ملعرفة املؤيرات السلبية وا يجابية باختمف املتغيرات املبحوية ول 2

 م ب مسار الجري 1500: ا ستجابات املؤقتة ب املتغيرات الو يفية ب املتغيرات الكيموحيوية ب فعالية  الكلمات املفتاحية
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Temporary responses to some functional and biochemical variables of the 1500 

activity according to a different direction and counterclockwise path 
 

Dr. Saif Rasheed Ghanim1 , Lec. Songol Bilal Murad2 , Prof.Dr Usama Ahmed Hussein3 
1 Iraq - Samarra University - College of Physical Education and Sports Sciences 
2 Iraq - Tikrit University - College of Physical Education and Sports Sciences 
3 Iraq - University of Baghdad - College of Physical Education and Sports Sciences 
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The research aims to identify: 

- Knowing the temporary responses to some functional and biochemical variables for the effectiveness of 

1500m according to the running track with and counterclockwise. 

The researchers hypothesized the following: 

- There are statistically significant differences in the temporary responses to some functional and biochemical 

variables for the effectiveness of 1500m according to the running track with and counterclockwise. 

The researchers used the descriptive approach for its relevance to the nature of the research, and the 

researchers conducted their research on the students of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences, 

fourth stage at Samarra University for the academic year (2020-2021), who numbered (10) students. 

The researchers reached the following conclusions: 

- There are no statistically significant differences between running in a counterclockwise direction on the 

variables investigated. 

The recommendations are as follows: 

1 Conducting similar research with the same variables according to the principle of adaptation to know the 

effects of the different running path. 

2 Conducting similar research to find out the negative and positive influences according to the variables 

investigated and for other age groups. 

Keywords: temporary responses, functional variables, biochemical variables, 1500m effectiveness, running path. 
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 التعريف بالبحث -1

 يتدددتير بددده ب فالددد رة ليدددا مركدددزب ودوران املجدددرات والكواكدددب ليدددا مركدددز 
 
مدددن املعدددروف أن لكدددل شددد يا تدددي بددد ا الكدددون مركدددزا

أن حركدة الكواكدب حدو  الشدمسب وحركدة جميدع األجدرام السدماوية النجدوم حدو  مركدز املجدرة ب وحركدة تستند عليه ب وك لك 

كب حو  النجومب وحركة املجرات حو  مركز الكون جميعيا تدور عكس عقارب الساعة ب القمر حو  الكوكب ب وحركة الكوا

با ضافة  ل  أن حركة البروتوبم م داخل ال رة تدور ب ات الطريقة ب وحركة البويضة داخل رحدم املدرأة تبددأ البويضدة رحلبهدا 

 (1 اعة.من املبيئ حتى تصل  ل  عنق الرحم ب وأيناا حركبها تسير عكس عقارب الس

أمددددددددا تددددددددي مددددددددا يخدددددددد  الجددددددددري عكددددددددس عقددددددددارب السدددددددداعة باليسددددددددبة للرياضدددددددديين ندددددددد كر تددددددددي البدددددددددا أن الجددددددددري تددددددددي املضددددددددمار 

م( خدددددددم  1500م ب 800م ب400كدددددددان قبدددددددل اك دددددددر مدددددددن مائدددددددة عدددددددام تدددددددي اتجددددددداه عقدددددددارب السددددددداعة حيدددددددث كاندددددددت جميدددددددع السدددددددباقات  

وكدددددددان بنددددددداك تقليدددددددد رومددددددداني ب  اتجددددددداه عقدددددددارب السددددددداعةتدددددددتم كليدددددددا تدددددددي  1896دورة ا لعددددددداب ا وملبيدددددددة ا ولددددددد  تدددددددي اييندددددددا تدددددددي عدددددددام 

 ملددددددددداذا يدددددددددتم  جدددددددددراا الرياضددددددددديين لتشدددددددددغيل عيددددددددد  املسدددددددددار عكدددددددددس عقدددددددددارب السددددددددداعة ولكدددددددددن مدددددددددن وجيدددددددددة نظدددددددددر 
 
علمندددددددددا فعدددددددددم والدددددددد ي   

تاريخيدددددددددة ب أسدددددددددطورة تقدددددددددو  أن سدددددددددباق العربدددددددددات كدددددددددان تدددددددددي ملعدددددددددب سددددددددديرك ماكسددددددددديموس تدددددددددي رومدددددددددا تدددددددددي القدددددددددرن السدددددددددادس قبدددددددددل 

السدددددداعة حتددددددى قددددددام متسددددددابق عربددددددة سددددددر  الحددددددظ بطريددددددق الخطددددددت ضددددددرب ا مبراطددددددور نيددددددرو وتددددددم تدددددددمير  املدددددديمد تددددددي اتجدددددداه عقددددددارب

العربددددددة عيدددددد  الفددددددور مددددددن قبددددددل نيددددددرو ب وتددددددي وقددددددت  حددددددق تددددددم تشددددددغيل جميددددددع السددددددباقات عيدددددد  األرض عيدددددد  املسددددددار املعدددددداكسب أي 

 مع مرور الوقت.
 
 لكنه أصبح تقليدا

 
 تعسفيا

 
 (2  عكس عقارب الساعة ب قد يكون قرارا

ب  400ومدددددددددن املثيدددددددددر لمبتمدددددددددام فإنددددددددده لددددددددديس فقددددددددد  العددددددددددائيين الددددددددد ين  سددددددددديرون عكدددددددددس عقدددددددددارب السددددددددداعة تدددددددددي العددددددددددو  

 تددددددددددي فعاليددددددددددات  رمددددددددددي القددددددددددرص ب املطرقددددددددددة ب ودفددددددددددع الثقددددددددددل بتكنيددددددددددك الدددددددددددوران( والتددددددددددي تكددددددددددون ف هددددددددددا 1500ب  800
 
( ولكددددددددددن أيضددددددددددا

 (3  ي اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.حركة التناوب ت

ائين الددددددددددد ين مارسدددددددددددوا رياضدددددددددددة الجدددددددددددري باتجددددددددددداه عقدددددددددددارب السددددددددددداعة أعربدددددددددددوا عدددددددددددن ضددددددددددديقيم وحتدددددددددددى والغريدددددددددددب ان العدددددددددددد

احساسدددددددديم بددددددددداأللم عنددددددددد الجدددددددددري تدددددددددي بكدددددددد ا اتجددددددددداه ب ويدددددددددؤرخ بعضدددددددديم ان الجدددددددددري نحددددددددو اليمدددددددددين غيدددددددددر طبي ددددددددي ب ولشدددددددددرو بددددددددد ا 

ا ا تجددددددداه ا حسددددددداس بالضددددددديق عندددددددد الجدددددددري الددددددد  اليمدددددددين دافدددددددع باحدددددددث يابددددددداني عدددددددن الطدددددددرو القائدددددددل بدددددددان ا نسدددددددان يحبددددددد  فطريددددددد

نحددددددو الجيدددددددة اليسدددددددر  عندددددددد الجدددددددري حيددددددث ان مصددددددددر بددددددد ه الظدددددددابرة عصدددددددبي ب كدددددددون النصددددددف األيمدددددددن مدددددددن الددددددددماغ بدددددددو الددددددد ي 

 وان النصدددددددف األيمدددددددن مدددددددن الددددددددماغ بدددددددو الددددددد ي يدددددددتحكم تدددددددي الشدددددددطر األ سدددددددر مدددددددن الجسدددددددم وان 
 
يدددددددتحكم تدددددددي ادراك الفضددددددداا علمدددددددا

فوكدددددددددامي بتجربدددددددددة عيددددددددد  أربعدددددددددة رياضددددددددديين  م الباحدددددددددثالرؤيدددددددددة واألبصدددددددددار افضدددددددددل مدددددددددن الجيدددددددددة اليسدددددددددر  ب ولددددددددددعم أطروحتددددددددده قدددددددددا

وكدددددان اسدددددتيتاجه  متدددددر م تدددددي ا تجدددددابين مدددددرة تدددددي ا تجددددداه األيمدددددن ومدددددرة تدددددي ا تجددددداه األ سدددددر 400فطلدددددب مدددددنهم الجدددددري مسدددددافة 

 (4  بتن بناك فرق بين الرياضيين بمعد  يانيتين اقل عند جر هم عكس اتجاه عقارب الساعة.

راضددددددددات اك ددددددددر عب يددددددددة مثددددددددل أن الجددددددددري تددددددددي اتجدددددددداه عقددددددددارب السدددددددداعة يتعددددددددارض وبددددددددالطبع بندددددددداك مددددددددن يقدددددددددم بعددددددددئ افت

مددددددع الدددددددورة الدمويددددددة حيددددددث ا خيدددددددرة تدددددددور عكددددددس عقددددددارب السددددددداعة لدددددد لك لددددددو بدددددددأ أي شدددددددخ  بالدددددددوران مددددددن الجيددددددة اليمندددددددى 

سيشددددددددعر بالدددددددددوار بعددددددددد عدددددددددة دقددددددددائق ب أذ ان الددددددددركئ عكددددددددس عقددددددددارب السدددددددداعة يددددددددؤدي الدددددددد  تحددددددددرك الدددددددددم نحددددددددو الجيددددددددة اليمنددددددددى 

 ويبقي جية القلب تي حالة ضغ  متوس .ليجسم 

كدددددددل مدددددددا ذكدددددددر اعدددددددمه فيمدددددددا يخددددددد  التغيدددددددرات التدددددددي تحددددددددث تدددددددي حالدددددددة جدددددددري العدددددددداا مدددددددع وعكدددددددس عقدددددددارب السددددددداعة ىدددددددي 

مسدددددددلمات دون حقيقدددددددة علميدددددددة يمكدددددددن ا سدددددددتناد عل هدددددددا وحتدددددددى البحدددددددوث تدددددددي اخدددددددر اسدددددددتيتاجاوها ىدددددددي عبدددددددارة عدددددددن نظريدددددددات فقددددددد  

مقارنددددددددددددة لمسددددددددددددتجابات املؤقتددددددددددددة لددددددددددددددبعئ ي ب لدددددددددددد ا قددددددددددددام البدددددددددددداحثون بدراسددددددددددددة وا مددددددددددددر يحتدددددددددددداج املزيددددددددددددد مددددددددددددن الدراسددددددددددددة والتق دددددددددددد 

 .م باختمف مسار الجري باتجاه وعكس عقارب الساعة1500لفعالية املتغيرات الو يفية والكيموحيوية 

  مدددددددنف مشةةةةةةةكلة البحةةةةةةةث امدددددددا
 
ان ا لكتدددددددرون يلدددددددف حدددددددو  نفسددددددده مدددددددن اليسدددددددار لليمدددددددين وكددددددد لك حدددددددو   املعدددددددروف علميدددددددا

س ا تجددددددددداه ب نفدددددددددس الكددددددددمم ينطبدددددددددق عيددددددددد  حركددددددددة الددددددددد رات تدددددددددي السددددددددوائل ولدددددددددو طبقندددددددددا الكددددددددمم عيددددددددد  الحيدددددددددز نددددددددواة الددددددددد رة تدددددددددي نفدددددددد

ا كبدددددددددر نجدددددددددد ان ا رض تلدددددددددف حدددددددددو  محوربدددددددددا والقمدددددددددر يلدددددددددف حدددددددددو  ا رض وكمبمدددددددددا يلدددددددددف حدددددددددو  الشدددددددددمس دائمدددددددددا تدددددددددي نفدددددددددس 

 .ا تجاه املوجب عكس عقارب الساعة ب وك لك الشوارع وحركة سير املركبات



 Vol.15 - No.3 - 2022   26-34  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 29 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

د ان المعبدددددددين عنددددددددما يبدددددددددوا التددددددددريب وتبددددددددأ عمليدددددددة الجدددددددري دائمددددددددا مدددددددا يكدددددددون الجدددددددري تدددددددي نفددددددددس وتدددددددي الرياضدددددددة تجددددددد

ا تجدددددددداه ب فيددددددددل يمكددددددددن الجددددددددري تددددددددي ا تجدددددددداه العكسدددددددد ي ؟ اي تددددددددي نفددددددددس اتجدددددددداه دوران عقددددددددارب السدددددددداعة ب املسددددددددلمات والثوابددددددددت 

دورة الدمويددددددددة وبالتددددددددالي تددددددددي املجددددددددا  الرياضدددددددد ي تؤكددددددددد عدددددددددم امكانيددددددددة حدددددددددوث بدددددددد ا معللددددددددين ذلددددددددك بتندددددددده يكددددددددون عكددددددددس اتجدددددددداه الدددددددد

تكدددددددون بنددددددداك خطدددددددورة عيددددددد  القلدددددددب ب فيدددددددل بددددددد ا الكدددددددمم  دددددددحيح ؟ وبدددددددل بنددددددداك بالفعدددددددل اتجددددددداه للددددددددورة الدمويدددددددة ؟ كدددددددل بددددددد ه 

ا سددددددددئلة حفددددددددزت البددددددددداحثون ليخددددددددوض تدددددددددي بدددددددد ه املشددددددددكلة والتعدددددددددرف عيدددددددد  مؤيراوهدددددددددا السددددددددلبية وا يجابيددددددددة الناتجدددددددددة مددددددددن خدددددددددم  

 الجري تي نفس اتجاه عقارب الساعة.

م 1500معرفدددددددددددددة ا سدددددددددددددتجابات املؤقتددددددددددددة لدددددددددددددددبعئ املتغيدددددددددددددرات الو يفيددددددددددددة والكيموحيويدددددددددددددة لفعاليدددددددددددددة  بحةةةةةةةةةةةةةثهةةةةةةةةةةةةدف ال

 باختمف مسار الجري مع وعكس عقارب الساعة.

بندددددددددددددداك فددددددددددددددروق ذات د لددددددددددددددة احصددددددددددددددائية تددددددددددددددي ا سددددددددددددددتجابات املؤقتددددددددددددددة لددددددددددددددددبعئ املتغيددددددددددددددرات  انون حثارض البةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةةفوا

 ر الجري مع وعكس عقارب الساعة.م باختمف مسا1500الو يفية والكيموحيوية لفعالية 

 مجاالت البحث

 جامعة سامراا -املجا  البشري: طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 .11/2/2021 - 14/1/2021املجا  الزماني: 

 املجا  املكاني: ملعب جامعة سامراا.

 الدراسات النظرية والدراسات السابقة -2

 الدراسات النظرية 2-1

 ي عكس عقارب الساعةالجر  2-1-1

بنددددددددددداك الكثيدددددددددددر مدددددددددددن النظريدددددددددددات وا راا التدددددددددددي توضدددددددددددح سدددددددددددبب جدددددددددددري العدددددددددددداا عكدددددددددددس عقدددددددددددارب السددددددددددداعة وربددددددددددد  ذلدددددددددددك 

بمختلدددددددف العلدددددددوم ب لددددددد ا سددددددديقوم الباحثدددددددان توضددددددديح ذلدددددددك مدددددددن خدددددددم  الجددددددددو  ادنددددددداه واختيدددددددار ابدددددددم جدددددددانبين يمكدددددددن التعويدددددددل 

 وجي :ال هما تي ب ه الدراسة أ  وبما الجانب الفيزيا ي والفسيول

 يبين النظريات املختلفة تي تفسير مسار الجري عكس عقارب الساعة (1جدول )

Crowell, B. 

(2011). 5) 

التفسير او   عود 

 ليجانب الفيزيا ي

وهةةةةو ان االلكتةةةةرون عةةةةادة يكةةةةون دورانةةةةه حةةةةول الخليةةةةة عكةةةةس اتجةةةةاه دوران عقةةةةارب 

 .ةالخلي وبالتالي تقل قوة الجذب نحو املركز والذي يمثل مركز  الساعة

 

Stafne, G.M., & 

Manger, P. R. 

(2004) (6) 

الس ب 

 الفسيولوجي

نحدددن نعدددرف أنددده  ذا كندددا نتدددنفس مدددن يقدددب األندددف األ سدددر فددداليواا سددديكون بدددارد وسدددوف 

ي بب  ل  الداخل و ذا كنا نتنفس من يقب األنف األيمن فاليواا سيكون داتد  ويد بب 

ب  عكدددس اتجددداه دوران عقدددارب السددداعة لددد  الدددداخل ب وعنددددما ندددركئ عيددد  مسدددار دائدددري 

 سنتنفس من يقب األنف األيمن ب وسندت  جسمنا ويمكننا أن نركئ بسرعة أكبر.

  لدددددددددد  بييددددددددددة القلددددددددددب تددددددددددي جسددددددددددم ا نسددددددددددان لدددددددددددينا عيدددددددددد  الجانددددددددددب 
 
وقددددددددددد أ ددددددددددار أحددددددددددد علمدددددددددداا فسدددددددددديولوجيا القلددددددددددب أيضددددددددددا

لسدددددددداعة أك ددددددددر فائدددددددددة للرياضدددددددديين مددددددددن األ سددددددددر  عددددددددد عامددددددددل ميددددددددم تددددددددي تفسددددددددير ملدددددددداذا الددددددددركئ أو التحددددددددو  عيدددددددد  عكددددددددس عقددددددددارب ا

الحركدددددددة مدددددددع عقدددددددارب السددددددداعة ب حيدددددددث ان الجدددددددري عكدددددددس عقدددددددارب السددددددداعة يجعدددددددل قدددددددوة الطدددددددرد املركدددددددزي تدددددددي الجسدددددددم للعمدددددددل 

مددددددددن اليسددددددددار  لددددددددد  اليمددددددددين ب ومددددددددن اليمدددددددددين  لدددددددد  اليسددددددددار ليجدددددددددري مددددددددع عقددددددددارب السددددددددداعة عندددددددددما يفقددددددددد الجسدددددددددم التددددددددوا ن لديددددددددده ب 

 (919: 7  ضمار تسير عي  عكس عقارب الساعة.وب ا بو السبب ال ي يجعل سباقات امل
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 الدراسات املشابهة 2-2

 دراسة الحالية والدراسات السابقةيبين نقان التشابه وا ختمف بين ال( 2جدول )

 منهج البحث وإجراءاته امليدانية -3

 منهج البحث  3-1

اسددددددددددتخدم البدددددددددداحثون املددددددددددنرج الوصددددددددددفي باألسددددددددددلوب املقددددددددددارن ب لكوندددددددددده مددددددددددن أك ددددددددددر املندددددددددداهج ممامددددددددددة لطبيعددددددددددة مشددددددددددكلة 

 الدراسة.

 مجتمع البحث وعينته  3-2

ة الدددددددبحث بصدددددددورة عمديددددددة عيددددددد  أسدددددداس أنهددددددا تحقدددددددق أغددددددراض الدراسددددددة التدددددددي يقددددددوم  هدددددددا قددددددام البدددددداحثون باختيدددددددار عيندددددد

الباحثددددددددان ب لدددددددد ا تكددددددددون مجتمددددددددع البحددددددددث مددددددددن طلبددددددددة املرحلددددددددة الرابعددددددددة تددددددددي كليددددددددة التربيددددددددة البدنيددددددددة وعلددددددددوم الرياضددددددددة / جامعددددددددة 

لعشدددددددددوائية وبلدددددددددغ طالدددددددددب ب يدددددددددم تدددددددددم اختيدددددددددار العيندددددددددة بالطريقدددددددددة ا( 14 ذ بلدددددددددغ عدددددددددددبم   2021-2020سدددددددددامراا للعدددددددددام الدرارددددددددد ي 

 %( من مجتمع البحث.71( طمب ويمثلون حوالي  10عددبم  

 

 

 

 

 

 

 نتائت الدراسة املنهج العينة هدف البحث العنوان الدراسة

 Yann دراسة

Toussaint, 

Jacqueline 

Fagard 2008 
(8) 

الجدددددددددددددددددري  التحيددددددددددددددددز تددددددددددددددددي

بعكددددس اتجدددداه عقددددارب 

 الساعة

التعددددددددرف عيدددددددد  سددددددددلوك 

املختبدددددر ليجدددددري عكددددددس 

 عقارب الساعة

يميددددددددددددددددة عشددددددددددددددددر 

 تددددددددددددددددددددددددددم 
 
بالغددددددددددددددددددددددددددا

تحديدددددددددددددددددددددددددددددددددددددبم 

بصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددورة 

 عشوائية

 املنرج الوصفي

وتدددددددددددددددددددددددددم اختبدددددددددددددددددددددددددار 

السلوك العفدوي 

لثميدددددددددددددددددددددة عشدددددددددددددددددددددر 

 مدددددن البشدددددر 
 
بالغددددا

واملطلدددددددددوب مدددددددددنهم 

أن يركضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا 

حدددددددددو  دائدددددددددرة تدددددددددي 

فضددددددددددددددددددددددداا فدددددددددددددددددددددددارغ 

 ومتمايل

يدد مدن يلزم  جراا املز 

الدراسدددددددات لفيدددددددم مدددددددا 

 ذا كدددددددددددان التحيدددددددددددز تدددددددددددي 

الدددددددددددددددددددددددددددركئ عكدددددددددددددددددددددددددددس 

عقدددددددددددددددددددددددارب السددددددددددددددددددددددداعة 

 عدددددددددددددددن أصدددددددددددددددل 
 
نا ددددددددددددددئا

بيولدددددددددوجي أو يقددددددددداتي أو 

معرتددددي أو  دراكددددي ب أو 

مدددددددددزيو مدددددددددن بعدددددددددئ أو 

 كل األربعة

الدراسة 

 الحالية

ا سددددددددددتجابات املؤقتددددددددددة 

لدددددددددددددددددددددددبعئ املتغيددددددددددددددددددددددرات 

الو يفيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

والكيموحيويددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

م 1500لفعاليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

باختمف مسدار الجدري 

اه وعكس عقدارب باتج

 الساعة

معرفدددددددددددددة ا سدددددددددددددتجابات 

املؤقتدددددددددددددددددددددددددددددددة لدددددددددددددددددددددددددددددددددبعئ 

املتغيدددددددددددددرات الو يفيدددددددددددددة 

والكيموحيويددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

م 1500لفعاليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

بدداختمف مسددار الجددري 

مدددددددددددع وعكدددددددددددس عقدددددددددددارب 

 الساعة

طلبددددددة املرحلددددددة 

الرابعددددددددددددددددددة تدددددددددددددددددددي 

كليدددددددددددة التربيدددددددددددة 

البدنية وعلوم 

الرياضددددددددددددددددددددددددددددددددددة / 

جامعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 سامراا

اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتخدم 

الباحثدددددان املددددددنرج 

الوصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفي 

باألسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلوب 

ارن ب لكونددددددده املقددددددد

مدددن أك دددر املنددداهج 

ممامددددددة لطبيعددددددة 

 مشكلة الدراسة
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 االجهزة واالدوات املستخدمة بالبحث 3-3

 العدد الجهاز ت

 3 ساعة توقيت الكترونية  1

 Spo2 - Hr 3 لقياس oximeterجيا    2

 1  ري  قياس  3

 3 جيا  الضغ  ا لكتروني  4

 EDTA. ) 1علبة انابيب حفظ الدم    5

 Hematclgy analyzer itaLy paramedic. 1ب  CBCجيا    6

 10 مل .3محاقن طبية   7

 1 قطن . كحو  طبي.  8

  وسائل جمع املعلومات 3-4

 استخدم الباحثون الوسائل ا تية لجمع البيانات :

 تحليل املحتو  للمصادر واملراجع العلمية. 3-4-1

  بكة املعلومات الدولية  ا نترنت(. 3-4-2

 التجربة االستطالعية 3-5

وذلدددددددددددك عيددددددددددد  عيندددددددددددة مدددددددددددن طلبدددددددددددة كليدددددددددددة التربيددددددددددددة  14/1/2021قدددددددددددام البددددددددددداحثون بدددددددددددتجراا تجربدددددددددددة اسدددددددددددتطمعية بتددددددددددداري  

 البدنية وعلوم الرياضة ب وكان اليدف من ب ه التجربة بو :

 التعرف عي  كفااة جيا  ا جيزة املستخدمة تي البحث. -

 ختبار .معرفة معوقات العمل والوقت ال ي يحتاجه ا   -

 قياس مساحة امللعب ملعرفة عدد الدورات املطلوبة لمختبار. -

 التجربة الرئيسة 3-6

مددددددددددن خددددددددددم  تطبيددددددددددق  28/2/2021 بعددددددددددد اسددددددددددتكما  كافددددددددددة املسددددددددددتلزمات تددددددددددم أجددددددددددراا تجربددددددددددة البحددددددددددث النهائيددددددددددة بتدددددددددداري 

وبددددددددددأ ا ختبدددددددددار  تدددددددددم اختبدددددددددار كدددددددددل يدددددددددمث  عبدددددددددين سدددددددددوية لضدددددددددمان عنصدددددددددر املنافسدددددددددة بمتدددددددددر ب حيدددددددددث 1500اختبدددددددددار انجدددددددددا  ركدددددددددئ 

عندددددددددد سدددددددددماع المعبددددددددددين   عدددددددددا   خددددددددد  مكانددددددددددك(  ذ أخددددددددد ا وضددددددددددع البدايدددددددددة مدددددددددن الوقددددددددددوف وبعدددددددددد ذلدددددددددك   ددددددددددارة البددددددددددا وا نطددددددددددمق 

مبا دددددددر اخددددددد  عيندددددددات الددددددددم مدددددددن أفدددددددراد متدددددددر يدددددددم تدددددددم  1500( متدددددددر لقطدددددددع مسدددددددافة 100( دورات و 10بدددددددالركئ حدددددددو  املضدددددددمار  

 ة تي استمارة التنجيل.وتنجيل املتغيرات الو يفية والكيموحيوي عينة البحث

 الوسائل االحصائية 3-7

 وتم أستخرج منها ا تي : SPSSاستخدم الباحثون الحقيبة ا حصائية 

 (س الوس  الحسابي  -1

 (ع ا نحراف املعياري  -2

 للعينات املستقلة tقانون  -3

 عرض وتحليل ومناقشة النتائت -4

 رافات املعيارية في متغيرات البحث.عرض نتائت القياسات لألوساط الحسابية واالنح 4-1

( يبدددددددددددددددددين األوسدددددددددددددددددان الحسدددددددددددددددددابية وا نحرافدددددددددددددددددات املعياريدددددددددددددددددة لقددددددددددددددددديم ا سدددددددددددددددددتجابات املؤقتدددددددددددددددددة للمتغيدددددددددددددددددرات 3  الجددددددددددددددددددو  

 الو يفية والكيموحيوية البحث باختمف مسار الجري. 
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و يفيدددددددددددددددددددددة ا وسددددددددددددددددددددان الحسدددددددددددددددددددددابية وا نحرافدددددددددددددددددددددات املعياريدددددددددددددددددددددة لقددددددددددددددددددددديم ا سدددددددددددددددددددددتجابات املؤقتدددددددددددددددددددددة للمتغيدددددددددددددددددددددرات ال (3جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدول )

 والكيموحيوية باختمف مسار الجري 

 عكس عقارب الساعة باتجاه عقارب الساعة مسار الجري 
قيمة "ت" 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 املتغيرات
املتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

Hear rate 164.2000 9.27122 162.6000 9.51256 -.375- .716  غير معنوي* 

Spo2 92.1000 1.19722 91.4000 1.34990 -1.655- .132  غير معنوي 

Systolic Pressure 15.8000 1.47573 16.0000 1.33333 .688 .509  غير معنوي 

breathing rate 34.1000 2.96086 33.3000 2.83039 -1.500- .168  غير معنوي 

WBC 4.6860 .52241 4.6780 .50022 -.537- .604  غير معنوي 

RBC 4.8760 .35170 4.8600 .37214 -.167- .871  غير معنوي 

HB 14.2400 .57388 14.6200 .45412 1.708 .122  غير معنوي 

HCT 44.7900 2.02729 45.2100 2.12365 1.003 .342  غير معنوي 

 (0.05اصغر او  ساوي   (sig)* معنوي عندما تكون قيمة 

 قيم ا ستجابات املؤقتة ملتغيرات البحث باختمف مسار الجري ح يوض (1الشكل )

 
 مناقشة نتائت الفروق بين لقيم االستجابات املؤقتة للمتغيرات الوظيفية والكيموحيوية باختالف مسار الجري  4-2

( وموضددددددددددح تددددددددددي الشددددددددددكل 3بعددددددددددد ان تددددددددددم عددددددددددرض نتددددددددددائو القياسددددددددددات تددددددددددي املحدددددددددداور السددددددددددابقة وكمددددددددددا مبددددددددددين تددددددددددي الجدددددددددددو   

( ب  يددددددددددرت النتددددددددددائو للمجمدددددددددددوعتين غيددددددددددر معنويددددددددددة ب وبددددددددددد   عنددددددددددي عدددددددددددم وجددددددددددود فدددددددددددروق ذات د لددددددددددة احصددددددددددائية بدددددددددددين 2ني  البيددددددددددا

اليشدددددددددددان الرياضددددددددددد ي بتنواعددددددددددده املختلفدددددددددددة سدددددددددددواا كدددددددددددان  أن الجدددددددددددري تدددددددددددي اتجددددددددددداه وعكدددددددددددس عقدددددددددددارب السددددددددددداعة ب ويعدددددددددددزو البددددددددددداحثون 

ة أو المأوكندددددددددددجييية  شدددددددددددكل باتجددددددددددداه أو عكدددددددددددس عقدددددددددددارب السددددددددددداعة وحتدددددددددددى اليشدددددددددددان ذات الصدددددددددددفة ا وكندددددددددددجييية أو املختلطددددددددددد

 عيدددددددددد  أجيددددددددددزة الجسددددددددددم وخص
 
 الجيددددددددددا  القلبددددددددددي والوعددددددددددا ي ب و را

 
والدددددددددددم أحددددددددددد  أبددددددددددم املؤ ددددددددددرات التددددددددددي تعكددددددددددس مسددددددددددتو  "وصددددددددددا

التدددددددريبات الرياضددددددية عيدددددد  أن اليشددددددان الرياضدددددد ي أيددددددا كددددددان نوعدددددده يحقددددددق نددددددوعين مددددددن التغيددددددرات تددددددي الدددددددم أحدددددددبما بددددددو التغيددددددر 

سددددددددتجابات تسدددددددداعد عيدددددددد  اسددددددددتمرار ا شددددددددخاص تددددددددي أداا الجيددددددددد يددددددددم  عددددددددود الدددددددددم املؤقددددددددت حيددددددددث تكددددددددون تغيددددددددرات الدددددددددم بشددددددددكل ا

 (138: 9 ."ه تي الحالة الطبيعية وقت الراحةال  ما كان علي

164.2 

92.1 

15.8 
34.1 

4.686 4.876 14.24 
44.79 

162.6 

91.4 

16 
33.3 

4.678 4.86 14.62 
45.21 

 اتجاه عقارب الساعة
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 وييقددددددددددددددا

 
امددددددددددددددا التغيددددددددددددددرات الو يفيددددددددددددددة والتددددددددددددددي تشددددددددددددددمل النددددددددددددددبئ والضددددددددددددددغ  وعدددددددددددددددد مددددددددددددددرات التددددددددددددددنفس تددددددددددددددرتب  ارتباطددددددددددددددا

لددددددددد   حدددددددددداث بعدددددددددئ التغيدددددددددرات تدددددددددي عضدددددددددلة القلدددددددددب وتشدددددددددتمل " ويدددددددددؤدي اليشدددددددددان الرياضددددددددد ي ا بددددددددداملتغيرات الكيموحيويدددددددددة  الددددددددددم(

عيدددددددددد  تغيددددددددددرات دائميدددددددددده تشددددددددددريحية تددددددددددي  جددددددددددم وو ن القلددددددددددب وتغيددددددددددرات و يفيددددددددددة مؤقتددددددددددة تددددددددددي نبضددددددددددات القلددددددددددب والدددددددددددفع القلبددددددددددي 

عندددددددد القيددددددددام بدددددددتي جيدددددددد بددددددددني فددددددددتن حاجدددددددة الجسدددددددم ل وكندددددددجين تددددددددزداد ويمكدددددددن ا سدددددددتد   عليدددددددده ب و  (119: 10 وضدددددددغ  الددددددددم 

لندددددددددبئ وعدددددددددد مدددددددددرات التددددددددنفس ب ولكدددددددددي يددددددددتمكن الجسدددددددددم مددددددددن سدددددددددد الددددددددنق  الحاصدددددددددل يزيددددددددد مدددددددددن مددددددددن خددددددددم   يدددددددددادة معددددددددد  ا

كميددددددة الدددددددم الددددددوارد الدددددد  الددددددرئتين خددددددم  الوحدددددددة الزمنيددددددة ويددددددتم ذلددددددك بزيددددددادة سددددددرعة الدددددددم نتيجددددددة رفددددددع معددددددد  ضددددددربات القلددددددب 

عضددددددديي وضدددددددغ  الددددددددم خدددددددم  الجيدددددددد البددددددددني لكدددددددي تضدددددددمن ليجسدددددددم كميدددددددة كافيدددددددة مدددددددن ا وكندددددددجين وكددددددد لك فدددددددتن الدددددددتقل  ال

 عيدددددددددد  ا وعيددددددددددة الدمويددددددددددة املتفرعددددددددددة داخددددددددددل العضددددددددددمت ممددددددددددا  سددددددددددبب ضدددددددددديق بدددددددددد ه ا وعيددددددددددة ويزيددددددددددد 
 
الحاصددددددددددل  سددددددددددبب ضددددددددددغطا

املقاومدددددددة الطرفيدددددددة التدددددددي يمق هدددددددا الددددددددم اينددددددداا سددددددديره تدددددددي العضدددددددلة ولكدددددددي يدددددددتمكن الجسدددددددم مدددددددن تزويدددددددد العضدددددددلة بالددددددددم يجدددددددب ان 

 (165: 11  .يرفع ضغ  الدم ويتغلب عي  املقاومة الطرفية

البددددددددداحثون أن نتدددددددددائو الدراسدددددددددة تبدددددددددين ان املتغيدددددددددرات املبحويدددددددددة أعطدددددددددت نفدددددددددس النتدددددددددائو وباختمفدددددددددات بسددددددددديطة  ويؤكدددددددددد

 ايندددددددداا اداا العدددددددددو  الجددددددددري( باتجدددددددداه وعكددددددددس عقددددددددارب السدددددددداعة ولددددددددم يظيددددددددر بندددددددداك اي اختمفددددددددات واضددددددددحة تدددددددد كر ألفددددددددراد 
 
جدددددددددا

فدددددددراد الددددددد ين يمارسدددددددون الجدددددددري باتجددددددداه العيندددددددة ب لددددددد ا أن النتدددددددائو الحاليدددددددة توضدددددددح مدددددددن أنددددددده لددددددديس بنددددددداك اي خطدددددددورة عيددددددد  ا  

عقدددددددددارب السددددددددداعة وكدددددددددل مدددددددددا ذكدددددددددر عدددددددددن بددددددددد ا املوضدددددددددوع بدددددددددو اجبهدددددددددادات شخصدددددددددية تفتقدددددددددر  لددددددددد  البحدددددددددوث والدراسدددددددددات املعمقدددددددددة ب 

فيمددددددددا يخدددددددد  الدددددددددورة الدمويددددددددة ومددددددددا تدددددددد بب  ليدددددددده بعددددددددئ ا راا فيمددددددددا يخدددددددد  ويضدددددددديف البدددددددداحثون بددددددددتن بندددددددداك تفسددددددددير عل ددددددددي 

ب ويددددددددتم تجميددددددددع الددددددددددم مددددددددن خددددددددم  األوردة مددددددددن الجدددددددددزا السددددددددفي  تددددددددي الجسدددددددددم  اتجابيددددددددا ب أن القلددددددددب ينقسددددددددم ألربعدددددددددة  جددددددددرات

 عيدددددددد  املاددددددددخات املوجددددددددودة بالجسددددددددم حتددددددددى  سددددددددتطيع الدددددددددم السددددددددير ل عيدددددددد  ب كمددددددددا 
 
عكددددددددس اتجدددددددداه الجاذبيددددددددة ا رضددددددددية معتمدددددددددا

ن ومندددددددده يدددددددتم التجميدددددددع مدددددددن األوردة املوجددددددددودة بدددددددالجزا العلدددددددو  متجيددددددده بتددددددددتيير الجاذبيدددددددة ا رضدددددددية ألسدددددددفل نحددددددددو األذيدددددددن ا يمددددددد

الدددددد  البطددددددين ا يمددددددن ب يددددددم يددددددتم ضدددددد  الدددددددم ل عيدددددد  الدددددد  الددددددرئتين حتددددددى تددددددتم عمليدددددده تحميددددددل ا كنددددددجين ومددددددن يددددددم اعددددددادة الادددددد  

ل سدددددددفل الددددددد  األذيدددددددن ا  سدددددددر يدددددددم البطدددددددين األ سدددددددر يدددددددم الاددددددد  مدددددددن خدددددددم  الشدددددددرايين الددددددد  كدددددددل اجدددددددزاا الجسدددددددم ب ومدددددددن بندددددددا فدددددددان 

يددددددددددد  فدددددددددددرض انددددددددددده بنددددددددددداك اتجددددددددددداه دوران فعليددددددددددده سددددددددددديكون اتجددددددددددداه الددددددددددددورة الدمويدددددددددددة ليدددددددددددا اك دددددددددددر مدددددددددددن اتجددددددددددداه ل عيددددددددددد  واسدددددددددددفل وع

الدددددددددوران بددددددددالجزا السددددددددفي  بددددددددو ا تجدددددددداه السددددددددالب تددددددددي نفددددددددس اتجدددددددداه دوران عقددددددددارب السدددددددداعة امددددددددا الجددددددددزا الدددددددد    علددددددددو القلددددددددب 

وخمصدددددددددددة القدددددددددددو  أن الددددددددددددورة الدمويدددددددددددة تتحدددددددددددرك تدددددددددددي مسدددددددددددار ب  فيدددددددددددو العكدددددددددددس اي ا تجددددددددددداه املوجدددددددددددب عكدددددددددددس عقدددددددددددارب السددددددددددداعة

ا نسددددددددان كمددددددددا ان الدددددددددورة الدمويددددددددة لدددددددديس ليددددددددا اتجدددددددداه موحددددددددد ف ددددددددي عكددددددددس عقددددددددارب السدددددددداعة تددددددددي  عمددددددددودي عيددددددددي اتجدددددددداه حركددددددددة

 .الجزا العلوي من الجسم ومع عقارب الساعة تي الجزا السفيي والرئة والجيا  اليض ي والكبد والكي 

سددددددبب ( ب بددددددتن بندددددداك الكثيددددددر مددددددن النظريددددددات التددددددي يددددددتم  لقاؤبددددددا لتحديددددددد الIngels, 1989وتددددددي بدددددد ا الصدددددددد  شددددددير  

 حددددددددو  املسددددددددار املضدددددددداد للسدددددددداعة ب ويقددددددددو  الددددددددبعئ  ن األمددددددددر يتعلددددددددق بموقددددددددف القلددددددددب 
 
الدددددددد ي يجعددددددددل الرياضدددددددديين يجددددددددرون دائمددددددددا

ب بينمدددددددا يدددددددر  الدددددددبعئ ا خدددددددر أن ا تجددددددداه قدددددددد تدددددددم تصدددددددميمه لتسدددددددييل عمليدددددددة الجدددددددري األيمدددددددن بشدددددددكل أفضدددددددل ب وتوجدددددددد   دددددددج 

امليكانيكدددددددددا الحيويدددددددددة يتفقدددددددددون عيددددددددد  أن السدددددددددير عيددددددددد  قويدددددددددة بدددددددددنفس القددددددددددر لصدددددددددالح ا قتدددددددددراو وضدددددددددده ب وأن بعدددددددددئ الخبدددددددددراا تدددددددددي 

 (915: 12  عكس عقارب الساعة قد يكون له بعئ الفوائد الفسيولوجية املصادفة لرياضري الجري.

املبدددددددددددددأ األساردددددددددددد ي تددددددددددددي الحيدددددددددددداه  هدددددددددددد ا وأن النظريددددددددددددات املتعلقددددددددددددة  هدددددددددددد ا املوضددددددددددددوع ترتكددددددددددددز  لدددددددددددد  رأي  ددددددددددددا ع أ  وبددددددددددددو أن 

ائدددددددري مددددددن ا فضدددددددل ان يكددددددون مركدددددددز الددددددددوران عيدددددد   سدددددددار القلددددددب ب ولكدددددددن ان كدددددددان الخصددددددوص انددددددده عنددددددد التحدددددددرك تددددددي اتجددددددداه د

بندددددددداك خطددددددددورة مددددددددن الدددددددددوران تددددددددي ا تجدددددددداه املعدددددددداكس فكيددددددددف  عددددددددي  الندددددددداس تددددددددي انجلتددددددددرا والينددددددددد وبعددددددددئ الدددددددددو  التددددددددي يكددددددددون 

 .ة تي بعئ الدو  ف ها اتجاه الدوران بالعكس وك لك عجلة القيادة تي الجية اليمنى من املركب
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 ستنتاجات والتوصيات اال  -5

 االستنتاجات 5-1

   توجد فروق ذات د لة  حصائية بين الجري تي اتجاه وعكس عقارب الساعة عي  املتغيرات املبحوية. -

 التوصيات  5-2

 أجراا بحوث مشا هة وبنفس املتغيرات وفق مبدأ التكيف ملعرفة ا يار املترتبة باختمف مسار الجري. 1

 رفة املؤيرات السلبية وا يجابية باختمف املتغيرات املبحوية ولفئات عمرية أخر . جراا بحوث مشا هة ملع 2

 

 املصادر

1 Sprott, J. C. (2000). Seasons, Tides, and Phases of the Moon. Department of Physics ,University of Wisconsin 

- Madison 

2 Eber, A. (2010). Clandestine Curses: Hidden Dangers to Charioteers: Roman Spectacles and Entertainment. 

Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World, Brown University : // fmri . neuro . brown .edu / 

Departments / Joukowsky_ Institute / undergr ad/prizes/Eber2010.pdfBredesen. 

3 Simone, D.J. (2009). Racing, Region, and the Environment: A History of American Motorsports, University of 

Florida. http://etd.fcla.edu/UF/UFE0024285/ 

4  http://arabacademics.org/655--.html  

5 Crowell, B. (2011). Light and Matter: Conservation of angular momentum. Southern California. Fullerton 

College. http://www.lightandmatter.com/html_books/me/ch15/ch15.html 

6  Stafne, G.M., & Manger, P. R. (2004). Predominance of clockwise swimming during rest in Southern 

Hemisphere dolphins. Physiology & Behavior Journal. 82(5). 

7 Borysewicz, E. (1985). Bicycle Road Racing: The Complete Program for Training and Competition.. USA. 

Vitesse Press 

8 Yann Toussaint, Jacqueline Fagard, A counterclockwise bias in running , Neuroscience Letters 442 (2008) 

59–62: www.elsevier.com/locate/neulet 

 .( 2006بب-:  بغدادب مطبعة أ قلب الرياض يعمار جاسم مسلم ؛  9

:  عمددددانب دار وائددددل لليشدددددر.  1ب نفسةةةةيولوجيا التةةةةدريب الرياضةةةة يمينددددد حسددددين البشددددتاوي ب احمددددد محمددددود  سددددماعيل ؛  10

2006.) 

 .(2008 معة بغدادب  ركة ناس للطباعةب:  جا1ن مبادئ الفسيولوجيا الرياضية,سميعة خليل محمد ؛  11

12 Ingels, N.B. Jr., Hansen, D.E., Daughters, G.T. 2nd; et al. (1989). Relation between longitudinal, 

circumferential, and oblique shortening and torsional deformation in the left ventricle of the transplanted 

human heart, Circ Res. JACC Journals, 64. 

  

http://arabacademics.org/655--.html
http://arabacademics.org/655--.html


 Vol.15 - No.3 - 2022   35-48  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 35 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 تاثير التدريب الذهني علل تحسين املستوى الرقمي بطريقة أوبراين لفعالية دفع الجلة
 بحث تجريبي أجري عي  تممي  السنة األول  يانوي بثانوية صدوق الحاج النعامة  الجزائر(
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املسدددددددتو  الرق دددددددي تدددددددي فعاليدددددددة  حسدددددددينتدددددددي ت بددددددددفت الدراسدددددددة  لددددددد  الكشدددددددف عدددددددن ايدددددددر اسدددددددتخدام التددددددددريب الددددددد بني

( تلميدددددددددد  مددددددددددن تمميدددددددددد  56ة بطريقددددددددددة أوبددددددددددراينب واسددددددددددتخدم الباحثددددددددددان املددددددددددنرج التجريبددددددددددي حيددددددددددث تضددددددددددمنت العينددددددددددة  دفددددددددددع الجلدددددددددد

ب مددددددددددن مجتمددددددددددع األصددددددددددل اختيددددددددددرت بالطريقددددددددددة العمديددددددددددة %66بيسددددددددددبة  السددددددددددنة األولدددددددددد  يددددددددددانوي بثانويددددددددددة صدددددددددددوق الحدددددددددداج النعامددددددددددة

البرندددددددامو التقليددددددددي واألخددددددددر  تلميددددددد ب  حددددددددابما ضدددددددابطة والتدددددددي اسدددددددتخدمت  28وقسدددددددمت  لددددددد  مجمدددددددوعتين قدددددددوام كدددددددل واحددددددددة 

تجريبيددددددددددة والتددددددددددي اسددددددددددتخدمت التدددددددددددريب الدددددددددد بني تددددددددددي فعاليددددددددددة دفددددددددددع الجلددددددددددة بطريقددددددددددة أوبددددددددددراين الدددددددددد ي  عددددددددددد جديددددددددددد عيدددددددددد  عينددددددددددة 

البحدددددددددددث وغيدددددددددددر مددددددددددددرج تدددددددددددي منهددددددددددداج التربيدددددددددددة البدنيدددددددددددة والرياضدددددددددددية املعدددددددددددد مدددددددددددن طدددددددددددرف الدددددددددددو ارة الوصدددددددددددية فضدددددددددددم عدددددددددددن األسدددددددددددلوب 

ت التكددددددددافؤ وا ختبدددددددددارات القبليدددددددددة. نفدددددددد  البرندددددددددامو التعلي دددددددددي مددددددددن قبدددددددددل أسدددددددددتاذ التقليددددددددديب وبعدددددددددد ا نبهددددددددداا مددددددددن  جدددددددددراا اختبدددددددددارا

املدددددددددددادة وبعدددددددددددد ا نبهددددددددددداا مدددددددددددن الوحددددددددددددات التعليميدددددددددددة العشدددددددددددرة نفددددددددددد ت ا ختبدددددددددددارات البعديدددددددددددةب وتدددددددددددم جمدددددددددددع البياندددددددددددات ومعالجبهدددددددددددا 

ولعييتدددددددددين  حصدددددددددائيا باسدددددددددتخدام الوسددددددددد  الحسدددددددددابي وا نحدددددددددراف املعيددددددددداري وقيمدددددددددة ت( ملتوسدددددددددطين مدددددددددرتبطين وغيدددددددددر مدددددددددرتبطين 

  .متساويتين

يدددددددددددؤير تدددددددددددتييرا ايجابيدددددددددددا تددددددددددي تحسدددددددددددين املسدددددددددددتو  الرق ددددددددددي تدددددددددددي فعاليدددددددددددة دفدددددددددددع  نيواسددددددددددتيتو الباحثدددددددددددان أن التددددددددددددريب الدددددددددد ب

وأوصددددددددد ى الباحثدددددددددان باسدددددددددتخدام برندددددددددامو التددددددددددريب الددددددددد بني تدددددددددي تحسدددددددددين املسدددددددددتو  الرق دددددددددي لفعاليدددددددددة  الجلدددددددددة بطريقدددددددددة أوبدددددددددراينب

 دفع الجلة بطريقة اوبراين 

 دفع الجلة -طريقة أوبراين  -املستو  الرق ي  -التدريب ال بني ة: الكلمات املفتاحي

 

Effect of mental training at improvement the achievement of O’brien style shot put 

The study investigates the effect of using mental training in the achievement of O’brien style shot put. 

the sample of the study includes two groups, experimental and controlling, each contains 28 learners from the 

first year of sadok el hadj secondary school in naama. the controlling group has been taught according to the skill 

training while the experimental group has been taught according to mental training. after pre-tests and 

equivalent tests, the instructors implemented the training programme. following the ten (10) teaching units there 

were post tests and data collection and processing by using the mean, standard deviation, and t-value. 

 the researcher has finally concluded that the effect of mental training in the achievement of O’brien 

style shot put has been positive. the researcher recommended the use of mental training programs at 

improvement the level of achievement. 

Keywords: mental training - level of achievement - O’brien style - shot put 
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 مقدمة:

 هددددددددددتم مدددددددددددرس التربيددددددددددة البدنيددددددددددة والرياضددددددددددية بقضددددددددددية  عددددددددددداد املددددددددددتعلم وتتبيلدددددددددده ورفددددددددددع مسددددددددددتواهب وذلددددددددددك مددددددددددن خددددددددددم  

ابتدددددددددددا يب متوسدددددددددد ب يدددددددددانوي( التددددددددددي تعتمددددددددددد تدددددددددي أداا دوربددددددددددا عيدددددددددد   املؤسسدددددددددات التربويددددددددددة املتمثلددددددددددة تدددددددددي األطددددددددددوار الثميددددددددددة سدددددددددواا 

 يق أفضل مستو  للمتعلمين.من أجل تحق  ستراتيجية تدريس فعالة تتضمن عدة طرق وأساليب

ومددددددددن بددددددددين تلدددددددددك األسدددددددداليب مدددددددددا  عددددددددرف بالتدددددددددريب الددددددددد بني الدددددددد ي  عدددددددددد أحددددددددد  سددددددددتراتيجيات تكنولوجيدددددددددا التعلدددددددديم تدددددددددي 

املجدددددددددا  الرياضددددددددد ي الددددددددد ي حضددددددددد ي بابتمدددددددددام العديدددددددددد مدددددددددن املختصدددددددددين تدددددددددي بددددددددد ا املجدددددددددا ب ملدددددددددا لددددددددده مدددددددددن أيدددددددددر ايجدددددددددابي وفعدددددددددا  تدددددددددي 

ت العقليددددددددددددة والنفسددددددددددددية تمثددددددددددددل أبميددددددددددددة تددددددددددددي ا رتقدددددددددددداا بمسددددددددددددتو  تحسددددددددددددين مسددددددددددددتو  األداا خاصددددددددددددة بعددددددددددددد أن أصددددددددددددبحت امليددددددددددددارا

األدااب حيدددددددددث  عتبدددددددددر التددددددددددريب الددددددددد بني مدددددددددن املتغيدددددددددرات اليامدددددددددة التدددددددددي تدددددددددؤير تدددددددددي األداا ويسدددددددددتعمل لغدددددددددرض تجسددددددددديد األداا عدددددددددن 

طريدددددددددق مراجعدددددددددة امليدددددددددارة عقليدددددددددا ويصددددددددداحب ذلدددددددددك الدددددددددتخل  مدددددددددن األخطددددددددداا بتصدددددددددور األسدددددددددلوب الصدددددددددحيح ل دااببا ضدددددددددافة الددددددددد  

وان اغلدددددددب الددددددد ين لدددددددد هم فكدددددددرة واضدددددددحة عددددددددن  سدددددددترخاا التدددددددي تعتبدددددددر ضدددددددرورية قبدددددددل تصدددددددور امليددددددددارات قيدددددددد البحدددددددثبتمدددددددارين ا  

الجواندددددددب الرئيسدددددددية للميدددددددارة  سدددددددتطيعون بواسدددددددطة التددددددددريب الددددددد بني مقارندددددددة اسدددددددتجاباوهم بددددددداألداا األمثدددددددل ومدددددددن يدددددددم يصددددددد ح 

المعبددددددددين مددددددددن قددددددددددراوهم العقليددددددددة عيدددددددد  نحدددددددددو  ب "فددددددددالتفوق الرياضددددددددد ي يتوقددددددددف عيدددددددد  مدددددددددد   فددددددددادة(124:03  ا سددددددددتجابات الخاطئددددددددة

  يقددددددل أبميددددددة عددددددن ا سددددددتفادة مددددددن قدددددددراوهم البدنيددددددةب والقدددددددرات العقليددددددة ىددددددي التددددددي تسدددددداعد عيدددددد  تعبئددددددة قدددددددراوهم وطاقددددددداوهم 

ب حيدددددددددث  سددددددددداعد التددددددددددريب الددددددددد بني عيددددددددد  تصدددددددددور  دددددددددحيح ملراحدددددددددل أداا امليدددددددددارة (76:08 لتحقيدددددددددق أق ددددددددد ى وأفضدددددددددل أداا رياضددددددددد ي" 

ب وأن اسدددددددددتخدام التددددددددددريب الددددددددد بني للميدددددددددارة (142:12  لددددددددد  تطدددددددددوير امليدددددددددارة الحركيدددددددددة وتحسدددددددددين  مدددددددددن األداا الحركيدددددددددة ممدددددددددا يدددددددددؤدي 

املددددددددراد تعليميددددددددا يجعددددددددل مددددددددن املددددددددتعلم مسددددددددئو  ومشدددددددداركا ايجابيددددددددا  لدددددددد  حددددددددد كبيددددددددر تددددددددي العمليددددددددة التعليميددددددددةب بعددددددددد أن كددددددددان مجددددددددرد 

تخفيدددددددف العدددددددبا امللقدددددددى عيددددددد  املدددددددتعلمب وذلدددددددك  متلقدددددددي ومقلدددددددد عندددددددد اسدددددددتخدام األسددددددداليب التقليديدددددددة تدددددددي الدددددددتعلمب ويعمدددددددل عيددددددد 

 (.122:16 من خم  تباد  العمل بين الجانبين البدني و العقييب فالتعلم عملية موحدة تتضمن الجانبين 

وعليددددددددده فدددددددددان التددددددددددريب الددددددددد بنيب مدددددددددن املتغيدددددددددرات اليامدددددددددة التدددددددددي تدددددددددؤير تدددددددددي األدااب  ذ  سدددددددددتعمل لغدددددددددرض تجسددددددددديده عدددددددددن 

ذلدددددددددددك الدددددددددددتخل  مدددددددددددن األخطددددددددددداا بتصدددددددددددور األسدددددددددددلوب الصدددددددددددحيح لددددددددددد داا الفندددددددددددي. وأن  طريدددددددددددق مراجعدددددددددددة امليدددددددددددارة عقليدددددددددددا ويضدددددددددددمن

معظدددددددددم اللدددددددددد ين لدددددددددد هم فكددددددددددرة واضددددددددددحة عدددددددددن الجوانددددددددددب الرئيسددددددددددية لتنفيددددددددد  امليددددددددددارة  سددددددددددتطيعون بواسدددددددددطة التدددددددددددريب الدددددددددد بني 

 .(77:05 مقارنة استجاباوهم باألداا األمثل ومن يم تصحيح ا ستجابات الخاطئة 

فعاليددددددددددة دفددددددددددع الجلددددددددددة تعتمددددددددددد األداا الفنددددددددددي كقاعدددددددددددة بامددددددددددة للتقدددددددددددم بحيددددددددددث تجعددددددددددل  أن األنشددددددددددطة الرياضددددددددددية ومنهددددددددددا

املدرسددددددددين واملدددددددددربين يقضددددددددون جددددددددل وقددددددددبهم تددددددددي التعلدددددددديم والتدددددددددريب عيدددددددد  األداا السددددددددليم و عطدددددددداا حصددددددددة اكبددددددددر لدددددددده تددددددددي البددددددددرامو 

م فيندددددددداك الكثيددددددددر التعليميددددددددة والتدريبيددددددددةب ولكددددددددن طددددددددو  الوقددددددددت تددددددددي التدددددددددريب البدددددددددني وامليدددددددداري لدددددددديس األسددددددددلوب الوحيددددددددد للددددددددتعل

مددددددددددن الطددددددددددرق واألسدددددددددداليب التددددددددددي تسدددددددددداعد عيدددددددددد  سددددددددددرعة تعلددددددددددم امليددددددددددارات واكتسددددددددددا ها ومنهددددددددددا اسددددددددددتعما  التدددددددددددريب الدددددددددد بني حيددددددددددث 

امللقددددددى عيدددددد  املددددددتعلم مددددددن خددددددم  تبدددددداد  العمددددددل بددددددين الجددددددانبين البدددددددني و الدددددد بنيب   عمددددددل بدددددد ا التدددددددريب عيدددددد  تخفيددددددف العددددددبا

 فالتعلم عملية موحدة تتضمن كم الجانبين.

اا تدددددددددريس فعاليددددددددة دفددددددددع الجلددددددددةب تلددددددددك التددددددددي ف هددددددددا عدددددددددة طددددددددرق ألدائهددددددددا ومددددددددن بينهددددددددا طريقددددددددة أوبددددددددراين أو مددددددددا  سدددددددد ى أيندددددددد

بدددددددالطور الثدددددددانوي أينددددددداا  بالطريقدددددددة الخلفيدددددددة.  حظندددددددا مدددددددن خدددددددم  عملندددددددا تدددددددي مجدددددددا  تددددددددريس مدددددددادة التربيدددددددة البدنيدددددددة والرياضدددددددية

ين تدددددددددي انجدددددددددا  تقنيدددددددددة أوبدددددددددراينب خاصدددددددددة و أنهدددددددددم التقددددددددويم الت خي ددددددددد ي أن بنددددددددداك ضدددددددددعف و تفددددددددداوت تدددددددددي املسدددددددددتو  بدددددددددين املتعلمددددددددد

 يتلقون نفس الوحدات التعليمية.

ومددددددددددن ناحيددددددددددة أخددددددددددر  رأ  الباحثددددددددددان أن التدددددددددددريب البدددددددددددني فقدددددددددد  عيدددددددددد  أداا امليددددددددددارات الحركيددددددددددة غيددددددددددر كدددددددددداف لتعلميددددددددددا 

  التدددددددراب  و تقانهدددددددا بصدددددددورة كاملدددددددةب حيدددددددث أن العمليدددددددة التعليميدددددددة تدددددددي مجدددددددا  التربيدددددددة البدنيدددددددة والرياضدددددددية تعتمدددددددد أساسدددددددا عيددددددد

خاصدددددددة أينددددددداا تعلدددددددم  البددددددددني والددددددد بنيب وتنويدددددددع أسدددددددالياهاب وبددددددد ا يتطلدددددددب ا بتمدددددددام بالجدددددددانبين والتركيدددددددز عيددددددد  الندددددددوا ي ال بنيدددددددة

ميددددددددارات جديدددددددددةب ومددددددددن جيددددددددة أخددددددددر  أيبتددددددددت عدددددددددة دراسددددددددات فعاليددددددددة التدددددددددريب الدددددددد بني تددددددددي رفددددددددع مسددددددددتو  األداا الفنددددددددي ومددددددددن 

ندددددددامو التددددددددريب العقيدددددددي كدددددددان لددددددده أيدددددددرا ايجابيدددددددا تدددددددي تحسدددددددين ورفدددددددع مسدددددددتو  بينهدددددددا دراسدددددددة عبدددددددد هللا عددددددداطف والتدددددددي أكددددددددت أن بر 
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ومدددددددددن  األداا وا نجدددددددددا  تدددددددددي فعاليدددددددددة دفدددددددددع الجلدددددددددة وتطدددددددددوير القددددددددددرات العقليدددددددددة لدددددددددد  أفدددددددددراد املجموعدددددددددة التجريبيدددددددددة مدددددددددن الطلبدددددددددةب

ملوضددددددددوع خدددددددم  خبدددددددرة الطالددددددددب الباحدددددددث  حدددددددظ بددددددددتن التددددددددريب الددددددد بني   يدددددددددخل ضدددددددمن منهددددددداج التربيددددددددة البدنيدددددددة والرياضدددددددية ا

دراسدددددددة بددددددد ه املشدددددددكلة مدددددددن خدددددددم  اسدددددددتعما  التددددددددريب الددددددد بني كوسددددددديلة مصددددددداحبة  مدددددددن طدددددددرف الدددددددو ارة الوصددددددديةب لددددددد ا ارتتيندددددددا

لدددددددددددتعلم األداا الفندددددددددددي للطريقدددددددددددة قيدددددددددددد البحدددددددددددث وا رتقددددددددددداا بالعمليدددددددددددة التعليميدددددددددددة ل حسدددددددددددن. ومدددددددددددن بددددددددددد ا املنطلدددددددددددق وبغيدددددددددددة السدددددددددددير 

اولندددددددددددا املسدددددددددددابمة تدددددددددددي حدددددددددددل بددددددددددد ه املشدددددددددددكلة بإعدددددددددددداد برندددددددددددامو الحسدددددددددددن مدددددددددددع ا تجابدددددددددددات الحديثدددددددددددة تدددددددددددي العمليدددددددددددة التعليميدددددددددددة ح

للتددددددددددددددريب الددددددددددددد بني املصددددددددددددداحب لدددددددددددددتعلم األداا الفندددددددددددددي لتقنيدددددددددددددة أوبدددددددددددددراين ملتعل دددددددددددددي السدددددددددددددنوات األولددددددددددددد  يدددددددددددددانوي مدددددددددددددن أجدددددددددددددل رفدددددددددددددع 

 مستوابمب وخاصة أن ب ه التقنية جديدة عي  العينة قيد البحث.

  ي والعميي:للبحث أبمية كبيرة ومن كم الجانبين العلأهمية املوضوع: 

 الجانب العلمي :

  يادة الرصيد العل ي تي مجا  امليارات العقلية التي ليا عمقة باملجا  الرياض ي -

 الكشف عن أفضل أسلوب لتحسين املستو  الرق ي بتقنية أوبراين تي فعالية دفع الجلة . -

 الجانب العملي :

سدددددددددين املسدددددددددتو  الرق دددددددددي بتقنيدددددددددة اوبدددددددددراين تدددددددددي دفدددددددددع التعدددددددددرف عيددددددددد  تدددددددددتيير البرندددددددددامو التعلي دددددددددي بالتددددددددددريب الددددددددد بني عيددددددددد  تح -

 الجلة.

 الدمو بين الجانبين البدني وال بني لتحسين املستو  الرق ي بتقنية أوبراين تي دفع الجلة . -

فدددددددتح املجدددددددا  ملزيدددددددد مدددددددن البحدددددددوث ملعرفدددددددة أيدددددددر التددددددددريب الددددددد بني تدددددددي تعلددددددديم امليدددددددارات املختلفدددددددة ل لعددددددداب الفرديدددددددة عامدددددددة و  -

 صة .فعالية دفع الجلة خا

 أهداف املوضوع:

 يصبو الباحثان من خم  دراسة ب ا املوضوع  ل  تحقيق جملة من األبداف وىي كما ييي:

الكشددددددددف عدددددددددن أيدددددددددر اسدددددددددتخدام التددددددددددريب الددددددددد بني املصددددددددداحب لددددددددتعلم األداا الفندددددددددي تدددددددددي تحسدددددددددين املسدددددددددتو  الرق دددددددددي بتقنيدددددددددة  -

 اوبراين تي دفع الجلة.

تقنيددددددددددددة اوبددددددددددددراين تددددددددددددي دفددددددددددددع الجلددددددددددددة بددددددددددددين مجمددددددددددددوعتي البحددددددددددددث الكشددددددددددددف عددددددددددددن الفددددددددددددروق تددددددددددددي تحسددددددددددددين املسددددددددددددتو  الرق ددددددددددددي ب -

  التجريبية والضابطة( تي ا ختبارين القبيي والبعدي

 ينطلق الباحثان تي دراسة ب ا املوضوع من الفرضيات التالية :  

 أسباب اختيار املوضوع:

 :بناك عدة أسباب دفعت الباحثان  ختيار املوضوع قيد الدراسة ن كر منها

 ج التربية البدنية والرياضية من التدريب ال بني.انعدام منها -

التددددددددايير ا يجددددددددابي والفعددددددددا  للتدددددددددريب الدددددددد بني عيدددددددد  تسددددددددريع عمليددددددددة الددددددددتعلم وتكددددددددوين صددددددددورة واضددددددددحة تددددددددي ذبددددددددن الرياضدددددددد ي  -

 مما  عود با يجاب عي  مستو  ا نجا .

ختلفدددددددددددة ومختلدددددددددددف حدددددددددددث الدراسدددددددددددات السدددددددددددابقة عيددددددددددد  ضدددددددددددرورة اسدددددددددددتخدام التددددددددددددريب الددددددددددد بني عيددددددددددد  املراحدددددددددددل العمريدددددددددددة امل -

 الرياضات سواا الفردية أو الجماعية.

 محاولة النهوض بمستو  املتعلمين تي الفعالية قيد البحث. -

بددددددددددل بندددددددددداك فددددددددددروق ذات د لددددددددددة  حصددددددددددائية تددددددددددي تطبيددددددددددق برنددددددددددامو التدددددددددددريب الدددددددددد بني  السةةةةةةةةةةؤال املحةةةةةةةةةةوري ملوضةةةةةةةةةةوع البحةةةةةةةةةةث:

 ؟اين تي فعالية دفع الجلة ية أوبر املصاحب لتعلم األداا الفني عي  تحسين املستو  الرق ي بتقن
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 أسئلة فروع البحث:

بدددددددددددل توجدددددددددددد فدددددددددددروق دالدددددددددددة  حصدددددددددددائيا بدددددددددددين القياسدددددددددددين القبيدددددددددددي والبعددددددددددددي للمجموعدددددددددددة التجريبيدددددددددددة تدددددددددددي املسدددددددددددتو  الرق دددددددددددي  -

 بتقنية أوبراين تي دفع الجلة ؟ 

ي بتقنيدددددددة بدددددددل توجدددددددد فدددددددروق دالدددددددة  حصدددددددائيا بدددددددين القياسدددددددين القبيدددددددي والبعددددددددي للمجموعدددددددة الضدددددددابطة تدددددددي املسدددددددتو  الرق ددددددد -

  أوبراين تي دفع الجلة ؟

بددددددددل توجددددددددد فددددددددروق دالددددددددة  حصددددددددائيا تددددددددي املسددددددددتو  الرق ددددددددي بتقنيددددددددة اوبددددددددراين تددددددددي دفددددددددع الجلددددددددة بددددددددين املجمددددددددوعتين التجريبيددددددددة  -

 والضابطة تي القياس البعدي ؟ 

 الفرضية العامة

فندددددددي عيددددددد  تحسدددددددين بنددددددداك فدددددددروق ذات د لدددددددة  حصدددددددائية تدددددددي تطبيدددددددق برندددددددامو التددددددددريب الددددددد بني املصددددددداحب لدددددددتعلم األداا ال -

 املستو  الرق ي لفعالية دفع الجلة بطريقة اوبراين.

 وسيتم اختبار ب ه الفرضية العامة من خم  اختبار الفرضيات الفرعية ا تية:

 الفرضية الفرعية األولل:

توجددددددددددددد فددددددددددددروق دالددددددددددددة  حصددددددددددددائيا بددددددددددددين متوسددددددددددددطات القياسددددددددددددين القبيددددددددددددي والبعدددددددددددددي للمجموعددددددددددددة التجريبيددددددددددددة تددددددددددددي املسددددددددددددتو   -

  فعالية دفع الجلة بطريقة اوبراينب لصالح القياس البعدي.الرق ي ل

 الفرضية الفرعية الثانية :

توجدددددددد فدددددددروق دالدددددددة  حصدددددددائيا بدددددددين متوسدددددددطات القياسدددددددين القبيدددددددي والبعددددددددي للمجموعدددددددة الضدددددددابطة تدددددددي املسدددددددتو  الرق دددددددي  -

  لفعالية دفع الجلة بطريقة اوبراينب لصالح القياس البعدي.

 الفرضية الفرعية الثالثة:

توجدددددددددددددد فددددددددددددددروق دالدددددددددددددة  حصددددددددددددددائيا تدددددددددددددي املسددددددددددددددتو  الرق ددددددددددددددي لفعاليدددددددددددددة دفددددددددددددددع الجلدددددددددددددة بطريقددددددددددددددة اوبدددددددددددددراينب بددددددددددددددين متوسددددددددددددددطات  -

 املجموعتين التجريبية والضابطة تي القياس البعدي ولصالح املجموعة التجريبية. 

 املنهج العلمي املتبع:

أحددددددددددابما تجريبيدددددددددة  اسدددددددددتخدم الباحثدددددددددان املدددددددددنرج التجريبدددددددددي مدددددددددن خدددددددددم   حدددددددددد  تصدددددددددميماته  تصدددددددددميم املجمدددددددددوعتين(

طبدددددددددق عل هدددددددددا برندددددددددامو التددددددددددريب الددددددددد بني املصددددددددداحب للدددددددددتعلم امليددددددددداري واألخدددددددددر  ضدددددددددابطة طبدددددددددق عل هدددددددددا برندددددددددامو الدددددددددتعلم امليددددددددداري 

 بالطريقة التقليدية وباستخدام القياس القبيي البعدي للمجموعتين نظرا ملمامته لطبيعة البحث

 مجاالت البحث:

تلميدددددددد  مددددددددن مسددددددددتو  السددددددددنة األولدددددددد  يددددددددانوي قسددددددددمت  لدددددددد  مجمددددددددوعتين قددددددددوام  56تكددددددددون أفددددددددراد البحددددددددث مددددددددن املجةةةةةةةةال ال شةةةةةةةةري: 

 تلمي . 28كل منها 

ملعدددب يانويدددة صددددوق الحددداج بالنعامدددة والخددداص بمدددادة التربيدددة البدنيدددة والرياضدددية والددد ي يحتدددوي عيددد  مضدددمار املجةةةال املكةةةاني: 

 ليد وكرة السلة والكرة الطائرة.ألعاب قو  وقاعة رياضية مغطاة با ضافة  ل  يمية ممعب خاصة بيشان كرة ا

ولغايددددددددددددددددة  01/12/2019حيددددددددددددددددث امتدددددددددددددددددت فتددددددددددددددددرة البحددددددددددددددددث مددددددددددددددددن  2019/2020خددددددددددددددددم  املوسددددددددددددددددم الدراردددددددددددددددد ي املجةةةةةةةةةةةةةةةةال الزمنةةةةةةةةةةةةةةةةي: 

16/04/2020   

 املفاهيم واملصطلحات املستخدمة في البحث:

 التدريب الذهني: 

دة لدددم تحدددث مدددن قبددل بغدددرض وسدديلة عقليدددة يمكددن مدددن خمليددا تكدددوين تصددورات الخبدددرات السددابقة أو تصدددورات جديدد

ا عدددداد العقيدددي لددد داا .. ويطلدددق عيددد  بددد ا الندددوع مدددن التصدددورات العقليدددة الخريطدددة العقليدددة بحيدددث كلمدددا كاندددت بددد ه الخريطدددة 

 (131:03  واضحة تي عقل المعب أمكن للم  ارسا  ا ارات واضحة ألجزاا الجسم تحدد ما بو مطلوب منه
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 دفع الجلة: 

وعيدددا حركدددة اليددداا املضدددغوطة الددد ي ينفدددرج فجدددتة وبعندددف بدددالغ عندددد تتديبهددداب ييثندددي الرياضددد ي ىدددي رياضدددة تشدددبه تدددي مجم

بجسمه موجيا  يره ال  اتجاه الرميب يم  عدود الد  وضدع ا عتددا  مؤديدا دورة كاملدة حدو  نفسدهب ويسدتر ي تدي وضدع اسدتعداد 

 (54:10  كلغ 7.257كامل  طمق الطاقة. والجلة ىي كرة من الحديد و نها كو ن املطرقة 

 املستوى الرقمي: 

 (164:14 بو مستو  من القياس  ستطيع المعب الوصو  اليهب با عتماد عي  اداة القياس املستخدمة 

 الدراسات السابقة:

 (27:09 الدراسة األولل: 

أيددددددددر اسددددددددتخدام التدددددددددريب الددددددددد بني (ب بحددددددددث تحددددددددت عنددددددددوان 2010عقيددددددددل يحرددددددددى األعرجدددددددديب محمددددددددد جاسددددددددم الخالدددددددددي  

الكشدددددددف عدددددددن ايدددددددر اسدددددددتخدام  تدددددددي تطدددددددوير املسدددددددتو  الرق دددددددي تدددددددي فعاليدددددددة قددددددد ف الثقدددددددلب حيدددددددث كاندددددددت ابدددددددداف البحدددددددث امليددددددداري 

الكشددددددددف عددددددددن الفددددددددروق تددددددددي تطددددددددوير املسددددددددتو  الرق ددددددددي بددددددددين املجمددددددددوعتين تددددددددي التدددددددددريب الدددددددد بني تددددددددي تطددددددددوير املسددددددددتو  الرق دددددددديب و 

يم الثندددددددددددددا ي  مجموعدددددددددددددة تجريبيدددددددددددددة اسدددددددددددددتخدم الباحدددددددددددددث املدددددددددددددنرج التجريبدددددددددددددي ذو التصدددددددددددددم ا ختبدددددددددددددارين القبيدددددددددددددي والبعدددددددددددددديب حيدددددددددددددث

طالبدددددددة مدددددددن طالبدددددددات السدددددددنة الدراسدددددددية األولددددددد  تدددددددي قسدددددددم التربيدددددددة الرياضدددددددية  26وأخدددددددر  ضدددددددابطة(ب تكوندددددددت عيندددددددة البحدددددددث مدددددددن 

اختبددددددددار قيدددددددداس املسددددددددتو  الرق ددددددددي تددددددددي فعاليددددددددة قدددددددد ف الثقددددددددلب جامعددددددددة الكوفددددددددةب واسددددددددتخدم الباحددددددددث -كليددددددددة التربيددددددددة للبنددددددددات –

يدددددددؤير البرندددددددامو املقتدددددددرو للتددددددددريب الددددددد بني امليددددددداري املصددددددداحب لدددددددتعلم األداا ث ال هدددددددا أنددددددده ومدددددددن ابدددددددم النتدددددددائو التدددددددي توصدددددددل الباحددددددد

 معنويدددددددة 
 
 تدددددددي تطدددددددوير املسدددددددتو  الرق دددددددي تدددددددي فعاليدددددددة قددددددد ف الثقدددددددلب وحققدددددددت املجموعدددددددة التجريبيدددددددة فروقدددددددا

 
الفندددددددي تدددددددتييرا ايجابيدددددددا

بيددددددددي والبعدددددددددي مقارنددددددددة باملجموعددددددددة تددددددددي تطددددددددوير املسددددددددتو  الرق ددددددددي تددددددددي فعاليددددددددة قدددددددد ف الثقددددددددل قيددددددددد البحددددددددث بددددددددين ا ختبددددددددارين الق

الضدددددددددابطة وملصدددددددددديحة ا ختبددددددددددار البعددددددددددديب وأوصدددددددددد ى الباحددددددددددث عيدددددددددد  أبميددددددددددة اسددددددددددتخدام التدددددددددددريب الدددددددددد بني تددددددددددي تطددددددددددوير املسددددددددددتو  

الرق ددددددددي تددددددددي فعاليددددددددة قدددددددد ف الثقددددددددلب وتتكيددددددددد اسددددددددتخدام أسددددددددلوب التدددددددددريب الدددددددد بني املصدددددددداحب لددددددددتعلم األداا الفنددددددددي مددددددددن قبددددددددل 

 املدرسين واملدربين

 (17:06 ة: الدراسة الثاني

( ب بحث تحت عنوان أير برنامو للتدريب العقيي عي  تعلم ميارة رمي القدرص وتطدوير بعدئ 2010اياد عقلة مغايرة  

أيدر اسدتخدام برندامو التددريب العقيدي املصداحب للتعلديم امليداري تدي  ب حيث كانت ابداف البحث الكشف عنامليارات العقلية 

اسددددتخدم الباحددددث املددددنرج التجريبددددي ذو التصددددميم الثنددددا ي  مجموعددددة تجريبيددددة  ب و  حددددثتعلددددم ميددددارة رمددددي القددددرص لددددد  عينددددة الب

ب 32وأخدر  ضددابطة(ب تكوندت عينددة البحدث مددن طالبدات السددنة األولدد  كليدة التربيددة الرياضدية .الجامعددة األردنيدة والبددالغ عددددبم 

و التددددي توصددددل الباحددددث ال هددددا أندددده يددددؤدي مقيدددداس تركيددددز ا نتبدددداهب مقيدددداس التصددددور العقيدددديب ومددددن ابددددم النتددددائواسددددتخدم الباحددددث 

اسددددتخدام برنددددامو التدددددريب العقيددددي املصدددداحب للتعلدددديم امليدددداري الدددد  نتددددائو أك ددددر ايجابيددددة مددددن اسددددتخدام برنددددامو التعلدددديم امليدددداري 

ا بتمدددام باسددتخدام برندددامو التددددريب العقيددي تدددي تعلددديم ب وأوصددد ى الباحددث عيددد    التقليدددي( لوحدددده تددي تعلدددم ميدددارة رمددي القدددرص

ارة رمي القرص ملا له أيدر واضدح تدي تعلدم امليدارة وضدرورة اسدتخدام برندامو التددريب العقيدي تدي تطدوير امليدارات العقليدة ملدا ليدا مي

 .من دور فعا  تي تحسين األداا

 (22:11 الدراسة الثالثة: 

( ب بحددددددددددددث تحددددددددددددت عنددددددددددددوان أيددددددددددددر برنددددددددددددامو مقتددددددددددددرو للتدددددددددددددريب العقيددددددددددددي عيدددددددددددد  املسددددددددددددتو  2014مالددددددددددددك محمددددددددددددد البقددددددددددددااي  

التعددددددددددرف عيدددددددددد  تددددددددددتيير التدددددددددددريب العقيددددددددددي للددددددددددتعلم امليدددددددددداري ب حيددددددددددث كانددددددددددت ابددددددددددداف البحددددددددددث الرق ددددددددددي لفعاليددددددددددة الويددددددددددب الثم ددددددددددي 

لفعاليدددددددددددددددة الويدددددددددددددددب الثم دددددددددددددددي عيددددددددددددددد  املسدددددددددددددددتو  الرق دددددددددددددددي للقياسدددددددددددددددين القبيدددددددددددددددي والبعددددددددددددددددي للمجمدددددددددددددددوعتين التجريبيدددددددددددددددة والضدددددددددددددددابطة 

والضددددددددابطة تددددددددي املسددددددددتو  الرق ددددددددي لفعاليددددددددة الويددددددددب با ضددددددددافة الدددددددد  التعددددددددرف عيدددددددد  الفددددددددروق بددددددددين أفددددددددراد املجمددددددددوعتين التجريبيددددددددة 

اسددددددددددددتخدم الباحددددددددددددث املددددددددددددنرج التجريبددددددددددددي ذو التصددددددددددددميم الثنددددددددددددا ي  مجموعددددددددددددة تجريبيددددددددددددة وأخددددددددددددر  ضددددددددددددابطة(ب تكونددددددددددددت  ب و  الثم دددددددددددي

اختبدددددددددار ب واسددددددددتخدم الباحدددددددددث 28عينددددددددة البحدددددددددث مدددددددددن طلبددددددددة كليدددددددددة التربيدددددددددة الرياضددددددددية تدددددددددي جامعدددددددددة اليرمددددددددوك والبدددددددددالغ عدددددددددددبم 
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لفعاليدددددددة الويدددددددب الثم دددددددي ب ومدددددددن ابدددددددم النتدددددددائو التدددددددي توصدددددددل الباحدددددددث ال هدددددددا أن الددددددددمو بدددددددين التددددددددريب قيددددددداس املسدددددددتو  الرق دددددددي 

التقليدددددددددي والتدددددددددريب العقيدددددددددي يحسددددددددن املسدددددددددتو  البدددددددددني وامليددددددددداري لمعبددددددددين ويزيددددددددد مدددددددددن التناسددددددددق وا يقددددددددداع الصددددددددحيح لتتديدددددددددة 

دريب العقيددددددددددي تدددددددددي التددددددددددريب عيدددددددددد  أداا التركيددددددددددز عيددددددددد  التدددددددددب وأوصدددددددددد ى الباحدددددددددث عيددددددددد  امليدددددددددارات الحركيدددددددددة وخاصددددددددددة املركبدددددددددة منهدددددددددا 

األنشددددددددطة الرياضددددددددية املختلفددددددددة وضددددددددرورة تطبيددددددددق بددددددددرامو تدريبيددددددددة قائمددددددددة عيدددددددد  التدددددددددريب العقيددددددددي تددددددددي تطددددددددوير فعاليددددددددات ألعدددددددداب 

 .القو  بشكل خاص

 (31:17 الدراسة الرابعة: 

يددددددددددددي (ب بحددددددددددددث تحددددددددددددت عندددددددددددوان تددددددددددددتيير برنددددددددددددامو تعلي ددددددددددددي باسددددددددددددتخدام التدددددددددددددريب العق2018مدددددددددددراد أحمددددددددددددد يدددددددددددداس صددددددددددددالح  

ب حيددددددددث املبا ددددددددر املصددددددددحوب بالتغ يددددددددة الراجعددددددددة املتددددددددتخرة تددددددددي تعلددددددددم األداا الفنددددددددي ومسددددددددتو  ا نجددددددددا  تددددددددي فعاليددددددددة رمددددددددي الددددددددرمح 

الكشددددددددف عددددددددن أيددددددددر البرنددددددددامو التعلي ددددددددي املقتددددددددرو تددددددددي تعلددددددددم األداا الفنددددددددي ومسددددددددتو  ا نجددددددددا  تددددددددي فعاليددددددددة كانددددددددت ابددددددددداف البحددددددددث 

بعددددددددي بدددددددين مجمدددددددوعتي البحدددددددث  التجريبيدددددددة والضدددددددابطة( تدددددددي تعلدددددددم رمدددددددي الدددددددرمحب والكشدددددددف أيضدددددددا عدددددددن الفدددددددرق بدددددددين ا ختبدددددددار ال

اسددددددددددددتخدم الباحددددددددددددث املدددددددددددنرج التجريبددددددددددددي ذو التصددددددددددددميم الثنددددددددددددا ي  ب و األداا الفندددددددددددي ومسددددددددددددتو  ا نجددددددددددددا  تدددددددددددي فعاليددددددددددددة رمددددددددددددي الدددددددددددرمح 

 مجموعددددددددة تجريبيددددددددة وأخددددددددر  ضددددددددابطة(ب تكونددددددددت عينددددددددة البحددددددددث مددددددددن طلبددددددددة السددددددددنة الدراسددددددددية األولدددددددد  لكليددددددددة التربيددددددددة البدنيددددددددة 

مقيددددددددددداس التصدددددددددددور العقيددددددددددديب مقيددددددددددداس تركيدددددددددددز ب واسددددددددددتخدم الباحدددددددددددث  72م الرياضدددددددددددة جامعدددددددددددة تكريدددددددددددت والبدددددددددددالغ عدددددددددددددبم وعلددددددددددو 

ا نتبدددددداهب اختبددددددار مسددددددتو  ا نجددددددا  ب ومددددددن ابددددددم النتددددددائو التددددددي توصددددددل الباحددددددث ال هددددددا أن للبرنددددددامو املقتددددددرو أيددددددر ايجددددددابي تددددددي تعلددددددم 

ب  جريبيدددددددة تدددددددي ا ختبدددددددار البعددددددددي عيددددددد  املجموعدددددددة الضددددددددابطةاألداا الفندددددددي تدددددددي فعاليدددددددة رمدددددددي الدددددددرمحب كمدددددددا تفوقدددددددت املجموعدددددددة الت

ضدددددددرورة اسدددددددتخدام البرندددددددامو التعلي دددددددي الددددددد ي وضدددددددعه الباحدددددددث تدددددددي تعلدددددددم األداا الفندددددددي تدددددددي فعاليدددددددة رمدددددددي وأوصددددددد ى الباحدددددددث عيددددددد  

 .الرمح

 (21:04 الدراسة الخامسة: 

صدددددددددددداحب لتعلدددددددددددديم (ب بحددددددددددددث تحددددددددددددت عنددددددددددددوان أيددددددددددددر برنددددددددددددامو التدددددددددددددريب العقيددددددددددددي امل2013الطراونددددددددددددة عبددددددددددددد هللا عدددددددددددداطف  

التعددددددددددرف عيدددددددددد  أيددددددددددر ب حيددددددددددث كانددددددددددت ابددددددددددداف البحددددددددددث األداا الحركددددددددددي عيدددددددددد  مسددددددددددتو  األداا وا نجددددددددددا  تددددددددددي فعاليددددددددددة دفددددددددددع الجلددددددددددة 

تطبيددددددددق برنددددددددامو التدددددددددريب العقيددددددددي عيدددددددد  تحسددددددددين مسددددددددتو  األداا وا نجددددددددا  تددددددددي فعاليددددددددة دفددددددددع الجلددددددددة والتعددددددددرف أيضددددددددا عيدددددددد  أيددددددددر 

اسدددددددددتخدم الباحدددددددددث املدددددددددنرج التجريبدددددددددي  ب و يدددددددددة والبدنيدددددددددة لدددددددددد  الطلبدددددددددة برندددددددددامو التددددددددددريب العقيدددددددددي عيددددددددد  تطدددددددددوير القددددددددددرات العقل

طالدددددددددددب مدددددددددددن كليدددددددددددة علدددددددددددوم  62ذو التصدددددددددددميم الثندددددددددددا ي  مجموعدددددددددددة تجريبيدددددددددددة وأخدددددددددددر  ضدددددددددددابطة(ب تكوندددددددددددت عيندددددددددددة البحدددددددددددث مدددددددددددن 

مقيدددددددددددداس التصددددددددددددور العقيدددددددددددديب مقيدددددددددددداس تركيددددددددددددز ا نتبدددددددددددداه ب ومددددددددددددن ابددددددددددددم ب واسددددددددددددتخدم الباحددددددددددددث الرياضددددددددددددة جامعددددددددددددة مؤتددددددددددددة األردن 

وصدددددددددل الباحددددددددث ال هدددددددددا أن برندددددددددامو التدددددددددريب العقيدددددددددي كدددددددددان لدددددددده أيدددددددددرا ايجابيدددددددددا تددددددددي تحسدددددددددين ورفدددددددددع مسدددددددددتو  األداا النتددددددددائو التدددددددددي ت

ب وأوصددددددددددددد ى الباحدددددددددددددث  وا نجدددددددددددددا  تدددددددددددددي فعاليدددددددددددددة دفدددددددددددددع الجلدددددددددددددة وتطدددددددددددددوير القددددددددددددددرات العقليدددددددددددددة لدددددددددددددد  أفدددددددددددددراد املجموعدددددددددددددة التجريبيدددددددددددددة

مدددددددددن أيدددددددددر عيددددددددد  تطدددددددددوير مسدددددددددتو  األداا  اسدددددددددتخدام التددددددددددريب العقيدددددددددي تدددددددددي مراحدددددددددل الدددددددددتعلم واكتسددددددددداب امليدددددددددارات األوليدددددددددة ملدددددددددا لدددددددددهب

 وا نجا  وتحسين القدرات العقلية.

 مجتمع البحث:

تكدددددددددون مجتمدددددددددع الدراسدددددددددة مدددددددددن تمميددددددددد  السدددددددددنوات األولددددددددد  بثانويدددددددددة صددددددددددوق الحددددددددداج بو يدددددددددة النعامدددددددددة الددددددددد ين تراوحدددددددددت 

 تلمي ا  84سنة والبالغ عددبم  17 – 15أعماربم بين 

 عينة البحث: 

يدددددددد ا مدددددددن تمميدددددددد  السددددددددنة األولدددددددد  يددددددددانوي لثانويدددددددة صدددددددددوق الحدددددددداج النعامددددددددة بيسددددددددبة تلم 56تكوندددددددت عينددددددددة البحددددددددث مددددددددن 

تلميددددددددد ا با ضدددددددددافة  28ب تدددددددددم اختياربدددددددددا بالطريقدددددددددة العمديدددددددددة قسدددددددددمت العيندددددددددة  لددددددددد  مجمدددددددددوعتينب قدددددددددوام كدددددددددل مجموعدددددددددة 66.66%

 تممي  للدراسة ا ستطمعية.  10 ل  
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 املجموعة التجري ية:

 ل بني املصاحب لتعلم األداا الفني للطريقة قيد البحثوىي التي طبق عل ها برنامو التدريب ا

 املجموعة الضابطة:

 وىي التي طبق عل ها برنامو التعلم الفني للميارة قيد البحث فق 

 عينة الدراسة االستطالعية:

 بددددددددددددددددرا  األسددددددددددددددددس العلميددددددددددددددددة  ختبددددددددددددددددار املسددددددددددددددددتو  الرق ددددددددددددددددي قيددددددددددددددددد البحددددددددددددددددث ومددددددددددددددددد  صددددددددددددددددمحيته  الصدددددددددددددددددقب الثبدددددددددددددددداتب 

 املوضوعية(.

 ينة البحث:وصف ع

 التوصيف ا حصا ي لعينة البحثيبين  (01جدول )

 العينة
 البرنامت

 %اليسبة  العدد نوعها

   يوجدب فصلت عن الدراسة األساسية %11.90 10 عينة الدراسة االستطالعية

عينة 

الدراسة 

 األساسية

 برنامو التدريب ال بني %33.33 28 املجموعة التجريبية

 البرنامو التعليمري املتبع %33.33 28 املجموعة الضابطة

 العينة التجريبية والضابطة وا ستطمعية %66.66 56 ا جمالي

 بم املعفيين واملعيدين للسنة الدراسية %21.43 18 املستبعدون 

 (سنة17-15تممي  السنة األول  يانوي   %100 84 مجتمع البحث الكلي

  أدوات البحث:

 تمد الباحثان عي  مجموعة من الوسائل و األدوات كالتالي:لتحقيق أبداف البحث اع

 الوسائل:

ميقاتيدددة  -أداة قيدداس الطددو   -ميددزان طبددي لقيدداس الددو ن  - data showجيددا  عددرض  - acer جيددا  كمبيددوتر مددن نددوع 

ملعددب دفددع الجلددة  -جلددل بمسددتيكية وحديديددة  -مقدداطع فيددديو لدددفع الجلددة بطريقددة اوبددراين لمعبددي املسددتو  العددالي.  -وصددافرة 

 وقاعة رياضية مغطاة(

 القياسات املورفولوجية:

 تم ف ها قياس طو  املتعلمين عن طريق أداة قياس الطو ب والو ن بواسطة ميزان طبي .

 االختبارات:

تددم اسددتخدام اختبددار قيدداس املسددتو  الرق ددي تددي تخصدد  دفددع الجلددة واملسددتخدم تددي املنافسددات الرسددمية وذلددك: مددن 

 (108: 19 عممة( أحديه سقون األداةب  ل  الحد الداخيي ملحي  الدائرة عي  امتداد خ  يمر بمركز الدائرة أقرب أير  

 (96:02 (: يوضح طريقة قياس املستو  الرق ي لفعالية دفع الجلة 01الشكل  
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ن املسددددددددددتو  تددددددددددم اقتددددددددددراو برنددددددددددامو للتدددددددددددريب الدددددددددد بني املصدددددددددداحب للددددددددددتعلم امليدددددددددداري قصددددددددددد تحسددددددددددي برنةةةةةةةةةةامت التةةةةةةةةةةدريب الةةةةةةةةةةذهني:

 الرق ي بطريقة اوبراين تي دفع الجلة.

 نموذج لوحدة من برنامت التدريب الذهني املقترح:

 الزمن املحتوى  الوحدة الهدف االسبوع

 التاسع

تصدددددددددددددددددددددددور عقيدددددددددددددددددددددددي 

وتركيددددددددددددددددز ا نتبدددددددددددددددداه 

باسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتخدام 

تندددددددجيل املثيدددددددرات 

املرتبطددددددددددة بدددددددددداألداا 

امليددددددددددددددددددددددداري أينددددددددددددددددددددددداا 

 ا ختبار

9 

 يي و العقييأداا تدريبات ا سترخاا العض -

 يقوم التلمي  بالتصور ال بني ألداا تقنية أوبراين أيناا ا ختبار . -

يحدداو  التلميدد  اسددترجاع ذلددك املوقددف و أن يددر  نفسدده يتفددوق فيدده و  -

 أن يتصور  حساسه الحركي عند األداا

يحددداو  أن يتصدددور األسدددباب التدددي أدت  لددد  نجاحددده تدددي بددد ا األداا مثدددل  -

 قة بالنفس وانخفاض درجة القلق( التركيز العميقب الث

 يحاو  التلمي  اختيار محاولة فشل تي أدائها -

 يحاو  استرجاع ذلك املوقف و األسباب التي أدت لحدوث ذلك -

يحدداو  أن يتصددور ذلددك املوقددف مددرة أخددر  لكددن بدد ه املددرة مددع تصددور  -

نفسه يقوم باستخدام األسداليب و الطدرق التدي تواجده  هدا ذلدك املوقدف 

 حاو  عز  األسباب التي تؤير بصورة سلبية عي  األدااحتى ي

 يكرر التلمي  تصور التقنية خالية من األخطاا -

 د 25

 الدراسة االستطالعية:

( تمميددددددددد  مدددددددددن يانويدددددددددة صددددددددددوق الحددددددددداج بالنعامدددددددددة تراوحدددددددددت 10تدددددددددم  جدددددددددراا تجربدددددددددة اسدددددددددتطمعية عيددددددددد  عيندددددددددة قواميدددددددددا  

يقدددددددددددددة العمديدددددددددددددة مدددددددددددددن مجتمدددددددددددددع الدراسدددددددددددددةب وفصدددددددددددددلوا مدددددددددددددن الدراسدددددددددددددة ( سدددددددددددددنةب تدددددددددددددم اختيددددددددددددداربم بالطر 17_  15أعمددددددددددددداربم بدددددددددددددين  

 األساسية . وكانت فترة  جراا الدراسة ا ستطمعية كالتالي :

اسدددددددددددتخدم الباحثدددددددددددان طريقدددددددددددة  عدددددددددددادة ا ختبدددددددددددار وكاندددددددددددت املددددددددددددة الزمنيدددددددددددة الفاصدددددددددددلة بدددددددددددين  اختبةةةةةةةةةةةار قيةةةةةةةةةةةاس املسةةةةةةةةةةةتوى الرقمةةةةةةةةةةةي:

. حيددددددددددددددث يفضددددددددددددددل أن تكددددددددددددددون الفتددددددددددددددرة  19/12/2020يددددددددددددددام و عددددددددددددددادة تطبيقيددددددددددددددا بعددددددددددددددد يميددددددددددددددة أ 15/12/2020القياسددددددددددددددين بتدددددددددددددداري  

 (08:07  الزمنية  عادة تطبيق ا ختبار قريبة جدا يمية أيام عي  األك ر حتى   يتتير أداا الفرد بالتدريب

 ضبط األسس العلمية ألدوات البحث:

 ثبات االختبار:

 يبين معامل يبات و صدق التجربة ا ستطمعية .( 02)جدول 

 ن املتغيرات
معامل  االختبار البعدي االختبار القبلي

 الثبات)*(

معامل 

 ع س ع س الصدق

 0.997 0.995 1.18 6.5 1.17 6.51 10 املستوى الرقمي

 ( .0.631حيث قيمة )ر( الجدولية ) 09و درجة الحرية  0.05)*( دال عند مستوى 

ا ختبددددددددار قيددددددددد البحددددددددث و عددددددددادة تطبيقدددددددده لغددددددددرض التتكددددددددد مددددددددن يبددددددددات ا ختبددددددددار قيددددددددد البحددددددددث قددددددددام الباحثددددددددان بتطبيددددددددق 

بعدددددددد املددددددددة املددددددد كورة أعدددددددمهب وذلدددددددك عيددددددد  نفدددددددس العيندددددددة وتحدددددددت نفدددددددس الظدددددددروفب يدددددددم عولجدددددددت النتدددددددائو  حصدددددددائيا باسدددددددتخدام 

 09و درجددددددددة الحريددددددددة  0.05 معامددددددددل ا رتبددددددددان بيرسددددددددون و بعددددددددد الكشددددددددف تددددددددي الد لددددددددة ملعامددددددددل ا رتبددددددددان عنددددددددد مسددددددددتو  الد لددددددددة

يتمتدددددددددع بدرجدددددددددة يبدددددددددات  ممدددددددددا  عندددددددددي أن ا ختبدددددددددار 0.995حيدددددددددث كاندددددددددت  01هدددددددددا تبددددددددددو قريبدددددددددة مدددددددددن وجدددددددددد أن القيمدددددددددة املتحصدددددددددل عل 

 عالية.
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 صدق االختبار:

مددددددددددن اجددددددددددل التتكددددددددددد مددددددددددن صدددددددددددق ا ختبددددددددددار أسددددددددددتخدم الباحثددددددددددان معامددددددددددل الصدددددددددددق الدددددددددد اتي والدددددددددد ي يقدددددددددداس بحسدددددددددداب 

وىددددددددي  0.997حيدددددددث بلغددددددددت  الجددددددد ر التربي ددددددددي ملعامدددددددل يبددددددددات ا ختبددددددددار. يتادددددددح مددددددددن الجددددددددو  أعددددددددمه أن درجددددددددة الصددددددددق مرتفعددددددددة

 وب ا ما يؤكد الصدق الكبير لمختبار. أكبر من القيمة الجدولية

 موضوعية االختبار:

 ن ا ختبدددددددددددار قيددددددددددددد البحدددددددددددث بسددددددددددددي  وسددددددددددديل وواضددددددددددددح وغيددددددددددددر قابلدددددددددددة للتتويددددددددددددل وبدددددددددددو ذو موضددددددددددددوعية كبيدددددددددددرة وقددددددددددددد تددددددددددددم 

بددددددددددإجراا ارتبدددددددددان بسدددددددددي  بددددددددددين اختيددددددددداره بعدددددددددد ا طدددددددددمع عيدددددددددد  الطريقدددددددددة السدددددددددليمة للقيدددددددددداس ومدددددددددن جيدددددددددة أخددددددددددر  قدددددددددام الباحثدددددددددان 

وبدددددددددددو معامدددددددددددل ارتبدددددددددددان معندددددددددددوي ممدددددددددددا يدددددددددددد  عيددددددددددد   0.99درجتدددددددددددي مقدددددددددددومين ايندددددددددددين وألفضدددددددددددل محاولدددددددددددة وبلدددددددددددغ معامدددددددددددل ا رتبدددددددددددان 

موضددددددددوعية التقددددددددويم بددددددددين املقددددددددومين. بحيددددددددث كددددددددان املشددددددددرف عيدددددددد  تنفيدددددددد  ا ختبددددددددار األو  مختلددددددددف عددددددددن املشددددددددرف عيدددددددد  ا ختبددددددددار 

 كمون.الثاني لضمان نفس النتائو ميما اختلف املح

 الوسائل االحصائية املستخدمة في معالجة نتائت البحث:

 - (141:17  معامدددددددددددل ا لتدددددددددددواا -معامدددددددددددل ارتبدددددددددددان بيرسدددددددددددون  -الوسدددددددددددي   –ا نحدددددددددددراف املعيددددددددددداري  - املتوسددددددددددد  الحسدددددددددددابي 

 قانون نسبة التقدم -قانون اليسبة املئوية  -اختبار ت لعييتين غير مرتبطتين  -اختبار ت لعييتين مرتبطتين 

 نتائت املحصل عليها قبل التجربة:ال

قام الباحثان بإجراا التجانس بين أفراد العينة تي ضوا املتغيرات التالية: معد ت النمو "العمر الزمنىب تجانس افراد العينة:

الطو  ب الو ن "ب املستو  الرق يب وذلك وفقا ملا تبين من بعئ الدراسات السابقة حيث أوضحت عملية ضب  املتغيرات 

 ( يوضح التجانس بين أفراد العينة :03البحثية وطرق تجانس أفراد العينة والجدو  رقم  

 يبين األوسان الحسابية و ا نحرافات املعيارية و الوسي  ومعامل ا لتواا للمتغيرات األساسية قيد البحث  (03جدول )

 وحدة القياس املتغيرات
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الوسيط

امل مع

 االلتواء

 معدالت النمو

 2.54- 17 0.65 16.45 سنة السن

 0.77- 60.5 6.78 58.77 كلغ الو ن

 0.33- 158 8.08 157.11 سم الطو  

 0.86 5.84 1.05 6.14 متر املستو  الرق ي

مددددددددن خددددددددم  الجدددددددددو  أعددددددددمه يظيددددددددر أن قيمددددددددة ا نحرافددددددددات املعياريددددددددة للمسددددددددتو  الرق ددددددددي والسددددددددن صددددددددغيرة جدددددددددا حيددددددددث 

 وىي قريبة من الصفر مما يد  عي  تقارب مستو  العينة  ل  حد بعيد. (1.05 - 0.65اوحت بين  تر 

( لجميددددددددددع املتغيددددددددددرات وبدددددددددد ا يددددددددددد  عيدددددددددد  خلددددددددددو 3±ومددددددددددن جيددددددددددة أخددددددددددر  يتاددددددددددح أن معامددددددددددل ا لتددددددددددواا يتددددددددددراوو مددددددددددا بددددددددددين  

 البيانات من عيوب التو يعات الغير اعتدالية. مما يد  عي  تجانس العينة.

 لعينة: تكافؤ أفراد ا

 ن مددددددددن األمدددددددددور امليمددددددددة تدددددددددي تحقيدددددددددق السددددددددممة الداخليدددددددددة للتصدددددددددميم التجريبدددددددديب بدددددددددو حدددددددددرص الباحثددددددددان عيددددددددد  تحقيدددددددددق 

التكدددددددافؤ بدددددددين املجمدددددددوعتين التجريبيدددددددة و الضدددددددابطة بعددددددددة متغيدددددددراتب ولددددددد لك لجتندددددددا  لددددددد  تحقيدددددددق بددددددد ا التكدددددددافؤ بددددددداملتغيرات التدددددددي 

األدبيددددددددددات السددددددددددابقةب و الغايددددددددددة مددددددددددن التكددددددددددافؤ بددددددددددو تقليددددددددددل  مددددددددددن  ددددددددددتنها التددددددددددتيير تددددددددددي سددددددددددير التجربددددددددددةب و التددددددددددي حددددددددددددت تددددددددددي ضددددددددددوا

 الفروقات بين املجموعتين الضابطة و التجريبية تي متغيرات البحث .

وبعددددددددددد تنددددددددددجيل النتددددددددددائو املحققددددددددددة لتمميدددددددددد  املجمددددددددددوعتين التجريبيددددددددددة و الضددددددددددابطةب وتحديددددددددددد املتوسدددددددددد  الحسددددددددددابي و 

ب للمقارنددددددددددددددة بددددددددددددددين متوسددددددددددددددطات املجمددددددددددددددوعتينب وكانددددددددددددددت ا نحددددددددددددددراف املعيدددددددددددددداريب اسددددددددددددددتخدم الباحثددددددددددددددان اختبددددددددددددددار  ت( سددددددددددددددتيودنت

 النتائو كما ىي مبينة تي الجدو  ا تي :
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 يبين التكافؤ بين القياسات القبلية للمتغيرات األساسية للمجموعتين التجريبية و الضابطة  (04جدول )

 املتغيرات
وحدة 

 القياس

 املجموعة الضابطة املجموعة التجري ية
 ت*

 ع س ع س

 معدالت

 النمو

 0.20 0.57 16.43 0.74 16.46 سنة السن

 0.69 5.83 58.75 5.83 59.82 كلغ الو ن

 1.22 8.39 155.79 7.83 158.43 سم الطو  

 0.68 1.05 6.04 1.08 6.24 متر املستو  الرق ي

 2.40و ت الجدولية  54و درجة حرية  0.01)ت*( = غير دالة 

د فددددددددددروق ذات د لددددددددددة معنويددددددددددة بددددددددددين أفددددددددددراد املجمددددددددددوعتينب تددددددددددي كددددددددددل مددددددددددن خددددددددددم  الجدددددددددددو  أعددددددددددمه يمحددددددددددظ عدددددددددددم وجددددددددددو 

( 0.01املتغيددددددددددددرات قيددددددددددددد البحددددددددددددثب  ذ كانددددددددددددت قدددددددددددديم  ت*( املحتسددددددددددددبة أصددددددددددددغر مددددددددددددن قيميددددددددددددا الجدوليددددددددددددة عنددددددددددددد مسددددددددددددتو  الد لددددددددددددة  

 ( مما يد  عي  تكافؤ مجموعتي البحث تي كل ب ه املتغيرات .54ودرجة حرية  

 حدددددددددظ الباحثدددددددددان أنددددددددده   توجدددددددددد فدددددددددروق ذات د لدددددددددة  حصدددددددددائيا بدددددددددين ومدددددددددن خدددددددددم  املقارندددددددددة بدددددددددين نتدددددددددائو املجمدددددددددوعتين 

املجمددددددددددوعتين التجريبيددددددددددة و الضددددددددددابطة تددددددددددي كددددددددددل ا ختبددددددددددارات وذلددددددددددك قبددددددددددل  جددددددددددراا برنددددددددددامو التدددددددددددريب الدددددددددد بنيب وبمعنددددددددددى أخددددددددددر  ن 

 املجمدددددددوعتين متكدددددددافئتين تدددددددي مسدددددددتو  متغيدددددددرات النمدددددددوب و املسدددددددتو  الرق دددددددي بطريقدددددددة أوبدددددددراين تدددددددي دفدددددددع الجلدددددددة قبدددددددل التجربدددددددة و 

بالتدددددددددالي يمكدددددددددن القدددددددددو  أن مسدددددددددتو  املجمدددددددددوعتين تدددددددددي جميدددددددددع املتغيدددددددددرات متقدددددددددارب و متكدددددددددات ب وتجددددددددداو  األمدددددددددر ذلدددددددددك حيدددددددددث مدددددددددس 

بدددددد ا التجددددددانس حتددددددى بددددددين األفددددددراد داخددددددل كددددددل مجموعددددددة وذلدددددددك مددددددن خددددددم  صددددددغر قدددددديم ا نحددددددراف املعيدددددداري التددددددي اقتربددددددت مدددددددن 

باليسدددددددددددبة للعيندددددددددددة التجريبيدددددددددددة ممدددددددددددا يدددددددددددد  عيددددددددددد  ( 1.08( باليسدددددددددددبة للعيندددددددددددة الضدددددددددددابطة و  1.05الصدددددددددددفر حيدددددددددددث بلغدددددددددددت قيمتددددددددددده  

تقددددددددارب املسدددددددددتو  الرق دددددددددي داخدددددددددل أفدددددددددراد كدددددددددل مجموعدددددددددةب ممددددددددا  عطدددددددددي للباحثدددددددددان الضدددددددددوا األخضدددددددددر  دخدددددددددا  املتغيدددددددددر املسدددددددددتقل. 

 ومنه يمكن التتكد من فعالية برنامو التدريب ال بني وتتييره عي  تحسين املستو  الرق ي قيد البحث.

 جربة:النتائت املحصل عليها بعد الت

بعدددددددددددد تطبيدددددددددددق البرندددددددددددامو التعلي دددددددددددي  نفدددددددددددس البرندددددددددددامو التعلي دددددددددددي املقدددددددددددرر العدددددددددددادي لكلتدددددددددددا املجمدددددددددددوعتين با ضدددددددددددافة  لددددددددددد  

 برنامو التدريب ال بني املوجه لصالح املجموعة التجريبية(. كانت النتائو التالية:

 عرض وتحليل نتائت الفرضية األولل:

القبيددددددددددددي والبعدددددددددددددي للمجموعددددددددددددة التجريبيددددددددددددة تددددددددددددي املسددددددددددددتو  توجددددددددددددد فددددددددددددروق دالددددددددددددة  حصددددددددددددائيا بددددددددددددين متوسددددددددددددطات القياسددددددددددددين  -

  الرق ي لفعالية دفع الجلة بطريقة اوبراينب لصالح القياس البعدي.

 يبين نتائو املقارنة بين ا ختبارين القبيي والبعدي للمجموعة التجريبية( 05جدول )

 املتغير
 وحدة القياس

 

ت*  االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع س ع س املحسوبة

 6.139 1.02 6.88 1.08 6.24 املتر املستوى الرقمي

 2.47و ت الجدولية  27ودرجة الحرية  0.01)ت*( = دالة 

( اتاددددددددددح أن قيمددددددددددة  ت( املحتسددددددددددبة أكبددددددددددر مددددددددددن قيمبهددددددددددا الجدوليددددددددددة ممددددددددددا  شددددددددددير  لدددددددددد  وجددددددددددود 05مددددددددددن خددددددددددم  الجدددددددددددو   

ين القبيدددددددددددي والبعدددددددددددددي للمجموعددددددددددددة التجريبيددددددددددددة ( بددددددددددددين ا ختبددددددددددددار 0.01فدددددددددددروق ذات د لددددددددددددة  حصددددددددددددائية عنددددددددددددد مسدددددددددددتو  الد لددددددددددددة  

ولصددددددددددددالح ا ختبددددددددددددار البعدددددددددددددي وبدددددددددددد ا  عنددددددددددددي أن بندددددددددددداك تحسددددددددددددنا واضددددددددددددحا تددددددددددددي املسددددددددددددتو  الرق ددددددددددددي قيددددددددددددد البحددددددددددددثب ألفددددددددددددراد بدددددددددددد ه 

املجموعدددددددددة ويرجدددددددددع الباحثدددددددددان بددددددددد ه النتيجدددددددددة  لددددددددد  فعاليدددددددددة برندددددددددامو التددددددددددريب الددددددددد بني املقتدددددددددرو املصددددددددداحب لدددددددددتعلم األداا الفندددددددددي 

ي طبددددددددددق عيدددددددددد  املجموعددددددددددة التجريبيدددددددددددة وبدددددددددد ا مددددددددددا سدددددددددداعد عيدددددددددد   عطدددددددددداا أفددددددددددراد بدددددددددد ه املجموعدددددددددددة للفعاليددددددددددة قيددددددددددد البحددددددددددث الدددددددددد 

معلومدددددددات كافيدددددددة ودقيقدددددددة وتكدددددددوين صدددددددورة واضدددددددحة تددددددددي الددددددددماغ عدددددددن كيفيدددددددة األداا للميدددددددارات املطلوبدددددددةب حيدددددددث أن املتعلمددددددددين 
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  اتجدددددددداه التقنيددددددددة اسددددددددتطاعوا بفضددددددددل التدددددددددريب الدددددددد بني فيددددددددم طبيعددددددددة األداا الفنددددددددي كمددددددددا سدددددددداعدبم عيدددددددد  تركيددددددددز انتبددددددددابيم عيدددددددد

 قيد البحث والتركيز عي  النقان الفنية اليامة ليا وذلك من خم  عز  كل املثيرات الغير مرتبطة باألداا.

ويددددددددر  الباحثددددددددان مددددددددن خددددددددم  مددددددددا يقدمدددددددده التدددددددددريب الدددددددد بني مددددددددن تغ يددددددددة راجعددددددددة ووضددددددددوو الصددددددددورة تمكددددددددن املتعلمددددددددين 

أذبددددددانهم وبدددددد ا يتفددددددق مددددددع دراسددددددة كددددددل مددددددن مالددددددك محمددددددد مددددددن السدددددديطرة عيدددددد  التقنيددددددة بشددددددكل جيددددددد  لدددددد  جانددددددب ترسدددددديخيا تددددددي 

 لدددددددد  أن التدددددددددريب الدددددددد بني قبددددددددل األداا امليدددددددداري قددددددددد سددددددددابم تددددددددي سدددددددديولة ( 24:04 (ب والطراونددددددددة عبددددددددد هللا عدددددددداطف 32:11البقددددددددااي  

وانسددددددددديابية األدااب ومدددددددددن جيدددددددددة أخدددددددددر   عتبدددددددددر أيضددددددددددا وسددددددددديلة انتقدددددددددا  مدددددددددن التفكيدددددددددر املجددددددددددرد  لددددددددد  املعا شدددددددددة لددددددددد داا مدددددددددن خددددددددددم  

 (103:13 س واملشاعر املختلفة وب ا ما أكده الحوا

( أن للمعلومددددددددددات التددددددددددي يحصددددددددددل عل هددددددددددا املددددددددددتعلم تددددددددددتيير فعددددددددددا  تددددددددددي الوصددددددددددو   لدددددددددد  Schmidtومددددددددددن جيددددددددددة أخددددددددددر  ذكددددددددددر  

نتددددددددائو أفضددددددددل للددددددددتعلم حيددددددددث أن لكددددددددل ميددددددددارة نتعلميددددددددا يوجددددددددد برنددددددددامو حركددددددددي ليددددددددا مخددددددددزون تددددددددي الدددددددددماغ وكلمددددددددا  اد اسددددددددتخدامنا 

 (286:08 الحركي املخزون دقة وصفاا  لي ه امليارة  اد البرنامو

ب ومددددددددددع مددددددددددا أ ددددددددددار  ليدددددددددده محمددددددددددود عنددددددددددان (17:06 ويتفددددددددددق الباحثددددددددددان مددددددددددع مددددددددددا أ ددددددددددار  ليدددددددددده كددددددددددل مددددددددددن  يدددددددددداد عقلددددددددددة مغددددددددددايرة 

م( أن الدراسددددددددات تددددددددي بدددددددد ا املجددددددددا  قددددددددد أكدددددددددت عيدددددددد  أن املمارسددددددددة العقليددددددددة كإسددددددددتراتيجية معرفيددددددددة أك ددددددددر فاعليددددددددة مددددددددن 1995 

داميا بطريقدددددددددة مكملدددددددددة للممارسددددددددة البدنيدددددددددة  عطددددددددداا نتدددددددددائو أفضددددددددلب وبددددددددد ا مدددددددددا أ دددددددددار عدددددددددم املمارسدددددددددة العقليدددددددددة. يجددددددددب اسدددددددددتخ

 (283:03  ليه الدكتور أسامة كامل راتب 

حيددددددددددددث أكدددددددددددددت نتائجيددددددددددددا أندددددددددددده يجددددددددددددب الددددددددددددرب  بددددددددددددين اسددددددددددددتراتيجيات التدددددددددددددريب الدددددددددددد بني والتعلدددددددددددديم والتدددددددددددددريب امليدددددددددددداري 

تعلددددددديم والتددددددددريب الرياضددددددد ي ممتعدددددددة وذات قيمدددددددة  سددددددداعد عيددددددد  تطدددددددوير امليدددددددارة وتحسدددددددين أسدددددددلوب أدائهدددددددا حتدددددددى تكدددددددون عمليتدددددددي ال

 كبيرة.

ممدددددددددددا تقددددددددددددم وبندددددددددددااا عيددددددددددد  مدددددددددددا توصدددددددددددل  ليددددددددددده الباحثدددددددددددان يتحقدددددددددددق الفدددددددددددرض األو  للبحدددددددددددث وبدددددددددددو توجدددددددددددد فدددددددددددروق دالدددددددددددة 

 حصددددددددائيا بددددددددين متوسددددددددطات القياسددددددددين القبيددددددددي والبعدددددددددي للمجموعددددددددة التجريبيددددددددة تددددددددي املسددددددددتو  الرق ددددددددي قيددددددددد البحددددددددثب لصددددددددالح 

 القياس البعدي.

 تائت الفرضية الثانية:عرض وتحليل ن

توجدددددددد فدددددددروق دالدددددددة  حصدددددددائيا بدددددددين متوسدددددددطات القياسدددددددين القبيدددددددي والبعددددددددي للمجموعدددددددة الضدددددددابطة تدددددددي املسدددددددتو  الرق دددددددي  -

  لفعالية دفع الجلة بطريقة اوبراينب لصالح القياس البعدي.

 يبين نتائو املقارنة بين ا ختبارين القبيي والبعدي للمجموعة الضابطة (06جدول )

 وحدة القياس املتغير
ت*  االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع س ع س املحسوبة

 4.068 1.07 6.12 1.05 6.04 املتر املستوى الرقمي

 2.47و ت الجدولية  27ودرجة الحرية  0.01)ت*( = دالة 

دوليددددددددة ( اتاددددددددح أن قيمددددددددة  ت( املحتسددددددددبة  ختبددددددددار املسددددددددتو  الرق ددددددددي أكبددددددددر مددددددددن قيمبهددددددددا الج06مددددددددن خددددددددم  الجدددددددددو   

( بدددددددددددين ا ختبدددددددددددارين القبيدددددددددددي والبعددددددددددددي 0.01ممدددددددددددا  شدددددددددددير  لددددددددددد  وجدددددددددددود فدددددددددددروق ذات د لدددددددددددة  حصدددددددددددائية عندددددددددددد مسدددددددددددتو  الد لدددددددددددة  

للمجموعدددددددة الضدددددددابطة ولصدددددددالح ا ختبدددددددار البعددددددددي وبددددددد ا  عندددددددي أن بنددددددداك تحسدددددددن تدددددددي املسدددددددتو  الرق دددددددي قيدددددددد البحدددددددثب ألفدددددددراد 

لتجريبيدددددددةب ويرجدددددددع الباحثدددددددان بددددددد ه النتيجدددددددة  لددددددد  املوا بدددددددة بددددددد ه املجموعدددددددة    انددددددده يبقدددددددى طفيدددددددف مقارندددددددة بيتدددددددائو املجموعدددددددة ا

تدددددددددددي الوحددددددددددددات التعليميدددددددددددة املسدددددددددددتمرة مدددددددددددن خدددددددددددم  الددددددددددددرسب فدددددددددددالتعلم املسدددددددددددتمر وتكدددددددددددرار األداا بمصددددددددددداحبة التغ يدددددددددددة الراجعدددددددددددة 

واملعلومدددددددددات الصدددددددددحيحة مدددددددددن قبدددددددددل املددددددددددرس أد   لددددددددد  تعلدددددددددم فعدددددددددا  ممدددددددددا أد   لددددددددد  تحقيدددددددددق النتدددددددددائو املعنويدددددددددة. واتفقدددددددددت بددددددددد ه 

حيددددددددث أكدددددددددت عيدددددددد  وجددددددددود فددددددددروق ذات د لددددددددة  حصددددددددائية للمجموعددددددددة الضددددددددابطة تددددددددي  (17:06 ع دراسددددددددة ايدددددددداد مغددددددددايرة النتددددددددائو مدددددددد

مسدددددددددددددتو  األداا امليددددددددددددداري بعدددددددددددددد التجربدددددددددددددة نتيجدددددددددددددة تنفيددددددددددددد  محتويدددددددددددددات البرندددددددددددددامو املوحدددددددددددددد للمجمدددددددددددددوعتينب حيدددددددددددددث  عدددددددددددددزي بددددددددددددد ه 
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  دور املدددددددددددددرس تدددددددددددي تقدددددددددددديم امليددددددددددددارة النتيجدددددددددددة  لددددددددددد  أيددددددددددددر البرندددددددددددامو التقليددددددددددددي تددددددددددددي عمليدددددددددددة الدددددددددددتعلمب فالبرنددددددددددددامو التقليددددددددددددي  عدددددددددددز 

 والتغ ية الراجعة حا  وقوع األخطاا وتطبيق التدريبات املتدرجة من السيل  ل  الصعب.

عيدددددددددد  مددددددددددا توصددددددددددل  ليدددددددددده الباحثددددددددددان يتحقددددددددددق الفددددددددددرض الثدددددددددداني للبحددددددددددث وبددددددددددو توجددددددددددد فددددددددددروق دالددددددددددة  ممددددددددددا تقدددددددددددم وبندددددددددداا  

يددددددددد البحددددددددثب لصددددددددالح تددددددددي املسددددددددتو  الرق ددددددددي ق  حصددددددددائيا بددددددددين متوسددددددددطات القياسددددددددين القبيددددددددي والبعدددددددددي للمجموعددددددددة الضددددددددابطة

 القياس البعدي.

 عرض وتحليل نتائت الفرضية الثالثة:

توجدددددددددددددد فددددددددددددددروق دالدددددددددددددة  حصددددددددددددددائيا تدددددددددددددي املسددددددددددددددتو  الرق ددددددددددددددي لفعاليدددددددددددددة دفددددددددددددددع الجلدددددددددددددة بطريقددددددددددددددة اوبدددددددددددددراينب بددددددددددددددين متوسددددددددددددددطات  -

  املجموعتين التجريبية والضابطة تي القياس البعدي ولصالح املجموعة التجريبية. 

ن مددددددددد  تطددددددددور وتحسددددددددن املسددددددددتو  الرق ددددددددي قيددددددددد البحددددددددث أيندددددددداا الحصدددددددد  التعليميددددددددةب أراد الباحثددددددددان أن للتتكددددددددد مدددددددد

يقارندددددددددددا بدددددددددددين النتدددددددددددائو املحققدددددددددددة تدددددددددددي ا ختبدددددددددددارين القبيدددددددددددي و البعددددددددددددي ونسدددددددددددبة التحسدددددددددددن لكدددددددددددم املجمدددددددددددوعتينب أي عندددددددددددد تمميددددددددددد  

علي ددددددددي العددددددددادي املقددددددددررب كدددددددد لك املجموعددددددددة الضددددددددابطة ليتتكدددددددددا مددددددددن مددددددددد  تحسددددددددن املسددددددددتو  الرق ددددددددي باسددددددددتعما  البرنددددددددامو الت

عندددددددد تمميددددددد  املجموعدددددددة التجريبيدددددددة ليتتكددددددددا با ضدددددددافة مدددددددن فعاليدددددددة البرندددددددامو التعلي دددددددي املقدددددددرر املصددددددداحب للتددددددددريب الددددددد بنيب 

وملعرفددددددددة مددددددددد  فاعليددددددددة برنددددددددامو التدددددددددريب الدددددددد بني عيدددددددد  املسددددددددتو  الرق ددددددددي قيددددددددد البحددددددددث عنددددددددد تمميدددددددد  املجموعددددددددة التجريبيددددددددةب 

صدددددددل للمعطيدددددددات للتتكدددددددد مدددددددا  ذا كدددددددان البرندددددددامو املقتدددددددرو لددددددده فعاليدددددددة أكبدددددددر مدددددددن البرندددددددامو العدددددددادي  سدددددددتداي القيدددددددام بتحليدددددددل مف

 ال ي بو ضمن املقررب فكانت النتائو كما ييي :

 يبين نتائو املقارنة بين املجموعتين التجريبية والضابطة تي القياس البعدي ونسب التقدم تي املستو  الرق ي. (07جدول )

 املتغير
الفرق بين  املجموعة الضابطة تجري يةاملجموعة ال

 النسب املؤوية

)ت*( 

 التقدم رامقد ع س التقدم رامقد ع س املحسوبة

املستوى 

 الرقمي
6.88 1.02 10.26% 6.12 1.07 1.32% 08.94% 2.70 

 2.40و ت الجدولية  54ودرجة الحرية  0.01)ت*( = دالة 

حتسدددددددددددددبة  ختبدددددددددددددار املسدددددددددددددتو  الرق دددددددددددددي أكبدددددددددددددر مدددددددددددددن قيمبهدددددددددددددا ومدددددددددددددن خدددددددددددددم  الجددددددددددددددو  أعدددددددددددددمه اتادددددددددددددح أن قيمدددددددددددددة  ت( امل

( بددددددددين املجمددددددددوعتين التجريبيددددددددة 0.01الجدوليددددددددة ممددددددددا  شددددددددير  لدددددددد  وجددددددددود فددددددددروق ذات د لددددددددة  حصددددددددائية عنددددددددد مسددددددددتو  الد لددددددددة  

والضددددددددددابطة تددددددددددي ا ختبددددددددددار البعدددددددددددي ولصددددددددددالح املجموعددددددددددة التجريبيددددددددددةب ويعددددددددددود السددددددددددبب  لدددددددددد  فاعليددددددددددة البرنددددددددددامو املعددددددددددد للتدددددددددددريب 

أعطددددددددى ألفدددددددراد املجموعددددددددة التجريبيددددددددة القدددددددددرة عيددددددد  معرفددددددددة تفاصدددددددديل األداا الفنددددددددي للطريقدددددددة قيددددددددد البحددددددددث مددددددددن  الددددددد بني الدددددددد ي

ددددددددا  خدددددددم  ا سددددددددتماع الدددددددددقيق للوصدددددددف الفنددددددددي ليدددددددداب وكدددددددد لك ممحظدددددددبهم النمددددددددوذج املصددددددددور والعمددددددددل عيددددددد  أعادوهددددددددا وأدائهددددددددا ذبني 

ددددددددددددا جعليددددددددددددم يتمكنددددددددددددون مددددددددددددن ا حسدددددددددددداس  والوقدددددددددددوف عيدددددددددددد  تفاصدددددددددددديل األداا محاولددددددددددددة تيددددددددددددي األخددددددددددددر ب وا سددددددددددددتمرار بتكراربددددددددددددا ذبني 

بالحركدددددددة مدددددددن خدددددددم  وضدددددددوو الصدددددددورة التدددددددي حصدددددددلوا عل هدددددددا عدددددددن طريدددددددق ا  دددددددارة الحسدددددددية التدددددددي عملدددددددت عيددددددد  تثبيدددددددت الصدددددددورة 

"أن التدددددددددريب الدددددددد بني يحسددددددددن املسددددددددتو  البدددددددددني وامليدددددددداري لمعبددددددددين  (22:11 خددددددددم  التكددددددددرار املسددددددددتمرب وبدددددددد ا مددددددددا أكددددددددده البقددددددددااي 

يقددددددددداع الصدددددددددحيح لتتديدددددددددة امليدددددددددارات الحركيدددددددددة وخاصدددددددددة املركبدددددددددة منهدددددددددا"ب بددددددددد ا با ضدددددددددافة  لددددددددد  احتدددددددددواا ويزيدددددددددد مدددددددددن التناسدددددددددق وا  

برنددددددددددامو التدددددددددددريب الددددددددددد بني عيدددددددددد  تدددددددددددريبات خاصدددددددددددة عددددددددددن كيفيدددددددددددة عددددددددددز  األفكددددددددددار السدددددددددددلبية والتددددددددددي تثيددددددددددر املدددددددددددتعلم وتجعلدددددددددده غيدددددددددددر 

 مسيطر عي  أفكاره واستبداليا بتفكار  يجابية بنااة وتحقيق األبداف املرجوة.

ب (21:04 ب عددددددددداطف (31:17 (ب صدددددددددالح 27:09ب الخالددددددددددي  (22:11 ق الباحثدددددددددان مدددددددددع مدددددددددا أ دددددددددار  ليددددددددده كدددددددددل مدددددددددن البقدددددددددااي ويتفددددددددد

أن املمارسددددددددة العقليدددددددددة كإسددددددددتراتيجية معرفيددددددددة أك دددددددددر فاعليددددددددة مدددددددددن عدددددددددم املمارسددددددددة العقليدددددددددة يجددددددددب اسدددددددددتخداميا  (17:06 مغددددددددايرة 

 بطريقة مكملة للممارسة البدنية  عطاا نتائو أفضل.

نتائجيددددددددددددا أندددددددددددده يجددددددددددددب الددددددددددددرب  بددددددددددددين اسددددددددددددتراتيجيات التدددددددددددددريب الدددددددددددد بني والتعلدددددددددددديم والتدددددددددددددريب امليدددددددددددداري  حيددددددددددددث أكدددددددددددددت

  ساعد عي  تطوير امليارة وتحسين أسلوب أدائها أفضل من عدمهب وب ا ما أكدته نتائو ب ه الدراسة الحالية.



 Vol.15 - No.3 - 2022   35-48  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 47 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

روق دالددددددددددة ممدددددددددا تقددددددددددم وبندددددددددااا عيددددددددد  مدددددددددا توصددددددددددل  ليددددددددده الباحثدددددددددان يتحقدددددددددق الفدددددددددرض الثالددددددددددث للبحدددددددددث وبدددددددددو توجدددددددددد فددددددددد

 حصددددددددددددائيا بددددددددددددين املجمددددددددددددوعتين التجريبيددددددددددددة والضددددددددددددابطة تددددددددددددي القيدددددددددددداس البعدددددددددددددي تددددددددددددي املسددددددددددددتو  الرق ددددددددددددي قيددددددددددددد البحددددددددددددث لصددددددددددددالح 

 املجموعة التجريبية

ومددددددددن نفددددددددس الجدددددددددو  يظيدددددددددر أن نسددددددددبة التقدددددددددم املئويدددددددددة تددددددددي املسددددددددتو  الرق ددددددددي قيدددددددددد البحددددددددث للمجموعددددددددة التجريبيدددددددددة 

(ب حيددددددددددددث يرجددددددددددددع %1.32يددددددددددددة للمجموعددددددددددددة الضددددددددددددابطة التددددددددددددي بلغددددددددددددت  ( أكبددددددددددددر مددددددددددددن نسددددددددددددبة التقدددددددددددددم املئو %10.26والتددددددددددددي بلغددددددددددددت  

(  لددددددد  أن املجموعدددددددة التجريبيدددددددة كاندددددددت تدددددددتعلم مدددددددن خدددددددم   دددددددكلين مدددددددن التددددددددريبب %08.94الباحثدددددددان بددددددد ا التغييدددددددر واملقددددددددر بددددددددد  

األو  يتمثدددددددددل تدددددددددي املدددددددددنرج التعلي دددددددددي لددددددددد داا الفندددددددددي للطريقدددددددددة قيدددددددددد البحدددددددددثب والشدددددددددكل الثددددددددداني انصدددددددددب عيددددددددد  التددددددددددريب الددددددددد بني. 

بددددددددد ا يؤكدددددددددد أن برندددددددددامو التددددددددددريب الددددددددد بني أد   لددددددددد   يدددددددددادة معدددددددددد  التغييدددددددددر تدددددددددي املسدددددددددتو  الرق دددددددددي قيدددددددددد البحدددددددددث كمدددددددددا نصدددددددددت و 

 عليه الدراسات العلمية.

 استنتاجات:

 مما سبق و تي حدود املنرج املستخدمب البرنامو املقترو و العينة قيد البحث يمكن استيتاج األتي:

التددددددددريب الددددددد بني املعدددددددد مدددددددن قبدددددددل الطالدددددددب الباحدددددددث مدددددددن خدددددددم  الرغبدددددددة تدددددددي  بنددددددداك تقبدددددددل أفدددددددراد عيندددددددة البحدددددددث ملفدددددددردات -

 التدريب والنتائو التي حصلت

 تدددددددددي تحسدددددددددين املسدددددددددتو  الرق دددددددددي  -
 
يدددددددددؤير البرندددددددددامو املقتدددددددددرو للتددددددددددريب الددددددددد بني املصددددددددداحب لدددددددددتعلم األداا الفندددددددددي تدددددددددتييرا ايجابيدددددددددا

 قيد البحث وب ا ما يحقق فرضية البحث األول .

( للمجموعددددددددددة التجريبيددددددددددة تددددددددددي 0.01د فددددددددددروق ذات د لددددددددددة  حصددددددددددائية عنددددددددددد مسددددددددددتو  الد لددددددددددة  أ ددددددددددارت النتددددددددددائو  لدددددددددد  وجددددددددددو  -

املسددددددددتو  الرق ددددددددي قيددددددددد البحددددددددث نتيجددددددددة تنفيدددددددد  محتويددددددددات البرنددددددددامو التعلي ددددددددي املوحددددددددد للمجمددددددددوعتين  ضددددددددافة  لدددددددد  برنددددددددامو 

 التدريب ال بني املقترو من طرف الباحثان .

د يكددددددددون كافيددددددددا لتحسددددددددين املسددددددددتو  الرق ددددددددي ولكددددددددن بيسددددددددبة قليلددددددددة التدددددددددريب امليدددددددداري لطريقددددددددة أوبددددددددراين تددددددددي دفددددددددع الجلددددددددة قدددددددد -

 مقارنة باستخدام التدريب ال بني.

 االقتراحات:

 : تي حدود عينة البحث و جراااته وبناا  عي  ما توصل  ليه الباحثان من نتائو يوصيان بما ييي

 دنية والرياضية.ا بتمام بالبرامو النفسية والعمل عي   دراجيا ضمن محتو  مناهج التربية الب -

 تددي دور  مددن لدده ملددا للمتعلمددين التعليميددة الوحدددات ضددمن األداا الفنددي للددتعلم الدد بني املصدداحب التدددريب اسددتعما  -

 التعلمب وخاصة املراحل األول  من التعلم . تسريع عملية

ية لتمميدددددددددد   سدددددددددناد مددددددددددادة التربيدددددددددة البدنيددددددددددة والرياضدددددددددية لخري ددددددددددي معابدددددددددد علددددددددددوم وتقنيدددددددددات اليشدددددددددداطات البدنيدددددددددة والرياضدددددددددد -

الطددددددددددددور ا بتدددددددددددددا ي لضددددددددددددمان صددددددددددددقل شخصددددددددددددية الطفددددددددددددل بشددددددددددددكل ايجددددددددددددابي وسددددددددددددليم مددددددددددددن كددددددددددددل الجوانددددددددددددب منهددددددددددددا النفسددددددددددددية 

 والعقليةب وب ا ما يحققه أسات ة التربية البدنية والرياضية  ملاميم بخصائ  ب ه املرحلة العمرية املميزة.

لنمدددددددددداذج البصددددددددددرية والتصددددددددددور الحركددددددددددي تنويددددددددددع وسددددددددددائل التدددددددددددريب الدددددددددد بني مددددددددددن خددددددددددم  اسددددددددددتخدام التنددددددددددجيل الصددددددددددوتي وا -

 بوصفه جزا مكمم وفاعم مع التعليم املياري.

عقددددددددد دورات ودراسددددددددات تكويييددددددددة للمدرسددددددددين للتعددددددددرف عيدددددددد   مكانيددددددددة تطبيددددددددق بددددددددرامو التدددددددددريب الدددددددد بني وكيفيددددددددة التغلددددددددب  -

 عي  املشكمت والصعوبات التي قد تقابليم تي ب ا املجا .

 لدراسة وتطبيقيا عي  أنشطة رياضية وفئات عمرية أخر  . جراا بعئ الدراسات املشا هة لي ه ا -

تكثيدددددددف الجيدددددددود و املزيدددددددد مدددددددن العمدددددددل مدددددددن خدددددددم  بحدددددددوث ودراسدددددددات معمقدددددددة تدددددددي املسدددددددتقبل مدددددددن أجدددددددل ا رتقددددددداا  ن  ددددددداا  -

 هللا  ل  حدود ما وصلت  ليه الدو  املتقدمة و أك ر.

اجددددددددددددات الرياضددددددددددددة املدرسددددددددددددية مددددددددددددن أدوات املتابعددددددددددددة الجددددددددددددادة مددددددددددددن طددددددددددددرف الددددددددددددو ارة الوصددددددددددددية وكدددددددددددددا مددددددددددددديريات التربيددددددددددددة لح -

 وتقديم الحوافز للمدرسين لب   جيود أكبر ملواصلة النجاو والتطور.
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ك فيددددددددده  ن مسددددددددديرة امتددددددددددت ألك دددددددددر مدددددددددن نصدددددددددف قدددددددددرنب  بدددددددددد أن تحمدددددددددل بدددددددددين طياتدددددددددهب الكثيدددددددددر مدددددددددن معددددددددداني ممدددددددددا   ددددددددد

ا خددددددددمص وحددددددددب العمددددددددل والشددددددددغف تددددددددي الرياضددددددددةب والتنددددددددافس الشددددددددريفب واتنقددددددددل مددددددددن  عددددددددب  لدددددددد  مدددددددددربب  لدددددددد  حكددددددددم اسددددددددتقر 

 خصددددددددددددديته بدددددددددددددو  نددددددددددددده اسدددددددددددددتاذنا حارث  ددددددددددددداكر(ب ولعدددددددددددددل السدددددددددددددمة املميدددددددددددددزة لعندددددددددددددده حتدددددددددددددى اعتزالدددددددددددددهب ليتفدددددددددددددرغ للعمدددددددددددددل ا داريب 

 ين أنجنددددددددبهم ممعددددددددب ديددددددددال ب وعملدددددددده الجدددددددداد واملبدددددددددع ونكراندددددددده للدددددددد اتب  ذ كانددددددددت فتددددددددرة معاصددددددددرته  جيددددددددا  مددددددددن الرياضدددددددديين الدددددددد

 عدددددددن كونددددددده 
 
قيادتددددددده  دارة ندددددددادي ديدددددددال  تعدددددددد الفتدددددددرة ال ببيدددددددة ليددددددد ا النددددددداديب ملدددددددا رافقتددددددده مدددددددن  نجدددددددا ات ملختلدددددددف فرقدددددددهب فضدددددددم

 ومتم
 
 مبدعا

 
 وبشيادة كل من عاصروه.أفضل حكم تي لسيا و داريا

 
 يزا

 : حارث  اكرب كرة السلةب حكم و داري.الكلمات املفتاحية

Harith Shaker, founder of the first popular team and the first international 

referee of basketball in Diyala 
Asst.Prof. Dr. Dhafer Namoos AL-Taie1 , Dr. Sabbar Mahmoud Shehaza2, Dr. Haider Iyad Majeed3 

Iraq - Ministry of Education - Directorate General of Education in Diyala 

 

There is no doubt that the march spanned more than half a century, it must be carried among its folds, a 

lot of meanings of sincerity, love of work and passion for sports, and honest competition, moving from player to 

coach, to referee, he settled with him until his retirement. To devote himself to administrative work. It is our 

teacher (Harith Shaker), Perhaps the distinguishing feature of his personality is his contemporary with the 

generations of athletes that the Diyala stadiums have produced, and his serious and creative work and his self-

denial. As his leadership period of Diyala club was considered the golden period for this club. Accompanied him 

from the achievements of the various club teams, as well as being the best referee in Asia, administratively 

creative and distinct and the testimony of all of his contemporaries.  

Key words: Harith Shaker, basketball, referee and administration.. 
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 املقدمة:

ممدددددددددا   دددددددددك فيددددددددده  ن مسددددددددديرة امتددددددددددت ألك دددددددددر مدددددددددن نصدددددددددف قدددددددددرنب  بدددددددددد أن تحمدددددددددل بدددددددددين طياتدددددددددهب الكثيدددددددددر مدددددددددن معددددددددداني 

ا خدددددددمص وحددددددددب العمددددددددل والشددددددددغف تددددددددي الرياضدددددددةب والتنددددددددافس الشددددددددريفب والتنقددددددددل مددددددددن  عدددددددب  لدددددددد  مدددددددددربب  لدددددددد  حكددددددددم اسددددددددتقر 

التحكددددددددديمب والعمدددددددددل  –مسدددددددددؤلية األيندددددددددين  عندددددددددده حتدددددددددى اعتزالدددددددددهب ليتفدددددددددرغ للعمدددددددددل ا داري. أو ربمدددددددددا تدددددددددي بعدددددددددئ الفتدددددددددرات تحمدددددددددل

خاصدددددددددددة حدددددددددددين يلقدددددددددددى الت دددددددددددجيع واأليدددددددددددادي التدددددددددددي تحتضدددددددددددنه وتسددددددددددداعدهب ليرتقدددددددددددى تدددددددددددي سدددددددددددلم ا بدددددددددددداع والتدددددددددددتلق التميدددددددددددز  -ا داري 

الرياضددددددددد ي تدددددددددي  دددددددددل معاصدددددددددرته أجيدددددددددا  متعاقبدددددددددة مدددددددددن الرياضددددددددديين والعددددددددداملين تدددددددددي املجدددددددددا  الرياضددددددددد يب اكتسدددددددددب حدددددددددب الجميدددددددددعب 

 نظرات ا عجاب ل لك التتلق والنجاو املنقطع النظير.واحتراميمب وتقديربمب من خم  

حددددددددو  أولئددددددددك األشددددددددخاص الدددددددد ين أفنددددددددوا عمددددددددربم تددددددددي خدمددددددددة الرياضددددددددةب وقدددددددددموا الكثيددددددددر  تتمحةةةةةةةةور مشةةةةةةةةكلة البحةةةةةةةةث

وأنتقلدددددددوا  لدددددد  العدددددددالم األخددددددر ولدددددددم يتركددددددوا لندددددددا  لرياضددددددة العراقيددددددةب ول لعددددددداب الرياضددددددية كافدددددددةب ومنهددددددا خاصدددددددة لعبددددددة كدددددددرة السددددددلةب

ت القليلدددددددددة مدددددددددن حيددددددددداوهم. ممدددددددددا داددددددددد  الباحدددددددددث  لددددددددد  الخدددددددددوض والبحدددددددددث تدددددددددي سددددددددديروهم ال اتيدددددددددة والرياضدددددددددية وبدددددددددم سدددددددددو  الددددددددد كريا

 وتسلسدددددددددل تدددددددددي الددددددددد كريات التدددددددددي عا ددددددددديا وبدددددددددو يتددددددددد كربا ويشدددددددددعر 
 
 خاصدددددددددا

 
أحيدددددددددااب ألن ذلدددددددددك سددددددددديعطي موضدددددددددوع البحدددددددددث طعمدددددددددا

 بسعادة حين يتحدث عنها.

دموا الكثيددددددددددر لبلدددددددددددانهم بمختلددددددددددف تددددددددددي الخددددددددددوص تددددددددددي معرفددددددددددة سددددددددددير األشددددددددددخاص الدددددددددد ين قدددددددددد وتكمةةةةةةةةةةن أهميةةةةةةةةةةة البحةةةةةةةةةةث

املجدددددددا تب كاندددددددت و   الدددددددت تثيددددددددر الكثيدددددددر مدددددددن البددددددداحثين عيدددددددد  مدددددددر العصدددددددور وتشددددددددبم  لدددددددد  تندددددددجيل ووصدددددددف سددددددديروهم وتحليليددددددددا 

  ذا مدددددددددددا قارندددددددددددة بعددددددددددددد الرياضدددددددددددين الددددددددددد ين خددددددددددددموا الرياضدددددددددددة 
 
وتفسددددددددددديربا. خاصدددددددددددة أن البحدددددددددددث تدددددددددددي بددددددددددد ا املجدددددددددددا  قليدددددددددددل جددددددددددددا

 .العراقية أو محافظة ديال  بشكل خاص

 ن توييددددددددددق األحددددددددددداث واملواقددددددددددف التددددددددددي مر هددددددددددا ألولئددددددددددك األشددددددددددخاص الدددددددددد ين لددددددددددم يبخلددددددددددوا بددددددددددتي جيددددددددددد اتجدددددددددداه أوطددددددددددانهمب 

 
 
با عتمدددددددداد عيدددددددد  مصددددددددادربا األوليددددددددة أو األساسددددددددية وجمددددددددع مددددددددنظم للبيانددددددددات املرتبطددددددددة بحيدددددددداوهم وبتقددددددددويم موضددددددددواي  عددددددددد جانبددددددددا

 تددددددددددي الدراسددددددددددات التاريخيددددددددددةب فالتددددددددداري  "  ددددددددددجل ملددددددددددا حققدددددددددده ا نسدددددددددا
 
نب وبددددددددددو  ددددددددددجل لدددددددددده د لتددددددددده ومغددددددددددزاه ولدددددددددديس مجددددددددددرد ميمدددددددددا

تنددددددددددجيل أحددددددددددداث  منيددددددددددة.... و نمددددددددددا تدددددددددددرس األفكددددددددددار واألحددددددددددداث تددددددددددي الحددددددددددا  الحاضددددددددددر ومخلفددددددددددات املاضدددددددددد ي وأيددددددددددر املاضدددددددددد ي عيدددددددددد  

الحاضددددددددددر واملسددددددددددتقبلب ويعتمددددددددددد عيدددددددددد  التصددددددددددور الدددددددددد بني وا بدددددددددددااي ألندددددددددده تقيددددددددددد املاضدددددددددد ي لددددددددددزمن الحاضددددددددددر وتصددددددددددورهب فالتدددددددددداري  

 (211ب 1988ليا ولي ا نجد أن البيعة الوصفية تكون صيغة البحث". محجوبب  جل ألحداث سابقة ووصف 

تدددددددددددي التعددددددددددرف عيددددددددددد  شخصددددددددددية رياضدددددددددددية امتدددددددددددا ت بدمايددددددددددة األخدددددددددددمقب واليدددددددددددوا املتندددددددددددور. شخصدددددددددددية  ويهةةةةةةةةةةدف البحةةةةةةةةةةةث

طموحدددددددةب متفانيددددددددةب  يجمعيددددددددا بالرياضدددددددة سددددددددو  ذلددددددددك الشددددددددغف والحدددددددب املتددددددددراكم عبددددددددر سددددددددنين مدددددددن العمددددددددل الدددددددددؤوبب اكسددددددددبه 

ع مددددددددن املددددددددددربين والمعبددددددددين وا داريدددددددددين. نحددددددددن ندددددددددتكلم عدددددددددن ا سددددددددتاذ الخلدددددددددوق  حددددددددارث  ددددددددداكر(ب حددددددددين  شدددددددددار  ليددددددددده حددددددددب الجميددددددددد

 شددددددددار  لدددددددد  علددددددددم مددددددددن أعددددددددمم كددددددددرة السددددددددلة العراقيددددددددة  دددددددديدت لدددددددده املمعددددددددب املحليددددددددة والعربيددددددددة والقاريددددددددة وحتددددددددى العامليددددددددة بالتددددددددتلق 

تدددددددددي بطولدددددددددة لسددددددددديا الرابعدددددددددة بكدددددددددرة السدددددددددلة تدددددددددي تايلندددددددددد  والتمييدددددددددز املبددددددددددعب وبددددددددد ا التدددددددددتلق كاندددددددددت بدايتددددددددده تدددددددددي أو  مشددددددددداركة دوليدددددددددة

ب لددددددديعكس صدددددددورة مدددددددن صدددددددور التدددددددتلق العراقدددددددي تدددددددي امليددددددددان الرياضددددددد ي وخاصدددددددة التحكددددددديمب ندددددددا  تقددددددددير واحتدددددددرام المعبدددددددين 1987

واملددددددددددربين و مدددددددددماه الحكدددددددددام وا داريدددددددددين وا عمميدددددددددين وحتدددددددددى الجميدددددددددور الفدددددددددرق املتنافسدددددددددة الخاسدددددددددرة قبدددددددددل الفدددددددددائزة تشددددددددديد بددددددددده. 

 اية ملشواره الدولي تي القارة ا سيويةب وب ا ما أ ارت  ليه الصحف املحلية وا سيوية.فيو بد

مدددددددن الجميدددددددل أن يكتدددددددب املدددددددرا تاريخددددددده تدددددددي حياتدددددددهب  ن ذلدددددددك يجعلددددددده يتددددددد كر كدددددددل  ددددددداردة وواردة تتعلدددددددق بمسددددددديرته تدددددددي 

اا  سددددددديما أولئدددددددك الددددددد ين الحيددددددداة بشدددددددكل عدددددددام والحيددددددداة الرياضدددددددية بشدددددددكل خددددددداص. وىدددددددي   دددددددارة  لددددددد  أبميدددددددة الكتابدددددددة عدددددددن األحيددددددد

( " ذا 274,1985ليددددددددددم دور كبيددددددددددر ومتميددددددددددز تددددددددددي الحركددددددددددة الرياضددددددددددية سددددددددددواا بمحافظددددددددددة ديددددددددددال  أو العددددددددددراق. ويشددددددددددير  فددددددددددان دالدددددددددددينب 

كددددددان البحددددددث تددددددي تدددددداري  الفكددددددر قددددددد نددددددا  عنايددددددة قليلددددددة مددددددن الناحيددددددة الفعليددددددةب فددددددإن التربيددددددة البدنيددددددة قددددددد نالددددددت أقددددددل مددددددن ذلددددددك 

كدددددددددات وا تجابدددددددددات والرجدددددددددا  واليسددددددددداا الددددددددد ين أسددددددددديموا تدددددددددي تطدددددددددور التربيدددددددددة البدنيدددددددددة واأللعددددددددداب بكثيدددددددددر.. و تدددددددددزا  املعابدددددددددد والحر 

 الرياضية ييتظرون أن يوجه التاري   ل هم ابتمامه".
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 ل ا استخدم الباحث املنرج التاريخي ملمامته مشكلة وأبداف البحث.

ملدنيدددددددة أو ا جتماعيدددددددة تعتبدددددددر مدددددددن أبددددددددم  ن رجدددددددوع الفدددددددرد  لددددددد  خبراتددددددده ال اتيدددددددة وتجاربددددددده املعيشدددددددية وكددددددد ا  لددددددد  حالتددددددده ا

املصددددددددادر التددددددددي تمددددددددد البدددددددداحثين بمباحددددددددث جيدددددددددة وقويددددددددةب فيدددددددد ه الوضددددددددعيات ال خصددددددددية وا جتماعيددددددددة قددددددددد تحمددددددددل تددددددددي طياوهددددددددا 

وبدددددددين يومياوهدددددددا الكثيددددددددر مدددددددن املشددددددددكمت التدددددددي تواجدددددددده الباحدددددددث سدددددددواا تددددددددي محيطددددددده ال خ دددددددد ي أو ا جتمدددددددااي. وىددددددددي بحدددددددق خددددددددزان 

 (140: 2019 :  ينضب من املباحث.  بن جخد

لييتقددددددددل بعدددددددددبا  لدددددددد  العمددددددددل ا داري تددددددددي قيددددددددادة الحركددددددددة الرياضددددددددية تددددددددي املحافظددددددددة ب سددددددددواا رئاسددددددددته للييئددددددددة ا داريددددددددة 

 لنادي ديال  الرياض ي ومن يم ملجلس أندية ديال ب وبعدبا ممثلية اليجنة األوملبية العراقية قي ديال .

 ليكمددددددددل مسددددددددير 
 
 جدددددددد ريا

 
 رياضدددددددديا

 
ة مددددددددا سددددددددبقوه مددددددددن بيئددددددددات  داريددددددددة نا جددددددددةب لتكددددددددون فددددددددرق و دددددددديد نددددددددادي ديددددددددال  تحددددددددو 

 تدددددددي أغلدددددددب األلعددددددداب  سددددددديما األلعددددددداب الجماعيدددددددة ب كدددددددرة القددددددددم الددددددد ي صدددددددعد ملصددددددداف الدرجدددددددة األولددددددد ب 
 
 قويدددددددا

 
الندددددددادي منافسدددددددا

 عددددددددن 
 
وكددددددددرة اليدددددددددب والكددددددددرة الطددددددددائرة ب وكددددددددرة السددددددددلةب ل نديددددددددة الجمابيريددددددددةب وأحرجيددددددددا تددددددددي بعددددددددئ املباريددددددددات وفددددددددا  عل هددددددددا. فضددددددددم

 عي  مستو  العراق.تمي
 
 ز ا داا  داريا

 حياته: 

ب وبدددددددددأ دراسددددددددته ا بتدائيددددددددة تددددددددي مدرسددددددددة بعقوبددددددددة ا بتدائيددددددددة حتددددددددى الصددددددددف الرابددددددددعب يددددددددم 1947ولددددددددد تددددددددي بعقوبددددددددة عددددددددام 

انتقدددددددددل  لددددددددد  مدرسدددددددددة الويبدددددددددة ا بتدائيدددددددددةب وبعدددددددددد اكمالددددددددده للدراسدددددددددة ا بتدائيدددددددددة انتقدددددددددل  لددددددددد  متوسدددددددددطة بعقوبدددددددددةب يدددددددددم متوسدددددددددطة 

. وبعددددددددبا أكمددددددددل دراسددددددددته تددددددددي معيددددددددد التربيددددددددة الرياضددددددددية تددددددددي  ا نتصدددددددار يددددددددم يانويددددددددة
 
بعقددددددددوب للبنددددددددين  ا عداديددددددددة املركزيددددددددة( حاليددددددددا

 األعظمية ليحصل عي  دبلوم بالتربية الرياضية.

 ددددددددارك تددددددددي املرحلددددددددة ا بتدائيددددددددة بفددددددددرق املسددددددددير والكشددددددددافة بإ ددددددددراف معلددددددددم التربيددددددددة الرياضددددددددية  فاضددددددددل عبدددددددددالجبار(بو 

لددددددددددددة املتوسددددددددددددطة فقددددددددددددد مددددددددددددارس الكددددددددددددرة الطاولددددددددددددة وأحددددددددددددر  املركددددددددددددز األو  تددددددددددددي بطولددددددددددددة املدددددددددددددارس  خليددددددددددددل بيدددددددددددددين(. أمددددددددددددا تددددددددددددي املرح

 عن مشاركته بفرق املسير والكشافةب وبإ راف مدرر ي التربية  فائق بندر( و ساطع الديري(.
 
 املتوسطة فضم

 
راف أمدددددددددا تدددددددددي الصدددددددددف الرابدددددددددع يدددددددددانوي فقدددددددددد مدددددددددارس كدددددددددرة السدددددددددلة والكدددددددددرة الطدددددددددائرةب ومثدددددددددل يانويدددددددددة بعقوبدددددددددة تحدددددددددت   ددددددددد

 املدرس القدير  فاروق األطرق ي(.
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 1963صورة مع فريق ثانوية بعقوب للبنين عام 

 
أمددددددددا تددددددددي معيددددددددد التربيددددددددة الرياضددددددددية فقددددددددد تتلمدددددددد ت عيدددددددد  يددددددددد ا سددددددددات ة  د.حكمددددددددت محمدددددددددب وفددددددددائق الجسددددددددارب د.معددددددددن 

 البدريب د.صباو حسن(.

 

 
 صورة خالل مشاركته في إحدى املخيمات الكشفية
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 يم.مسيرته في التعل

 للتربيدددددددة الرياضدددددددية تدددددددي مدرسدددددددة نهدددددددر  بدددددددرابيم تدددددددي ناحيدددددددة كنعدددددددان علدددددددم 
 
بعدددددددد تخرجددددددده مدددددددن املعيددددددددب تدددددددم تعيينددددددده معلمدددددددا

 ملددددددددددددير اليشدددددددددددان الرياضددددددددددد ي والكشدددددددددددفي تدددددددددددي تربيدددددددددددة ديدددددددددددال  املرحدددددددددددوم 1979ولغايدددددددددددة  1971ب وللمددددددددددددة مدددددددددددن 1969
 
ب عمدددددددددددل معاوندددددددددددا

 القيس ي(.ا ستاذ الفاضل واملعروف بنزابته وحرصه ودقة عمله  عبدالستار 

 
 للتربيدددددددددة الرياضدددددددددية بمتوسدددددددددطة  دددددددددي املعلمدددددددددين ملددددددددددة مدددددددددن 

 
ب يدددددددددم نقدددددددددل  لددددددددد  مدرسدددددددددة 1983 – 1980يدددددددددم نسدددددددددب مدرسدددددددددا

 للتربيددددددددددة الرياضددددددددددية تددددددددددي مدرسددددددددددة بعقوبددددددددددة ا بتدائيددددددددددة. 1985 – 1984املفددددددددددرق للمدددددددددددة مددددددددددن 
 
. وقدددددددددددم 1986 -1985ب يددددددددددم معلمددددددددددا

 ادي والتحكيم.عي  التقاعد وذلك لعدم امكانيته التوفيق بين الو يفة والن

 مسيرته الرياضية:

حالدددددددده حدددددددددا  الكثيددددددددر مدددددددددن رياضددددددددد ي ديددددددددال  بددددددددددأ حبددددددددده للرياضددددددددة منددددددددد  الصددددددددغر ومارسددددددددديا تدددددددددي املدددددددددارس والحددددددددداراتب وبددددددددددا 

حبددددددده لكدددددددرة السدددددددلةب منددددددد  بدايدددددددة السدددددددتينات عنددددددددما أسدددددددس أو  فريدددددددق  دددددددعبي بكدددددددرة السدددددددلة تدددددددي املحافظدددددددة مدددددددع مجموعدددددددة مدددددددن 

مق ددددددددى  ددددددددكر تدددددددي منطقددددددددة املنجدددددددرة قددددددددرب منطقدددددددة السددددددددراي ببعقوبددددددددة..وأبر   الشدددددددباب كددددددددان اسدددددددمه  أصدددددددددقاا الكدددددددرة( ومقددددددددره تدددددددي

مؤسسدددددددددد ي بدددددددددد ا الفريددددددددددق  حددددددددددارث  اكربأسددددددددددعد حمددددددددددد علددددددددددوب  بددددددددددرابيم عبدددددددددددالكريمب حسددددددددددين عيددددددددددي مبدددددددددداركب خدددددددددددلون سدددددددددداميب 

 صمو صبحيب خالد مصطفىب  ياد طارقب نهاد  برابيمب  ييار عبدهللاب صمو حسنب خالد خماس(.

 
 دقاء الكرة بكرة السلةصور مع العبي فريق أص

انتميددددددددددت  لددددددددددد  نددددددددددادي ديددددددددددال  الرياضددددددددددد ي وتدددددددددددربت تحددددددددددت   ددددددددددراف المعدددددددددددب واملدددددددددددرب القدددددددددددير أسدددددددددددعد  1965وتددددددددددي عددددددددددام 

حمددددددددد علددددددددوب و دددددددداركت مددددددددع فريددددددددق الدرجددددددددة الثانيددددددددة بكددددددددرة السددددددددلة والكددددددددرة الطددددددددائرة. يددددددددم انتقلددددددددت للعددددددددب مددددددددع الفريددددددددق األو  تددددددددي 
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اندددددددددت فدددددددددرق كدددددددددرة السدددددددددلة والكدددددددددرة الطدددددددددائرة تندددددددددافس وتقدددددددددارع أقدددددددددو  ب وخدددددددددم  السدددددددددتينيات القدددددددددرن املاضددددددددد ي ك1967الندددددددددادي عدددددددددام 

 فرق أندية العراق.

 
يددددددددم أتجدددددددده  لدددددددد  التدددددددددريب وحصددددددددل عيدددددددد   دددددددديادة تدددددددددريب درجددددددددة يانيددددددددة بو بعدددددددددبا بعددددددددام حصددددددددل عيدددددددد   دددددددديادة الدرجددددددددة 

األولدددددددد ب با ددددددددرف عيددددددددد  تدددددددددريب فدددددددددرق النا ددددددددئينب يددددددددم فريدددددددددق الدرجددددددددة الثانيدددددددددة وحصددددددددلت الفددددددددرق التدددددددددي در هددددددددا عيددددددددد  نتددددددددائو جيدددددددددد 

.
 
 جدا

ونتيجددددددددة ولعدددددددده واسددددددددتمراره تددددددددي التحكدددددددديم املسددددددددتمر لفدددددددددرق النددددددددادي بكددددددددرة السددددددددلةب ا ددددددددترك بدددددددددورة تحكيميددددددددة وحصدددددددددل 

 عي   يادة الدرجة الثانيةب يم دخل دورة الترقية ليحصل عي   يادة الدرجة األول .

اريدددددددددددات وبعدددددددددددد حصدددددددددددوله عيددددددددددد   ددددددددددديادة الدرجدددددددددددة األولددددددددددد  كلفددددددددددده ا تحددددددددددداد العراقدددددددددددي لكدددددددددددرة السدددددددددددلة بتحكددددددددددديم وقيدددددددددددادة مب

 الدوري العراقيب ونتيجة تتلقه تي  دارة املباريات حصل عي  تقدير ويناا ا تحاد. 

 
 صورة مع الحكم الدولي مؤيد سامي خالل إدارته أحدى مباريات الدوري العراقي بكرة السلة

وتددددددددددددم ترشددددددددددددحه للدددددددددددددخو  تددددددددددددي دورة تحكدددددددددددديم دوليددددددددددددة بإ ددددددددددددراف ا تحدددددددددددداد الدددددددددددددولي لكددددددددددددرة السددددددددددددلةب وبحضددددددددددددور سددددددددددددكرتير 

تحدددددددداد الدددددددددولي  اليوغسددددددددمتي سددددددددتان كددددددددوفيو(. وبعددددددددد  جددددددددراا ا ختبددددددددارات وكانددددددددت قاسددددددددية وصددددددددعبة اجتا بددددددددا بامتيددددددددا  وحصددددددددل ا 

 ب وكان أو  حكم دولي باملحافظة.1979عي  الشارة الدولية عام 
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 صورة لهويته عند حصوله علل الشارة الدولية بالتحكيم

ممدددددددا    لقدددددددب أحسدددددددن حكدددددددم لخمدددددددس سدددددددنوات متتاليدددددددة.و دددددددارك تدددددددي تحكددددددديم دوري أنديدددددددة القطدددددددر املمتدددددددا  وحصدددددددل عيددددددد

 للعراق تي الدورات العربية ومنها:
 
 دعا ا تحاد العراقي لكرة السلة  ل  أن يرشحه كحكم دولي ممثم

 الدورة العربية تي املغربب وحصل نتيجة تتلقه تي قيادة املباريات عي  كتاب  كر وتقدير ا تحاد العربي لكرة السلة. 1

 .1981ة الرابعة بكرة السلة تي تونس البطولة العربي 2

 بطولة األندية العربية تي الجزائر. 3

 بطولة الصداقة تي الكويت. 4

 بطولة أرامكس الدولية تي األردن.  5

 بطولة األندية العربية تي سوريا. 6

 بطولة الصداقة الدولية تي دبي  ا مارات(. 7

يقدددددددددم لدددددددده ا تحدددددددداد العربددددددددي لكددددددددرة السددددددددلة  ومددددددددرة أخددددددددر   شدددددددديد بمسددددددددتواه وحسددددددددن قيادتدددددددده ملباريددددددددات بدددددددد ه البطددددددددو ت

 .1981كتب  كر وتقدير. ومنها تي البطولة العربية الرابعة للرجا  التي اقيمت تي تونس عام 

بددانكوك  –والحدددث األكبددر الدد ي غيددر مسددار حياتدده التحكيميددة بددو ترشددحه لقيددادة مباريددات البطولددة األسدديوية تددي تايلنددد 

ا نتبددداه ويندددا  عممدددات الثنددداا والتقددددير املقروندددة با عجددداب مدددن لجندددة الحكدددام تدددي ا تحددداد و ن يجلدددب  ب وتتلقددده ف هددداب1987عدددام 

ا سيوي لكرة السلةب أير املستو  التحكي ي الرا عالي قدمه تي تحكيم بعئ مباريات البطولة والتي أبلته لكسب يقة ا تحاد 

لجنوبيددة لكندده اعتدد ر عددن أداا امليمددة تددي حينهددا بسددبب مصددادفة ا سدديوي الدد ي رشددحيإلدارة املبدداراة النهائيددة بددين الصددين وكوريددا ا

موعددد املبدداراة مددع مغددادرة وعددودة الوفددد العراقددي  لدد  بغدددادب ممددا دادد  ا تحدداد ا سدديوي لكددرة السددلة  ختيدداره مددن ضددمن أفضددل 

 وأحسن يمية حكام تي لسيا. لتستمر مسيرته تي التحكيم بعدبا.

 
 1987مباريات البطولة ا سيوية تي تايلند صور مع حكام لسيا ال ين أداروا 
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 1987صور خالل مشاركته وتكريمه كافضل حكم في آسيا عام 

. 1980ب أوملبيدددددددددداد موسددددددددددكو1972ولزيددددددددددادة خبرتدددددددددده  ددددددددددارك كمسددددددددددتمع تددددددددددي محاضددددددددددرات التحكدددددددددديم تددددددددددي وأوملبيدددددددددداد ميددددددددددون  

 مدددددددن قبدددددددل ا تحددددددداد العراقيددددددداملركزي لكدددددددرة السدددددددلة تدددددددي الددددددددورا
 
 معتمددددددددا

 
ت التحكيميدددددددة للدرجدددددددة األولددددددد  والثانيدددددددة وعمدددددددل محاضدددددددرا

 عيدددددددد  طلبددددددددة كليددددددددة التربيددددددددة الرياضددددددددية تددددددددي الجادريددددددددةب تددددددددي  مددددددددن 
 
والتددددددددي أقيمددددددددت تددددددددي جميددددددددع محافظددددددددات العددددددددراق. وعمددددددددل محاضددددددددرا

 الدكتور  حكمت محمد( وبالتعاون و  عا  من ا تحاد العراقي للعبة.

 واليجنة األوملبية العراقية.ليتفرغ للعمل ا داري تي نادي ديال   1995اعتز  التحكيم عام 

ونتيجددددددددة لجيدددددددددوده ودوره البدددددددددار وامليم لخدمدددددددددة الرياضددددددددة تدددددددددي العدددددددددراقب ومشددددددددداركاته تددددددددي الددددددددددورات الرياضدددددددددية املختلفدددددددددة 

 منحته اليحنة األوملبية الوطنية العراقية  يادة ا ستحقاق الرياض ي.

 مسيرته في العمل اإلداري الرياض ي:

 تدددددددددي الييئدددددددددة ا داريدددددددددة لندددددددددادي ديدددددددددال  عدددددددددام ونتيجدددددددددة ملجيدددددددددوده الكبيدددددددددر تدددددددددي عملددددددددده الر 
 
ب يددددددددددم 1978ياضددددددددد ي أصدددددددددبح عضددددددددددوا

 للييئة ا دارية لنادي ديال  الرياض ي 
 
 .1992انتخب رئيسا

وخددددددددم  عملدددددددده كددددددددرئيس للييئددددددددة ا داريددددددددة لنددددددددادي ديددددددددال  اسددددددددتطاع أن يكمددددددددل مددددددددا انجزتدددددددده الييئددددددددات ا داريددددددددة السددددددددابقة  

 ة للرياضيين تي األلعاب الرياضيةب وللفئات العمرية كافة.تي بناا قاعدة رياضية رصينةب فتصبح النادية قبل

وحصددددددددل النددددددددادي عيدددددددد  أحسددددددددن نددددددددادي تددددددددي املشدددددددداركات الرياضددددددددية واألعمددددددددا  ا داريددددددددة لعمددددددددوم العددددددددراق ألربددددددددع سددددددددنوات  

 متتالية تي التقييم الشامل ال ي عملته اليجنة األوملبية والوطنية العراقية.

 ملجلددددددددس أنديددددددددة وبعددددددددد اسددددددددتحداث مجلددددددددس األنديددددددددة تددددددددي املحافظدددددددد
 
ات مددددددددن قبددددددددل اليجنددددددددة األوملبيددددددددة تددددددددم انتخابدددددددده رئيسددددددددا

 عددددددددن مجددددددددالس 1995ديددددددددال  با جمدددددددداع عددددددددام 
 
.  بعدددددددددبا بعددددددددام تددددددددم اسددددددددتحداث ممثليددددددددات اليجنددددددددة األوملبيددددددددة تددددددددي املحافظددددددددات بددددددددد 

 ملمثليدددددددددة اليجندددددددددة األوملبيدددددددددة تددددددددددي ديدددددددددال  با جمددددددددداع عدددددددددام 
 
تدددددددددى عددددددددددام وبقيدددددددددة تدددددددددي املنصدددددددددب ح 1996ألنديدددددددددةب  ذ تدددددددددم انتخابددددددددده رئيسدددددددددا

 ب  ذ لم يرشح ألي منصب بعدبا.2003
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 صورة خالل اشرافه علل انتخابات األندية واالتحادات الرياضية في املحافظة

 ليددددددددددددا لعقددددددددددددد ا جتماعددددددددددددات الشدددددددددددديرية ألنديددددددددددددة املحافظددددددددددددة 
 
واتخدددددددددددد ت املمثليددددددددددددة القاعددددددددددددة الرياضددددددددددددية تددددددددددددي بعقوبددددددددددددة مقددددددددددددرا

اسددددددددددبة ليددددددددددا عيدددددددددد  قدددددددددددر املسددددددددددتطاعب ونقددددددددددل كلمددددددددددا  سددددددددددتجد مددددددددددن لمطددددددددددمع عيدددددددددد  احتياجدددددددددداوهم ومشدددددددددداكليمب و يجدددددددددداد الحلددددددددددو  املن

 تعليمات صادرة من اليجنة األوملبية العراقية.

وخدددددددددم  بدددددددددد ا الفتددددددددددرة تدددددددددم صددددددددددعود فريددددددددددق الندددددددددادي بكددددددددددرة القدددددددددددم للدرجدددددددددة األولدددددددددد  ليبدددددددددددأ رحلدددددددددة التنددددددددددافس مددددددددددع أقددددددددددو  

 ة(.الزورااب والشرطةب والطلبةب والجويةب وغيربا من األندي كد أندية العراق باللعبة 

 
 صورة مع فريق النادي لكرة القدم

أمدددددددددددا تدددددددددددي الكدددددددددددرة الطدددددددددددائرة فقدددددددددددد حصدددددددددددل فريدددددددددددق الندددددددددددادي بقيدددددددددددادة املددددددددددددرب القددددددددددددير  طدددددددددددارق لطفدددددددددددي صدددددددددددادق( وجيدددددددددددود 

 .1977المعبين عي  دوري أندية القطربالكرة الطائرة 

 لفددددددددددرق الجددددددددددي  والكددددددددددرخب أحدددددددددد
 
 عنيدددددددددددا

 
 ومنافسددددددددددا

 
 قويددددددددددا

 
ر  لقددددددددددب أمددددددددددا تددددددددددي كددددددددددرة اليددددددددددد فقددددددددددد كددددددددددان فريددددددددددق النددددددددددادي ندددددددددددا

 عي  حصوله املركز الثاني ألك ر من مرة ملتقدمين والشباب النا ئة. 1974الدوري للدرجة األول  
 
 ب فضم

 -النا ددددددددددئين والشددددددددددباب واملتقدددددددددددمين –وعملددددددددددت  دارة النددددددددددادي أن ترادددددددددد  األلعدددددددددداب الرياضددددددددددية املختلفددددددددددة وبكددددددددددل فئاوهددددددددددا 

 وحققددددددددددددت املراكددددددددددددز األو 
 
 وقويددددددددددددا

 
 متميددددددددددددزا

 
لدددددددددددد  الثميددددددددددددة تددددددددددددي البطددددددددددددو ت التددددددددددددي تنظميددددددددددددا ا تحددددددددددددادات وكددددددددددددان ليدددددددددددد ه الفددددددددددددرق حضددددددددددددورا

أللعددددددددددددددددداب  الجدددددددددددددددددودوب والكراتيدددددددددددددددددهب وألعددددددددددددددددداب القدددددددددددددددددو ب واأليقدددددددددددددددددا ب وبنددددددددددددددددداا األجسدددددددددددددددددامب والتايكونددددددددددددددددددوب السدددددددددددددددددباحةب  الرياضدددددددددددددددددية
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الجمناسددددددددددتكب الريشددددددددددة الطددددددددددائرةب القددددددددددوس والسدددددددددديمب املبددددددددددار ةب الطاولددددددددددةب الشددددددددددطرنوب املمكمددددددددددةب  لدددددددددد  جانددددددددددب كددددددددددرة القدددددددددددم ب 

 ة السلة ب والكرة الطائرة.وكرة اليدب وكر 

وخدددددددددددددددم  مسددددددددددددددديرة الندددددددددددددددادي الطويلدددددددددددددددة اسدددددددددددددددتطاع أن يرفدددددددددددددددد املنتخبدددددددددددددددات الوطنيدددددددددددددددة بعددددددددددددددددد كبيدددددددددددددددرمن المعبدددددددددددددددين رغدددددددددددددددم 

 مكانياتدددددددددده البسددددددددددديطة والتدددددددددددي  تكددددددددددداد تدددددددددد كر ولكدددددددددددن  همدددددددددددة املدددددددددددربين وا دارة والمعبدددددددددددين حقددددددددددق الندددددددددددادي بددددددددددد ه ا نجدددددددددددا ات ومنهدددددددددددا 

 ماييي:

 دددددددددبابب  –الر اقب مدددددددددنعم محمدددددددددد عيددددددددديب عيدددددددددي عبددددددددددهللاب حدددددددددا م غنددددددددداوي المعبدددددددددين ب بدددددددددم  عبدددددددددد ففدددددددددي كدددددددددرة القددددددددددم 

 نا ئين(. -عيي نعمان

 الشباب(. -الشرطةب تحرير علوان -العسكريب رعد سليم –كرة السلة المعبين  أسعد حمد علو 

الكدددددددددرة الطدددددددددائرة المعبدددددددددين  عدددددددددامر خليدددددددددلب سدددددددددعد جدددددددددوادب املرحدددددددددوم وليدددددددددان حميددددددددددب محمدددددددددد جدددددددددوادب املرحدددددددددوم يوسدددددددددف 

العسدددددددكريب عيددددددددي  - دددددددبابب أسددددددددعد حمدددددددد - ددددددددبابب منددددددداف فاضدددددددل -اسدددددددم  بدددددددرابيمب خالددددددددد صدددددددالحب خليدددددددل  بدددددددرابيممنصدددددددورب ب

العسدددددددددددكري(ب والمعبدددددددددددات  مندددددددددددى فدددددددددددائق البنددددددددددددرب غفدددددددددددران  بدددددددددددرابيمب سدددددددددددناا كدددددددددددريم  -العسدددددددددددكريب عبددددددددددددالرحمن جاسدددددددددددم -ذيددددددددددداب

 فتاو(.

ب بيدددددددددددثم عبدالسددددددددددددتارب أمدددددددددددا كدددددددددددرة اليددددددددددددد المعبون املرحدددددددددددون الددددددددددددكتور أيدددددددددددداد حميددددددددددددب الددددددددددددكتور سددددددددددددعدون عبدالرضدددددددددددا

حيدددددددددر غددددددددا يب محمددددددددود عطدددددددداب ليددددددددث  بددددددددرابيمب عدددددددددي ملددددددددامب عددددددددامر عيدددددددديب رائددددددددد رحدددددددديمب محمددددددددد عبدددددددددالر اقب خالددددددددد عبدددددددددالنبيب 

عمدددددددددار ورورب عيدددددددددي منددددددددد رب صدددددددددييب رفعدددددددددتب حسدددددددددين سدددددددددتارب عمدددددددددر عبدالسدددددددددتارب رائدددددددددد منيدددددددددرب أسدددددددددامة رفعدددددددددت(. أمدددددددددا المعبدددددددددات 

  مليااب حنان(.

  باب. - بابب محمد عباس –ا ب محمود منصور ب خالد عباس املمكمة  رعد خضير  باب(. األيق

الجددددددددددددودو المعبددددددددددددون  كمددددددددددددا   دددددددددددديابب عدددددددددددداد  عيدددددددددددديب عيددددددددددددي جبددددددددددددارب  ددددددددددددياب عبدددددددددددددالوبابب مصددددددددددددطفى صددددددددددددادقب عيددددددددددددي 

حسددددددددددددنب عبددددددددددددداللطيف حسددددددددددددينب عمددددددددددددر موفددددددددددددقب صددددددددددددفاا سددددددددددددالمب عيددددددددددددي كمددددددددددددا ب عبدددددددددددداس عبدالحميدددددددددددددب عبدالحسددددددددددددين فددددددددددددمو(. 

عددددددداب القدددددددو   جبدددددددار كامدددددددلب وليدددددددد جليدددددددلب  بدددددددرابيم محمددددددددب رجددددددداا عبددددددددالكريمب الكراتيددددددده  عيدددددددي سدددددددعدونب وليددددددددب محمدددددددود(. وأل

 المعبة نعيمة  يدان(. عماد كا م(. والريشة الطائرة 

اصدددددددلين عيددددددد   ددددددديادات دوليدددددددة فيدددددددم  املددددددددرب طدددددددارق لطفدددددددي تدددددددي الكدددددددرة الطدددددددائرةب املرحدددددددوم الدددددددددكتور حأمدددددددا املددددددددربين ال

كراتيددددددددهب املرحددددددددوم عدددددددداد  ندددددددداجيب  -جددددددددودوب عيددددددددي سددددددددعدون  -ابأيدددددددداد حميدددددددددب وسددددددددعدون عبدالرضددددددددا تددددددددي كددددددددرة اليدددددددددب كمددددددددا   ددددددددي

 -أيقددددددددا ب حددددددددا م صددددددددالح -املمكمددددددددةب محمددددددددد حسددددددددن عبدددددددددهللا -ألعدددددددداب القددددددددو ب رعددددددددد خضددددددددير -الدددددددددكتور عبدددددددددالجبار كددددددددريم علددددددددو

 كرة القدم(. –كرة القدمب يامر كم  

ب  لقدددددددددد عاصدددددددددر الكثيدددددددددر مدددددددددن ا داريدددددددددين واملددددددددددربين والمعبدددددددددين والعددددددددداملين تدددددددددي الوسددددددددد  الرياضددددددددد يب
 
بتعدددددددددداد كبيدددددددددرة جددددددددددأ

 لكددددددل لددددددم أذكددددددرهب الكددددددل عزيددددددزين عيدددددد  قلبددددددهب 
 
 مددددددنهمب ويعتدددددد ر مقدددددددما

 
ربمددددددا تحتدددددداج ألدددددد  وقددددددت كبيددددددر للتدددددد كربمب لكددددددن ذكددددددر قسددددددما

 ولكن ربما خانته ال اكرةب ملا حملته السنين الطويلة من حوادث أيرت عي  دعم ت كربم.

ب  دددددددديد لددددددددم التدددددددداري  الرياضدددددددد ي بتفددددددددان هم وحددددددددداهم فقددددددددد عاصددددددددر أجيددددددددا  متعاقبددددددددة مددددددددن العدددددددداملين تددددددددي املجددددددددا  الرياضدددددددد ي

لعمليدددددددمب وحرصددددددديم عيدددددددد  ا بدددددددداع فيدددددددده. ومدددددددن بددددددددؤ ا تدددددددي محافظدددددددة ديددددددددال ب ا سدددددددتاذ املرحددددددددوم ر ددددددديد مطددددددددرب ا سدددددددتاذ محمددددددددود 

حسدددددددينب ا سدددددددتاذ سددددددداطع الدددددددديريب ا سدددددددتاذ قحطدددددددان بددددددداديب ا سدددددددتاذ عبددددددددالر اق عبدددددددودب ا سدددددددتاذ صدددددددبحي حميددددددددب ا سدددددددتاذ 

تاذ سدددددددددددددعدون  دددددددددددددفيقب ا سدددددددددددددتاذ خليدددددددددددددل مصدددددددددددددطفىب ا سدددددددددددددتاذ أحمدددددددددددددد دبددددددددددددددبب ا سدددددددددددددتاذ صدددددددددددددمو أحمدددددددددددددد عبددددددددددددددالليفب ا سددددددددددددد

البصدددددددددددامب ا سدددددددددددتاذ عبدالسدددددددددددتار القيسددددددددددد يب ا سدددددددددددتاذ طدددددددددددارق لطفددددددددددديب ا سدددددددددددتاذعبدهللا حميددددددددددددب الددددددددددددكتور عبدالسدددددددددددتار جاسدددددددددددم 

ب الكددددددددددوا ب ا سددددددددددتاذ عدددددددددداد  نددددددددددادجيب الدددددددددددكتور أميددددددددددر عبدددددددددداسب الدددددددددددكتور عددددددددددامر ر دددددددددديد مطددددددددددرب الدددددددددددكتور قاسددددددددددم نصدددددددددديف  سددددددددددر

ا سددددددددددتاذ رفعددددددددددت عبددددددددددودب ا سددددددددددتاذ جاسددددددددددم محمدددددددددددب ا سددددددددددتاذ أحمددددددددددد  ددددددددددوكتب الدددددددددددكتور عبدددددددددددالجبار كددددددددددريم علددددددددددوب الددددددددددددكتور 

نددددددددددابئ فددددددددددالح ب ا سددددددددددتاذ رعددددددددددد كددددددددددريمب ا سددددددددددتاذ مددددددددددنعم طددددددددددهب السددددددددددت جانيددددددددددت يوسددددددددددفب السددددددددددت منددددددددددى فددددددددددائقب السددددددددددت أمددددددددددل 

طدددددددددددرب ا سدددددددددددتاذ يدددددددددددامر كدددددددددددم ب العدددددددددددانيب السدددددددددددت  يمدددددددددددان  بدددددددددددرابيم عيددددددددددددانب ا سدددددددددددتاذ قاسدددددددددددم غنددددددددددداويب ا سدددددددددددتاذ يدددددددددددامر ر ددددددددددديد م
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الددددددددكتور أيددددددداد حميددددددددب ا سدددددددتاذ أبدددددددرابيم علدددددددوانب السددددددديد عدددددددامر كمدددددددا ب الكدددددددابتن عدددددددامر خليدددددددلب المعدددددددب الددددددددولي جبدددددددار كامدددددددلب 

ا سدددددددددتاذ حسدددددددددين عيدددددددددي مبددددددددداركب ا سدددددددددتاذ  يددددددددداد طدددددددددارقب الددددددددددكتور ندددددددددا م كدددددددددا مب الددددددددددكتور أحمدددددددددد رمضدددددددددانب ا سدددددددددتاذ محمدددددددددد 

ئر ر ددددددددددديد مطدددددددددددرب ا سدددددددددددتاذ منددددددددددداف فاضدددددددددددلب ا سدددددددددددتاذ  بدددددددددددرابيم عبددددددددددددالكريمب ميدددددددددددديب الددددددددددددكتور أحمدددددددددددد ميدددددددددددديب الددددددددددددكتور يدددددددددددا

الكددددددددددابتن بيددددددددددثم عبدالسددددددددددتارب ا سددددددددددتاذ حكمددددددددددت عبددددددددددداللطيفب المعددددددددددب القدددددددددددير أسددددددددددعد حمددددددددددد علددددددددددوب ا سددددددددددتاذ عددددددددددامر أحمددددددددددد 

مطدددددددرب الدددددددددكتور تحريددددددددر علددددددددوانب الدددددددددكتور  سدددددددار صددددددددباج الكددددددددوا ب المعددددددددب رعددددددددد سدددددددليمب ا سددددددددتاذ سددددددددعد عبدددددددددالكريمب املدددددددددرب 

حسدددددددنب املدددددددددرب عبددددددداس الشدددددددمريب ا سددددددددتاذ خالدددددددد صدددددددالح فتدددددددداوب ا سدددددددتاذ فاضدددددددل حليمددددددددةب الددددددددكتور ليدددددددث  بددددددددرابيمب  محمدددددددد

الددددددددددكتور حيددددددددددر غدددددددددا يب ا سدددددددددتاذ  ددددددددداكر محمدددددددددد جعفدددددددددرب ا سدددددددددتاذ سددددددددداجد امليدددددددددداويب السددددددددديد مدددددددددابر حسدددددددددينب السددددددددديد سدددددددددعد 

ا سددددددددددددتاذ خالددددددددددددد خمدددددددددددداسب يحرددددددددددددىب السدددددددددددديد ناصددددددددددددر عبدالواحدددددددددددددب ا سددددددددددددتاذ ايدددددددددددداد حميددددددددددددد يوسددددددددددددفب الدددددددددددددكتور  ددددددددددددابر غندددددددددددداويب 

ا سددددددددددددتاذ نددددددددددددزار عبدددددددددددددالياديب ا سددددددددددددتاذ مددددددددددددنعم محمددددددددددددد عيددددددددددددي فدددددددددددددعمب ا سددددددددددددتاذ عددددددددددددامر صددددددددددددادق  ابوحديددددددددددددد(ب ا سددددددددددددتاذ عقيددددددددددددل 

عبدددددددداسب ا سددددددددتاذ صددددددددمو صددددددددبحيب ا سددددددددتاذ يوسددددددددف منصددددددددورب ا سددددددددتاذ محمددددددددود منصددددددددورب الدددددددددكتور باسددددددددم  بددددددددرابيمب السدددددددديد 

تاذ سددددددددعد دودب السدددددددديد قاسددددددددم مصددددددددطفى املصددددددددورب ا سددددددددتاذ طدددددددده مطددددددددرب ا سددددددددتاذ خالددددددددد صددددددددالحب ا سددددددددتاذ عيددددددددي ذيددددددددابب ا سدددددددد

خالدددددددددددد حسدددددددددددونب السددددددددددديد مصدددددددددددطفى الدددددددددددديوب السددددددددددديد عددددددددددداد  جاسدددددددددددمب السددددددددددديد عددددددددددداد  سدددددددددددييلب مثندددددددددددى حميددددددددددددب السددددددددددديد يابدددددددددددت 

عمددددددددددرانب السدددددددددديد  سددددددددددماعيل  ددددددددددفتاويب السدددددددددديد فنجددددددددددان  ددددددددددفتاويب السدددددددددديد طددددددددددارق دو دددددددددديب باسددددددددددم حميدددددددددددب حددددددددددا م غندددددددددداويب 

لكريمب السددددددددددديد أحمدددددددددددد حميددددددددددددب السددددددددددديد عبددددددددددددهللا تدددددددددددوليب السددددددددددديد عصدددددددددددام السددددددددددديد محمدددددددددددد حسدددددددددددب هللابالسددددددددددديد صدددددددددددفاا عبددددددددددددا

غندددددددداويب السدددددددديد ر دددددددديد حميدددددددددب السدددددددديد خلددددددددف جددددددددم ب السدددددددديد عبدددددددداس محمددددددددودب السدددددددديد مينددددددددد ناصددددددددرب رائددددددددد محمددددددددد عيدددددددديب 

السددددددددددديد حدددددددددددا م صدددددددددددالحب السددددددددددديد في دددددددددددي سددددددددددديمونب السددددددددددديد خالدددددددددددد الزاجدددددددددددلب السددددددددددديد عيدددددددددددي نعمدددددددددددانب ا سدددددددددددتاذ عبددددددددددددالوبابرامب 

ا سددددددددتاذ سددددددددعدي جسددددددددام عددددددددربب الدددددددددكتور محمددددددددد جسددددددددام عددددددددربب مندددددددد ر حسددددددددنب محمددددددددد عبدالرضدددددددداب  ا سددددددددتاذ خالددددددددد كامددددددددلب

ا سدددددددددتاذ خالدددددددددد كامدددددددددلب ا سدددددددددتاذ ندددددددددزار علدددددددددوانب السددددددددديد مصدددددددددطفى الدددددددددوردب ا سدددددددددتاذ غسدددددددددان علدددددددددوانب السددددددددديد ضدددددددددامن حسدددددددددين 

ائمدددددددددددة عليدددددددددددويب ا سدددددددددددتاذ عدددددددددددما  بدددددددددددرابيمب السددددددددددديد عزيدددددددددددز أبدددددددددددوالعزب السددددددددددديد  كريدددددددددددا عددددددددددداكفب صدددددددددددباو سدددددددددددعدونب غفدددددددددددوري... وق

  تيت ي من العاملين والرياضيين.

أمدددددددددا تددددددددددي ا تحددددددددداد العراقددددددددددي لكددددددددددرة السدددددددددلة فقددددددددددد عاصدددددددددر السددددددددددادة  الدددددددددددكتور ميمددددددددددي نجددددددددددمب ا سدددددددددتاذ عيددددددددددي الصددددددددددفارب 

ا سددددددددددددتاذ فددددددددددددو ي عسددددددددددددكرب ا سددددددددددددتاذ عبددددددددددددداملنعم السددددددددددددامرا يب ا سددددددددددددتاذ نجددددددددددددم عبددددددددددددد جاسددددددددددددمب ا سددددددددددددتاذ  بددددددددددددرابيم الحسدددددددددددددنيب 

الدددددددبب ا سدددددددتاذ عبددددددداس خضددددددديرب ا سدددددددتاذ صدددددددمو اليدددددددب ب الددددددددكتور رعدددددددد جدددددددابرب ا سدددددددتاذ حسدددددددين العميدددددددديب ا سدددددددتاذ عيدددددددي ط

 ا ستاذ عاد  يوسفب ا ستاذ غني الجميييب ا ستاذ محمد مبارك.

أمددددددددددددا العدددددددددددداملين تددددددددددددي اليجنددددددددددددة األوملبيددددددددددددة والدددددددددددد ي يحمددددددددددددل ليددددددددددددم كددددددددددددل ا حتددددددددددددرام والتقدددددددددددددير فيددددددددددددمب  أصدددددددددددديل طبددددددددددددرةب نميددددددددددددر 

ر اب رافدددددددددع الدددددددددراويب طدددددددددارق لطفددددددددديب الددددددددددكتور عبدالسدددددددددتار الكدددددددددوا ب عبددددددددددالكريمب مكدددددددددي حمدددددددددوداتب فدددددددددائق الدددددددددراويب صدددددددددباو ميددددددددد

 حسين سعيدب بشار محمدب سابر بربانب الدكتور صادق فرجب صبري بنانهب حسين محمد صادق.

أمدددددددا أبدددددددر  الحكدددددددام الدددددددددوليين الددددددد ين عاصدددددددربم و ددددددددكل معيدددددددم يندددددددا ي ندددددددداجح تدددددددي قيدددددددادة املباريددددددددات بدددددددم  صدددددددمو حامددددددددد 

مدددددددد رجدددددددب مدددددددن املوصدددددددلب محمدددددددود كدددددددا م مدددددددن بابدددددددلب صدددددددالح عطشدددددددان مدددددددن الديوانيدددددددةب مدددددددن السدددددددليمانيةب طدددددددارق سدددددددلمان ومح

نجدددددددددم عبدددددددددد جاسدددددددددم وحميدددددددددد محمدددددددددد جدددددددددواد مدددددددددن البصدددددددددرةب حسدددددددددام ر ددددددددديد مدددددددددن كركدددددددددوكب مؤيدددددددددد سدددددددددامي وعبددددددددددالغني الجمييدددددددددي 

وفريددددددددددد حميددددددددددد وخليددددددددددل مجيددددددددددد ليلددددددددددو و بيددددددددددر محمددددددددددد صددددددددددالح وجددددددددددواد ر وقدددددددددديب ومثنددددددددددى مدددددددددددلو ب ويوسددددددددددف طددددددددددابر الوبددددددددددب مددددددددددن 

 بغداد(.

 لعلميددددددددددم بتفاصددددددددددديل حيدددددددددداتي و ددددددددددغفي وحبدددددددددددي لعميددددددددددي وغيدددددددددددابي وعمقتدددددددددده 
 
باألسددددددددددرة كيدددددددددددف كانددددددددددت؟ ف ددددددددددي جيددددددددددددة جدددددددددددا

املسدددددددتمر عدددددددن البيدددددددت واحتياجاتددددددده فقدددددددد كدددددددانوا متفيمدددددددين لددددددد لك وداعمدددددددين لدددددددي. أمدددددددا األمدددددددر الوحيدددددددد الددددددد  يتسدددددددف عليددددددده ا ن بدددددددو 

 له أسفي له ا ن.عدم تمتعه كتب خاصة بطفولة ولدي أيمن لك ر انشغالي وايتعادي عند العائلة. وأقدم 
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أمددددددددا للمواقددددددددف املفرحددددددددة فكانددددددددت سددددددددعادته الغددددددددامرة التددددددددي يحددددددددس  هددددددددا عندددددددددما أحقددددددددق مددددددددع الكددددددددادر الدددددددد ي عمددددددددل معددددددددهب 

ب سدددددددددواا عيدددددددد  صددددددددعيد بندددددددداا نددددددددداد  مددددددددن أجمددددددددل أنديددددددددة العدددددددددراقب أو حصددددددددو  فريددددددددق أو  عددددددددب عيددددددددد  
 
 رياضدددددددديا

 
عنددددددددد تحقيددددددددق انجددددددددا ا

 انجا  رياض ي.

ين بدددددد ه األيددددددام عيدددددد  نهايددددددة كدددددل مددددددا بنيندددددداه وتحددددددو  بدددددد ا الصددددددرو الرياضدددددد ي أمدددددا املواقددددددف املؤملددددددة التددددددي مددددددر  هددددددا؛  نددددده حددددددز 

  ل  ساحات ترا  الغنمب وتدبور الحركة الرياضية  ه ا الشكل املخزي! -_ نادي ديال 

 ومن األشياء التي ذكرها إنه لم يكن يدون مذكراته اليومية.

ب    أن ا حددددددددددتم  والتفتددددددددددي   أمددددددددددا مددددددددددا كتبددددددددددت عندددددددددده الصددددددددددحف املحليددددددددددة والعربيددددددددددة وا سدددددددددديوية؛ فكانددددددددددت كثيددددددددددرة
 
جدددددددددددا

 بددددددددو مددددددددن 
 
املسددددددددتمر لددددددددداره بع ددددددددر وأتلددددددددف كددددددددل شدددددددد يا. فقددددددددد كددددددددان  عتقددددددددد املحتلددددددددونب  ن كددددددددل رياضدددددددد ي لدددددددده  ددددددددتن ولددددددددو كددددددددان بسدددددددديطا

 لحددددددددرق كددددددددل مددددددددا لديدددددددده مددددددددن  ددددددددحف و يفدددددددداداتب أو كتددددددددب صددددددددادرة مددددددددن اليجنددددددددة 
 
أعددددددددوان النظددددددددام السددددددددابق. لدددددددد لك كددددددددان مضددددددددطرا

تددددددي تلددددددك الصددددددحف والتددددددي أ ددددددارت  لدددددد  تتلقدددددده واختيدددددداره كتفضددددددل حكددددددم تددددددي لسدددددديا عددددددام  األوملبيددددددة العراقيددددددة. ولعددددددل بعددددددئ ماجدددددداا

؛ "أن حكمندددددددددددا الددددددددددددولي حدددددددددددارث  ددددددددددداكر كدددددددددددان موضدددددددددددع ينددددددددددداا وتقددددددددددددير كدددددددددددل املعنيدددددددددددين تدددددددددددي ا تحددددددددددداد ا سددددددددددديوي لكدددددددددددرة السدددددددددددلة 1987

لدددددددد ي  دارة والسددددددددادة رؤسدددددددداا الوفددددددددود ومدددددددددربي الفددددددددرق املشدددددددداركة وأجيددددددددزة ا عددددددددمم املختلفددددددددة للمسددددددددتو  الجيددددددددد الدددددددد ي قدمتدددددددده ا

املباريدددددددددات. ممدددددددددا  عدددددددددز  مقدرتددددددددده ومكانتددددددددده وحسدددددددددن  دارتددددددددده ملباريدددددددددات البطولدددددددددة تكليفددددددددده بقيدددددددددادة أقدددددددددو  مباريدددددددددات وأبميدددددددددا ومنهدددددددددا 

مبددددددداراة  دددددددبه النهائيدددددددة بدددددددين فريقدددددددي الصدددددددين واليابدددددددانب والتدددددددي أكتسدددددددب ف هاينددددددداا وتقددددددددير الجميدددددددع. بالشدددددددكل الددددددد ي دفدددددددع ا تحددددددداد 

بوجددددددددددده خددددددددددداص  لددددددددددد  تسدددددددددددميته ألدارة املبددددددددددداراة النهائيدددددددددددةب    أن عدددددددددددودة الوفدددددددددددد  ا سددددددددددديوي لكدددددددددددرة السدددددددددددلةب ولجندددددددددددة الحكدددددددددددام فيددددددددددده

العراقدددددددددي قبدددددددددل يدددددددددوم مدددددددددن  جدددددددددراا املباراةحدددددددددا  دون نيدددددددددل حكمندددددددددا الددددددددددولي حدددددددددارث  ددددددددداكر بددددددددد ا الشدددددددددرف الكبيدددددددددر. وبددددددددددورنا نقددددددددددم 

 خدددددددددال  البهنئدددددددددة وا عجددددددددداب لحكمندددددددددا حدددددددددارث  ددددددددداكر الددددددددد ي أعطدددددددددى ا نطبددددددددداع الحسدددددددددن ل صددددددددددقاا عدددددددددن مكاندددددددددة التحكددددددددديم تدددددددددي

 (.1987كانون أو   2الصادر يوم األربعاا  1080القطر".  جريدة البعث الرياض ي العدد

 
وتدددددددي عددددددددد لخدددددددر لدددددددنفس الجريددددددددة والتدددددددي التقدددددددت بددددددده ونشدددددددرت معددددددده لقددددددداا عدددددددن تتلقددددددده والتحكددددددديم تدددددددي العدددددددراق بعدددددددددبا 

الصددددددددددددادر يددددددددددددوم  1084. يددددددددددددم تعدددددددددددود لليددددددددددددوم الثالدددددددددددث عيدددددددددددد  التددددددددددددوالي بعدددددددددددددبا 1987كددددددددددددانون أو   5الصدددددددددددادر يددددددددددددوم السدددددددددددبت  1082

والتدددددددددي أ دددددددددارت فيددددددددده" أضدددددددددطلع الحكدددددددددم الددددددددددولي حدددددددددارث  ددددددددداكر بميمدددددددددة قيدددددددددادة سدددددددددت مباريدددددددددات تدددددددددي  1987كدددددددددانون أو  7األيندددددددددين 

البطولددددددددةب كدددددددددان تتلقدددددددده وتوفيقددددددددده تدددددددددي قيددددددددادة مبددددددددداراة بونكوندددددددددك وماليزيدددددددداب وسدددددددددنغافورة مددددددددع أندنوسدددددددددياب أبلدددددددددغ األيددددددددر تدددددددددي حيا تددددددددده 

قيدددددددددادة مبددددددددداراة الصدددددددددين واليابدددددددددان تدددددددددي الددددددددددور األربعدددددددددة وىدددددددددي مبددددددددداراة أعجددددددددداب وتقددددددددددير لجندددددددددة الحكدددددددددام التدددددددددي أسدددددددددندت لددددددددده ميمدددددددددة 

مصدددددددديرية كونهددددددددا حددددددددددت الفدددددددددريقين اللدددددددد ين يلعبددددددددان عيددددددددد  املراكددددددددز مددددددددن األو   لددددددددد  الرابددددددددع. ورغددددددددم اعتددددددددد اره عددددددددن قيددددددددادة أحدددددددددد  
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  مكانيدددددددة السددددددديد حدددددددارث  ددددددداكر اسدددددددند
 
ت لددددددده املباريدددددددات ا   ن لجندددددددة الحكدددددددام تدددددددي ا تحددددددداد ا سددددددديويب وبعدددددددد أن امتددددددددحت كثيدددددددرا

ميمدددددددة قيدددددددادة املبدددددددداراة النهائيدددددددة بدددددددين كوريددددددددا الجنوبيدددددددة والصدددددددين مددددددددع الحكدددددددم ا يطددددددداليب لكددددددددن حكمندددددددا الددددددددولي أعتدددددددد ر عدددددددن ذلددددددددك 

ملصددددددادفة موعدددددددد بدددددد ه املبددددددداراة مددددددع موعدددددددد مغددددددادرة الوفدددددددد العراقددددددي  لددددددد  بغددددددداد. لقدددددددد كددددددان الحكدددددددم حددددددارث  ددددددداكر مصدددددددر تقددددددددير 

اد ا سددددددديوي لكدددددددرة السدددددددلة بفضدددددددل مدددددددا قدمددددددده مدددددددن مسدددددددتو  تحكي دددددددي و  دددددددادة و عجددددددداب مدددددددن اليجندددددددة املنظمدددددددة للبطولدددددددة وا تحددددددد

 را ع".

أمددددددا جريدددددددة أ ددددددنونا فقددددددد كتبددددددت عندددددده " حددددددارث  دددددداكر رياضدددددد ي معددددددروف تددددددي محافظددددددة ديددددددال  وبددددددو حكددددددم دولددددددي سددددددابق 

تددددددي كدددددددرة السدددددددلة و دددددددغل منصدددددددب رئددددددديس الييئددددددة ا داريدددددددة لندددددددادي ديدددددددال  ألك دددددددر مدددددددن يمددددددان سدددددددنواتب وبدددددددو رئددددددديس ملمثليدددددددة اليجندددددددة 

 (.2001كانون الثاني  31(ب الصادر يوم األربعاا 3الوطنية تي املحافظة"  جريدة أ نونا العدد   األوملبية

كمددددددددا ذكددددددددره ا عممددددددددي مصدددددددددطفى اليددددددددود تددددددددي كتابدددددددده أعدددددددددمم عيدددددددد  ضددددددددفاف ديددددددددال   بتنددددددددده شخصددددددددية فريدددددددددة تددددددددي منجزبدددددددددا 

حكدددددددددم دولدددددددددي يحصدددددددددل عيددددددددد  حيدددددددددث لدددددددددم تتكدددددددددرر تدددددددددي تددددددددداري  التحكددددددددديم لكدددددددددرة السدددددددددلة عيددددددددد  املسدددددددددتو  العراقدددددددددي والعربددددددددديب أن يكدددددددددون 

 مدددددددددن أرض بعقوبدددددددددة املتربدددددددددة التدددددددددي كاندددددددددت وما الدددددددددت تخلدددددددددو 
 
 ددددددددديادة أفضدددددددددل حكدددددددددم عيددددددددد  قدددددددددارة لسددددددددديابالكابتن حدددددددددارث  ددددددددداكر بدددددددددداا

 معدددددددددروفين عيددددددددد  الصدددددددددعيد املحيدددددددددي عيددددددددد  أقدددددددددل تقدددددددددديرب وبندددددددددا ندددددددددر  بدددددددددؤ ا الثلدددددددددة 
 
ممعاهددددددددا النموذجيدددددددددة التدددددددددي تخدددددددددرج لندددددددددا أبطدددددددددا 

يندددددددددة تكددددددددداد تكدددددددددون ميسدددددددددية مدددددددددن أبطدددددددددا  رياضددددددددديين".  مصدددددددددطفى اليدددددددددودب البسددددددددديطة بعدددددددددددبم وعددددددددددوهم يخرجدددددددددون مدددددددددن غدددددددددور مد

 (.145ب 2020

 
ولددددددددده بعدددددددددئ املؤلفدددددددددات املشدددددددددتركة منهدددددددددا مدددددددددع الددددددددددكتور رعدددددددددد جدددددددددابر بددددددددداقرب ومؤيدددددددددد سدددددددددامي عبددددددددداس عنوانددددددددده  ميكانيكيدددددددددة 

 عددددددددن بعددددددددئ الكراسددددددددات التعليميددددددددة تدددددددددي 1990التحكدددددددديم تددددددددي كددددددددرة السددددددددلة( والصددددددددادر مددددددددن مطبعددددددددة دار الحكمددددددددةب عددددددددام 
 
ب فضددددددددم

 عليم امليارات األساسية و رو مواد قانون كرة السلة ملعل ي ومدرر ي التربية الرياضية تي ديال .ت

 ذ ذكدددددددددر الددددددددددكتور عبددددددددددالجبار كدددددددددريم علدددددددددو بدددددددددو مددددددددددرب ديدددددددددال  بتلعددددددددداب القدددددددددو  وعضدددددددددو اليئيدددددددددة ا داريدددددددددة  كلمةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةق

 بعددددددددئ الكلمددددددددات بحقدددددددده " األسددددددددتاذ حددددددددرث  دددددددداكر غنددددددددي عددددددددن التعريدددددددد
 
فب قدددددددددم الكثيددددددددر للنهددددددددوض لنددددددددادي ديددددددددال  الرياضدددددددد ي سددددددددابقا

بالحركدددددددة الرياضدددددددية تدددددددي ندددددددادي ديدددددددال  الرياضددددددد ي واملحافظدددددددةب مدددددددن خدددددددم  عميددددددد  كدددددددرئيس للندددددددادي وممثليدددددددة اليجندددددددة األوملبيدددددددة تدددددددي 

املحافظدددددددددة وملددددددددددة أك دددددددددر مدددددددددن عشدددددددددر سدددددددددنواتب وعملددددددددده تدددددددددي مديريدددددددددة اليشدددددددددان الرياضددددددددد ي والكشدددددددددفي لتربيدددددددددة ديدددددددددال ب وكونددددددددده حكدددددددددم 

ر تمثيدددددددددل تدددددددددي املحافدددددددددل الدوليدددددددددة. وقدددددددددد عرفنددددددددداه  نسدددددددددان را دددددددددع ذو أخدددددددددم  نبيلدددددددددةب دولدددددددددي سدددددددددابق بكدددددددددرة السدددددددددلة مثدددددددددل العدددددددددراق خيددددددددد

وصددددددددادق ونزيدددددددده وملتددددددددزم وحددددددددا م ومجبهددددددددد تددددددددي عملدددددددده.قادر عيدددددددد  اتخدددددددداذ القددددددددرارات املناسددددددددبةب مددددددددن خددددددددم  موقعدددددددده تددددددددي النددددددددادي أو 

و  بدددددددددين أنديدددددددددة املمثليدددددددددة تدددددددددي أصدددددددددعب الظدددددددددروفب واسدددددددددتطاع مدددددددددع  ممئددددددددده تدددددددددي الييئدددددددددة ا داريدددددددددة أن يضدددددددددع الندددددددددادي تدددددددددي املقدددددددددام األ 

 عدددددددددن الجاندددددددددب ا داري واملددددددددداليب  ذ كدددددددددان لندددددددددادي ديدددددددددال  أعيددددددددد  
 
القطدددددددددرب مدددددددددن حيدددددددددث املسدددددددددتو  الفندددددددددي للفدددددددددرق الرياضددددددددديةب فضدددددددددم

تمويددددددددل يابددددددددت عيدددددددد  مسددددددددتو  القطددددددددرب بإسددددددددتثاا أنديددددددددة املؤسسددددددددات. أداري ندددددددداجح بامتيددددددددا ب قددددددددادر عيدددددددد  توفيددددددددق ا راا املختلفددددددددة 

ملعنيددددددددددينب وأكبددددددددددر بمدددددددددده كددددددددددان النهددددددددددوض بالحركددددددددددة الرياضددددددددددية تددددددددددي نددددددددددادي ديددددددددددال  وصدددددددددياغته القددددددددددرار املناسددددددددددب بعددددددددددد التشدددددددددداور مددددددددددع ا

 واملحافظةب وقد أضاف لتجربتي الش ي الكثير لعميي تي املجا  الرياض يب فله مني كل التحية واملحبة وا حترام".
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 لعملددددددددكب صددددددددادقا

 
ب " كددددددددن محبددددددددا

 
 أو  عبددددددددا

 
 أو حكمددددددددا

 
مددددددددع  أمددددددددا بمدددددددداذا يوجدددددددده مددددددددن كلمددددددددة للرياضدددددددديين سددددددددواا كددددددددان مدددددددددربا

 عددددددددن كددددددددل مددددددددا  سددددددددتجد مددددددددن علددددددددوم وتعددددددددديمت تددددددددي قددددددددوانين األلعدددددددداب الرياضدددددددديةب سدددددددديح 
 
 مددددددددع ا خددددددددرينب متابعددددددددا

 
نفسددددددددك. صددددددددادقا

ب فلدددددددديس للشددددددددغف وحددددددددب العمددددددددل 
 
نفسددددددددك بددددددددالعلم واملعرفددددددددة.  ددددددددارك تددددددددي جميددددددددع الدددددددددورات التددددددددي تخدددددددد  عملددددددددكب كددددددددن طموحددددددددا

". أمددددددددا ابتمامتدددددددده األخددددددددر ب لددددددددك شخصدددددددديتك مسددددددددتق طاقتددددددددكب لتتددددددددرك لددددددددك بصددددددددمة وأسددددددددم تحدددددددددد مددددددددن حدددددددددود. وأعمددددددددل بكددددددددل
 
بم

 ىي السفر والقرااة.

 الخاتمة:

 ن القددددددددددرااة املتفحصددددددددددة لحيدددددددددداة أولئددددددددددك األشددددددددددخاص الدددددددددد ين تفددددددددددانوا بجيدددددددددددبم لددددددددددم يبخلددددددددددوا أن يقدددددددددددموا أي معلومددددددددددة 

ميمدددددددا كدددددددان  جميدددددددا ومدددددددن بدددددددم اسدددددددتاذنا حارث  ددددددداكر(ب ولعدددددددل السدددددددمة املميدددددددزة ل خصددددددديته بدددددددو معاصدددددددرته ألولئدددددددك الجيدددددددل مدددددددن 

ضدددددددديين عملدددددددده الجدددددددداد واملبدددددددددع ونكراندددددددده للدددددددد اتب لدددددددد ا كانددددددددت فتددددددددرة قيادتدددددددده لنددددددددادي ديددددددددال  تعددددددددد الفتددددددددرة ال ببيددددددددة العمالقددددددددة الريا

 وبشددددددديادة كدددددددل مدددددددن 
 
 ومتميدددددددزا

 
 مبددددددددعا

 
 و داريدددددددا

 
 عدددددددن كونددددددده حكمدددددددا

 
ليددددددد ا الندددددددادي ملدددددددا رافقتددددددده مدددددددن  نجدددددددا ات ملختلدددددددف فرقدددددددهب فضدددددددم

 عاصروه.

 املصادر:

: عمدددددددانب دار البدايدددددددة 1ب نالعلميدددددددة مدددددددن الشدددددددغف  لددددددد  الفرضددددددديةاألطدددددددر التمييديدددددددة للبحدددددددوث بدددددددن جخدددددددد  سدددددددعد الحددددددداج؛  1

 .2019 نا رون ومو عون.

الصددددددددددددددادر يددددددددددددددوم  1082. والعدددددددددددددددد 1987كددددددددددددددانون أو   2الصددددددددددددددادر يددددددددددددددوم األربعدددددددددددددداا  1080جريدددددددددددددددة البعددددددددددددددث الرياضدددددددددددددد ي العدددددددددددددددد 2

 .1987كانون أو   7الصادر يوم األينين  1084ب والعدد 1987كانون أو   5السبت 

 .2001كانون الثاني  31(ب الصادر يوم األربعاا 3  جريدة أ نونا العدد 3

ب محمددددددددددد نبيددددددددددل نوفددددددددددل ولخددددددددددرونب   ترجمددددددددددة( فددددددددددان دالددددددددددينب ديددددددددددو بولددددددددددد ب؛ مندددددددددداهج البحددددددددددث تددددددددددي التربيددددددددددة وعلددددددددددم الددددددددددنفسب 4

 .274ب القابرةب مصرب ص1985مكتبة األنجلو املصريةب 

 .2020ب بغدادب مطبعة مكتب الزاكيب أعمم عي  ضفاف ديال مصطفى اليود؛  5

 .1988ب املوصلب مديرية دار الكتب للطباعة واليشرب طرائق البحث العل ي ومناهجهجيه محجوب؛ و  6
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 الذكاء االصطناعي وتحليل وضع الجسم أثناء التصويب في كرة السلة
 

, أ.م.د علي الطاهر حسين رمضان  1ا.ك.م صبحية سالم محمد سلمان 
 3, د. محمد عاصم غازي  2

 ليبيا -جامعة الزواية  - التربية البدنية وعلوم الرياضةة كلي -ضية قسم ا لعاب الريا 2ب 1
 مصر -جامعة ا سكندرية  -كلية التربية الرياضية  3

 

 ن تقنيددددددددددات الدددددددددد كاا ا صددددددددددطنااي تددددددددددي األجيددددددددددزة والبرمجيددددددددددات التعليميددددددددددة قددددددددددادر عيدددددددددد  اسددددددددددتيتاج املعددددددددددارف وامليدددددددددداراتب و 

ا صددددددددطنااي تددددددددي تحليددددددددل وضددددددددعية ا داا امليدددددددداري باسددددددددتخدام تقنيددددددددات ترجددددددددع أبميددددددددة الدراسددددددددة تددددددددي اسددددددددتخدام تقنيددددددددات الدددددددد كاا 

الددددددددددد كاا ا صدددددددددددطنااي تدددددددددددي منظومدددددددددددة التحليدددددددددددل امليددددددددددداري للميددددددددددددارات قيدددددددددددد الدراسدددددددددددة  التصدددددددددددويب( ب رابددددددددددد  الددددددددددد كاا ا صددددددددددددطنااي 

وبددددددددددفت الدراسدددددددددة الدددددددددي تطبيدددددددددق تقنيدددددددددات الددددددددد كاا ا صدددددددددطنااي تدددددددددي التحليدددددددددل  بددددددددداملتغيرات الحركيدددددددددة للميدددددددددارات قيدددددددددد الدراسدددددددددة ب

مليدددددددداري ب بندددددددداا منظومددددددددة الدددددددد كاا ا صددددددددطنااي مددددددددن املتغيددددددددرات الحركيددددددددة و ا داا الحركددددددددي مددددددددنرج الدراسددددددددةب اسددددددددتخدم الباحددددددددث ا

املددددددنرج الوصدددددددفى التحلييدددددددي وذلدددددددك ملمامتددددددده لطبيعدددددددة الدددددددد راسدددددددة. عينددددددة الدراسدددددددة قدددددددام الباحدددددددث تحديدددددددد مجتمدددددددع الدراسدددددددة مدددددددن 

ئية مدددددددن  عبدددددددي الكاراتيددددددده بندددددددادي الزوايدددددددة الرياضددددددد ي حيدددددددث بلدددددددغ  عبدددددددي كدددددددرة السدددددددلة باختيدددددددار عيندددددددة الدراسدددددددة بالطريقدددددددة العشدددددددوا

( كانددددددددددددت ا سدددددددددددديتاجات :ان تقنيددددددددددددات الدددددددددددد كاا ا صددددددددددددطنااي تعمددددددددددددل عيددددددددددددي التحليددددددددددددل امليدددددددددددداري مددددددددددددن خددددددددددددم  الخميددددددددددددا 10عددددددددددددددبم  

العصدددددددددددبية للبرمجدددددددددددة بان التعلددددددددددديم العميدددددددددددق  عطدددددددددددي مؤ دددددددددددرات الدددددددددددي تحسدددددددددددين ا داا مدددددددددددن خدددددددددددم  البياندددددددددددات و معرفدددددددددددة وضدددددددددددعية 

التصددددددددويب ب وجدددددددداات التوصددددددددبات التوصدددددددديات اسددددددددتخدام تقنيددددددددات الدددددددد كاا ا صددددددددطنااي تددددددددي ا لعدددددددداب املختلفددددددددة الجسددددددددم أيندددددددداا 

 .و مجا ت التربية الرياضية

 : ال كاا ا صطنااي ب التحليل تي البحث العل ي ب و التصويب تي كرة السلة الكلمات املفتاحية

 

Artificial intelligence and analysis of body position while shooting in basketball 

The techniques of artificial intelligence in educational hardware and software are able to deduce 

knowledge and skills, and the importance of the study is due to the use of artificial intelligence techniques in the 

analysis and status of skill performance, the use of artificial intelligence techniques in the system of skill analysis 

of the skills under study (correction), intelligence link The study aimed to apply artificial intelligence techniques 

in skill analysis, building an artificial intelligence system from kinetic variables and motor performance. The 

study samples The researcher determined the study population of basketball players by choosing the study 

sample in a random way from the karate players at Al-Zawiya Sports Club, where their number reached (10). 

Indications for improving performance through data and knowledge of the position of the body during shooting. 

Recommendations were made for the use of artificial intelligence techniques in various games and areas of 

physical education. 

Keywords: artificial intelligence, analysis in scientific research, shooting in basketball  
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 املقدمة :

 ن تقنيددددددددددددات الدددددددددددد كاا ا صددددددددددددطنااي تددددددددددددي األجيددددددددددددزة والبرمجيددددددددددددات التعليميددددددددددددة قددددددددددددادر عيدددددددددددد  اسددددددددددددتيتاج املعددددددددددددارف وامليددددددددددددارات 

 وتقددددددددددديميا للطالددددددددددب بشددددددددددكل يناسددددددددددب احتياجاتدددددددددده وقدراتددددددددددهاملطلوبددددددددددة تددددددددددي وقددددددددددت معددددددددددّينب وبالتددددددددددالي تحددددددددددديث ا
 
 .ملطلددددددددددوب تلقائيددددددددددا

 (604-580ب الصفحات 2020 الصقريب 

 غيددددددددددر الدددددددددد كاا ا صددددددددددطنااي طريقددددددددددة ممارسددددددددددة الرياضددددددددددة وكيفيددددددددددة تواصددددددددددل الندددددددددداس معيددددددددددا . بدددددددددد ا بددددددددددو  لدددددددددد  حددددددددددد كبيددددددددددر 

تدددددددي  . كدددددددان الددددددد كاا ا صدددددددطنااي يجدددددددة لددددددد لك  يدددددددادة التركيدددددددز عيددددددد  أنشدددددددطة التحليليدددددددةنتيجددددددة لكدددددددون الرياضدددددددة صدددددددناعة متناميدددددددة نت

قلددددددددب الرياضددددددددة بسدددددددددبب الدددددددددور الددددددددد ي تلعبدددددددده املنافسدددددددددة تددددددددي اللعبددددددددة و قددددددددددروها اسددددددددتخدام التقنيدددددددددات الرقميددددددددة تدددددددددي رياضددددددددة كدددددددددرة 

ن بددددددددددؤ ا بددددددددددين  عبددددددددددين . بندددددددددداك  ددددددددددعور بددددددددددا نخران ا جتمددددددددددااي بددددددددددي نشددددددددددان يتضددددددددددمن مجموعددددددددددة مددددددددددن امليددددددددددارات ب وىددددددددددي السددددددددددلة

 (Zaharia, 2020, pp. 10-18) عي  تحقيق بدف محدد. القائمين المعبين

تدددددددي السدددددددنوات األخيدددددددرة ب مدددددددع تطدددددددور عصدددددددر البياندددددددات الادددددددخمة ب  (Ka Mazurek,et al 2020 يؤكددددددددكل مدددددددن 

ا تدددددددددي البحدددددددددثأصدددددددددبحت تقنيدددددددددة التقدددددددددان الحركدددددددددة التدددددددددي طوروهدددددددددا التعدددددددددرف عيددددددددد  رؤيدددددددددة الكمبيدددددددددو  ا سددددددددداخن  تدددددددددي سدددددددددياق  .تر موضدددددددددوع 

تددددددددددددريب كدددددددددددرة السدددددددددددلة واملنافسدددددددددددة ب يجدددددددددددب عيددددددددددد  املددددددددددددربين تطدددددددددددوير بدددددددددددرامو تدريبيدددددددددددة مقابلدددددددددددة للرياضددددددددددديين املختلفدددددددددددين لتحسدددددددددددين 

 KA Mazurek, 2020, pp. 287)-(296 .مياراوهم تي كرة السلة

 مشكة الدراسة :

لرياضدددددددددد ي مرحلددددددددددة جديدددددددددددة مددددددددددن التطددددددددددور  ددددددددددملت كافددددددددددة مجا تدددددددددده العلميددددددددددة والتطبيقيددددددددددة والنظريددددددددددةب  دددددددددديد املجددددددددددا  ا

امتزجدددددددددددت ف هدددددددددددا مسدددددددددددتحديات يدددددددددددورة التقنيدددددددددددات الرقميدددددددددددة وتكنولوجيدددددددددددا املعلومدددددددددددات وا تصدددددددددددا  وا بتكدددددددددددارات العلميدددددددددددة اليائلدددددددددددة. 

يددددددددد  املجدددددددددا  الرياضددددددددد يب وقدددددددددد ألقدددددددددت بددددددددد ه املسدددددددددتحديات الحديثدددددددددة تدددددددددي  دددددددددتى مجدددددددددا ت املعرفدددددددددة بظمليدددددددددا بطريقدددددددددة تطبيقيدددددددددة ع

املجددددددددددا  الرياضددددددددددين التحلدددددددددديمت  وأحددددددددددديت يددددددددددورة تددددددددددي كافددددددددددة جوانبدددددددددده حيددددددددددث أصددددددددددبحت تتدددددددددددخل تددددددددددي كددددددددددل جانددددددددددب مددددددددددن جوانددددددددددب

الحركيددددددددددددة و املياريدددددددددددددة و الفنيددددددددددددة و الخطيطيدددددددددددددة تددددددددددددي الوصدددددددددددددو  الددددددددددددي املسدددددددددددددتويات العليددددددددددددا ب وتزايدددددددددددددد ا بتمددددددددددددام  هدددددددددددددا وبتطبيقاوهدددددددددددددا 

   لددددددددد  التحطددددددددديم املسدددددددددتمر ل رقدددددددددام العامليدددددددددة واألوليمبيدددددددددة وتحسدددددددددين األداا العلميدددددددددة بتبعادبدددددددددا النظريدددددددددة والتكنولوجيدددددددددة ممدددددددددا أد

 وتطوير مستو  ا نجا  الرياض ي.

 أهمية الدراسة :

 استخدام تقنيات ال كاا ا صطنااي تي تحليل و ضعية ا داا املياري  -

 استخدام تقنيات ال كاا ا ضطنااي تي منظومة التحليل املياري للميارات قيد الدراسة . -

 راب  ال كاا ا صطنااي باملتغيرات الحركية للميارات قيد الدراسة . -

 أهداف الدراسة :

 تطبيق تقنيات ال كاا ا صطنااي تي التحليل املياري . -

 بناا منظومة ال كاا ا صطنااي من املتغيرات الحركية و ا داا الحركي . -

 تساؤالت الدراسة :

 جسم و تحليل أيناا التصويب تي كرة السلة ؟ما ىي ال كاا ا صطنااي تي تحليل ضعية ال -

 مصطلحات الدراسة :

الددددددددد كاا ا صدددددددددطنااي : الددددددددد كاا ا صدددددددددطنااي بدددددددددو جدددددددددزا مدددددددددن علدددددددددوم الحاسدددددددددب  هددددددددددف الددددددددد  تصدددددددددميم انظمدددددددددة ذكيدددددددددة تعطدددددددددى  -

 (18ب صفحة 2019 عاصمب نفس الخصائ  التي نعرفيا بال كاا تي السلوك ا نساني. 

التحليددددددددددل تدددددددددددي البحددددددددددث العل دددددددددددي : يددددددددددددرس الظددددددددددوابر واملتغيدددددددددددرات واملعلومددددددددددات؛ عدددددددددددن طريدددددددددددق تفسدددددددددديربا و دددددددددددرحيا وتجزئبهددددددددددداب  -

والبحدددددددددددث تدددددددددددي أسدددددددددددبا ها ونقددددددددددددبا وتقدددددددددددديم رؤيدددددددددددة  دددددددددددمولية تتصدددددددددددف بالوضدددددددددددوو والدقدددددددددددة ب محاولدددددددددددة الوصدددددددددددو   لددددددددددد  نتدددددددددددائو 

 (201ب صفحة 2021 غا يب  وحلو  منطقية.
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التصددددددددويب تددددددددي كددددددددرة السددددددددلة : تعددددددددد امليددددددددارة الوحيدددددددددة التددددددددي تحقددددددددق الفددددددددو  للفريددددددددق اذامدددددددداتم اتقانهددددددددا بصددددددددورة جيدددددددددة وذلددددددددك  -

  ن كل امليارات األخر  والخط  الرجوميةاملختلفة تصبح عديمة الجدو  تي حالة عدم نجاو التصويب.

 إجراءات الدراسة :

 :الدراسة منهج

 .راسة الد لطبيعة ملمامته وذلك تحليييالوصفى ال املنرج الباحثين استخدم

 :الدراسة عينة 

باختيدددددددددار عيندددددددددة الدراسدددددددددة بالطريقدددددددددة العشدددددددددوائية  الباحدددددددددث تحديدددددددددد مجتمدددددددددع الدراسدددددددددة مدددددددددن  عبدددددددددي كدددددددددرة السدددددددددلة قدددددددددام

 من ممارر ي رياضة السلة  عب (10حيث بلغ عددبم   الرياض ي بنادي الزواية من  عبي السلة

  اختيار عنية الدراسة رون 

 كونوا من  عبي رياضة السلة بنادي الزواية بدولة ليبيا أن ي -

 ان يكون من املشتركين تي رياضة السلة و منجلين با تحاد الليبي لكرة السلة  -

 لثالث مراحل وهل
ً
 :  تم إجراء الدراسة وفقا

  املرحلة األولل " اإلعداد " : -1

ألساسدددددددددددية املددددددددددددراد تحليليددددددددددددا وكددددددددددد لك تحديددددددددددددد خطددددددددددددوات تحديدددددددددددد ا طددددددددددددار العددددددددددددام للدراسدددددددددددةمجا ته وأبدافدددددددددددده واملتغيددددددددددددرات ا -

 الدراسة واألدوات املمئمة ووسائل جمع البيانات. 

مدددددددددددن أجدددددددددددل ا طدددددددددددمع عيدددددددددددي عدددددددددددددالمعبين  جدددددددددددراا  (ندددددددددددادي الزوايدددددددددددة الرياضددددددددددد ي ا تفددددددددددداق مدددددددددددع الجيدددددددددددات املعنيدددددددددددة بالدراسدددددددددددة  -

 الدراسة والتنظيمات 

 ودقبها .   عداد األدوات واألجيزة املطلوبة والتتكد من صمحيبها -

 املرحلة الثانية " الدراسات االستطالعية " :  -2

 الدراسة ا ستطمعية األول  : -

 وكان اليدف منها : 1/5/2021( طمب ت  يوم 5قام الباحث بإجرائها عي  عينة قواميا   -

 التتكد من صمحية الدراسة و املوافقات من الجية ا دارية بتجراا الدراسة . -

 " الدراسة األساسية " :  املرحلة الثالثة -3

 قام الباحث بإجراا القياسات عيي عينة الدراسة من العمر و عمر املمارسة الفعلية عيي املمارسة 

 جدو  يبين التجانس بين افراد العينة (1)جدول 

 التفلطح األلتواء األنحراف املعياري  الوسيط الوسط الحسابي املتغيرات األحصائية

 0.711 0.908- 1.15 12 12.3 العمر

 0.463- 0.554 0.12 3.00 3.1 مدة املمارسة

 5ن=

 4.5=  4ودرجة حرية  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

 1( وأن جميعيدددددددددددا تقدددددددددددع بدددددددددددين   0.711ب-0.463( أن قددددددددددديم معامدددددددددددل الدددددددددددتفلطح تنحصدددددددددددر بدددددددددددين  1يتادددددددددددح مدددددددددددن جددددددددددددو   

 
 
ب كمددددددا يتاددددددح مددددددن الجدددددددو  أن جميددددددع قدددددديم معامددددددل ا لتددددددواا  وبددددددو مددددددا  شددددددير الدددددد  تمايددددددل البيانددددددات حددددددو  محددددددور املنحنددددددى تقريبددددددا

ممددددددددددا يدددددددددددد  عيددددددددددد  أن جميدددددددددددع أفدددددددددددراد  3( وأن بدددددددددد ه القددددددددددديم  نحصدددددددددددرت بدددددددددددين   0.908-ب0.554 لعينددددددددددة الدراسدددددددددددة تراوحدددددددددددت بدددددددددددين 

العينددددددة تقددددددع تحددددددت املنحنددددددى ا عتدددددددال  تدددددد  متغيددددددرات العمددددددر و مدددددددة املمارسددددددة ممددددددا  شددددددير الدددددد  تجددددددانس أفددددددراد عينددددددة الدراسددددددة تدددددد  

 رات املختارة.املتغي
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 تساؤالت الدراسة

 ما هي الذكاء االصطناعي في تحليل و ضع الجسم أثناء التصويب في كرة السلة ؟ 1

 شبكات العص ية االصطناعية والتعلم العميق

كمدددددددددددددددددددا يددددددددددددددددددددو ي ا سدددددددددددددددددددم ب فددددددددددددددددددددإن الشددددددددددددددددددددبكات 

( مسدددددددددددددددددددتوحاة مدددددددددددددددددددن ANNالعصدددددددددددددددددددبية ا صدددددددددددددددددددطناعية  

الشددددددددددددددددددددددبكات العصددددددددددددددددددددددبية الكيروكيميائيددددددددددددددددددددددة ف و ددددددددددددددددددددددائ

 تددددددددددددي أدمغددددددددددددة ا نسددددددددددددان  والحيددددددددددددوان(. عمددددددددددددلاملوجددددددددددددودة 

ددددددا  لدددددد  حددددددد مددددددا ب عيدددددد  الددددددرغم مددددددن  يظددددددل الدددددددماغ غامض 

أندددددددددده مددددددددددن املعددددددددددروف مندددددددددد  فتددددددددددرة طويلددددددددددة أن ا  ددددددددددارات 

مددددددددددددددن خددددددددددددددم   ددددددددددددددبكة معقدددددددددددددددة مددددددددددددددن الخميددددددددددددددا  تيتقددددددددددددددل

تتحددددو   العصددددبية ب وبدددد لك ب كددددل مددددن   ددددارة وبيكددددل

الشددددددددددددددبكة. تددددددددددددددي الشددددددددددددددبكات العصددددددددددددددبية ا صددددددددددددددطناعية ب 

 دددددددبكة مدددددددن الخميدددددددا العصدددددددبية ا صدددددددطناعية لتوليدددددددد  لددددددد    دددددددارات يدددددددتم تمريربدددددددا مدددددددن خدددددددم  ملدددددددفتدددددددتم ترجمدددددددة املددددددددخمت  

املدددددددددددخمت. تشددددددددددير عمليددددددددددة الددددددددددتعلم  لدددددددددد  تحويددددددددددل الشددددددددددبكة بحيددددددددددث  مخرجددددددددددات يمكددددددددددن تفسدددددددددديربا عيدددددددددد  أنهددددددددددا اسددددددددددتجابات ل صددددددددددل

  (Boucher, 2020, pp. 547-641) للمدخمت –أو ذكية  -استجابات مفيدة  تكون ب ه املخرجات

 التعلم اآللي والذكاء االصطناعي القائم علل البيانات

 (  لدددددددددددددد  مجموعددددددددددددددة واسددددددددددددددعة مددددددددددددددن التقنيددددددددددددددات التددددددددددددددي تعمددددددددددددددل عيدددددددددددددد  أتمتددددددددددددددة عمليددددددددددددددة الددددددددددددددتعلمML شددددددددددددددير الددددددددددددددتعلم ا لددددددددددددددي  

مدددددددن خدددددددم  تعدددددددديل   يدددددددتم تحقيقددددددده     الخوار ميدددددددات. بددددددد ا يختلدددددددف عدددددددن نردددددددج املوجدددددددة األولددددددد  حيدددددددث يدددددددتم تحسدددددددين األداا

 تددددددددي
 
الخوار ميددددددددة. تددددددددي حددددددددين أن املفددددددددابيم الكامنددددددددة وراا بدددددددد ه األسدددددددداليب  البشددددددددر أو ا ضددددددددافة  لدددددددد  الخبددددددددرة املشددددددددفرة مبا ددددددددرة

 تطبق عي  نطاق واسع قديمة قدم ال كاا ا صطنااي الرمزي ب    أنها لم تكن ك لك

اقتدددددددددرو كدددددددددل مدددددددددن  ألبيرتدددددددددو كاسددددددددداس أورتيدددددددددز وأولجدددددددددا رددددددددد ي 

 التقددددددددددددددددددان  mCMAR2عمدددددددددددددددددل  سدددددددددددددددددد ى  (  طددددددددددددددددددار 2020سدددددددددددددددددانتوس 

الحركددددددددددددددة والنم جدددددددددددددددة والتحليدددددددددددددددل وا سددددددددددددددتجابة والتقريدددددددددددددددر( التدددددددددددددددي 

( التقددددددددددان الحركددددددددددة ب 1تتكددددددددددون مددددددددددن خمسددددددددددة املراحددددددددددل املترابطددددددددددة: 

( يدددددددددددددددددتم تحليدددددددددددددددددل النمددددددددددددددددداذج 3( نم جدددددددددددددددددة الحركدددددددددددددددددة امللتقطدددددددددددددددددة ب 2

( املعلومدددددددددددددددددات املسدددددددددددددددددتخرجة 4واملعلومددددددددددددددددات األوليدددددددددددددددددة امللتقطدددددددددددددددددة ب 

( 5حظددددددددددددات شخصددددددددددددية ب و مددددددددددددن  سددددددددددددتخدم التحليددددددددددددل لتقددددددددددددديم مم 

املعلومدددددددات حدددددددو  التنفيددددددد  مدددددددن املدددددددتعلم  نشددددددداا تقريدددددددر متحدددددددرك يمكدددددددن للمعلدددددددم واملتعلمدددددددين اسدددددددتخدامه تعزيدددددددز الدددددددتعلم. تددددددددفق 

 (Santos, 2020, p. 13) 1يظير  طار العمل تي الشكل  mCMAR2املعلومات تي 

تقنيةةةةةةةة التقةةةةةةةاط الحركةةةةةةةة االندماجيةةةةةةةة للتعةةةةةةةرف علةةةةةةةل الرؤيةةةةةةةة الحاسةةةةةةةوب أثنةةةةةةةاء  تقنيةةةةةةةات الةةةةةةةذكاء االصةةةةةةةطناعي فةةةةةةةي أسةةةةةةةاس

 التصويب في كرة السلة 

التعددددددرف عيددددددد  عمدددددددل كددددددرة السدددددددلة بدددددددو نددددددوع مدددددددن التعدددددددرف عيددددددد  املوقددددددف البشدددددددري. لطاملدددددددا كددددددان التعدددددددرف عيددددددد   يمدددددددااات 

ددددددددا عيدددددددد   الحركددددددددة البشددددددددرية نقطددددددددة علميددددددددة التعددددددددرف عيدددددددد  حركددددددددة للبحددددددددث تددددددددي مختلددددددددف املجددددددددا ت. تددددددددم  جددددددددراا بحددددددددث محيددددددددي أيض 

كددددددددرة السدددددددددلة ب ممدددددددددا سدددددددديزيد مدددددددددن تحليدددددددددل الحركدددددددددات املعقدددددددددة ب مثدددددددددل ا لتفددددددددداف  لتقدددددددددان الكددددددددرة ب والجدددددددددري ب والقيدددددددددام بتمريدددددددددر 

الكدددددددرة ب وتوسددددددديع التعدددددددرف عيددددددد  حركدددددددات تسدددددددديد كدددددددرة السدددددددلة. تدددددددي بددددددد ه املرحلدددددددة ب بنددددددداك طريقتدددددددان رئيسددددددديتان للتعدددددددرف عيددددددد  

املستشدددددددددعر بالقصدددددددددور الددددددددد اتي والتعدددددددددرف عيددددددددد   يمدددددددددااات الحصدددددددددو  عيددددددددد    يمدددددددددااات جسدددددددددم ا نسدددددددددان: التعدددددددددرف عيددددددددد   يمدددددددددااات

 (Traviso, 2020, pp. 198-199)الصور 
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يمكددددددددددددن تقسدددددددددددديم التعددددددددددددرف املر ددددددددددددي عيدددددددددددد  أسدددددددددددداس الحصددددددددددددو  عيدددددددددددد  الصددددددددددددورة  لدددددددددددد  التعددددددددددددرف عيدددددددددددد  الفيددددددددددددديو الفددددددددددددردي 

 .(ARD Rosa, 2017, pp. 20-22)والتعرف عي  الفيديو املتعدد 

الفكددددددددددددرة العامددددددددددددة  كتسدددددددددددداب الصددددددددددددور والتعددددددددددددرف البصددددددددددددري ىددددددددددددي اسددددددددددددتخدام أجيددددددددددددزة ا ستشددددددددددددعار ب مثددددددددددددل الكدددددددددددداميرات 

لجمدددددددددددع الصددددددددددددور أو مقدددددددددددداطع الفيددددددددددددديو الخاصددددددددددددة بالرياضدددددددددددديين ب يدددددددددددم أداا الو ددددددددددددائف املخفيددددددددددددة املخفيددددددددددددة تددددددددددددي الصددددددددددددور ومقدددددددددددداطع 

ا ب صمم مص ا للتعرف عي  وضع حركة الرياض ي الفيديو. أخير   (Rameshan R, 2018, pp. 198-199) .نف 

 بناا نموذج التعرف عي  تسديدة كرة السلة

بنددددددددداك العديدددددددددد مدددددددددن حركدددددددددات البييدددددددددة البشدددددددددرية املعقددددددددددة التدددددددددي 

قبددددددددل تصددددددددميم نمددددددددوذج التعددددددددرف عيدددددددد   .كددددددددرة السددددددددلة تشددددددددارك تددددددددي رميددددددددات

تصدددددددويب تدددددددي كدددددددرة السدددددددلة ب مدددددددن الضدددددددروري تصدددددددييف األوضددددددداع ال تقنيدددددددة

مددددددددن أجددددددددل تحديددددددددد حركددددددددة كددددددددرة  .تددددددددي كددددددددرة السددددددددلة األساسددددددددية للتصددددددددويب

ددددددا ليحالددددددة البدنيددددددة لمعددددددب كددددددرة السددددددلة ب يددددددتم  السددددددلة بشددددددكل فعددددددا  وفق 

  لدددددددد  حالةمتحركددددددددة
 
تتوافددددددددق حالددددددددة اللعبددددددددة  .وحالددددددددة يابتددددددددة تقسدددددددديميا أو 

تددددددي  .رة السددددددلة املختلفددددددةمددددددع حالددددددة المعبددددددين عندددددددما يكملددددددون حركددددددات كدددددد

تشدددددددددددير ا حصدددددددددددائيات  الوقدددددددددددت الحاضدددددددددددر ب تتحدددددددددددرك ايددددددددددددي الرياضددددددددددديين ؛

ددددددا ينصددددددب تركيددددددز التعددددددرف عيدددددد   يمددددددااات كددددددرة السددددددلة عيدددددد  التعددددددرف  . لدددددد  الحالددددددة التددددددي تكددددددون ف هددددددا ايدددددددي الرياضدددددديين يابتددددددة تمام 

ضدددددددية املختلفدددددددة تدددددددي كدددددددرة السدددددددلة ب مدددددددن أجدددددددل التعدددددددرف بشدددددددكل فعدددددددا  عيددددددد  املواقدددددددف الريا .عيددددددد  ا يمدددددددااات الرياضدددددددية املختلفدددددددة

  لددددددددد  مدددددددددرحلتين
 
دددددددددا ملدددددددددا  ذا كاندددددددددت حالدددددددددة الحركدددددددددة دوريدددددددددة ب يدددددددددتم تقسددددددددديم  .يدددددددددتم تقسددددددددديم املواقدددددددددف الرياضدددددددددية تددددددددددريجيا  ب وفق 

 
أو 

والخطددددددددوة الثانيددددددددة ىددددددددي تقسدددددددديم وضددددددددعية الجسددددددددم  لدددددددد   .وضددددددددع جسددددددددم ا نسددددددددان  لدددددددد  فئتددددددددين: العمددددددددل املسددددددددتمر والعمددددددددل الفددددددددوري

دددددددددا سدددددددددبع وضدددددددددعيات ىدددددددددي املشددددددددد ي والجدددددددددر  ي واملراوغدددددددددة والقفدددددددددز والتسدددددددددديد والتمريدددددددددر والتقدددددددددان األطدددددددددراف العلويدددددددددة أو السدددددددددفلية وفق 

دددددددا عيددددددد  املراكدددددددز الرياضدددددددية  .ملدددددددا  ذا كاندددددددت حالدددددددة الحركدددددددة ىدددددددي التمدددددددرين يتعدددددددرف نمدددددددوذج التعدددددددرف عيددددددد  موقدددددددع كدددددددرة السدددددددلة تلقائي 

ندددددددددددددددت حالدددددددددددددددة الحركدددددددددددددددة ىدددددددددددددددي والتقدددددددددددددددان األطدددددددددددددددراف العلويدددددددددددددددة أو السدددددددددددددددفلية حسدددددددددددددددب مدددددددددددددددا  ذا كا .السددددددددددددددبعة لمعبدددددددددددددددي كدددددددددددددددرة السدددددددددددددددلة

دددددددددددددا عيددددددددددددد  املراكدددددددددددددز الرياضدددددددددددددية السدددددددددددددبعة لمعبدددددددددددددي كدددددددددددددرة  .التمدددددددددددددرين يتعدددددددددددددرف نمدددددددددددددوذج التعدددددددددددددرف عيددددددددددددد  موقدددددددددددددع كدددددددددددددرة السدددددددددددددلة تلقائي 

يتعدددددددرف نمدددددددوذج التعدددددددرف  .والتقدددددددان األطدددددددراف العلويدددددددة أو السدددددددفلية حسدددددددب مدددددددا  ذا كاندددددددت حالدددددددة الحركدددددددة ىدددددددي التمدددددددرين .السدددددددلة

ا عي  املراكز ال  رياضية السبعة لمعبي كرة السلةعي  موقع كرة السلة تلقائي 

 
 تحليل وضع الجسم أثناء عملية التصويب في كرة السلة

يمكةةةةةةةن رؤيةةةةةةةة نتةةةةةةةائت بيانةةةةةةةات عينةةةةةةةة تحليةةةةةةةل وضةةةةةةةع الجسةةةةةةةم الكلةةةةةةةي حةةةةةةةول عمليةةةةةةةة التصةةةةةةةويب فةةةةةةةي كةةةةةةةرة السةةةةةةةلة فةةةةةةةي الجةةةةةةةدول 

 :التالي
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 (2جدول )

 الالعبين املهارة

وزن 

 الجسم

طول 

 الجسم

طول 

 الذراع

طول 

 الساعد

 زمن

حركة 

 الرجل

زمن 

حركة 

 اليد

زمن 

التصويب 

 من الثبات

زمن 

التصويب 

 من الحركة

 ث ث ث كجم سم سم سم كجم

التصويب 

في كرة 

 السلة

A 50 167 86 40 0.119 0.371 0.119 0.252 

B 52 187 87 41 0.52 1.01 0.52 0.49 

C 44 155 86 39 0.618 1.108 0.618 0.49 

D 51 163 88 37 0.416 0.074 0.416 0.342 

E 45 172 78 40 0.452 0.942 0.452 0.49 

F 53 164 82 39 0.104 0.371 0.104 0.267 

G 56 168 83 41 0.152 1.01 0.152 0.858 

H 60 177 84 42 0.622 0.108 1.622 1.557 

i 60 177 79 41 0.104 1.108 0.123 0.145 

 J 55 169 80 42 0.152 0.074 0.105 0.235 

 (2شكل )

 
تدددددددددددي  بتادددددددددددح التدددددددددددالي بنددددددددددداا  عيددددددددددد  مناقشدددددددددددة قيمدددددددددددة تدددددددددددتيير وضدددددددددددعية الجسدددددددددددم( 2(ب  دددددددددددكل  2 مدددددددددددن خدددددددددددم  جددددددددددددو  رقدددددددددددم 

( عيندددددددددات مدددددددددن 3عيندددددددددات ب فإنددددددددده يمكدددددددددن أن ندددددددددر  مدددددددددن نتدددددددددائو بددددددددد ه الدراسدددددددددة أن بنددددددددداك (10 التصدددددددددويب تدددددددددي كدددددددددرة السدددددددددلة مدددددددددن

ور ا رتفدددددددداع وطددددددددو  السدددددددداق. تددددددددتيير ( عينددددددددات ب لكددددددددل منهددددددددا جانبددددددددان مددددددددن تددددددددتيير وضددددددددعية الجسددددددددم عيدددددددد  التصددددددددويب مددددددددن منظدددددددد10 

( املتبقيدددددددة أي تدددددددتيير ب عيددددددد  الدددددددرغم مدددددددن 7الجواندددددددب مدددددددن و ن الجسدددددددم تدددددددي بددددددد ه الدراسدددددددة التحليليدددددددة. بينمدددددددا   تظيدددددددر العيندددددددات  

كجدددددددددم(و 60و نددددددددده   H) تبددددددددددو قيمدددددددددة السدددددددددرعة جيددددددددددة ولكنهدددددددددا   تددددددددددعميا وضدددددددددعية الجسدددددددددم الجيدة.نجدددددددددد المعدددددددددب  أن النتدددددددددائو

 (1.622(  مددددددددددن التصددددددددددويب مددددددددددن الثبدددددددددددات 0.108حركددددددددددة اليددددددددددد  (  مددددددددددن0622 ن حركددددددددددة الرجددددددددددل سددددددددددم( وكددددددددددان  مدددددددددد1.77الطددددددددددو   

( بسدددددددي  واقددددددل مدددددددن ا خدددددددرين مدددددددن خدددددددم  ذلددددددك اصدددددددبح الجسدددددددم و ضدددددددعية الجسدددددددم ليدددددددا 1.5577الحركدددددددة  ب مددددددن التصدددددددويب مدددددددن

ي التقنيددددددددات و بدددددددد ا يتاددددددددح مددددددددن خددددددددم  الخميددددددددا العصددددددددبية املبددددددددرمو ا تدددددددد تددددددددتيير مبا ددددددددر عيددددددددي ا داا امليدددددددداري تددددددددي ميددددددددارة التصددددددددويب

ليددددددددا ايددددددددر  حيددددددددث ا ددددددددارة ان عامددددددددل كتلددددددددة الجسددددددددم(2021 حسددددددددنينب  املوجددددددددود للقيدددددددداس عيددددددددي ذلددددددددك النتددددددددائو و بدددددددد ا يتفددددددددق مددددددددع  

وطدددددددددددددددو  المعدددددددددددددددب  (كجدددددددددددددددم44نجدددددددددددددددد لمعدددددددددددددددب ان و ن الجسدددددددددددددددم   C)عيدددددددددددددددي ا داا امليددددددددددددددداري تدددددددددددددددي التقيددددددددددددددديم ن ونجدددددددددددددددد المعدددددددددددددددب  



 Vol.15 - No.3 - 2022   63-69  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 69 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 ,KA Mazurek) (ARD Rosa, 2017)و بدددد ا يتفددددق مددددع لكددددل مددددن (2ث/0.49نجددددا   سددددم( و قددددد حقددددق عيددددي  مددددن ا  155 

2020) (Suwarganda, 2015) (Traviso, 2020)  2020ب  الصقري) 

 االسنتاجات :

 ان تقنيات ال كاا ا صطنااي تعمل عيي التحليل املياري من خم  الخميا العصبية للبرمجة  1

ان التعلدددددددددددديم العميددددددددددددق  عطددددددددددددي مؤ ددددددددددددرات الددددددددددددي تحسددددددددددددين ا داا مددددددددددددن خددددددددددددم  البيانددددددددددددات و معرفددددددددددددة وضددددددددددددعية الجسددددددددددددم أيندددددددددددداا  2

 التصويب 

 التوصيات 

 عاب املختلفة و مجا ت التربية الرياضية استخدام تقنيات ال كاا ا صطنااي تي ا ل 1

 املراجع العربية 

(. اسددتخدام اسددلوب الددنظم بددين الطاقددة الحركيددة وكتلددة الجسددم و سددرعة ا سددتجابة تددي تقيدديم 2021حنددان عيددي حسددنين.   1

 .2013-201ب مجلة املنظومة الرياضية ا داا املياري لبعئ ميارات الكاراتيه . 

(. تقنيدات الد كاا ا صدطنااي كمددخل لتقيديم ا داا امليداري تدي تحليدل الدنظم و بعدئ 2020سميحة عيي سالم الصدقري.   2

 .604-580ب مجلة فنون الرياضة كلية التربية الرياضية جامعة اسيونميارات رياضة الكاراتية . 

 لليشر و التو يع . دار صفاا كتاب ال كاا ا صطنااي تي علوم التربية الرياضية .(. 2019ما ن الطا ي بمحمد عاصم.   3

 ا ردن : دار الحامد لليشر والتو يع . تقنيات رقمية تي تطوير التربية الرياضية .(. 2021محمد عاصم غا ي.   4

 الزقا يق: مجلة كلية التربية الرياضية للبنات. ا يقاع الحركي بين النظرية و التطبيق .(. 2008نابد عيي محمد.   5
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كفاية امتالك مدر  ي التربية الرياضية للكفاءة املعرفية في تكنولوجيا التعليم االلكتروني 
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Raad.a63@yahoo.com 

 

تدددددددددي  دددددددددل أنتشدددددددددار جائحدددددددددة كوروندددددددددا التدددددددددي تعطلدددددددددت عيددددددددد   يربدددددددددا مختلدددددددددف املؤسسدددددددددات التعليميدددددددددة تدددددددددي العدددددددددالمب غيدددددددددر أن 

الدددددددبعئ مددددددددن بددددددد ه املؤسسددددددددات لدددددددم تتددددددددتير و دددددددل التعلدددددددديم مسدددددددتمرا  هدددددددداب نظدددددددرا ملددددددددا تمتلكددددددده مددددددددن نظدددددددام تعلي ددددددددي مدددددددرن اسددددددددتطاع 

تعليميددددددددة فيمددددددددا  سدددددددد ى بددددددددالتعليم ا لكتروندددددددديب وذلددددددددك مددددددددن خددددددددم  وهيئددددددددة بيئددددددددة تو يددددددددف التكنلوجيددددددددا تددددددددي اسددددددددتمرارية العمليددددددددة ال

تعليميدددددددددددددددة افتراضددددددددددددددديةب تتددددددددددددددديح للعمليدددددددددددددددة التعليميدددددددددددددددة ا سدددددددددددددددتمرار دون أي خلدددددددددددددددل يددددددددددددددد كرب ومدددددددددددددددن بندددددددددددددددا تظيدددددددددددددددر أبميدددددددددددددددة الدددددددددددددددتعلم 

ا لكترونددددددددي كضددددددددرورة تفرضدددددددديا جائحددددددددة كورونددددددددا وذلددددددددك ملددددددددا يمتددددددددا  بدددددددده مددددددددن خصددددددددائ  تجعلدددددددده البددددددددديل األك ددددددددر ممامددددددددة لتمتددددددددي 

 .تبعات جائحة كورونا وأضراربا عي  العملية التعليمية

ان اسددددددددددددددتخدام تقنيدددددددددددددددات التكنولوجيددددددددددددددة والتعلددددددددددددددديم ا لكترونددددددددددددددي تدددددددددددددددي العمليددددددددددددددة التعليميدددددددددددددددة أصددددددددددددددبح ضدددددددددددددددرورة ميحدددددددددددددددة 

تفددددددددرض عيدددددددد  بددددددددرامو  عدددددددددداد املدددددددددرس  حددددددددداث نقلدددددددددة نوعيددددددددة تددددددددي األبددددددددداف التدددددددددي تسدددددددد   تلددددددددك البدددددددددرامو  لدددددددد  تحقيقيدددددددداب ليكدددددددددون 

موعددددددددددة مددددددددددن امليددددددددددارات التددددددددددي تتطلاهددددددددددا الحيدددددددددداة تددددددددددي بدددددددددد ا العصددددددددددرب ومنهددددددددددا ميددددددددددارات الددددددددددتعلم الدددددددددد اتي ب التركيددددددددددز عيدددددددددد  اكتسدددددددددداب مج

وميدددددددددددددارات املعلوماتيدددددددددددددة ومدددددددددددددا تتضدددددددددددددمنه مدددددددددددددن ميدددددددددددددارات التعامدددددددددددددل مدددددددددددددع املسدددددددددددددتحديات التكنولوجيدددددددددددددةب وتو يفيدددددددددددددا تدددددددددددددي العمليدددددددددددددة 

الجديددددددددددة التدددددددددي تتناسدددددددددب  التعليميدددددددددة حتدددددددددى يكدددددددددون لدددددددددد  مددددددددددرس التربيدددددددددة الرياضدددددددددية القددددددددددرة عيددددددددد  القيدددددددددام بددددددددداألدوار والو دددددددددائف

 مع تلك التطورات .

ف عيدددددددد  مددددددددد  امددددددددتمكيم ر مددددددددة ليددددددددم والتعدددددددد  بددددددددو  عددددددددداد قائمددددددددة بكفايددددددددات التعلدددددددديم ا لكترونددددددددي الم  أن بدددددددددف البحددددددددث

 للتددددددددر لتلدددددددك الكفايدددددددات ب ملدددددددا تمثلددددددده مدددددددن أبميدددددددة لدددددددد همب باعتبا
 
 أساسددددددديا

 
يس الفعدددددددا ب وأحدددددددد العناصدددددددر األساسدددددددية ر بدددددددا متطلبدددددددا

ياضدددددددية تدددددددي ضدددددددوا متطلبدددددددات العمدددددددل امليدددددددي وتطدددددددوير الرياضدددددددة املدرسدددددددية  نهدددددددا ر بيدددددددة الر نهدددددددا مدررددددددد ي التالتدددددددي يجدددددددب أن يدددددددتمكن م

 اساس البناا الرياض ي.

الرياضددددددددددددددددددددددددددددية التربية مدرردددددددددددددددددددددددددددد ي البحث من وتكددددددددددددددددددددددددددددون مجتمددددددددددددددددددددددددددددع استخدم الباحث المنهو الوصفي بتسلوبه المسحي 

( مدددددددددددددرس 62مددددددددددددرس ومدرسدددددددددددة و دددددددددددملت عيددددددددددد    (100بلدددددددددددغ مجتمدددددددددددع البحدددددددددددث  الثدددددددددددانوي لتربيدددددددددددة الكدددددددددددرخ الثانيدددددددددددة ب في التعليم 

( مدددددددددددددرس مدرسددددددددددددة وعينددددددددددددة 40( مدرسددددددددددددة تددددددددددددم اختيدددددددددددداربم بالطريقددددددددددددة العشددددددددددددوائية ب تددددددددددددم تقسدددددددددددديميم الدددددددددددد  عينددددددددددددة البندددددددددددداا  38 و

 ( مدرس ومدرسة.60البحث  

( فقددددددددددددددرة بصددددددددددددددورته ا وليددددددددددددددة وأ يددددددددددددددرت النتددددددددددددددائو عيدددددددددددددد  استحصددددددددددددددا  موافقددددددددددددددة 33مكونددددددددددددددة مددددددددددددددن   اسددددددددددددددتبانةتمثلت في 

واجريدددددددددددددددددددددددت  (1وكمدددددددددددددددددددددددا موضدددددددددددددددددددددددح تدددددددددددددددددددددددي ميحدددددددددددددددددددددددق موجهة ل ساتذة وأخذ أجوبتهم واننباعاتهم ة ( فقدددددددددددددددددددددددر 25الخبدددددددددددددددددددددددراا عيددددددددددددددددددددددد   

بندددددددداك ضددددددددعف تددددددددي كفايددددددددة امددددددددتمك مدرردددددددد ي التربيددددددددة الرياضددددددددية وخلدددددددد  الباحددددددددث  لدددددددد  أن  التحلدددددددديمت ا حصددددددددائية الم مددددددددة

تمددددددددددد مدددددددددددرس التربيددددددددددة للكفددددددددددااة املعرفيددددددددددة تددددددددددي تكنولوجيددددددددددا التعلدددددددددديم ا لكترونددددددددددي بتدواوهددددددددددا املختلفددددددددددة بددددددددددالتعليم الثددددددددددانوي ب و   ع

ب وتددددددددددي ضددددددددددوا الدراسددددددددددة ومددددددددددا ادت اليدددددددددده النتددددددددددائو قدددددددددددم الباحددددددددددث عدددددددددددد مددددددددددن الرياضددددددددددية عيدددددددددد  التدددددددددددريس بددددددددددالتعلم ا لكترونددددددددددي 

 التوصيات.

 الكفااة املعرفيةب تكنولوجيا التعليم ا لكتروني ب التربية الرياضية ب املرحلة الثانوية.  :الكلمات املفتاحية
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Raad.a63@yahoo.com 

 

In light of the spread of the Corona pandemic, which disrupted various educational institutions in the 

world, however, some of these institutions were not affected and education remained continuous, due to its 

flexible educational system that was able to employ technology in the continuity of the educational process in 

the so-called e-learning, through Creating a virtual educational environment that allows the educational process 

to continue without any defect mentioned, and from here the importance of electronic education appears as a 

necessity imposed by the Corona pandemic due to its characteristics that make it the most appropriate 

alternative to avoid the consequences of the Corona pandemic and its damages to the educational process. 

The use of technological techniques and e-learning in the educational process has become an urgent 

necessity that requires teacher preparation programs to make a quantum leap in the goals that these programs 

seek to achieve, so that the focus is on acquiring a set of skills that life requires in this era, including self-learning 

skills and informatics skills. It includes the skills of dealing with technological innovations, and employing them 

in the educational process so that the teacher has the ability to take on new roles and jobs that are 

commensurate with these developments. 

The aim of the research is to reveal the extent of physical education teachers possessing cognitive 

competence in e-learning technology for the second education in Baghdad Al-Karkh. 

The researcher used the descriptive method in his survey method. The research sample consisted of the 

mathematical education teachers in secondary education, where the study sample amounted to (100) teachers 

and schoolmistress and included (62) teachers and (38) schools chosen randomly, they were divided into the 

building sample (40) teachers School and sample application (60) teacher and schoolmistress. 

It consisted of a questionnaire consisting of (33) items in its initial form. The results showed that the 

experts agreed on (25) items directed to the teachers, and took their answers and impressions, and conducted 

the necessary statistical analyzes. The researcher concluded that there is a weakness in the degree to which 

physical education teachers possess the cognitive competency of its tools in e-learning technology. In secondary 

education, the physical education teacher does not depend on teaching by e-learning, and in light of the study 

and what the results led to, the researcher made a number of recommendations. 

Key words: Cognitive efficiency, e-learning technology, physical education, high school. 
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 املقدمة

ب أبدددددددددم مدددددددددداخل  عدددددددددداد مدررددددددددد ي التربيدددددددددة الرياضدددددددددية Competenciesان املددددددددددخل التعلي دددددددددي القدددددددددائم عيددددددددد  الكفايدددددددددات 

ب وبدددددددو مددددددددخل  هددددددددف  لددددددد   عدددددددداد املددددددددرس وتتبيلددددددده عيددددددد  أسدددددددس تربويدددددددة ونفسددددددديةب وعيددددددد  ممارسدددددددته 
 
 وانتشدددددددارا

 
وأك ربدددددددا  ددددددديوعا

أدااه امليددددددددددددديب وتو يدددددددددددددف كفااتددددددددددددده وتوجيددددددددددددده مياراتددددددددددددده  الفعليدددددددددددددة ملجدددددددددددددا ت تكنولوجيدددددددددددددة التعلددددددددددددديم ا لكتروندددددددددددددي لرفدددددددددددددع مسدددددددددددددتو  

 ملساعدة الطمب عي  تحقيق أبدافيم.

ان املمارسددددددددددددددة الفعليددددددددددددددة لتكنولوجيددددددددددددددا الددددددددددددددتعلم ا لكترونددددددددددددددي وأدواتدددددددددددددده واسدددددددددددددداليبه عيدددددددددددددد  مسددددددددددددددتو  التعلدددددددددددددديم الثددددددددددددددانوي 

يددددددددةب وتختلددددددددف وخصوصددددددددا تددددددددي الرياضددددددددة املدرسددددددددية تمكددددددددين مدددددددددرس التربيددددددددة الرياضددددددددية مددددددددن مجموعددددددددة مددددددددن الكفايددددددددات ا لكترون

تلدددددددك الكفايدددددددات مددددددددن مددددددددرس الددددددد  اخددددددددر ب كمدددددددا أنهددددددددا تتغيدددددددر مدددددددع تغيددددددددر وتطدددددددور تقنيددددددددات التعلددددددديم ا لكتروندددددددي ذاوهددددددددا نتيجدددددددة النمددددددددو 

 (35: 1 والتطور السريع تي مجا  التعلم ا لكتروني 

م( الدددددددددددد  أن اسددددددددددددتخدام الددددددددددددتعلم ا لكتروندددددددددددددي 2006محمددددددددددددد سددددددددددددعد  غلددددددددددددو  ب وأخدددددددددددددرون  وتدددددددددددد  بدددددددددددد ا الصدددددددددددددد  شدددددددددددددير "

املختلفدددددددة تدددددددي تددددددددريس ميدددددددارات التربيدددددددة الرياضدددددددية يواجددددددده العديدددددددد مدددددددن املشدددددددكمت أبميدددددددا عددددددددم تمكدددددددن مددددددددرس التربيدددددددة  بتدواتددددددده

 
 
الرياضددددددددددددية مدددددددددددددن تصدددددددددددددميم دروس تعليميدددددددددددددة أو برمجيددددددددددددات تكدددددددددددددون تكنولوجيدددددددددددددا التعلددددددددددددديم بوسددددددددددددائليا وأدواوهدددددددددددددا املختلفدددددددددددددة جدددددددددددددزاا

 مددددددددددع بقيددددددددددة الدددددددددددرس 
 
بكفايددددددددددات التعلدددددددددديم ا لكترونددددددددددي الم مددددددددددة ليددددددددددم بددددددددددو  عددددددددددداد قائمددددددددددة  لدددددددددد لك بدددددددددددف البحددددددددددث. (27: 6 متكددددددددددامم

 للتدددددددددددريس 
 
 أساسددددددددديا

 
والتعدددددددددرف عيددددددددد  مدددددددددد  امدددددددددتمكيم لتلددددددددددك الكفايدددددددددات ب ملدددددددددا تمثلددددددددده مدددددددددن أبميددددددددددة لدددددددددد همب باعتباربدددددددددا متطلبدددددددددا

الفعدددددددددا ب وأحدددددددددد العناصدددددددددر األساسدددددددددية التدددددددددي يجدددددددددب أن يدددددددددتمكن منهدددددددددا مدررددددددددد ي التربيدددددددددة الرياضدددددددددية تدددددددددي ضدددددددددوا متطلبدددددددددات العمدددددددددل 

 ضة املدرسية  نها اساس البناا الرياض ي .امليي وتطوير الريا

كدددددددون الباحدددددددث احدددددددد مدررددددددد ي التربيدددددددة الرياضدددددددية تدددددددي التعلددددددديم الثدددددددانوي وجدددددددد بنددددددداك  مشدددددددكلة البحدددددددثيمكدددددددن تحديدددددددد و 

ضدددددددددعف لدددددددددد  مدررددددددددد ي التربيدددددددددة الرياضدددددددددية تدددددددددي اسدددددددددتخدام التعلددددددددديم ا لكتروندددددددددي مدددددددددن خدددددددددم  تحويدددددددددل الدددددددددتعلم تدددددددددي درس التربيدددددددددة 

تعلدددددددددم الكتروندددددددددي وبعدددددددددئ مدررددددددددد ي التربيدددددددددة الرياضدددددددددية يجدددددددددد صدددددددددعوبة تدددددددددي تكدددددددددوين ملفدددددددددات  الرياضدددددددددية مدددددددددن الدددددددددتعلم العميدددددددددي الددددددددد 

ايددددددددار لددددددددد  الباحددددددددث بدددددددد ا وفيددددددددديوات عددددددددن امليددددددددارات الرياضددددددددية وعرضدددددددديا عيدددددددد  الطددددددددمب تددددددددي وسددددددددائل التواصددددددددل ا جتمددددددددااي ممددددددددا 

 :التساؤ  

لدددددددددديم ا لكترونددددددددددي ب تددددددددددي تكنولوجيددددددددددا التع الم مددددددددددةفيددددددددددة ر ة املعاياضددددددددددية الكفددددددددددار بيددددددددددة الر الت مدددددددددددرسامددددددددددتمك  مددددددددددا كفايددددددددددة

 ؟ل لك  ستلزم ضرورة تناو  ب ه املشكلة بالدراسة العلمية 

 الدراسات السابقة

 (3) (2019دراسة )شعبان حلمى حافظ , اشرف ابو الوفا,

)مدى توافر كفايات التعلم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية واتجاهاتهم نحوها في ضوء 

 عمل املنهي(متطلبات ال

اسددددددددددتخدام املددددددددددنرج الوصددددددددددفي وذلددددددددددك لتحديددددددددددد قائمددددددددددة كفايددددددددددات الددددددددددتعلم ا لكترونددددددددددي ومددددددددددد  توافربددددددددددا لددددددددددد  أعضدددددددددداا 

 بيئة التدريس بكليات التربية الرياضية واتجاباوهم نحوبا تي ضوا متطلبات العمل امليي.

لتربيددددددددة الرياضددددددددية تددددددددي ضددددددددوا  عددددددددداد قائمددددددددة كفايددددددددات الددددددددتعلم ا لكترونددددددددي الم مددددددددة ألعضدددددددداا بيئددددددددة التدددددددددريس بكليددددددددات ا

 استخل  الباحثان أن: متطلبات العمل امليي.

بنددددددددداك ضدددددددددعف تدددددددددي درجدددددددددة امدددددددددتمك اعضددددددددداا بيئدددددددددة التددددددددددريس بكليدددددددددات التربيدددددددددة الرياضدددددددددية لكفايدددددددددات الدددددددددتعلم ا لكتروندددددددددي  -

 بتدواوها املختلفة.

التربيدددددددة الرياضدددددددية ىدددددددي مدددددددن أبدددددددم كفايدددددددات الدددددددتعلم ا لكتروندددددددي التدددددددي يفتقددددددددبا كثيدددددددر مدددددددن اعضددددددداا بيئدددددددة التددددددددريس بكليدددددددات  -

 و عداد املقررات ا لكترونية . (web2  الكفايات املرتبطة بميارات استخدام أدوات الجيل الثاني للويب

 .دريس باستخدام التعلم ا لكترونيكثير من أعضاا بيئة التدريس بكليات التربية الرياضية    عتمد عي  الت -
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 لباحثان بما ييي:اما التوصيات: تي ضوا نتائو البحث يوص ي ا

اجيددددددددزة وأدوات ومعامددددددددل(   مددددددددة للددددددددتعلم ا لكترونددددددددي ألعضدددددددداا بيئددددددددة التدددددددددريس بكليددددددددات  تجييددددددددز و عددددددددداد البييددددددددة التحتيددددددددة  -

 التربية الرياضية.

تنظدددددددددددديم دورات تدريبيددددددددددددة ألعضدددددددددددداا بيئددددددددددددة التدددددددددددددريس بكليددددددددددددات التربيددددددددددددة الرياضددددددددددددية واملرتبطددددددددددددة بددددددددددددالتعلم ا لكترونددددددددددددي عبددددددددددددر  -

 ا نترنت.

 (5) (2014عبد االله محمود , )دراسة كريمة 

 الثانوية(لمرحلة ت امعلمالتدريس الفيزياء لدى  مةزلالت التعلم االلكتروني اكفاياح لتطوير مقترتصور )

لتددددددددددددريس ة ددددددددددددم لما لكتروندددددددددددي اتعلم ددددددددددددلت ااددددددددددددكفايتصدددددددددددور مقتدددددددددددرو لتطدددددددددددوير  تقدددددددددددديم ىددددددددددددل ة ددددددددددددلحاليبددددددددددددفت الدراسدددددددددددة ا

ي ددددددددددلتحليلا فيددددددددددلوصانهو ددددددددددلمالدراسدددددددددة ا السدددددددددعوديةب اتبعدددددددددت-عسدددددددددير-بدددددددددتدارة ا هددددددددداة ددددددددددلثانوياة ددددددددددلمرحلا لدددددددددد  معلمدددددددددات الفيزياا

لثانوية ا باملرحلددددددددددددددددة الفيزيات امعلمة( هم جميع معلما70للبحددددددددددددددددث  ألصلي المجتمع ت وقددددددددددددددددد تكددددددددددددددددون اادددددددددددددددددلمعلوماع دددددددددددددددددي جمدددددددددددددددددف

الفصدددددددددددددل  يددددددددددددددددا فددددددددددددددددبهديندددددددددددددة أمي ددددددددددددددددفوالتعلددددددددددددديم ة ددددددددددددددددلتربيدارة اة  ددددددددددددددددلتابعباملددددددددددددددارس الحكوميدددددددددددددة ال ددددددددددددددددلعمعيددددددددددددد  رأس اهم الددددددددددددد ين 

ر ادددددددددددددختبدددددددددددددن: امتكونددددددددددددت أدوات الدراسددددددددددددة ة ددددددددددددد( معلم26مكونددددددددددددة مددددددددددددن ئية اعينة عشووقددددددددددددد تددددددددددددم اختيددددددددددددار  2014/2015الدراردددددددددددد ي 

ي ددددددددددددددددددددددددنو لكترا( كفاية للتعلم 110 ك هناأن لى الدراسدددددددددددددددددددددددة  نتائو رت  اه بوأتجاس امقياتحصددددددددددددددددددددددديييب بطاقدددددددددددددددددددددددة ممحظدددددددددددددددددددددددة ب 

ي دددددددددددددنو لكتراتعلم دددددددددددددلت اادددددددددددددي كفايدددددددددددددة فدددددددددددددلثانوياة ددددددددددددبالمرحلا ب ادددددددددددددلفيزيت اادددددددددددددمعلم  وستدددددددددددددما وتدددددددددددددني لفيزياالم مدددددددددددة لتدددددددددددددريس ا

الدراسدددددددددددددددة تدددددددددددددددم تقدددددددددددددددديم نتائو ا فى ضوالكفايدددددددددددددددة املطلوبدددددددددددددددة ب و 75لحدددددددددددددددد %حيث لم تصل والوجدانيدددددددددددددددةب ية رلمهااملعرفيدددددددددددددددة وا

 ا .لفيزيالتدريس امة  لما لكتروني التعلم ت اكفاياتدريبي لتطوير لبرنامو ر مقترو تصو

 الطريقة واالدوات

اعتمدددددددددددت بدددددددددد ه الدراسددددددددددة تددددددددددي  جراااوهددددددددددا عيدددددددددد  أن طبيعددددددددددة املشددددددددددكلة املطروحددددددددددة ىددددددددددي التددددددددددي تحدددددددددددد طبيعددددددددددة املددددددددددنرج ب 

مدررددددددد ي ومدرسدددددددات التربيدددددددة املدددددددنرج الوصدددددددفي التحلييددددددديب الددددددد ي  عتمدددددددد عيددددددد  جمدددددددع البياندددددددات مدددددددن عيندددددددة الدراسدددددددة املكوندددددددة مدددددددن 

سددددددددددددتبانة املعدددددددددددددة ألغددددددددددددراض بدددددددددددد ه الدراسددددددددددددةب ودراسددددددددددددة اسددددددددددددتجابات باسددددددددددددتخدام ا   الرياضددددددددددددية لتربيددددددددددددة بغددددددددددددداد الكددددددددددددرخ الثانيددددددددددددة

 وتحليليا. ا ستاذة املدرسين

الثددددددددددددددددددانوي لتربيددددددددددددددددددة بغددددددددددددددددددداد الكددددددددددددددددددرخ الثانيددددددددددددددددددة في التعليم الرياضددددددددددددددددددية التربية مدرردددددددددددددددددد ي البحث من وتكددددددددددددددددددون مجتمددددددددددددددددددع 

رت النتددددددددددائو ( فقددددددددددرة بصددددددددددورته ا وليدددددددددة وأ يدددددددددد33مكونددددددددددة مدددددددددن   اسددددددددددتبانةتمثلت في ( مدددددددددددرس ومدرسدددددددددة 100والبدددددددددالغ عددددددددددددبم  

خددددددددددددم  أ مدددددددددددددة انتشدددددددددددددار موجهة ل ساتذة وأخذ أجوبتهم واننباعاتهم ( فقدددددددددددددرة 25عيدددددددددددد  استحصدددددددددددددا  موافقددددددددددددة الخبدددددددددددددراا عيدددددددددددد   

 فيروس كورونا.

وبعدددددددددددئ القدددددددددددوانين  SPSS)واسدددددددددددتخدم الباحددددددددددث الحقيبدددددددددددة ا حصدددددددددددائية  واجريددددددددددت التحلددددددددددديمت ا حصدددددددددددائية الم مدددددددددددة ب 

 .ا حصائية تي تحليل البيانات

 ستبانة(:أداة البحث )اال 

أداة البحددددددددددث املسددددددددددتخدمة لجمددددددددددع املعلومددددددددددات والبيانددددددددددات مددددددددددن املسددددددددددتجيبينب  بصددددددددددفبهااسددددددددددتعمل الباحددددددددددث ا سددددددددددتبانة 

فضددددددددددم عددددددددددن كونهددددددددددا األداة الوحيدددددددددددة الم مددددددددددة لتحقيددددددددددق ابددددددددددداف البحددددددددددثب ممددددددددددا تددددددددددوافره مددددددددددن فرصددددددددددة متكافئددددددددددة للمسددددددددددتجيبين 

 بحرية مطلقة.و للتعبير عن لرائهم 

 اد علل املصادر العلمية وذلك علل وفق األتي:وتم اعداد االستبانة باالعتم

 عدددددددددددن الدراسدددددددددددات  -
 
ا طدددددددددددمع عيددددددددددد  الدراسدددددددددددات واألدبيدددددددددددات العربيدددددددددددة واألجنبيدددددددددددة التدددددددددددي تناولدددددددددددت تدددددددددددي املجدددددددددددا  الرياضددددددددددد ي فضدددددددددددم

 القريبة من موضوعة البحث. 

 املقابمت ال خصية مع بعئ املختصين تي طرائق التدريس وا ختبار والقياس والتعلم. -
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 تبانة:اعداد االس

: تحديد املحاور الرئيسة لالستبانة:
ً
 أوال

( مجدددددددددددا ت رئيسددددددددددة لمسدددددددددددتبانة. وتددددددددددم عرضددددددددددديا عيدددددددددد  مجموعدددددددددددة مددددددددددن الخبدددددددددددراا واملختصدددددددددددين 3قددددددددددام الباحدددددددددددث بت بيددددددددددت  

  امليحدددددددددددق11والبدددددددددددالغ عددددددددددددددبم  
 
 ومختصددددددددددددا

 
لتمثددددددددددددل املجدددددددددددا ت الرئيسددددددددددددة تددددددددددددي  ( وتددددددددددددم اختيددددددددددددار املجدددددددددددا ت الددددددددددددثمث كليدددددددددددا2( خبيدددددددددددرا

 (1  ح تي الجدو  وكما موض ا ستبانة.

 ان الباحدددددددددث اختدددددددددار نسدددددددددبة  
 
%( فمدددددددددا فدددددددددوق مدددددددددن اتفددددددددداق الخبدددددددددراا  عتمددددددددداد املجدددددددددا  املعدددددددددين. وبددددددددد ا مدددددددددا أ دددددددددار 80علمدددددددددا

  
 
%( فدددددددددددتك ر حتددددددددددى يمكدددددددددددن 75(ب اذ حدددددددددددد حصدددددددددددو  العبددددددددددارة عيددددددددددد  نسددددددددددبة اتفددددددددددداق بددددددددددين الخبدددددددددددراا مقددددددددددداربا  Bloomاليدددددددددده أيضدددددددددددا

 لتحقيق الصدق له. بلوم
 
 صالحا

 
 (125:2 وأخرون  عدبا عبارة او معيارا

 ( فقرة:33وأستخدم الباحث استبانة مكونة من ثالثة اسئلة تحتوي علل )

: تضددددددددمن بدددددددد ا املجدددددددددا  امةةةةةةةةتالك مةةةةةةةةدرس التربيةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةية الكفةةةةةةةةةاءة املعرفيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي تكنولوجيةةةةةةةةا التعلةةةةةةةةةيم االلكترونةةةةةةةةي -

 ( فقرة.12 

 ( فقرات.13ب ا املجا   : تضمن امتالك مدرس التربية الرياضية الكفاءة املعرفية في قيادة الحاسوب -

: تضددددددددددمن بدددددددددد ا امةةةةةةةةةتالك مةةةةةةةةةةدرس التربيةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةية كفايةةةةةةةةةةات تصةةةةةةةةةةميم برمجيةةةةةةةةةةات بالوسةةةةةةةةةائط املتعةةةةةةةةةةددة التعليميةةةةةةةةةةة -

 ( فقرات.8املجا   

 يوضح اتفاق اراا الخبراا حو  مجا ت ا ستبانة الخاصة بالبحث (1جدول )

 موافق املجال
غير 

 موافق

النسبة 

 املئوية
 القرار

مةةةةةةةةةةةةدرس التربيةةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةةية الكفةةةةةةةةةةةةاءة املعرفيةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةي  مةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةدى امةةةةةةةةةةةةتالك

 تكنولوجيا التعليم االلكتروني
 يصيح 91% 1 10

مةةةةةةا مةةةةةةدى امةةةةةةتالك مةةةةةةدرس التربيةةةةةةة الرياضةةةةةةية الكفةةةةةةاءة املعرفيةةةةةةة فةةةةةةي قيةةةةةةادة 

 الحاسوب وشبكات االنترنت
 تصيح % 91 1 10

مةةةةةةةا مةةةةةةةدى امةةةةةةةتالك مةةةةةةةدرس التربيةةةةةةةة الرياضةةةةةةةية كفايةةةةةةةات تصةةةةةةةميم برمجيةةةةةةةات 

 ملتعددة التعليميةبالوسائط ا
 يصيح 82% 2 9

 :احتساب اوزان البدائل لفقرات االستبانة لكل محور 

( الثم دددددددددددي تدددددددددددي القيددددددددددداس كونهدددددددددددا تتناسدددددددددددب مدددددددددددع طبيعدددددددددددة البحدددددددددددث وطبيعدددددددددددة Likertاعتمدددددددددددد الباحدددددددددددث طريقدددددددددددة ليكدددددددددددرت  

 ا ستبانة. 

ل(ب كمددددددددددددا تددددددددددددي قليددددددددددد –( وعيدددددددددددد  وفدددددددددددق البدددددددددددددائل  كبيدددددددددددر متوسدددددددددددد  1-3وكدددددددددددان احتسدددددددددددداب ا و ان باتجددددددددددداه  يجددددددددددددابي مدددددددددددن  

 الجدو  أدناه مع مراعاة املساواة بين ا ستجابات.

 يبين البدائل واو انها املستعملة تي ا ستبانة قيد البحث (2جدول )

 درجة البدائل درجة القياس

 3 كبير

 2 متوسط

 1 قليل
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 :إعداد فقرات االستبانة لكل محور 

عتمدددددددددددداد عيدددددددددددد  واقددددددددددددع الحددددددددددددا  ومددددددددددددن خددددددددددددم  املقددددددددددددابمت قددددددددددددام الباحددددددددددددث بإعددددددددددددداد فقددددددددددددرات ا سددددددددددددتبانة لكددددددددددددل مجددددددددددددا  با  

ال خصدددددددددددية والزيدددددددددددارات امليدانيدددددددددددةب وقدددددددددددد راع الباحدددددددددددث الوضدددددددددددوو تدددددددددددي الفقدددددددددددرات وتجندددددددددددب الغمدددددددددددوض وان تكدددددددددددون فقدددددددددددرات كدددددددددددل 

( فقدددددددددرة مو عدددددددددة عيددددددددد  مجدددددددددا ت ا سدددددددددتبانة الرئيسدددددددددة 33مجدددددددددا  خاصدددددددددة بددددددددده معبدددددددددرة عندددددددددهب وعيددددددددد  وفدددددددددق ذلدددددددددك تمدددددددددت صدددددددددياغة  

فقددددددددرات( وتددددددددم عرضدددددددديا عيدددددددد  مجموعددددددددة  8املجددددددددا  الثالددددددددث  –فقددددددددرات  13املجددددددددا  الثدددددددداني  –فقددددددددرات  12الددددددددثمث  املجددددددددا  األو  

مددددددن الخبددددددراا واملختصدددددددين مددددددن اجدددددددل  عطدددددداا الدددددددرأي  هددددددا وتعددددددديليا والحكدددددددم عيدددددد  صدددددددمحيبها للدراسددددددة وتدددددددم استحصددددددا  موافقدددددددة 

 (.1( فقرة منها فق  وكما موضح تي ميحق 25الخبراا عي   

 رات أحصائياتطبيق املقياس املعرفي لتحليل الفق

بعددددددددد اسددددددددتكما  الخطددددددددوات ا وليدددددددددة تددددددددي اعددددددددداد املقيددددددددداس املعرتددددددددي ليصددددددددبح جددددددددابزل بصدددددددددورته ا وليددددددددة للتطبيددددددددق عيددددددددد  

( مدرسدددددددا مدددددددن مدررددددددد ي ومدرسدددددددات 40عيندددددددة ا سدددددددس العلميدددددددة طبدددددددق الباحدددددددث املقيددددددداس عيددددددد  عيندددددددة التمييدددددددز والبدددددددالغ عدددددددددبم  

ب وذلدددددددددك لغدددددددددرض  جدددددددددراا  1/4/2021لغايدددددددددة اسدددددددددبوعين  16/3/2021التربيدددددددددة الرياضدددددددددية لتربيدددددددددة بغدددددددددداد الكدددددددددرخ الثانيدددددددددة بتددددددددداري  

 التحليل ا حصا ي للفقرات  الصدقب والثباتب واملوضوعية ب معامل السيولة والصعوبة ب ومعامل التمييز(.

 الخصائص السايكومترية للمقياس 

ن الخصدددددددددددددددائ  التدددددددددددددددي عة موهي مجمىدددددددددددددددي مؤ دددددددددددددددرات  حصدددددددددددددددائية تعبدددددددددددددددر عدددددددددددددددن مدددددددددددددددد  جدددددددددددددددودة املقيددددددددددددددداس وفقراتددددددددددددددده بو

 ما س يقياملقيددددددددددددددددداس النفسددددددددددددددددد ي كدددددددددددددددددي بها  فيتص
 
  الصددددددددددددددددددق والثبدددددددددددددددددات للكشدددددددددددددددددف مثا انخن أمن ما يمك  بتقد لقياسددددددددددددددددده عأ

 (20:2  .عن نوا ي القوة والضعف للمقياس"

 ومدرسة االتي:40تم اجراء الشروط العلمية علي عينة التجربة االستطالعية األولل وعلل ) 
ً
 ( مدرسا

 الصدق:

 ث نوعين من أنواع الصدق بما:وللتتكد من الصدق استخدم الباح

 صدق املحتوى )املضمون(:

اعتمددددددددد الباحددددددددث صدددددددددق املحتددددددددو   املضددددددددمون( تددددددددي فحدددددددد  مصددددددددداقية ا سددددددددتبانة وذلددددددددك ملمامبهددددددددا طبيعددددددددة البحددددددددثب 

 والدددددددددددد ين عملددددددددددددوا عيدددددددددددد  تعددددددددددددديل بعددددددددددددئ الفقددددددددددددرات وحدددددددددددد ف بعضدددددددددددديا 11 ذ تددددددددددددم عددددددددددددرض ا سددددددددددددتبانة عيدددددددددددد   
 
 ومختصددددددددددددا

 
( خبيددددددددددددرا

 %( فما فوق لقبو  الفقرة تي كل محور. 80منهاب وتم اعتماد نسبة ا تفاق البالغة  واملوافقة عي  القسم األكبر 

( فقددددددددددددرة مددددددددددددن فقددددددددددددرات ا سددددددددددددتبانة 33( فقددددددددددددرة مددددددددددددن اصددددددددددددل  25أ يددددددددددددرت النتددددددددددددائو عيدددددددددددد  استحصددددددددددددا  املوافقددددددددددددة عيدددددددددددد   

( 13-12-8الفقددددددددددددرات   ( مددددددددددددن املجددددددددددددا  األو  12-11مو عددددددددددددة عيدددددددددددد  املجددددددددددددا ت الددددددددددددثمثب اذ تددددددددددددم اسددددددددددددتبعاد الفقددددددددددددرات الفقددددددددددددرتين  

 ( ا تي:3( من املجا  الثالث كما تي الجدو  رقم 5-4-3من املجا  الثانيب والفقرات  

 يبين نتائو صدق املحتو  لمستبانة قيد البحث ( 3جدول )

 املحور 
تسلسل العبارة 

 في االستبانة

تسلسل العبارة 

 في املجال
 التكرار

النسبة 

 املئوية
 املالحظات القرار

  تصيح 100% 11 1  1 املجال األول 

  تصيح 91% 10 2  2 املجال األول 

  تصيح 100% 11 3  3 املجال األول 

  تصيح 91% 10 4  4 املجال األول 

  تصيح 82% 9 5  5 املجال األول 

  تصيح 91% 10 6  6 املجال األول 

  تصيح 100% 11 7  7 املجال األول 
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 املحور 
تسلسل العبارة 

 في االستبانة

تسلسل العبارة 

 في املجال
 التكرار

النسبة 

 املئوية
 املالحظات القرار

  تصيح 82% 9 8  8 املجال األول 

  تصيح 82% 9 9  9 املجال األول 

  تصيح 82% 9 10  10 جال األول امل

    تصيح 45% 5 11  11 املجال األول 

    تصيح %27 3 12  12 املجال األول 

  تصيح 91% 10 1  13 املجال الثاني

  تصيح 91% 10 2  14 املجال الثاني

  تصيح 100% 11 3  15 املجال الثاني

  تصيح 91% 10 4  16 املجال الثاني

  تصيح 82% 9 5  17 املجال الثاني

  تصيح 100% 11 6  18 لثانياملجال ا

  تصيح 91% 10 7  19 املجال الثاني

    تصيح 45% 5 8  20 املجال الثاني

  تصيح 100% 11 9  21 املجال الثاني

  تصيح 91% 10 10  22 املجال الثاني

  تصيح 82% 9 11  23 املجال الثاني

    تصيح %36 4 12  24 املجال الثاني

    تصيح 36% 4 13  25 املجال الثاني

  تصيح 91% 10 1  26 ل الثالثاملجا

  تصيح 100% 11 2  27 املجال الثالث

    تصيح 45% 5 3  28 املجال الثالث

    تصيح 55% 6 4  29 املجال الثالث

    تصيح 73% 9 5  30 املجال الثالث

  تصيح 82% 9 6  31 املجال الثالث

  تصيح 91% 10 7  32 املجال الثالث

  تصيح 91% 10 8  33 املجال الثالث

 (11براء )عدد الخ

 :)معامل االتساق الداخلي )صدق الفقرات 

قدددددددددددد بييدددددددددددت النتدددددددددددائو تدددددددددددي الجددددددددددددو  ادنددددددددددداه صددددددددددددق العبدددددددددددارات املسدددددددددددتعملة لكدددددددددددل مجدددددددددددا  مدددددددددددن خدددددددددددم  ارتباطيدددددددددددا العدددددددددددالي 

 عددددددددن ارتبددددددددان الدرجددددددددة الكليددددددددة لكددددددددل مجددددددددا  
 
بالدرجدددددددة الكليددددددددة لمسددددددددتبانةب وارتددددددددب  كددددددددل فقددددددددرة بالدرجددددددددة الكليددددددددة للمجدددددددا  فضددددددددم

( ممدددددددا يدددددددد  عيددددددد  معنويدددددددة ا رتبدددددددان بدددددددين درجدددددددة 0.05سدددددددتبانةب اذ  يدددددددرت مسدددددددتويات الخطدددددددت اصدددددددغر مدددددددن  بالدرجدددددددة الكليدددددددة للم 

 -( أدناه:4تي فقرات املجا ت الثمث كليا. وكما موضح تي الجدو   الفقررات والدرجة الكلية للمجا 
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الكليددددددددددة ودرجددددددددددة كددددددددددل يبددددددددددين معامددددددددددل ا تبددددددددددان  ا تسدددددددددداق الددددددددددداخيي للعبددددددددددارات( بددددددددددين درجددددددددددة كددددددددددل عبددددددددددارة والدرجددددددددددة  (4جةةةةةةةةةةدول )

 مجا  والدرجة الكلية لمستبانة

 املحور 
تسلسل الفقرة 

 في االستبانة

تسلسل 

الفقرة في 

 املجال

معامل االرتباط بين 

الفقرة والدرجة الكلية 

 لالستبانة

مستوى 

 الخطا*

معامل االرتباط بين 

 الفقرة والدرجة

 الكلية للمجال

مستوى 

 الخطا*

 0.000 0.776 0.000 0.664 1  1 املجال األول 

 0.000 0.890 0.000 0.761 2  2 املجال األول 

 0.000 0.856 0.000 0.732 3  3 املجال األول 

 0.000 0.611 0.001 0.523 4  4 املجال األول 

 0.000 0.775 0.000 0.663 5  5 املجال األول 

 0.000 0.729 0.000 0.623 6  6 املجال األول 

 0.000 0.776 0.000 0.664 7  7 املجال األول 

 0.000 0.611 0.001 0.523 8  8 املجال األول 

 0.000 0.729 0.000 0.623 9  9 املجال األول 

 0.000 0.993 0.000 0.847 10  10 املجال األول 

 0.000 0.711 0.000 0.700 1  11 املجال الثاني

 0.000 0.531 0.001 0.522 2  12 املجال الثاني

 0.000 0.632 0.000 0.613 3  13 املجال الثاني

 0.000 0.633 0.000 0.523 4  14 جال الثانيامل

 0.000 0.633 0.000 0.623 5  15 املجال الثاني

 0.000 0.743 0.000 0.732 6  16 املجال الثاني

 0.000 0.586 0.000 0.577 7  17 املجال الثاني

 0.000 0.919 0.000 0.904 8  18 املجال الثاني

 0.000 0.945 0.000 0.930 9  19 املجال الثاني

 0.000 0.738 0.000 0.726 10  20 الثانياملجال 

 0.000 0.690 0.000 0.699 1  21 املجال الثالث

 0.000 0.740 0.000 0.700 2  22 املجال الثالث

 0.000 0.552 0.001 0.523 3  23 املجال الثالث

 0.000 0.850 0.000 0.779 4  24 املجال الثالث

 0.000 0.867 0.000 0.828 5  25 املجال الثالث

 (.0.05( إذا كان مستوى الخطا أصغر من )0.05د مستوى الخطا )* معنوي عن

 (.38=2-40* * درجة الحرية )
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 معامل ا رتبان لصدق ا تساق الداخيي بين محاور ا ستبانة الثمية والدرجة الكلية لمستبانة (5جدول )

 مجا ت ا ستبانة
 املجموع الكيي لمستبانة

 مستوى الخطا معامل االرتباط

مددددددددا مددددددددد  امددددددددتمك مدددددددددرس التربيددددددددة الرياضددددددددية الكفددددددددااة املعرفيددددددددة تددددددددي تكنولوجيددددددددا التعلدددددددديم 

 ا لكتروني
0.854 0.000 

مددا مددد  امددتمك مدددرس التربيددة الرياضددية الكفددااة املعرفيددة تددي قيددادة الحاسددوب و ددبكات 

 ا نترنت
0.984 0.000 

الوسدددائ  املتعدددددة مددا مدددد  امددتمك مددددرس التربيددة الرياضدددية كفايددات تصدددميم برمجيددات ب

 التعليمية
0.938 0.000 

 (.0.05( إذا كان مستوى الخطا أصغر من )0.05* معنوي عند مستوى الخطا )

 (.38=2-40* * درجة الحرية )

 :الثبات 

 اعتمد الباحث عي  استخدام طريقتين ليحصو  عي  يبات ا ستبانة وعي  النحو ا تي:

 طريقة التجزئة النصفية:-

طريقدددددددددة التجزئدددددددددة النصدددددددددفيةب اذ يطبدددددددددق ا سدددددددددتبيان كدددددددددامم عيددددددددد  مدررددددددددد ي التربيدددددددددة الرياضدددددددددية يدددددددددم  اسدددددددددتخدم الباحدددددددددث

يقسددددددددم اداا ا فددددددددراد عيدددددددد  ا ختبددددددددار الدددددددد  جددددددددزأيين  نصددددددددفين( متنددددددددا رينب اذ يتضددددددددمن النصددددددددف  ا و ( درجددددددددات العبددددددددارات التددددددددي 

 رقام الزوجية .تحمل األرقام الفرديةب اما النصف  الثاني( فيتضمن درجات العبارات التي تحمل األ 

بعددددددددددد ذلددددددددددك عمددددددددددل الباحددددددددددث باحتسدددددددددداب معامددددددددددل ا رتبددددددددددان البسددددددددددي  لبيرسددددددددددون بددددددددددين درجددددددددددات العبددددددددددارات الدددددددددد ي بلددددددددددغ 

( ولكددددددددددون بدددددددددد ه القيمددددددددددة تمثددددددددددل معامددددددددددل يبددددددددددات نصددددددددددف ا ختبددددددددددار لدددددددددد ا قددددددددددام الباحددددددددددث بتصددددددددددحيح معامددددددددددل الثبددددددددددات لكددددددددددي 0.874 

( 0.933ك اصددددددددبح معامددددددددل الثبددددددددات لمسددددددددتمارة  بددددددددراون للد لددددددددةب وبدددددددد ل -يقدددددددديس ا ختبددددددددار ككددددددددل عددددددددن طريقددددددددة معادلددددددددة سددددددددبيرمان

 وىي قيمة ذات د لة يمكن ا عتماد عل ها.

 معامل الفاكورنباخ لالتساق الداخلي:-

وقدددددددددددد تدددددددددددم اسدددددددددددتخدام معامدددددددددددل الفاكورنبددددددددددداخ لقيددددددددددداس يبدددددددددددات ا سدددددددددددتبانة مدددددددددددن ناحيدددددددددددة ا تسددددددددددداق الدددددددددددداخيي للفقدددددددددددراتب 

ا سدددددددددددددتبانةب اذ بلدددددددددددددغ معامدددددددددددددل الثبدددددددددددددات الكيدددددددددددددي لمسدددددددددددددتبانة  بييدددددددددددددت نتدددددددددددددائو ا سدددددددددددددتبيان الفاكورنبددددددددددددداخ الثبدددددددددددددات العدددددددددددددالي لعبدددددددددددددارات

 ( وبو معامل يبات عا   يمكن ا عتماد عليه والويوق به.0.963 

 املوضوعية-

 ن فقددددددددددددرات ا سددددددددددددتبانة   تتضددددددددددددمن  جابددددددددددددات مفتوحددددددددددددة مددددددددددددن لدددددددددددددن عينددددددددددددة البحددددددددددددث وىددددددددددددي مغلقددددددددددددة ومحصددددددددددددورة بددددددددددددين 

عد ا  
 
 ستبانة ذات موضوعية. جابات محددة عي  وفق مقياس ليكرت ب وعي  وفق ذلك ت

 وأستكما  ملا تحقق من ا سس العلمية قام الباحث بايجاد القوة التمييزية وكاألتي:

 :القوة التميزية لالستبانة 

بغيدددددددددة حسددددددددداب القدددددددددوة التمييزيدددددددددة وتحديدددددددددد الفقدددددددددرات الضدددددددددعيفة او غيدددددددددر املميدددددددددزة لغدددددددددرض اسدددددددددتبعادباب تدددددددددم اسدددددددددتعما  

للعيندددددددددات املسدددددددددتقلة ملعرفدددددددددة الفددددددددروق بدددددددددين املجمدددددددددوعتين العليدددددددددا  (T-testبددددددددار  طريقددددددددة املجمدددددددددوعتين املتطدددددددددرفتين باسدددددددددتعما  اخت

 لكددددددل عبددددددارة تدددددي كددددددل محددددددور مدددددن اعيدددددد  درجددددددة تدددددي املقيدددددداس البالغددددددة  
 
( الدددددد  3والددددددنيا مددددددن الدددددددرجاتب اذ تدددددم ترتيددددددب القدددددديم تنا ليدددددا

يددددددددم حسدددددددداب الفددددددددروق بددددددددين %( مددددددددن القدددددددديم الدددددددددنيا 27%( مددددددددن القدددددددديم العليددددددددا و  27( يددددددددم تددددددددم اختيددددددددار  1ادنددددددددى درجددددددددة والبالغددددددددة  

املجمددددددددوعتين. وقددددددددد بييددددددددت النتددددددددائو معنويددددددددة الفددددددددروق بددددددددين القيمتددددددددين العليددددددددا والدددددددددنيا ولجميددددددددع فقددددددددرات ا سددددددددتبيانةب  ذ  يددددددددرت 

( ممددددددددا يددددددددد  عيدددددددد  معنويددددددددة الفددددددددروق ويددددددددد  عيدددددددد  قدددددددددرة الفقددددددددرات تددددددددي التمييددددددددز بددددددددين 0.05مسددددددددتويات الخطددددددددت بدرجددددددددة اقددددددددل مددددددددن  

 (6ا جابات. وكما موضح تي الجدو  
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 يبين الفروق بين الجموعة العليا والدنيا لمستبانة فقد البحث (6ل )جدو 

 تسلسل العبارة املجال
 tقيمة  املجموعة العليا املجموعة الدنيا

 املحسوبة
 مستوى الخطا

 ع± س   ع± س  

 0.006 3.070 0.467 2.270 0.505 1.640  1 املجال األول 

 0.001 4.082 0.522 0.2450 0.522 1.550  2 املجال األول 

 0.001 3.737 0.505 0.2360 0.522 1.550  3 املجال األول 

 0.048 2.108 0.405 2.180 0.405 1.820  4 املجال األول 

 0.002 3.500 0.522 2.550 0.302 1.910  5 املجال األول 

 0.013 2.739 0.467 2.270 0.467 1.730  6 املجال األول 

 0.001 3.708 0.894 2.000 0.000 1.000  7 املجال األول 

 0.039 2.206 0.820 1.550 0.000 1.000  8 املجال األول 

 0.006 3.068 0.786 1.730 0.000 1.000  9 املجال األول 

 0.000 5.916 0.505 0.2640 0.505 1.360  10 املجال األول 

 0.003 3.381 0.505 2.360 0.505 1.640  1 املجال الثاني

 0.042 2.169 0.467 2.270 0.302 1.910  2 املجال الثاني

 0.005 3.130 0.000 3.000 0.674 2.360  3 املجال الثاني

 0.011 2.798 0.505 2.360 0.405 1.820  4 املجال الثاني

 0.013 2.739 0.467 2.270 0.467 1.730  5 املجال الثاني

 0.001 3.873 0.522 2.550 0.467 1.730  6 املجال الثاني

 0.024 2.440 0.467 2.270 0.405 1.820  7 املجال الثاني

 0.000 9.238 0.522 2.450 0.000 1.000  8 املجال الثاني

 0.000 12.264 0.000 3.000 0.467 1.270  9 املجال الثاني

 0.000 6.708 0.405 2.820 0.000 2.000  10 املجال الثاني

 0.000 4.303 0.000 3.000 0.701 2.090  1 املجال الثالث

 0.003 3.443 0.522 2.450 0.467 1.730  2 املجال الثالث

 0.048 2.108 0.405 2.180 0.405 1.820  3 املجال الثالث

 0.000 11.628 0.000 3.000 0.674 0.640  4 املجال الثالث

 0.000 8.964 0.000 3.000 0.505 1.640  5 املجال الثالث

 0.000 6.054 9.230 61.000 7.115 39.730 الكلي

 (.0.05ذا كان مستوى الخطا أصغر من )( إ0.05* معنوي عند مستوى الخطا )

 (.20=2-11+11* درجة الحرية )

 الصورة النهائية ألداة البحث )االستبانة(:

بعددددددددددد ان تددددددددددم اجددددددددددراا املعدددددددددداممت العلميددددددددددة ألداة البحددددددددددث  ا سددددددددددتبانة( أصددددددددددبحت تددددددددددي صددددددددددوروها النهائيددددددددددة ومكوندددددددددده مددددددددددن 

ألو   مدددددددددا مدددددددددد  امدددددددددتمك مددددددددددرس التربيدددددددددة التربيدددددددددة قليدددددددددل( وتضدددددددددمن املجدددددددددا  ا -متوسددددددددد   –بدددددددددثمث بددددددددددائل  كثيدددددددددر  مجدددددددددا ت (3 

فقددددددددددددرات( واملجددددددددددددا  الثدددددددددددداني  مددددددددددددا مددددددددددددد  امددددددددددددتمك  10 –الرياضددددددددددددية الكفددددددددددددااة املعرفيددددددددددددة تددددددددددددي تكنولوجيددددددددددددا التعلدددددددددددديم ا لكترونددددددددددددي 

فقددددددددرات( واملجددددددددا  الثالددددددددث  مدددددددددا  10 -مدددددددددرس التربيددددددددة الرياضددددددددية الكفددددددددااة املعرفيددددددددة تددددددددي قيدددددددددادة الحاسددددددددوب و ددددددددبكات ا نترنددددددددت 
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 فقددددددددددددددرات( 5 -درس التربيددددددددددددددة الرياضدددددددددددددية كفايددددددددددددددات تصدددددددددددددميم برمجيددددددددددددددات بالوسدددددددددددددائ  املتعددددددددددددددددة التعليميدددددددددددددة مدددددددددددددد  امددددددددددددددتمك مددددددددددددد

 مدددددددن الفقدددددددرات او يضدددددديف ليدددددددا بعدددددددد بددددددد ه ا جدددددددرااات وقبدددددددل ( فقدددددددرة25ليصددددددبح مجمدددددددوع الفقدددددددرات  
 
ب ولدددددددم يحدددددد ف الباحدددددددث أيدددددددا

 (1البدا بتو يعيا عي  العينة. ميحق 

 التطبيق النهائي للمقياس

عيددددددددددددد   2/5/2021وأسددددددددددددتمر يميددددددددددددة أسددددددددددددابيع لغايددددددددددددة  11/4/2021بتدددددددددددداري   للمقيدددددددددددداس املعرتددددددددددددي تددددددددددددم التطبيددددددددددددق النهددددددددددددا ي

 تي تربية بغداد الكرخ الثانية .( مدرس ومدرسة 60عينة التطبيق والبالغ عددبم  

ظم ا تية: الوسائل اإلحصائية:  استعمل الباحث الن 

   نظامMicrosoft Excel.لغرض تنزيل البيانات وتبسيطيا ) 

  برنامو SPSS Ver 20:لغرض معالجة البيانات  حصائيا من خم  استعما  القوانين ا حصائية ا تية ) 

 .اليسبة املئوية 

 .)الوس  الحسابي  للبيانات غير املبوبةب واملرجح او املو ونب ولتو يع تكراري من الفئات 

 .الوس  الحسابي 

 .ا نحراف املعياري 

 .معامل ا لتواا 

 .معامل الفاكورنباخ 

 عامل ا رتبان البسي .م 

 عرض النتائت

يبددددددددددددددددين تكددددددددددددددددرارات البدددددددددددددددددائل ونسدددددددددددددددداها املئويددددددددددددددددة والوسدددددددددددددددد  الحسددددددددددددددددابي املددددددددددددددددرجح واألبميددددددددددددددددة اليسددددددددددددددددبية وتقددددددددددددددددديربا  (7جةةةةةةةةةةةةةةةةدول )

تدددددددي مجدددددددا  مدددددددا مدددددددد  امدددددددتمك مددددددددرس التربيدددددددة التربيدددددددة الرياضدددددددية الكفدددددددااة املعرفيدددددددة تدددددددي تكنولوجيدددددددا  اللفظيلعبدددددددارات ا سدددددددتبانة

 التعليم ا لكتروني

 ت

 املعالم ا حصائية بدائلال

 قليل متوسط كبير
 التقدير اللفظي األهمية النس ية س  املرجح

 % ك % ك % ك

 متوسط 65.00 1.95 18.33 11 68.33 41 13.33 8 1

 متوسط 70.56 2.12 11.67 7 65.00 39 23.33 14 2

 متوسط 66.11 1.98 15.00 9 71.67 43 13.33 8 3

 متوسط 67.78 2.03 8.33 5 80.00 48 11.67 7 4

 متوسط 70.56 2.12 8.33 5 71.67 43 20.00 12 5

 متوسط 68.89 2.07 8.33 5 76.67 46 15.00 9 6

 قليل 49.44 1.48 63.33 38 25.00 15 11.67 7 7

 قليل 45.00 1.35 76.67 46 11.67 7 11.67 7 8

 قليل 47.78 1.43 71.67 43 13.33 8 15.00 9 9

 كبير 80.00 2.40 16.67 10 26.67 16 56.67 34 10

 (.60العدد الكلي )
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فةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةال مةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةدى امةةةةةةةةةةتالك مةةةةةةةةةةدرس التربيةةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةية الكفةةةةةةةةةةاءة املعرفيةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي تكنولوجيةةةةةةةةةةا التعلةةةةةةةةةةيم  -

ملدددددددددددسئو  عدددددددددددن بدددددددددددو محدددددددددددور العمدددددددددددلية التعليميددددددددددة وا ( ذلددددددددددك  ن املعلددددددددددم7  ويعددددددددددز  الدددددددددد  النتددددددددددائو تددددددددددي جدددددددددددو   : االلكترونةةةةةةةةةةي

أبدددددددددددددداف العمليددددددددددددة التعليميددددددددددددةب فددددددددددددإن أ  عمليدددددددددددة النهددددددددددددوض بدددددددددددتداا املعلددددددددددددم تددددددددددددرتب  ارتباطددددددددددددا مبا دددددددددددددرا بعمليدددددددددددددات ق تحقيدددددددددددد

 (66: 8 داخل املؤسسة التعليمية  التحدسين والتطوير التى تتم

 للتعامدددددددددددل مدددددددددددع الحاسددددددددددددب وا نترنددددددددددددتب
 
 ولكدددددددددددي يدددددددددددتمكن املعلدددددددددددم مدددددددددددن القيدددددددددددام بتلدددددددددددك األدوارب ييبغدددددددددددي أن يكدددددددددددون مدددددددددددؤبم

  ذا مدددددددددددا تدددددددددددم  عدددددددددداد مدررددددددددد ي التربيدددددددددة الرياضدددددددددية بكليدددددددددات التربيدددددددددة ببا ضدددددددددافة  لددددددددددى 
 
ويمكدددددددددددن أن يكدددددددددددون ذلدددددددددددك التتبيدددددددددددل فعدددددددددددا 

تددددددددددددددريب مدرردددددددددددد ي التربيددددددددددددة الرياضددددددددددددية أينددددددددددددداا الخدمدددددددددددددة مدددددددددددددن خددددددددددددددم  دورات تدريبيددددددددددددددة مددددددددددددددستمرة يددددددددددددددتم تددددددددددددددصميميا فددددددددددددددي ضددددددددددددددوا 

 (76:  1 ا نترنت واملدرسة ا لكترونية التدددريس باسددتخدام الحاسددب و 

أن التحددددددددددو  مددددددددددن نظددددددددددام الددددددددددتعلم التقليدددددددددددي والدددددددددد ي  عتبددددددددددر فيدددددددده املعلددددددددددم بددددددددو محددددددددددور العمليددددددددددة التعليميددددددددددة الدددددددد ي لدددددددددده 

دالتعلم والدددددددددددد ي يقددددددددددددوم علددددددددددددى مبدددددددددددددأ بددددددددددددام وبددددددددددددو الوصددددددددددددو  بددددددددددد E-Learningي و دددددددددددددائف معروفدددددددددددددة الددددددددددد  نظدددددددددددددام الدددددددددددددتعلم ا لكترونددددددددددد

للمدددددددتعلم بدددددددصرف النظدددددددر عدددددددن مكددددددان بددددددو تددددددي أي وقددددددت يناسددددددبه وجعددددددل املددددددتعلم بددددددو محددددددور العمليددددددة التعليميددددددة با عتمدددددداد عيدددددد  

 فددددددددي أدوار
 
 جددددددددد ريا

 
املعلددددددددم املتعددددددددارف عل هدددددددددا  لددددددد  أدوار وو دددددددائف جديدددددددددة تدددددددي الدددددددددتعلم  الدددددددتعلم الددددددد اتيب عددددددددادة يتطلددددددددب تحددددددددو 

مدددددددددددددددصمم ليخبدددددددددددددددرات  -دم أن يدددددددددددددددتقن بددددددددددددددد ه األدوار والو دددددددددددددددائفب ومدددددددددددددددن بددددددددددددددد ه األدور باحدددددددددددددددث ا لكترونددددددددددددديب ييبغدددددددددددددي علدددددددددددددى املعلدددددددددددددد

 (49:  9 مقدم للمحتو ( -تكنولوجي-التعليمية

 (145:  10)(. 0.66( مقسم علل ثالث عبارات = )2=1-3التقدير اللفظي )املدى 

 1 – 1.66 .قليل   

 1.67 – 2.33 . متوس   

 2.34 – 3.00   .كبير 

يبددددددددددين تكددددددددددرارات البدددددددددددائل ونسدددددددددداها املئويددددددددددة والوسدددددددددد  الحسددددددددددابي املددددددددددرجح واألبميددددددددددة اليسددددددددددبية وتقددددددددددديربا اللفظددددددددددي  (8جةةةةةةةةةةدول )

تددددددددددددي مجدددددددددددا  مددددددددددددا مدددددددددددد  امدددددددددددتمك مدددددددددددددرس التربيدددددددددددة الرياضددددددددددددية الكفدددددددددددااة املعرفيدددددددددددة تددددددددددددي قيدددددددددددادة الحاسددددددددددددوب  لعبدددددددددددارات ا سدددددددددددتبانة

 و بكات ا نترنت

 ت

 املعالم اإلحصائية البدائل

 قليل وس مت كبير
 التقدير اللفظي األبمية اليسبية س  املرجح

 % ك % ك % ك

 متوس  65.56 1.97 20.00 12 63.33 38 16.67 10 1

 كبير 86.67 2.60 8.33 5 23.33 14 68.33 41 2

 متوس  67.22 2.02 15.00 9 68.33 41 16.67 10 3

 متوس  67.22 2.02 11.67 7 75.00 45 13.33 8 4

 متوس  66.11 1.98 16.67 10 68.33 41 15.00 9 5

 متوس  68.33 2.05 15.00 9 65.00 39 20.00 12 6

 متوس  68.33 2.05 8.33 5 78.33 47 13.33 8 7

 متوس  55.56 1.67 46.67 28 40.00 24 13.33 8 8

 متوس  70.00 2.10 21.67 13 46.67 28 31.67 19 9

 متوس  70.56 2.12 8.33 5 71.67 43 20.00 12 10

 (.60العدد الكلي )
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: يبدددين امةةةتالك مةةةدرس التربيةةةة الرياضةةةية الكفةةةاءة املعرفيةةةة فةةةي قيةةةادة الحاسةةةوب وشةةةبكات االنترنةةةت فةةةي مجةةةال مةةةا مةةةدى -

 ن أعيدد  أبميددة نسددبية كانددت تدي العبددارة الثانيددة  اسددتطيع ادارة امللفددات مدن انشدداا وحفددظ واستيسدداخ(ب تددي حددين  (8جددو  

 لي ا املحور كانت تي العبارة الثامنة  احدد كيفية توصيل الحاسوب بشبكة ا نترنت(.  ن أدنى أبمية نسبية

امدددددددتمك مددددددددرس التربيدددددددة الرياضدددددددية الكفدددددددااة ويعدددددددز  الباحدددددددث الددددددد  النتيجدددددددة التدددددددي ا دددددددارة ال هدددددددا الدراسدددددددة باليسدددددددبة الددددددد  

ة الثانيددددددددددة  اسدددددددددددتطيع ادارة املعرفيددددددددددة تددددددددددي قيددددددددددادة الحاسدددددددددددوب و ددددددددددبكات ا نترنددددددددددت:  ن أعيددددددددددد  أبميددددددددددة نسددددددددددبية كانددددددددددت تدددددددددددي العبددددددددددار 

امللفددددددددات مددددددددن انشدددددددداا وحفددددددددظ واستيسدددددددداخ(بان معظددددددددم مدرردددددددد ي التربيددددددددة الرياضددددددددية يمتلكددددددددون أجيددددددددزة حاسددددددددوب ومددددددددن يددددددددم فددددددددان 

 قدروهم وكفاياوهم تكون مرتفعة تي التعامل مع البرامو الحاسوبية والتي   تتطلب ميارة عالية تي استخداميا.

مدددددددددن الناحيدددددددددة العلميدددددددددة بدددددددددل   بدددددددددد مدددددددددن اسدددددددددتطاعته التعامدددددددددل مدددددددددع وكددددددددد لك وجدددددددددوب ا بتمدددددددددام بددددددددداملعلم لددددددددديس فقددددددددد  

متطلبدددددددددات العصدددددددددر ممدددددددددا يجعدددددددددل تدددددددددوافر عددددددددددد كددددددددداف مدددددددددن املدددددددددؤبلين والقدددددددددادرين عيددددددددد  متابعدددددددددة عمدددددددددل النظدددددددددام ا لكتروندددددددددي وبددددددددد ا 

يوكدددددددد عيددددددد  ابميدددددددة املعلددددددددم عيددددددد  ادارة امللفدددددددات تددددددددي الحاسدددددددوب ومدددددددا يجدددددددب ان يكددددددددون عليددددددده مدددددددن كفايددددددددات للتعامدددددددل مدددددددع ادواتدددددددده 

 (21:11 ه.وتطبيقات

يبددددددددددين تكددددددددددرارات البدددددددددددائل ونسدددددددددداها املئويددددددددددة والوسدددددددددد  الحسددددددددددابي املددددددددددرجح واألبميددددددددددة اليسددددددددددبية وتقددددددددددديربا اللفظددددددددددي  (9جةةةةةةةةةةدول )

لعبددددددددددددارات ا سددددددددددددتبانة تددددددددددددي مجددددددددددددا  مددددددددددددا مددددددددددددد  امددددددددددددتمك مدددددددددددددرس التربيددددددددددددة الرياضددددددددددددية كفايددددددددددددات تصددددددددددددميم برمجيددددددددددددات بالوسددددددددددددائ  

 املتعددة التعليمية

 ت

 املعالم اإلحصائية البدائل

 قليل متوس  كبير
 التقدير اللفظي األبمية اليسبية س  املرجح

 % ك % ك % ك

 كبير 90.00 2.70 8.33 5 13.33 8 78.33 47 1

 متوس  67.78 2.03 15.00 9 66.67 40 18.33 11 2

 متوس  66.67 2.00 11.67 7 76.67 46 11.67 7 3

 كبير 85.56 2.57 8.33 5 26.67 16 65.00 39 4

 كبير 82.22 2.47 15.00 9 23.33 14 61.67 37 5

 (.60العدد الكلي )

فةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةال مةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةدى امةةةةةةةةةةةتالك مةةةةةةةةةةةدرس التربيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية كفايةةةةةةةةةةةات تصةةةةةةةةةةةميم برمجيةةةةةةةةةةةات بالوسةةةةةةةةةةةائط املتعةةةةةةةةةةةددة  -

(  ن أعيددددددددد  أبميددددددددة نسدددددددددبية كانددددددددت تدددددددددي العبددددددددارة ا ولددددددددد   احدددددددددد املعدددددددددايير التربويددددددددة والفنيدددددددددة تدددددددددي 9: يبدددددددددين جدددددددددو   التعليميةةةةةةةةة

يددددددة(ب تددددددي حددددددين  ن أدنددددددى أبميدددددددة نسددددددبية ليدددددد ا املحددددددور كانددددددت تدددددددي العبددددددارة الثالثددددددة  يددددددتمكن مدددددددرس التربيدددددددة البرمجددددددة التعليم

 الرياضية من دمو النصوص والصور والرسومات وا صوات تي ملف عرض تقدي ي واحد(.

قلددددددددددددة امددددددددددددتمك مدددددددددددددرس التربيددددددددددددة الرياضددددددددددددية الكفددددددددددددااة املعرفيددددددددددددة تددددددددددددي كفايددددددددددددات تصددددددددددددميم ويعددددددددددددز  الباحددددددددددددث ذلددددددددددددك الدددددددددددد  

بالوسدددددددددائ  املتعددددددددددددة التعليميدددددددددة الددددددددد  ان مرحلددددددددددة تصدددددددددميم برمجيددددددددددات بالوسدددددددددائ  املتعدددددددددددة التعليميددددددددددة تعتبدددددددددر مددددددددددن  برمجيدددددددددات

املراحدددددددددل املتقدمدددددددددة تددددددددددي التعلددددددددديم ا لكترونددددددددددي وىدددددددددي تتطلددددددددددب قددددددددددرات تعليميددددددددددة وتدريبيدددددددددة كبيددددددددددرة  يتقنهدددددددددا الكثيددددددددددر مدددددددددن مدرردددددددددد ي 

صددددددو   هددددددم الدددددد  الدرجددددددة املطلوبددددددة مددددددن الكفايددددددة مددددددن خددددددم  التربيددددددة الرياضددددددية تددددددي تربيددددددة بغددددددداد الكددددددرخ الثانيددددددة وانمددددددا يمكددددددن الو 

 .(77:12 ا لتحاق تي الدورات التدريبية من اجل ا رتقاا بالكفااة املينية ملدرس التربية الرياضية. 

م( الدددددددددددد  أن اسددددددددددددتخدام الددددددددددددتعلم ا لكتروندددددددددددددي 2006 وتددددددددددددي بدددددددددددد ا الصدددددددددددددد  شدددددددددددددير "محمددددددددددددد سددددددددددددعد  غلددددددددددددو  ب وأخدددددددددددددرون 

ارات التربيدددددددددة الرياضدددددددددية يواجددددددددده العديدددددددددد مدددددددددن املشدددددددددكمت أبميدددددددددا عددددددددددم تمكدددددددددن املعلدددددددددم مدددددددددن بتدواتددددددددده املختلفدددددددددة تدددددددددي تددددددددددريس ميددددددددد

 مددددددددددع بقيددددددددددة 
 
 متكددددددددددامم

 
تصددددددددددميم دروس تعليميددددددددددة أو برمجيددددددددددات تكددددددددددون تكنولوجيددددددددددا التعلدددددددددديم بوسددددددددددائليا وأدواوهددددددددددا املختلفددددددددددة جددددددددددزاا

 .(27ب 26: 7 الدرس 
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 االستنتاجات

ي توصددددددددددلت  ل هددددددددددا الدراسددددددددددة وتفسدددددددددديرباب تسددددددددددتيتو بعددددددددددد  كمددددددددددا  الباحددددددددددث  جددددددددددرااات الدراسددددددددددةب وعددددددددددرض النتددددددددددائو التدددددددددد

 ا تي:

بنددددددددداك ضدددددددددعف تدددددددددي درجدددددددددة امدددددددددتمك مدررددددددددد ي التربيدددددددددة الرياضدددددددددية للكفدددددددددااة املعرفيدددددددددة تدددددددددي تكنولوجيدددددددددا التعلددددددددديم ا لكتروندددددددددي  1

 بتدواوها املختلفة بالتعليم الثانوي ب  نه مدرس التربية الرياضية   عتمد عي  التدريس بالتعلم ا لكتروني .

 . ك مدرس التربية الرياضية الكفااة املعرفية تي قيادة الحاسوب و بكات ا نترنت متوسطةدرجة امتم 2

درجدددددددددددة امدددددددددددتمك مددددددددددددرس التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية الكفدددددددددددااة املعرفيدددددددددددة تدددددددددددي كفايدددددددددددات تصدددددددددددميم برمجيدددددددددددات بالوسدددددددددددائ  املتعدددددددددددددة  3

 التعليمية كانت متوسطة .

 التوصيات

قسدددددددددددم ا عدددددددددددداد والتددددددددددددريب تدددددددددددي تربيدددددددددددة بغدددددددددددداد الكدددددددددددرخ الثانيدددددددددددة  تنظددددددددددديم دورات تدريبيدددددددددددة ملدررددددددددددد ي التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية تدددددددددددي 1

 واملرتبطة بالتعلم ا لكتروني عبر ا نترنت.

التددددددددددى  ضدددددددددرورة تزويدددددددددد مقدددددددددررات طدددددددددرق التددددددددددريس عيددددددددد  اخددددددددددتمف التخصددددددددددصات بددددددددددتبم الكفايددددددددددات ا لكترونيددددددددددة وامليددددددددددارات 2

 .عدصر التعلم ا لكترونييجدب أن يتقنهدا مدرر ي التربية الرياضيةب وذلدك ملواكبدة تحدديات 

عقدددددددددددد دورات متخصصدددددددددددة  كسددددددددددداب مدرردددددددددددد ي التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية امليدددددددددددارات ا ساسددددددددددددية لتصدددددددددددميم الددددددددددددروس وا نشددددددددددددطة  3

 ا لكترونية وتصميم البرامجيات والوسائ  املتعدد.

 رب  تقويم ا داا الو يفي ملدرر ي التربية الرياضية بحضور ب ه الدورات التدريبية والتطويرية. 4

 العربية واالجن ية املراجع

الحربددددددديب مطالددددددددب أسددددددددتخدام التعلدددددددديم ا لكتروندددددددي لتدددددددددريس الرياضدددددددديات باملرحلددددددددة الثانويدددددددة مددددددددن وجيددددددددة نظددددددددر املدرسددددددددين ب  1

 .2013أطروحة دكتوراه ب كلية التربية ب جامعة أم القر  ب مكة ب 

ميددددددددددد  الثانويدددددددددددة ب الزيددددددددددداني محمدددددددددددد نقدددددددددددم عدددددددددددن الحمدددددددددددداني؛ الخصدددددددددددائ  السدددددددددددايكومترية لقيددددددددددداس قلدددددددددددق ا متحدددددددددددان لدددددددددددد  تم  2

 .2018 رسالة ماجستير ب كلية العلوم ا جتماعية وا نسانيةب جامعة مستغانم ب الجزائر ب

محمددددددددددد امددددددددددين املفتددددددددددي واخددددددددددرونب القددددددددددابرةب دار مكدددددددددددو  ترجمددددددددددةب تقيدددددددددديم الطالددددددددددب التجمي ددددددددددي والتكددددددددددوينيبلددددددددددوم واخددددددددددرون؛  3

 .1983جيلب

ايددددددددددات الددددددددددتعلم ا لكترونددددددددددي لددددددددددد  أعضدددددددددداا بيئددددددددددة مددددددددددد  تددددددددددوافر كفب  2019 ددددددددددعبان حل ددددددددددى حددددددددددافظ ب ا ددددددددددرف ابددددددددددو الوفدددددددددداب 4

 التدريس بكليات التربية الرياضية واتجاباوهم نحوبا تي ضوا متطلبات العمل امليي.

لتددددددددددددددريس الفيزيددددددددددددداا  مة لمت الدددددددددددددتعلم ا لكترونددددددددددددي اكفاياو لتطددددددددددددوير مقترب تصدددددددددددددور  2014كريمددددددددددددة عبدددددددددددددد ا لدددددددددددده محمدددددددددددددود ب  5

 ة.الثانويةب أ ها ب السعوديلمرحلة ت امعلمالد  

ب تكنولوجيدددددددددددددا التعلددددددددددددديم واسدددددددددددددالياها تدددددددددددددي التربيدددددددددددددة  محمدددددددددددددد سدددددددددددددعد  غلدددددددددددددو  بومكدددددددددددددارم ابوبرجدددددددددددددةب وبددددددددددددداني سدددددددددددددعيد عبدددددددددددددداملنعم 6

 م(.2006ب القابرة : مركز الكتاب لليشر .   2الرياضية ب ن

 .1999ب دار اليشر الدولي بالرياض ب السعودية ب 2قنديل ب ياسب الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ب ن 7

 . 2010ب القابرة ب 2الحميد ب محمد ب البحث العل ي تي تكنولوجيا التعليم ب نعبد  8

 ألدواره املسدددددددددتقبلية تدددددددددي نظدددددددددام التعلددددددددديم ا لكتروندددددددددي عدددددددددن بعدددددددددد". املدددددددددؤتمر  (٢٠٠٦عزمددددددددديب نبيدددددددددل جددددددددداد  9
 
كفايدددددددددات املعلدددددددددم وفقدددددددددا

 الدولي للتعلم من بعدب مسق : سلطنة عمان.

10 Fischer.Euqcnce,O.H.rational,Surver Hery Rolt.Newyork, 1955,p.145. 

11 Harriman, G. (2004). What is Blended Learning? E-Learning Resources. Retrieved March 21st, 2013. 

12 Flipped institute website. (2017). How to flip your classroom. Retrieved on: 01/08/2017, From: 

http://flippedinstitute.org/how-to-flip . 

http://flippedinstitute.org/how-to-flip
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 استمارة استبيان (1) مةةةةلحق

 ا ستبيان بصورته ا ولية

 ما مد  امتمك مدرس التربية الرياضية الكفااة املعرفية تي تكنولوجيا التعليم ا لكتروني  األو  :السؤا  

 املالحظات قليل متوسط كبير الكةةةةةةفةةةةةةةايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت

     ما بية التعليم ا لكتروني 1

     ا ملام بخصائ  وابداف التعليم ا لكتروني 2

     ا ملام باساليب التعليم ا لكتروني 3

     ا ملام بفوائد التعليم ا لكتروني 4

     ا ملام بسلبيات التعليم ا لكتروني 5

6 
املدددددددددددددام بميدددددددددددددام التعلددددددددددددديم ا لكتروندددددددددددددي تدددددددددددددي درس التربيدددددددددددددة 

 الرياضية
    

     لطالب املتعلم الكترونباا ملام بصفات ا 7

8 
ا ملدددددددام بخطدددددددوات التحدددددددو  مدددددددن التعلددددددديم التقليددددددددي الددددددد  

 التعليم ا لكتروني
    

9 
ا ملددددددددددددام بددددددددددددالفرق بددددددددددددين التعلدددددددددددديم ا لكترونددددددددددددي والتعلدددددددددددديم 

 التقليدي
    

10 
ا ملددددددددددددددام بمواصددددددددددددددفات ا دوات وا جيددددددددددددددزة تددددددددددددددي التعلدددددددددددددديم 

 ا لكتروني
    

  يصيح     لكترونيا ملام بصعوبات التعليم ا 11

12 
ا ملددددددام بددددددالفرق بددددددين التعلدددددديم ا لكترونددددددي والتعلدددددديم عددددددن 

 البعد
  يصيح   

 

 ما مد  امتمك مدرس التربية الرياضية الكفااة املعرفية تي قيادة الحاسوب و بكات ا نترنت  :السؤا  الثاني

 ملالحظاتا قليل متوسط كبير الكةةةةةةفةةةةةةةايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت

1 
امتلددددددك ميددددددارات التشددددددغيل ا ساسددددددية لنظددددددام النوافدددددد  

windows 
    

     استطيع ادارة امللفات من انشاا وحفظ واستيساخ 2

3 
اسدددددددددددددددتطيع نشدددددددددددددددغيل ا جيدددددددددددددددزة امليحقدددددددددددددددة بالحاسدددددددددددددددوب 

 كالطابعة والكاميرا
    

     استخدم برنامو العروض التقديمية بور بوييت 4

     اكسلاستخدم برنامو الجداو   5

     اتعامل مع برامو الوسائ  املتعددة التعليمية 6

     استطيع ان احدد نوع الشبكة 7

  يصيح    استخدم برامو الحماية لتفح  وا الة الفيروسات 8

     احدد كيفية توصيل الحاسوب بالشبكة ا نترنت 9
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 ملالحظاتا قليل متوسط كبير الكةةةةةةفةةةةةةةايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت

10 
لدددددد  مددددددرس التربيدددددة الرياضدددددية القددددددرة عيددددد  تاسددددديس 

 ني والتعامل معهبريد الكترو
    

11 
لد  مدرس التربية الرياضدية القددرة التواصدل صدورة 

 وصوت مع الطلبة
    

  يصيح    اتفح  الخلل تي حالة عمل البرامو 12

  يصيح    استخدم قواعد البيانات  اكسس( 13

 

 وسائ  املتعددة التعليميةما مد  امتمك مدرس التربية الرياضية كفايات تصميم برمجيات بال:  السؤا  الثالث

 املالحظات قليل متوسط كبير الكةةةةةةفةةةةةةةايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت

     تي البرمجة التعليمية احدد املعايير التربوية والفنبة 1

2 
 سددتطيع مدددرس التربيددة الرياضددية تحويدددل املددادة التعليميددة العمليددة الددد  دروس 

 الكترونية
    

   يصيح    الكتب والبرامو من ا نترنتاقوم بتنزيل  3

   يصيح    استخدم برنامجا لفك وضغ  امللفات التي تم تحميليا 4

   يصيح    لدي القدرة عي  تقييم البرمجيات التعليمية الجابزة 5

6 
يددددددتمكن مدددددددرس التربيددددددة الرياضددددددية مددددددن دمددددددو النصددددددوص والصددددددور والرسددددددومات 

 (Power Point  بور بوييتوا صوات تي ملف عرض تقدي ي واحد
    

7 
تدددددي  يددددتمكن مددددددرس التربيددددة الرياضدددددية مددددن دمدددددو النصددددوص والصدددددور واللقطددددات

 عرض فمش ي
    

8 
مدددددرس التربيددددة الرياضددددية مددددن تضددددمين ا نشددددطة التعليميددددة العمليددددة   سددددتطيع

 املناسبة تي الدرس ا لكتروني
    

 أراا الخبراا واملختصين (2ملحق )

 مكان العمل االختصاص واالسمالدرجة العلمية  ت

 جامعة بغداد -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  طرائق تدريس أ.د أسماعيل محمد رضا 1

 جامعة بغداد -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  أختبارات وقياس أ.د أيمان حسين 2

 جامعة بغداد -الرياضة  كلية التربية البدنية وعلوم أختبارات وقياس أ.د عباس عيي ع اب 3

 جامعة بغداد -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  أختبارات وقياس أ.د أسامة أحمد 4

 جامعة بغداد -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  تدريب أ.د سلوان صالح جاسم 5

 عة بغدادجام -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  تعلم حركي أ.د محمد عبد الحسين 6

 واس  جامعة -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  تعلم حركي أ.م.د بشار عبد اللطيف 7

 جامعة بغداد -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  تعلم حركي أ.م.د محمد نعمة 8

 املديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية طرائق تدريس أ.م.د حيدر نوار 9

 الجامعة العراقية تعلم حركي ف عما ناجيأ.م.د سي 10

 املديريرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية ا دارة الرياضية م.د عيي عطية 11
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دور اليشددان البددددني الرياضددد ي تدددي التقليددل مدددن اليشدددان الحركدددي الزائددد لدددد  تمميددد  الطدددور وهدددف الدراسدددة  لددد  معرفدددة 

-10واملتدراوو أعمدداربم مدا بددين  ( تلميدد  باملدرسدة ا بتدائيددة 40ا بتددا ي اسدتخدم البدداحثون املدنرج الوصددفي عيد  عينددة قددربا  

( تلميد  كعيندة مدن التمميد  املمارسدين لليشدان البددني الرياضد يب املنخدرطين تدي 20 واملقسمة عي  عييتين مستقلتين  ( سنة11

حيث اعتمدا ( تلمي  كعينة من لتممي  الغير ممارسين لليشان البدني الرياض يب 20مختلف النوادي والجمعيات الرياضية و  

 الباحثون عي  مقياس تقديرا ليشان الحركي الزائد.

املسدددتقلتين لدددد  التمميددد   املجمدددوعتين بدددين  حصدددائية د لدددة ذات فدددروق ور  يدددوأسدددفرت بددد ه الدراسدددة عيددد : 

لصدددددددالح التمميددددددد  املمارسدددددددين  املمارسدددددددين لليشدددددددان البددددددددني الرياضددددددد ي والتمميددددددد  الغيدددددددر ممارسدددددددين لليشدددددددان البددددددددني الرياضددددددد ي

بدددددددددداهب الحركددددددددددة لليشددددددددددان البدددددددددددني الرياضدددددددددد ي تددددددددددي كددددددددددل أبعدددددددددداد اليشددددددددددان الحركددددددددددي الزائددددددددددد املتمثلددددددددددة تددددددددددي ا ندفاعيددددددددددةب ضددددددددددعف ا نت

املفرطدددددددددةب لليشدددددددددان البددددددددددني الرياضددددددددد ي دور ايجدددددددددابي وفعدددددددددا  تدددددددددي التقليدددددددددل مدددددددددن اليشدددددددددان الحركدددددددددي الزائدددددددددد لدددددددددد  تمميددددددددد  السدددددددددنة 

 .الخامسة ابتدا ي ذكور(

 .تممي  الطور ا بتدا ي باليشان الحركي الزائد  باليشان البدني الرياض ي :  الكلمات املفتاحية

The role of sports physical activity in reducing excessive motor activity for primary stage students 

Dr. Azizi Ibrahim1, Prof. Mazen Hadi Kazar2, Prof. Talhi Iman3, Prof. Kasuri Osama4 

 

The study aims to know the role of physical sports activity in reducing hyperactivity of primary school 

students. The researchers used the descriptive approach on a sample of 40 students, aged between (10-11) years, 

divided into two independent samples (20 students of the students practicing physical activity, who are involved 

in various sports clubs and associations, and 20 students who are not practicing physical activity), where the 

researchers relied on a scale to estimate hyperactivity. The results of this study were: - there are statistically 

significant differences between the two independent groups of students who practice physical activity and 

students who do not practice it in favor of students who practice physical activity in all dimensions of 

hyperactivity represented in impulsivity, poor attention, and excessive movement. - Physical activity has a 

positive and effective role in reducing hyperactivity for fifth year primary male students. 

Keywords: sports physical activity, excessive motor activity, primary stage pupils. 
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 مدخل:-1

ف دددددددي تدددددددي غايددددددددة  الوسددددددد  املدررددددددد ي  عتبدددددددر اليشدددددددان البددددددددني الرياضددددددد ي مدددددددن أبدددددددم األنشدددددددطة التددددددددي يمارسددددددديا التلميددددددد  تدددددددي

 عددددددددددددن   ددددددددددددباع حاجاتددددددددددددهب حيددددددددددددث تعددددددددددددد 
 
األبميددددددددددددة حيددددددددددددث  عمددددددددددددل عيدددددددددددد  تكددددددددددددوين شخصددددددددددددية الطفددددددددددددل بتبعادبددددددددددددا املختلفددددددددددددة فضددددددددددددم

 ددددددددكل مدددددددددن أ ددددددددكا  العدددددددددمج السددددددددلوكي الدددددددد ي  هددددددددددف  لدددددددد  تحقيدددددددددق تغيددددددددرات تدددددددددي الطفددددددددل تجعدددددددددل  األنشددددددددطة البدنيددددددددة والرياضدددددددددية

ويعددددددددد العدددددددمج السدددددددلوكي مدددددددن األسددددددداليب الفاعلدددددددة تدددددددي عدددددددمج ا ضددددددددطراب حياتددددددده وحيددددددداة املحيطدددددددين بددددددده أك دددددددر  يجابيدددددددة وفعاليدددددددةب 

لددددددددددد  التمميددددددددددد  بددددددددددد ا النددددددددددوع  عتمدددددددددددد عيددددددددددد  نظريدددددددددددات الددددددددددتعلم السدددددددددددلوكيةب بحيدددددددددددث يقدددددددددددوم املعددددددددددالج بتحديدددددددددددد السدددددددددددلوكيات غيدددددددددددر 

املرغوبدددددددة لدددددددد  الطفدددددددل وتعدددددددديليا بسدددددددلوكيات أخدددددددر  مرغوبدددددددة وذلدددددددك مدددددددن خدددددددم  تددددددددريب التلميددددددد  عل هدددددددا تدددددددي مواقدددددددف تعليميدددددددة 

وتوجيددددددددده التلميددددددددد   مدددددددددن خمليدددددددددا تعليمددددددددده امليدددددددددارات الم مدددددددددة التدددددددددي يمكدددددددددن بمقتضددددددددداوها تخفددددددددديئ اليشدددددددددان الحركدددددددددي الزائدددددددددديدددددددددتم 

 الوجية التي تمكنه من أداا األنشطة وامليام املختلفة التي يكلف  ها.

وممدددددددا    دددددددك أن مرحلدددددددة الطفولدددددددة ىدددددددي أبدددددددم املراحدددددددل تدددددددي حيددددددداة ا نسدددددددانب ف دددددددي املرحلدددددددة التدددددددي تبندددددددى ف هدددددددا شخصدددددددية 

ف دددددددي مرحلدددددددة ميمدددددددة جدددددددددا وحساسدددددددة كونهدددددددا اللبندددددددة األساسددددددددية تدددددددي تكدددددددوين شخصدددددددية الطفددددددددل   نسدددددددان بكدددددددل معامليدددددددا وسددددددددماوهاا

بحيددددددددددث يكتسددددددددددب ف هددددددددددا امليددددددددددارات األكاديميددددددددددة وينمددددددددددوا ذكائدددددددددده وتددددددددددزداد بصدددددددددديرته عمقددددددددددا واتسدددددددددداعاب ويددددددددددزداد تعزيددددددددددز نمددددددددددوهب فمددددددددددن 

بدددددددا عيددددددد  سدددددددلوكيات الطفدددددددل  مدددددددا بطريقدددددددة  يجابيدددددددة أو خدددددددم  بددددددد ه التغيدددددددرات وغيربدددددددا تدددددددؤير عيددددددد  جواندددددددب كثيدددددددرة مدددددددن بينهدددددددا تتيير 

بطريقددددددة سددددددلبيةب أيضددددددا مددددددا يميددددددز الطفددددددل تددددددي بدددددد ه املرحلدددددددة بددددددو الحيويددددددة واليشددددددانب كمددددددا يتمتددددددع بالقدددددددرة عيدددددد  تعلددددددم امليدددددددارات 

الجسددددددددمية والحركيددددددددة الم مددددددددة ل لعدددددددداب واليشدددددددداطات العاديددددددددة التددددددددي وهدددددددددف  لدددددددد  تنميددددددددة وتطددددددددوير املفددددددددابيم الضددددددددرورية ليحيدددددددداةب 

ذا مدددددددددا يلقدددددددددى الرعايدددددددددة وا بتمدددددددددام فقدددددددددد يواجددددددددده العديدددددددددد مدددددددددن املشدددددددددكمت أو ا ضدددددددددطرابات السدددددددددلوكية والتدددددددددي قدددددددددد تم مددددددددده أمدددددددددا  

 (.18:1 طوا  حياته 

 حدددددددددد  أك ددددددددددر املشدددددددددكمت  دددددددددديوعا وانتشدددددددددارا بددددددددددين التمميدددددددددد  وخاصدددددددددة تددددددددددي املرحدددددددددة ا بتدائيددددددددددة ىدددددددددي اليشددددددددددان الزائددددددددددد أو 

 تدددددي مسدددددتو  ال وبدددددو  يدددددادة الفدددددرن الحركدددددي
 
يشدددددان الحركدددددي تخدددددرج عدددددن حددددددود املعدددددد  الطبي ددددديب حيدددددث ندددددر  ميحو دددددة جددددددا

يتسدددددلقون كدددددل شددددد ياب  بتملمدددددلب    سدددددتطيع البقددددداا تدددددي مكانددددده أو مقعددددددهب ندددددرابم يجدددددرون تدددددي كدددددل مكدددددانب -يتلدددددو   التلميددددد 

ب كدددددددددل ذلددددددددك بددددددددم بدددددددددف محددددددددددب
 
أو -األسدددددددددواق-الشددددددددارع-يحددددددددددث ذلددددددددك تددددددددي املنددددددددز   كثيددددددددري الحركددددددددة    هدددددددددؤونب يتكلمددددددددون كثيددددددددرا

ويشدددددددار  لددددددد  أن التمميددددددد  الددددددد ين  عدددددددانون مدددددددن واللعدددددددب مدددددددع التمميددددددد  ا خدددددددرينب  كمدددددددا يجددددددددون صدددددددعوبة تدددددددي التدددددددتقلم املدرسدددددددةب

اليشدددددددان الحركدددددددي الزائددددددددد يظيدددددددر لدددددددد هم قصددددددددور تدددددددي معظدددددددم جوانددددددددب عمليدددددددة ا نتبددددددداه وضددددددددعف تدددددددي القددددددددرة عيدددددددد  ا حتفدددددددا  بدددددددده 

ليشدددددددددان الحركدددددددددي الزائدددددددددد تدددددددددي مظدددددددددابر ممدددددددددا يدددددددددؤدي  لددددددددد   يدددددددددور مشدددددددددكمت تدددددددددي املندددددددددز  وأمددددددددداكن أخدددددددددر ب حيدددددددددث يظيدددددددددر اضدددددددددطراب ا

سدددددددلوكية متعدددددددددة منهدددددددا ا ندفاعيدددددددة وعددددددددم القددددددددرة عيددددددد  ا حتفدددددددا  با نتبددددددداه ا نتقدددددددا ي ملثيدددددددرات معيندددددددة  ضدددددددافة  لددددددد  القابليدددددددة 

 (.80:2لل بو  وصرف ا نتباه 

بتصددددددددددار دليدددددددددل الت دددددددددخي  ا حصدددددددددا ي ألعدددددددددراض 1987فقدددددددددد قامدددددددددت الجمعيدددددددددة األمريكيدددددددددة للصدددددددددحة النفسدددددددددية عدددددددددام 

ا ضدددددددطرابات التدددددددي  عددددددداني منهدددددددا األطفدددددددا ب أطلقدددددددت عليددددددده اضدددددددطرابات عجدددددددز أو قصدددددددور ا نتبددددددداه مدددددددع اليشدددددددان الحركدددددددي مختلدددددددف 

األعدددددددراض الحركيدددددددة  تختلدددددددف صدددددددورة اليشدددددددان الحركدددددددي الزائدددددددد بدددددددين املدددددددرابقين والبدددددددالغينب فدددددددم تظيدددددددرب وبندددددددا (44:3  الزائدددددددد

ليجدددددددون متعددددددة تددددددي القددددددرااة او مشددددددابدة  يدببددددددنفس الدرجددددددة والوضددددددوو كمددددددا لددددددد  األطفددددددا ب ولكددددددن نمحددددددظ تململيددددددم الشددددددد

 (.66:4 والسكينة التلفا  أو األنشطة التي تحتاج اليدوا

تدددددددددددددددددددي   ن بددددددددددددددددددد ا اليشدددددددددددددددددددان الحركدددددددددددددددددددي الزائدددددددددددددددددددد يتسدددددددددددددددددددبب تدددددددددددددددددددي العديدددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددددن املشدددددددددددددددددددكمت أوليدددددددددددددددددددا صدددددددددددددددددددعوبة الدددددددددددددددددددتعلم

 عددددددددددن  يددددددددددور املشددددددددددكمت السددددددددددلوكية املتمثلددددددددددة بكددددددددددون التمميدددددددددد  املضددددددددددطربين  عدددددددددددون أ ب(17:5املسددددددددددتقبل 
 
ك ددددددددددر عدوانيددددددددددة فضددددددددددم

واندفاعيدددددددددددة ويظيدددددددددددر كددددددددددد لك نقددددددددددد  امليدددددددددددارات ا جتماعيدددددددددددة لدددددددددددد هم واضدددددددددددطرابات تدددددددددددي التفكيدددددددددددر وعددددددددددددم القددددددددددددرة عيددددددددددد  الضدددددددددددب  

 .ال اتي

مددددددددددددن منطلددددددددددددق لخددددددددددددر يحدددددددددددددد "أحمددددددددددددد خدددددددددددداطر" أبميددددددددددددة حصددددددددددددة اليشددددددددددددان البدددددددددددددني الرياضدددددددددددد ي تددددددددددددي اكتسدددددددددددداب التمميدددددددددددد  

 دددددددر حظدددددددا مدددددددن غيدددددددربمب لددددددد ا بددددددددفنا للكشدددددددف القددددددددرات الحركيدددددددة وينطلقدددددددون بكدددددددل قدددددددوابم لتحقيدددددددق حيددددددداة أفضدددددددل ومتقبدددددددل أك
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عدددددددن دور ممارسدددددددة اليشدددددددان الرياضددددددد ي تدددددددي التقليدددددددل مدددددددن اليشدددددددان الحركدددددددي الزائدددددددد لدددددددد  تمميددددددد  الطدددددددور ا بتددددددددا ي التتكدددددددد مدددددددن 

فاعليددددددددددددددة القيدددددددددددددداس اليشددددددددددددددان الحركددددددددددددددي الزائددددددددددددددد لددددددددددددددد  التمميدددددددددددددد  ملسدددددددددددددداعدة األخصددددددددددددددائيين النفسددددددددددددددانيين والتربددددددددددددددويين ملسدددددددددددددداعدة 

سددددددتقرار تددددددي حيدددددداوهم أك ددددددر مددددددع   يددددددار الدددددددور الفعددددددا  ألسددددددتاذ التربيددددددة البدنيددددددة والرياضددددددية تددددددي الطددددددور التمميدددددد  عيدددددد  التددددددوا ن وا  

ا بتدددددددددددددا ي تددددددددددددي اكتسدددددددددددداب التمميدددددددددددد  قدددددددددددددرات نفسددددددددددددية وحركيددددددددددددة تسدددددددددددداعدبم عيدددددددددددد  التحصدددددددددددديل الدراردددددددددددد ي والنجدددددددددددداوب ذلددددددددددددك ألن 

ةب حركيدددددددددة ومياريدددددددددةب حتدددددددددى نفسدددددددددية واجتماعيدددددددددةب عقليدددددددددة ومعرفيددددددددد الرياضدددددددددة ليدددددددددا تدددددددددتيير ايجدددددددددابي عيددددددددد  جواندددددددددب أخدددددددددر  ا  وىدددددددددي

( حيدددددددددث تتنددددددددداو  التنميددددددددددة 12:6الجماليدددددددددة والفنيدددددددددةب كدددددددددل بددددددددد ه الجواندددددددددب تشدددددددددكل شخصددددددددددية الفدددددددددرد  دددددددددامم ميسدددددددددقا متكدددددددددامم  

املعرفيدددددددددة العمقدددددددددة بدددددددددين ممارسدددددددددة اليشدددددددددان البددددددددددني الرياضددددددددد ي وبدددددددددين القددددددددديم والخبدددددددددرات واملفدددددددددابيم التدددددددددي يمكدددددددددن اكتسدددددددددا ها مدددددددددن 

رتدددددددددددي بتنميدددددددددددة املعلومدددددددددددات امليدددددددددددارات املعرفيدددددددددددة كدددددددددددالفيمب التطبيدددددددددددقب التحليدددددددددددلب خدددددددددددم  ممارسدددددددددددة اليشدددددددددددانب و هدددددددددددتم اليددددددددددددف املع

( ومددددددددددن بنددددددددددا نطددددددددددرو التسدددددددددداؤ  23:8(ب حتددددددددددى تنميددددددددددة العمقددددددددددات ا جتماعيددددددددددة كالصددددددددددداقة واأللفددددددددددة ا جتماعيددددددددددة 15:7التركيددددددددددب 

دا ي  ذكدددددددور( التدددددددالي: بدددددددل توجدددددددد فدددددددروق ذات د لدددددددة  حصدددددددائية تدددددددي اليشدددددددان الحركدددددددي الزائدددددددد بدددددددين تمميددددددد  السدددددددنة الخامسدددددددة ابتددددددد

 املمارسين والغير ممارسين لليشان البدني الرياض ي؟

 ولالجابة علل هذا التساؤل تجوب طرح عدة تساؤالت فرعية:

 :الجزئية التساؤالت-1.2

بدددددددددددددل توجدددددددددددددد فدددددددددددددروق ذات د لدددددددددددددة  حصدددددددددددددائية تدددددددددددددي بعدددددددددددددد ا ندفاعيدددددددددددددة بدددددددددددددين نتدددددددددددددائو السدددددددددددددنة الخامسدددددددددددددة ابتددددددددددددددا ي  ذكدددددددددددددور(  -

 البدني الرياض ي؟للممارسين والغير ممارسين لليشان 

بددددددددددل توجددددددددددد فددددددددددروق ذات د لددددددددددة  حصددددددددددائية تددددددددددي بعددددددددددد ضددددددددددعف ا نتبدددددددددداه بددددددددددين نتددددددددددائو السددددددددددنة الخامسددددددددددة ابتدددددددددددا ي  ذكددددددددددور(  -

 للممارسين والغير ممارسين لليشان البدني الرياض ي؟

بددددددددددل توجددددددددددد فددددددددددروق ذات د لددددددددددة  حصددددددددددائية تددددددددددي بعددددددددددد الحركددددددددددة املفرطددددددددددة بددددددددددين نتددددددددددائو السددددددددددنة الخامسددددددددددة ابتدددددددددددا ي  ذكددددددددددور(  -

 والغير ممارسين لليشان البدني الرياض ي؟للممارسين 

 :الفرضية العامة-2.2

توجددددددددد فددددددددروق ذات د لددددددددة  حصددددددددائية تددددددددي اليشددددددددان الحركددددددددي الزائددددددددد بددددددددين تمميدددددددد  السددددددددنة الخامسددددددددة ابتدددددددددا ي  ذكددددددددور( 

  .املمارسين والغير ممارسين لليشان البدني الرياض

 الفرضيات الجزئية:-3.2

 ندفاعيدددددددددة بدددددددددين نتدددددددددائو السدددددددددنة الخامسدددددددددة ابتددددددددددا ي  ذكدددددددددور( للممارسدددددددددين توجدددددددددد فدددددددددروق ذات د لدددددددددة  حصدددددددددائية تدددددددددي بعدددددددددد ا -

 والغير ممارسين لليشان البدني الرياض ي. 

توجدددددددددددددد فدددددددددددددروق ذات د لدددددددددددددة  حصدددددددددددددائية تدددددددددددددي بعدددددددددددددد ضدددددددددددددعف ا نتبددددددددددددداه بدددددددددددددين نتدددددددددددددائو السدددددددددددددنة الخامسدددددددددددددة ابتددددددددددددددا ي  ذكدددددددددددددور(  -

 للممارسين والغير ممارسين لليشان البدني الرياض ي

ئية تدددددددددددددي بعدددددددددددددد الحركدددددددددددددة املفرطدددددددددددددة بدددددددددددددين نتدددددددددددددائو السدددددددددددددنة الخامسدددددددددددددة ابتددددددددددددددا ي  ذكدددددددددددددور( توجدددددددددددددد فدددددددددددددروق ذات د لدددددددددددددة  حصدددددددددددددا -

 للممارسين والغير ممارسين لليشان البدني الرياض ي.

 مصطلحات الدراسة:-4.2

  :النشاط البدني الرياض ي 

  لدد   عددداد وهدددف منظمددة وأسددس قواعددد تحكمدده الدد ي واملوجدده املددنظم البدددني اليشددان التعريددف ا صددطم ي: بددو -

الددداخيي  التنافسدد ي باللعددب املفعددم اليشددان  عتبددر كمددا ونفسدديا وعقليددا واجتماعيددا بدددنيا متكددامم  عدددادا دالفددر 

 (. 20:9املسابقات الرياضية  تي تشترك فرقا أفرادا أو ليضمن املردود والخارجي

 التددي سددابقاتوامل واملباريددات واأللعدداب التمرينددات مددن مجموعددة بددو الرياضدد ي البدددني التعريددف ا جرا ددي: اليشددان -

 عددن والتددرويح الترفيدده قصددد أو والبدنيددةب مياراتدده الحركيددة تنميددة خارجيدداب قصددد أو املدرسددة داخددل يؤد هددا الفددرد

 .أوقات الفراغ تي النفس
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 :النشاط الحركي الزائد 

 ورد املدددتعلم املصدداب بدددتغراض متنوعدددة أو الطفدددل لددد  تظيدددر سددلوكية مرضدددية حالدددة التعريددف ا صدددطم ي: بددو -

 سددلوك بددتن الزائددد الحركددي اليشددان  عددرف املدرسددة ودخولدده تركدده املنددز   عنددد وضددوحا أك ددر ف وتكددون مختلدد فعددل

 عيد  سدلبا ويددؤير الطفدل لعمدر ممئددم غيدر بشدكل وينمددو مبا در لدده بددف ولديس للموقدف وغيدر ممئددم مفدرن انددفااي

 (. 155:10ا ناث  من ال كور أك ر عند وتحصيله ويزداد سلوكه

بدددددددددددو مجموعدددددددددددة مدددددددددددن السدددددددددددلوكيات أو الحركدددددددددددات التدددددددددددي يدددددددددددتم ممحظبهدددددددددددا عيددددددددددد  التمميددددددددددد  واملتمثلدددددددددددة تدددددددددددي التعريدددددددددددف ا جرا دددددددددددي:  -

 ا ندفاعيةب وضعف ا نتباه وفرن الحركة وأعراض أخر  مصاحبة. 

  :تممي  الطور ا بتدا ي 

لددددددديم التعريدددددددف ا جرا دددددددي: بدددددددم التمميددددددد  تدددددددي مرحلدددددددة الطفولدددددددة الددددددد ين يدرسدددددددون تدددددددي أو  مرحلدددددددة دراسدددددددية مدددددددن مراحدددددددل التع- -

والتدددددددددي تتكدددددددددون مدددددددددن سدددددددددتة أقسدددددددددامب مدددددددددن القسدددددددددم التحضددددددددديري  لددددددددد  القسدددددددددم الخمدددددددددس والنهدددددددددا ي واملحصدددددددددورين تدددددددددي املرحلددددددددددة 

 .سنة 11سنوات و 5السيية بين 

 الدراسات السابقة واملشابهة:-5.2

واملوسددددددددومة تحدددددددددت عنددددددددوان ممارسددددددددة الرياضدددددددددة داخددددددددل الوسدددددددد  املدررددددددددد ي  2017دراسددددددددة محمددددددددد و انددددددددي وقمدددددددددراوي محمددددددددد  -

شدددددددددان الحركدددددددددي الزائدددددددددد املصدددددددددحوب بدددددددددنق  ا نتبددددددددداه لدددددددددد  تمميددددددددد  الطدددددددددور ا بتددددددددددا ي وتوصدددددددددلت الدراسدددددددددة والحدددددددددد مدددددددددن الي

 لدددددد  وجددددددود تددددددتيير تددددددي الحددددددد مددددددن اليشددددددان الحركددددددي الزائددددددد املصددددددحوب بتشددددددتت ا نتبدددددداه عددددددن طريددددددق ممارسددددددة الرياضددددددة لددددددد  

ن املجموعددددددددددددددة تمميدددددددددددددد  الطددددددددددددددور ا بتدددددددددددددددا ي وكدددددددددددددد لك وجددددددددددددددود فددددددددددددددروق ذات د لددددددددددددددة  حصددددددددددددددائية ذات د لددددددددددددددة  حصددددددددددددددائية بددددددددددددددي

التجريبيدددددددددة واملجموعدددددددددة الضدددددددددابطة عيددددددددد  مقيددددددددداس "كدددددددددونر " لدددددددددنق  ا نتبددددددددداه املصدددددددددحوب باليشدددددددددان الحركدددددددددي الزائدددددددددد لدددددددددد  

 تممي  الطور ا بتدا ي.

واملوسددددددددددومة تحددددددددددت عنددددددددددوان تددددددددددتيير برنددددددددددامو بتلعدددددددددداب التركيددددددددددز واملمحظددددددددددة تددددددددددي عددددددددددمج نقدددددددددد   2014دراسددددددددددة عبددددددددددد هللا املفتددددددددددي  -

 08( سدددددددنواتب أجريددددددددت عيددددددد  عينددددددددة قواميددددددددا 8-7الزائدددددددد لعينددددددددة مددددددددن أطفدددددددا  بعمددددددددر   ا نتبددددددداه املصددددددددحوب اليشدددددددان الحركددددددددي

أطفددددددددددا  ممددددددددددا  عددددددددددانون مددددددددددن اضددددددددددطراب نقدددددددددد  ا نتبدددددددددداه املصددددددددددحوب باليشددددددددددان الحركددددددددددي الزائدددددددددددب حيددددددددددث اسددددددددددتخدم املددددددددددنرج 

كمددددددددددددددا طبددددددددددددددق التصددددددددددددددميم التجريبددددددددددددددي ذو املجموعددددددددددددددة الواحدددددددددددددددة  مجموعددددددددددددددة  التجريبددددددددددددددي لكوندددددددددددددده ممئددددددددددددددم لطبيعددددددددددددددة الدراسددددددددددددددة

عتمددددددددددد عيدددددددددد  مقيدددددددددداس اضددددددددددطراب نقدددددددددد  ا نتبدددددددددداه مددددددددددع اليشددددددددددان الحركددددددددددي الزائددددددددددد وكدددددددددد ا البرنددددددددددامو العمجددددددددددي تجريبيددددددددددة(ب وا

أن برنددددددددددامو  وعيدددددددددد  األسدددددددددداليب ا حصددددددددددائية املناسبة املتوسدددددددددد  الحسددددددددددابي وا نحددددددددددراف املعيدددددددددداري( فتسددددددددددفرت النتددددددددددائو عيدددددددددد 

نتدددددددددائو عنددددددددددد املقارندددددددددة بددددددددددين ألعددددددددداب التركيدددددددددز واملمحظددددددددددة املطبدددددددددق تددددددددددي بددددددددد ه الدراسددددددددددة كدددددددددان لدددددددددده تدددددددددتيير  يجددددددددددابي وفعدددددددددا  تددددددددددي ال

ا ختبدددددددددددددارين القبيدددددددددددددي والبعددددددددددددددي وكمدددددددددددددا أكددددددددددددددت أن للمعلدددددددددددددم دور أسارددددددددددددد ي تدددددددددددددي التقليدددددددددددددل مدددددددددددددن اليشدددددددددددددان الحركدددددددددددددي الزائدددددددددددددد 

 وا ضطرابات من خم  استخدام التعزيز ا يجابي وال ي أكد عليه البرنامو العمجي املقترو.

اليددددددددددة برندددددددددددامو فددددددددددردي مقتدددددددددددرو للتخفيددددددددددف مدددددددددددن واملوسدددددددددددومة تحددددددددددت عندددددددددددوان أيددددددددددر فع 2009دراسددددددددددة أمينددددددددددة  بدددددددددددرابيم  ددددددددددلبي  -

لددددددددددد  التمميدددددددددد  الحلقددددددددددة الثانيددددددددددة مددددددددددن املرحلددددددددددة ا بتدائيددددددددددة و  أعددددددددددراض صددددددددددعوبات ا نتبدددددددددداه مددددددددددع اليشددددددددددان الحركددددددددددي الزائددددددددددد

توصدددددددددددلت الدراسدددددددددددة  لددددددددددد   يبدددددددددددات فعاليدددددددددددة البدددددددددددرامو تدددددددددددي التخفيدددددددددددف مدددددددددددن أعدددددددددددراض اضدددددددددددطراب قصدددددددددددور ا نتبددددددددددداه واليشدددددددددددان 

د لدددددددددة  حصدددددددددائية بدددددددددين متوسدددددددددطات املجموعدددددددددة التجريبيدددددددددة ومتوسدددددددددطات  الحركدددددددددي الزائدددددددددد كمدددددددددا اتادددددددددح وجدددددددددود فدددددددددروق ذات

املجموعدددددددة الضدددددددابطة تدددددددي التحصددددددديل الدرارددددددد ي ممدددددددا  عندددددددي أن البرندددددددامو العمجدددددددي السدددددددلوكي كدددددددان فعدددددددا  تدددددددي التخفيدددددددف مدددددددن 

 حد ا ضطرابات كما سابم تي الرفع من التحصيل الدرار ي لد  أفراد املجموعة التجريبية.

واملوسدددومة تحدددت عندددوان تدددتيير العدددمج باللعدددب ل طفدددا  ذوي اليشدددان الزائدددد  فدددرن  2013ميدددر دراسدددة حميددددة عبيدددد عبدددد األ  -

سنوات(ب وتوصلت ب ه الدراسة أن اليشان البددني الرياضد ي  سدابم بشدكل فعدا  تدي وهدئدة األطفدا  10-8الحركة( بعمر 

رات القبليددة والبعديددةب حيددث أ يددرت ذوي اليشددان الحركددي الزائددد مددن خددم  املجمددوعتين الضددابطة والتجريبيددة تددي ا ختبددا

 النتائو وجود فروق معنوية بين ا ختبارات القبلية والبعدية لصالح املجموعة التجريبية.
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 إجراءات الدراسة:-3

 منهج الدراسة:-1.3

يددددددددددر  "بوحددددددددددوش" أندددددددددده الطريقددددددددددة التددددددددددي يتبعيددددددددددا الباحددددددددددث تددددددددددي دراسددددددددددة املشددددددددددكلة  كتشدددددددددداف الحقيقددددددددددة ومددددددددددنرج البحددددددددددث 

(ب ونظددددددددرا لطبيعددددددددة البحددددددددث الدددددددد ي 89:15  واضدددددددديع املعالجددددددددة وليدددددددد ا توجددددددددد الكثيددددددددر مددددددددن الندددددددداهج العلميددددددددةيختلددددددددف بدددددددداختمف امل

 (. 137:16  نبحث فيهب فقد اخترنا املنرج الوصفي

 مجتمع الدراسة:-2.3

ث تمميددددددددددددددد  السدددددددددددددددنة الخامسدددددددددددددددة ابتددددددددددددددددا ي  ذكدددددددددددددددور( بابتدائيدددددددددددددددة بوريشدددددددددددددددة بلقاسدددددددددددددددم لبحذا اسة في هدرالامجتمع ر  عتب

ر  دمن طددددددددددددددددددددددددددرف مة مدلمقت الإلحصائ ادا ستناالمجتمع راد افدد أبلغ عد قو يددددددددددددددددددددددددددة عددددددددددددددددددددددددددين الدددددددددددددددددددددددددددفي ب وبخمدددددددددددددددددددددددددديس مليانددددددددددددددددددددددددددة 

 تلمي .  40د: .ب( سنة11-10واملتراوو أعماربم ما بين  م 2021-2020سي دارلم العا  اخمك لوذسسة ؤلما

 عينة الدراسة:-3.3

ليشددددددددان البدددددددددني الرياضدددددددد يب املنخددددددددرطين ( تلميدددددددد  كعينددددددددة مددددددددن التمميدددددددد  املمارسددددددددين ل20بلغددددددددت عينددددددددة الدراسددددددددة  وقددددددددد 

( تلميدددددددددددددد  كعيندددددددددددددة مددددددددددددددن لتمميددددددددددددد  الغيددددددددددددددر ممارسدددددددددددددين لليشددددددددددددددان البدددددددددددددددني 20تدددددددددددددي مختلددددددددددددددف الندددددددددددددوادي والجمعيددددددددددددددات الرياضدددددددددددددية و 

الرياضددددددد يب حيدددددددث اعتمددددددددنا عيددددددد  اسدددددددتعما  عييتدددددددين مسدددددددتقلتين متجانسددددددددتينب ولقدددددددد قمندددددددا باختيدددددددار عيندددددددة متمثلدددددددة تدددددددي تمميدددددددد  

البحددددددددددث الكبيددددددددددرب واملتمثددددددددددل تددددددددددي تمميدددددددددد  الطددددددددددور ا بتدددددددددددا ي واخترنددددددددددا مددددددددددنهم  الصددددددددددف الخددددددددددامس وذلددددددددددك بسددددددددددبب  جددددددددددم مجتمددددددددددع

الددددددددد كور فقددددددددد  ألندددددددددده وبعدددددددددد مددددددددددا وجددددددددددنا أن اليشدددددددددان الحركددددددددددي الزائدددددددددد يددددددددددزداد لدددددددددد  الددددددددد كور أك ددددددددددر مدددددددددن ا ندددددددددداث وبالتدددددددددالي فقددددددددددد 

 ذكدددددددددور( ليكدددددددددون للبحدددددددددث مصدددددددددداقية ولكدددددددددي نسدددددددددتطيع تعمددددددددديم  حصدددددددددرنا عيندددددددددة البحدددددددددث تدددددددددي تمميددددددددد  السدددددددددنة الخامسدددددددددة ابتددددددددددا ي

 نتائو البحث عي  باقي املستويات األخر . 

 يوضح عينة البحث واملتمثلة تي عييتين مستقلتين (01شكل البياني )ال

 
 مجالت البحث:-4.3

 املجا  املكاني: أجريت الدراسة ا ستطمعية ة األساسية تي ابتدائية بوريشة بلقاسم بخميس مليانة -

 .2021-05-27 - 20/04/2021املجا  الزماني:  -

تطبيددددددددق الدراسددددددددة: قمنددددددددا بتو يددددددددع املقيدددددددداس عيدددددددد  املدرسددددددددين الدددددددد ين  شددددددددرفون عيدددددددد  أقسددددددددام الصددددددددف الخددددددددامس تددددددددي القسددددددددم  -

"أ" والقسددددددددددددم "ب" حيددددددددددددث يقددددددددددددوم املدددددددددددددرس بقددددددددددددرااة عبددددددددددددارات املقيدددددددددددداس وا جابددددددددددددة عبددددددددددددر اختيددددددددددددار  حددددددددددددد  الدددددددددددددرجات وذلددددددددددددك 

 حسب سلوك التلمي .

 أداة الدراسة:-5.3

 "G. KCONNERS"س تقدددددددير اليشددددددان الحركددددددي الزائددددددد لددددددداد عيدددددد  مقيددددددامقيدددددداس اليشددددددان الحركددددددي الزائددددددد: تددددددم ا عتمدددددد -

ب وبدددددددو عيددددددد   دددددددكل بطاقدددددددة تمددددددد  مدددددددن طدددددددرف املددددددددرس وقدددددددد اخترندددددددا بددددددد ا املقيددددددداس ملمئمتددددددده لعيندددددددة بحثندددددددا ولوضدددددددوو "كدددددددونر  

 ( بند واملو عين كالتالي:37فقراتهب حيث يحتوي املقياس عي   

 يمثل تو يع فقرات مقياس تقدير اليشان الحركي الزائد (1جدول )

 

 

 

 

 أرام الفقرات املحور 

 13-01 االندفاعية-1

 26-14 االنتباه ضعف-2

 37-27 الحركة املفرطة-3

عينددددددددة الدراسددددددددة تمميدددددددد  الصددددددددف الخددددددددامس 

التمميددددددددددددددددددددددددد  املمارسدددددددددددددددددددددددددين 

لليشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان البدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددني 

التمميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الغيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 

املمارسدددددددددددددددددددددين لليشدددددددددددددددددددددان 
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 الربااي التدرج وفق املقياس عبارات بدائل يمثل (2جدول )

 نادرا جدا نادرا قليال كثيرا اإلجابة

 1 2 3 4 درجة العبارة املوجبة

 4 3 2 1 درجة العبارة السالبة

 الدراسة االستطالعية:-6.3

قمنددددددددا بتطبيددددددددق الدراسددددددددة ا سددددددددتطمعية واملتمثلددددددددة تددددددددي مقيدددددددداس اليشددددددددان الحركددددددددي الزائددددددددد كددددددددتداة البحددددددددث عددددددددن طريددددددددق 

تمميددددددد   ذكدددددددور(  10اسدددددددتعما  طريقدددددددة ا ختبدددددددار و عدددددددادة ا ختبدددددددار عيددددددد  عيندددددددة خدددددددارج العيندددددددة األساسدددددددية للبحدددددددث واملكوندددددددة مدددددددن 

 (.0.84م "بخميس مليانةب حيث حصل املقياس عي  معامل يبات العام  تي املدرسة ا بتدائية "بوريشة بلقاس

 الخصائص السيكو مترية لالستبانة:-7.3

ري: بدددددددددددو املظيدددددددددددر العدددددددددددام ألداة ا ختبدددددددددددار مدددددددددددن حيدددددددددددث ندددددددددددوع املفدددددددددددردات وكيفيدددددددددددة صدددددددددددياغبها ومدددددددددددد  وضدددددددددددوحيا اه لدق الصا -

مناسدددددددددددبة ا ختبدددددددددددار للغدددددددددددرض الددددددددددد ي وكددددددددددد لك يتنددددددددددداو  تعليمدددددددددددات ا ختبدددددددددددار ودقبهدددددددددددا ودرجدددددددددددة وضدددددددددددوحيا وموضدددددددددددعيبها ومدددددددددددد  

وضددددددع مددددددن أجلدددددده وبددددددو اقددددددل انددددددواع الصدددددددق ابميددددددة وعيدددددد  الددددددرغم مددددددن ذلددددددك فمددددددن املرغددددددوب ان يكددددددون ا ختبددددددار ذا صدددددددق 

 املمحق.في ن فق رلمن والمحكم ن امدد على عرض املقياس عم تد لق(ب و18:17 ابري 

 يبات الدراسة:  -

 اليشان الحركي الزائد يمثل معامل الصدق والثبات ألبعاد مقياس( 3جدول )

 معامل االرتباط الكلي األبعاد 

 معامل ا رتبان الكيي  الحركة املفرطة ضعف ا نتباه ا ندفاعية 

 0.84  81ب0 91ب0 80ب0 الثبات

 0.91  90ب0 95ب0 89ب0 الصدق

 متغيرات الدراسة:-8.3

 املتغير املستقل: اليشان البدني الرياض ي. -أ 

 اليشان الحركي الزائد.املتغير التابع: تقليل  -ب 

 األساليب اإلحصائية ملعالجة البيانات:-9.3

"  املتوسددددددددددددددددد  الحسدددددددددددددددددابيب معامدددددددددددددددددل ا رتبدددددددددددددددددان "سدددددددددددددددددبيرمان"ب  ختبدددددددددددددددددار ت SPSS"22برندددددددددددددددددامو املعالجدددددددددددددددددة ا حصدددددددددددددددددائية 

 (  ختبار "ت " ملجموعتين مستقتين(T TESTاملحسوبة  

 مناقشة وتحليل النتائت:-4

ل  والتي تن  عي  أنه توجد فروق ذات د لة  حصائية تي بعد ا ندفاعية بين نتائو عرض وتحليل الفرضية الجزئية األو  -

 تدم بد ه الفرضدية مدن السدنة الخامسدة ابتددا ي  ذكدور( للممارسدين والغيدر ممارسدين لليشدان البددني الرياضد ي"ب وللتحقدق

 لعييتين مستقلتين متجانستين والتي يوضحيا الجدو  التالي:) ت (اختبار حساب

 ا ندفاعية بعد تي الرياض ي البدني املمارسين لليشان وغير املمارسين التممي  بين للمقارنة "ت" اختبار يمثل نتائو (4) جدول 

البعد 

 املقاس
 ع م ن عينات الدراسة

 الفرق بين

 املتوسطين

درجة 

 الحرية

 قيمة ت

 املحسوبة

 قيمة ت

 جدولية

 مستوى 

 الداللة

 االندفاعية

املمارسين لليشان 

 ني الرياض يالبد
20 32.50 7.16 

10.77 38 3.506 2.712 

0.000 

دالة 

  حصائيا
الغير ممارسين لليشان 

 البدني الرياض ي
20 17.50 8.86 
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( أن متوسددددددددددد  مسدددددددددددتو  ا ندفاعيدددددددددددة عندددددددددددد التمميددددددددددد  املمارسدددددددددددين لليشدددددددددددان البددددددددددددني 4يظيدددددددددددر مدددددددددددن خدددددددددددم  الجددددددددددددو   

بلددددددددددددغ التوسدددددددددددد  عنددددددددددددد عيندددددددددددة التمميدددددددددددد  الغيددددددددددددر ممارسددددددددددددين لليشددددددددددددان  ينمدددددددددددا (7.16معيدددددددددددداري   بددددددددددددانحراف (32.50بلددددددددددددغ   الرياضددددددددددد ي

 فدددددددددددددددرق جدددددددددددددددوبري  وبدددددددددددددددو (10.77سدددددددددددددددطين  (ب وبلدددددددددددددددغ الفدددددددددددددددرق بدددددددددددددددين املتو 8.86( بدددددددددددددددانحراف معيددددددددددددددداري  17.50البددددددددددددددددني الرياضددددددددددددددد ي  

( بمسددددددددددتو  د لددددددددددة 3.506لليشددددددددددان البدددددددددددني الرياضدددددددددد ي حيددددددددددث بلغددددددددددت "قيمددددددددددة "ت" املحسددددددددددوبة   ولصددددددددددالح التمميدددددددددد  املمارسددددددددددين

غيددددددددددددر و  اعيددددددددددددة عنددددددددددددد التمميدددددددددددد  املمارسددددددددددددينتوجددددددددددددد فددددددددددددروق بددددددددددددين متوسددددددددددددطي ا ندف دالددددددددددددة  حصددددددددددددائيا و بالتددددددددددددالي أي أنهددددددددددددا (0.000 

 لليشان البدني الرياض ي . لليشان البدني الرياض ي لصالح التممي  املمارسين مارسينامل

 عدددددددرض وتحليدددددددل الفرضدددددددية الجزئيدددددددة الثانيدددددددة والتدددددددي تدددددددن  عيددددددد  أنددددددده توجدددددددد فدددددددروق ذات د لدددددددة  حصدددددددائية تدددددددي بعدددددددد ضدددددددعف -

ا نتبدددددددددددداه بددددددددددددين نتددددددددددددائو السددددددددددددنة الخامسددددددددددددة ابتدددددددددددددا ي  ذكددددددددددددور( للممارسددددددددددددين والغيددددددددددددر ممارسددددددددددددين لليشددددددددددددان البدددددددددددددني الرياضدددددددددددد ي 

 اختبارات لعييتين مستقلتين متجانستين والتي يوضحيا الجدو  التالي: حساب تم ب ه الفرضية من وللتحقق

 بعددد تددي الرياضدد ي البدددني املمارسددين لليشددان يددروغ املمارسددين التمميدد  بددين للمقارنددة "ت" اختبددار يمثددل نتددائو (5) جةةدول 

 ضعف ا نتباه

البعد 

 املقاس
 ع م ن عينات الدراسة

 الفرق بين

 املتوسطين

درجة 

 الحرية

 قيمة ت

 املحسوبة

 قيمة ت

 جدولية

 مستوى 

 الداللة

ضعف 

 االنتباه

املمارسين لليشان 

 البدني الرياض ي
20 31.00 10.21 

11.55 38 3.601 2.712 

0.000 

 دالة

  حصائيا
الغير ممارسين لليشان 

 البدني الرياض ي
20 19.50 9.99 

( أن متوسددددددددددد  مسدددددددددددتو  ا ندفاعيدددددددددددة عندددددددددددد التمميددددددددددد  املمارسدددددددددددين لليشدددددددددددان البددددددددددددني 5يظيدددددددددددر مدددددددددددن خدددددددددددم  الجددددددددددددو   

لليشددددددددددان  ممارسددددددددددين ( ينمددددددددددا بلددددددددددغ التوسدددددددددد  عنددددددددددد عينددددددددددة التمميدددددددددد  الغيددددددددددر10.21( بددددددددددانحراف معيدددددددددداري  31.00بلددددددددددغ   الرياضدددددددددد ي

فدددددددددددددددرق جدددددددددددددددوبري  وبددددددددددددددو (11.55توسدددددددددددددددطين  ( ب وبلدددددددددددددددغ الفددددددددددددددرق بدددددددددددددددين امل9.99( بددددددددددددددانحراف معيددددددددددددددداري  19.50ني الرياضددددددددددددددد ي  البددددددددددددددد

( بمسددددددددددتو  د لددددددددددة 3.601لليشددددددددددان البدددددددددددني الرياضدددددددددد ي حيددددددددددث بلغددددددددددت "قيمددددددددددة "ت" املحسددددددددددوبة   ولصددددددددددالح التمميدددددددددد  املمارسددددددددددين

غيدددددددددر و عندددددددددد التمميددددددددد  املمارسدددددددددين  بددددددددداهنتمتوسدددددددددطي ضدددددددددعف ا   توجدددددددددد فدددددددددروق بدددددددددين أي أنهدددددددددا دالدددددددددة  حصدددددددددائيا و بالتدددددددددالي (0.000 

 لليشان البدني الرياض ي. لليشان البدني الرياض ي لصالح التممي  املمارسين مارسينامل

عددددددرض وتحليددددددل الفرضددددددية الجزئيددددددة الثالثددددددة والتددددددي تددددددن  عيدددددد  اندددددده توجددددددد فددددددروق ذات د لددددددة  حصددددددائية تددددددي بعددددددد الحركددددددة  -

ممارسدددددددددددين والغيدددددددددددر ممارسدددددددددددين لليشدددددددددددان البددددددددددددني الرياضددددددددددد يب املفرطدددددددددددة بدددددددددددين نتدددددددددددائو السدددددددددددنة الخامسدددددددددددة ابتددددددددددددا ي  ذكدددددددددددور( لل

 لعييتين مستقلتين متجانستين والتي يوضحيا الجدو  التالي: ت اختبارا حساب تم ب ه الفرضية من وللتحقق

يمثدددددددددل نتدددددددددائو اختبدددددددددار "ت" للمقارندددددددددة بدددددددددين التمميددددددددد  املمارسدددددددددين وغيدددددددددر املمارسدددددددددين لليشدددددددددان البددددددددددني الرياضددددددددد ي تدددددددددي ( 6جةةةةةةةةةدول )

 ركة املفرطةبعد ضعف الح

البعد 

 املقاس
 ع م ن عينات الدراسة

 الفرق بين

 املتوسطين

درجة 

 الحرية

 قيمة ت

املحسو 

 بة

قيمة 

 ت

 جدولية

 مستوى 

 الداللة

الحركة 

 املفرطة

املمارسين لليشان البدني 

 الرياض ي
20 28.65 10.40 

10.87 38 3.388 2.712 

0.000 

دالة 

  حصائيا
الغير ممارسين لليشان 

 رياض يالبدني ال
20 18.27 8.13 
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( أن متوسددددددددددد  مسدددددددددددتو  ا ندفاعيدددددددددددة عندددددددددددد التمميددددددددددد  املمارسدددددددددددين لليشدددددددددددان البددددددددددددني 6يظيدددددددددددر مدددددددددددن خدددددددددددم  الجددددددددددددو   

( ينمدددددددددددا بلدددددددددددغ التوسددددددددددد  عندددددددددددد عيندددددددددددة التمميددددددددددد  الغيدددددددددددر ممارسدددددددددددين لليشدددددددددددان 10.40( بدددددددددددانحراف معيددددددددددداري  28.65بلدددددددددددغ   الرياضددددددددددد ي

 وبدددددددددددددددو فدددددددددددددددرق جدددددددددددددددوبري  (10.87ملتوسدددددددددددددددطين  وبلدددددددددددددددغ الفدددددددددددددددرق بدددددددددددددددين ا (ب8.13( بدددددددددددددددانحراف معيددددددددددددددداري  18.27البددددددددددددددددني الرياضددددددددددددددد ي  

( بمسددددددددددتو  د لددددددددددة 3.388ولصددددددددددالح التمميدددددددددد  املمارسددددددددددين لليشددددددددددان البدددددددددددني الرياضدددددددددد ي حيددددددددددث بلغددددددددددت "قيمددددددددددة "ت" املحسددددددددددوبة  

والغيددددددددر عنددددددددد التمميدددددددد  املمارسددددددددين  ملفرطددددددددةمتوسددددددددطي الحركددددددددة ا توجددددددددد فددددددددروق بددددددددين أي أنهددددددددا دالددددددددة  حصددددددددائيا وبالتددددددددالي (0.000 

 لليشان البدني الرياض ي . لليشان البدني الرياض ي لصالح التممي  املمارسين ممارسين

عدددرض وتحليدددل الفرضدددية العامدددة والتدددي تدددن  عيددد  أنددده توجدددد فدددروق ذات د لدددة  حصدددائية تدددي اليشدددان الحركدددي الزائدددد بدددين  -

وللتحقدق مدن بد ه الفرضدية تممي  السنة الخامسة ابتدا ي  ذكور( املمارسدين والغيدر ممارسدين لليشدان البددني الرياضد يب 

 تم حساب اختبارا( ت  لعييتين مستقلتين متجانستين والتي يوضحيا الجدو  التالي:

يمثدددددددددل نتدددددددددائو اختبدددددددددار "ت" للمقارندددددددددة بدددددددددين التمميددددددددد  املمارسدددددددددين وغيدددددددددر املمارسدددددددددين لليشدددددددددان البددددددددددني الرياضددددددددد ي تدددددددددي  (7جةةةةةةةةةدول )

 مستو  اليشان الحركي الزائد

البعد 

 املقاس
 ع م ن عينات الدراسة

 الفرق بين

 املتوسطين

درجة 

 الحرية

 قيمة ت

املحسو 

 بة

قيمة 

 ت

 جدولية

 مستوى 

 الداللة

الدرجة 

 الكلية

املمارسين لليشان 

 البدني الرياض ي
20 92.15 27.77 

33.19 38 3.498 2.712 

0.000 

دالة 

  حصائيا
الغير ممارسين لليشان 

 البدني الرياض ي
20 54.92 18.67 

( أن متوسدددددددددددددد  مسددددددددددددددتو  اليشددددددددددددددان الحركددددددددددددددي الزائددددددددددددددد عنددددددددددددددد التمميدددددددددددددد  املمارسددددددددددددددين 7لجدددددددددددددددو   يظيددددددددددددددر مددددددددددددددن خددددددددددددددم  ا

عنددددددددددددد عينددددددددددددة التمميدددددددددددد  الغيددددددددددددر  ( ينمددددددددددددا بلددددددددددددغ التوسدددددددددددد 27.77( بددددددددددددانحراف معيدددددددددددداري  92.15لليشددددددددددددان البدددددددددددددني الرياضدددددددددددد ي بلددددددددددددغ  

( وبددددددددددو 33.19( ب وبلددددددددددغ الفددددددددددرق بددددددددددين املتوسددددددددددطين  18.67( بددددددددددانحراف معيدددددددددداري  54.92ممارسددددددددددين لليشددددددددددان البدددددددددددني الرياضدددددددددد ي  

( 3.388فددددددددددددرق جددددددددددددوبري ولصددددددددددددالح التمميدددددددددددد  املمارسددددددددددددين لليشددددددددددددان البدددددددددددددني الرياضدددددددددددد ي حيددددددددددددث بلغددددددددددددت "قيمددددددددددددة "ت" املحسددددددددددددوبة  

اليشدددددددددددان الحركدددددددددددي الزائدددددددددددد عندددددددددددد التمميددددددددددد   ( أي أنهدددددددددددا دالدددددددددددة  حصدددددددددددائيا وبالتدددددددددددالي توجدددددددددددد فدددددددددددروق بدددددددددددين0.000بمسدددددددددددتو  د لدددددددددددة  

 التممي  املمارسين لليشان البدني الرياض ي.املمارسين والغير ممارسين لليشان البدني الرياض ي لصالح 

 مناقشة وتفسير نتائت الدراسة:-5

توجدددددددددد فدددددددددروق ذات د لدددددددددة  حصدددددددددائية تدددددددددي بعدددددددددد ا ندفاعيدددددددددة بدددددددددين  : مناقشةةةةةةةةةة وتفسةةةةةةةةةير نتةةةةةةةةةائت الفرضةةةةةةةةةية الجزئيةةةةةةةةةة األول  1.5

 نتائو السنة الخامسة ابتدا ي  ذكور( للممارسين والغير ممارسين لليشان البدني الرياض ي.

ات نتددددددددددائو الفرضددددددددددية الجزئيددددددددددة األولدددددددددد  بإ يددددددددددار فددددددددددروق دالددددددددددة  حصددددددددددائيا بينددددددددددا نتددددددددددائو التمميدددددددددد  املمارسددددددددددين والغيددددددددددر جددددددددددا

ممارسدددددددين لليشددددددددان البددددددددني والرياضدددددددد ي لصدددددددالح التمميدددددددد  املمارسدددددددين لليشددددددددان البددددددددني والرياضدددددددد ي حيدددددددث يظيددددددددرون اقدددددددل بكثيددددددددر 

حسددددددددبنابا سددددددددابقاب أي أن ممارسددددددددبهم ل نشددددددددطة  تددددددددي ا ندفاعيددددددددة مقارنددددددددة بغيددددددددر املمارسددددددددين وبدددددددد ا مددددددددن خددددددددم  قيمددددددددة" ت" التددددددددي

البدنيدددددددددددة والرياضددددددددددددية أكسددددددددددددببهم عددددددددددددم البهددددددددددددور حيددددددددددددث أصددددددددددددبحوا يبتعددددددددددددون عددددددددددددن ا ندفاعيددددددددددددة أمدددددددددددام  ممئهددددددددددددم والتركيددددددددددددز أيندددددددددددداا 

الددددددددرس و تبددددددداع تعليمدددددددات املددددددددرس وأنهدددددددم يفرغدددددددون مكبوتدددددددا وهدددددددم مدددددددن نشدددددددان حركدددددددي عدددددددادي أو نشدددددددان  ائدددددددد تدددددددي مشددددددداركبهم تدددددددي 

 ة تي النوادي و الجمعيات الرياضية املختلفة.مختلف األنشطة الرياضي

التدددددددددددي  2007عيدددددددددد  بدددددددددد ه النتدددددددددددائو ودراسدددددددددداتنا السددددددددددابقة التددددددددددي مدددددددددددن بينهددددددددددا دراسددددددددددة حميدددددددددددة عبيدددددددددددد عبددددددددددد األميددددددددددر  وبندددددددددداا  

أ ددددددددارت  لدددددددد  ان لليشددددددددان البدددددددددني الرياضدددددددد ي دور فعددددددددا  تددددددددي تخفدددددددديئ مددددددددن مسددددددددتو  ا ندفاعيددددددددة لددددددددد  األطفددددددددا  ومندددددددده يمكددددددددن 

 قد تحققت.اعتبار أن الفرضية األول  
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: توجددددددددد فددددددددروق ذات د لددددددددة  حصددددددددائية تددددددددي بعددددددددد ضددددددددعف ا نتبدددددددداه مناقشةةةةةةةةة وتفسةةةةةةةةير نتةةةةةةةةائت الفرضةةةةةةةةية الجزئيةةةةةةةةة الثانيةةةةةةةةة-2.5

 بين نتائو السنة الخامسة ابتدا ي  ذكور( للممارسين والغير ممارسين لليشان البدني الرياض ي. 

يندددددددددا نتدددددددددائو التمميددددددددد  املمارسدددددددددين والغيدددددددددر جددددددددداات نتدددددددددائو الفرضدددددددددية الجزئيدددددددددة الثانيدددددددددة بإ يدددددددددار فدددددددددروق دالدددددددددة  حصدددددددددائيا ب

ممارسدددددددين لليشددددددددان البددددددددني والرياضدددددددد ي لصدددددددالح التمميدددددددد  املمارسدددددددين لليشددددددددان البددددددددني والرياضدددددددد ي حيدددددددث يظيددددددددرون اقدددددددل بكثيددددددددر 

تددددددددي  دددددددددة ضدددددددددعف ا نتبدددددددداه مقارندددددددددة بغيددددددددر املمارسدددددددددين و بدددددددد ا مدددددددددن خددددددددم  قيمدددددددددة ت التددددددددي حسدددددددددبنابا سددددددددابقاب أي أن ممارسدددددددددبهم 

ضددددددددية أكسددددددددببهم ضددددددددب  ا نتبدددددددداه حيددددددددث أصددددددددبحوا يركددددددددزون عيدددددددد  مددددددددا بددددددددو مطلددددددددوب ويسدددددددداعدبم عيدددددددد  ل نشددددددددطة البدنيددددددددة والريا

 كمددددددا  واجبدددددداوهم وكيفيددددددة التعامددددددل مددددددع األمددددددورب وبنددددددااا عيدددددد  بدددددد ه النتددددددائو ودراسدددددداتنا السددددددابقة التددددددي مددددددن بينهددددددا دراسددددددة أمينددددددة 

خفدددددددف مددددددددن أعدددددددراض اليشددددددددان التددددددددي أ دددددددارت  لدددددددد  ان اسدددددددتعما  برندددددددامو تددددددددي اليشدددددددان البدددددددددني الرياضددددددد ي ي 2009 بدددددددرابيم  دددددددبيي

 الحركي الزائد والتي من بينها ضعف ا نتباه لد  التممي  وبالتالي يمكن اعتبار أن الفرضية الثانية قد تحققت.

توجددددددددد فدددددددروق ذات د لدددددددة  حصدددددددائية تدددددددي بعدددددددد الحركدددددددة املفرطددددددددة  مناقشةةةةةةةة وتفسةةةةةةةير نتةةةةةةةائت الفرضةةةةةةةية الجزئيةةةةةةةة الثالثةةةةةةةة:-3.5

  ذكور( للممارسين والغير ممارسين لليشان البدني الرياض ي. بين نتائو السنة الخامسة ابتدا ي 

جددددددددداات نتدددددددددائو الفرضدددددددددية الجزئيدددددددددة الثالثدددددددددة بإ يدددددددددار فدددددددددروق دالدددددددددة  حصدددددددددائيا بيندددددددددا نتدددددددددائو التمميددددددددد  املمارسدددددددددين والغيدددددددددر 

ممارسدددددددين لليشددددددددان البددددددددني والرياضدددددددد ي لصدددددددالح التمميدددددددد  املمارسدددددددين لليشددددددددان البددددددددني والرياضدددددددد ي حيدددددددث يظيددددددددرون اقدددددددل بكثيددددددددر 

الحركدددددددددددات املفرطدددددددددددة مقارندددددددددددة بغيدددددددددددر املمارسدددددددددددين وبددددددددددد ا مدددددددددددن خدددددددددددم  قيمدددددددددددة ت التدددددددددددي حسدددددددددددبنابا سدددددددددددابقاب أي أن ممارسدددددددددددبهم تدددددددددددي 

 ل نشطة البدنية والرياضية أكسببهم عي  التحكم تي التصرفات الغير مقبولة من خم  معامموهم مع  ممئهم.

التدددددددي أ دددددددارت  لددددددد  ان  2014د هللا املفتدددددددي وبندددددددااا عيددددددد  بددددددد ه النتدددددددائو ودراسددددددداتنا السدددددددابقة التدددددددي مدددددددن بينهدددددددا دراسدددددددة عبددددددد

ل نشدددددددددطة البدنيدددددددددة والرياضدددددددددية تدددددددددتيير  يجدددددددددابي لعدددددددددمج نقددددددددد  ا نتبددددددددداه املصدددددددددحوب باليشدددددددددان الحركدددددددددي الزائدددددددددد والتدددددددددي مدددددددددن بينهدددددددددا 

 أعراض الحركة املفرطة ومنه يمكن اعتبار أن الفرضية الثالثة قد تحققت.

ذات د لدددددددددة  حصدددددددددائية تدددددددددي اليشدددددددددان الحركدددددددددي الزائدددددددددد بدددددددددين  توجدددددددددد فدددددددددروق مناقشةةةةةةةةةة وتفسةةةةةةةةةير نتةةةةةةةةةائت الفرضةةةةةةةةةية العامةةةةةةةةةة:-4.5

 تممي  السنة الخامسة ابتدا ي  ذكور( املمارسين والغير ممارسين لليشان البدني الرياض ي. 

مدددددددددددددن خدددددددددددددم  ممحظتنددددددددددددددا لنتدددددددددددددائو الجدددددددددددددداو  نجددددددددددددددد أن العينيتدددددددددددددين بلغدددددددددددددت قيمددددددددددددددة ت املحسدددددددددددددوبة عندددددددددددددد البعددددددددددددددد األو  

وبددددددددددددد لك الفدددددددددددددروق دالدددددددددددددة  0.000 بمسدددددددددددددتو  د لدددددددددددددة  ب 3.388بعدددددددددددددد الثالدددددددددددددث(  وعندددددددددددددد  3.601وعندددددددددددددد البعدددددددددددددد الثددددددددددددداني(   3.506 

ليحركددددددددددددات العشددددددددددددوائية الغيددددددددددددر مقبولدددددددددددددةب  متجنبددددددددددددين التمميدددددددددددد  املمارسددددددددددددين لليشددددددددددددان البدددددددددددددني الرياضدددددددددددد ي  حصددددددددددددائياب حيددددددددددددث أن

حدددددددب التعددددددداون بدددددددين الدددددددزمماب  داخدددددددل القسدددددددم مدددددددن الفوضددددددد ى دون اسدددددددتئ ان املددددددددرسب والتقليدددددددل مدددددددن مكدددددددان  لددددددد  أخدددددددر ا نتقدددددددا 

تدددددددددي تصددددددددرفاوهمب وتقبدددددددددل النقددددددددد املوجددددددددده  لدددددددد همب وتقبدددددددددل  العدوانيددددددددةب واألنانيدددددددددة تددددددددي العمدددددددددل وتحكميددددددددم تقليددددددددل مددددددددن السدددددددددلوكات و 

يتجنبددددددددون عيدددددددد  كددددددددل املثيددددددددرات الخارجيددددددددة أيندددددددداا الدددددددددروسب والتميددددددددز  والواجبددددددددات التددددددددي تعطددددددددى مددددددددن طددددددددرف املدددددددددرسب وبددددددددم امليددددددددام

اخدددددددل القسدددددددمب وبددددددد ا مدددددددا ملسدددددددناه مدددددددن خدددددددم  تطبيدددددددق مقيددددددداس والنظدددددددام د بينهددددددداب وعيددددددد  مدددددددا بدددددددو مطلدددددددوبب و تبددددددداع كدددددددل القدددددددوانين

اليشددددددددددددان الحركددددددددددددي الزائددددددددددددد عيدددددددددددد  التمميدددددددددددد ب واسددددددددددددتنادا عيدددددددددددد  نتددددددددددددائو الفرضدددددددددددديات الجزئيددددددددددددة والدراسددددددددددددات السددددددددددددابقة والنظريددددددددددددة 

 يمكننا اعتبار أن الفرضية العامة قد تحققت.

 استنتاج عام: -

ور اليشدددددددددددان البددددددددددددني الرياضددددددددددد ي تدددددددددددي مدددددددددددن خدددددددددددم  الدراسدددددددددددة النظريدددددددددددة والتطبيقيدددددددددددةب وحصدددددددددددر موضدددددددددددوع البحدددددددددددث تدددددددددددي د

والددددددددد ي -ذكدددددددددور -التقليددددددددل مدددددددددن اليشدددددددددان الحركدددددددددي الزائدددددددددد لددددددددد  تمميددددددددد  الطدددددددددور ا بتددددددددددا ي  تمميددددددددد  السددددددددنة الخامسدددددددددة ابتددددددددددا ي( 

يمثدددددددل بددددددد ا األخيدددددددر  دددددددابرة سدددددددلوكية يجدددددددب معالجبهددددددداب وبعدددددددد قيامندددددددا بتحليدددددددل النتدددددددائو املتحصدددددددل عل هدددددددا ومناقشدددددددة الفرضددددددديات 

 لندددددددددا أن بنددددددددداك دور ايجدددددددددابي للممارسدددددددددة اليشدددددددددان البددددددددددني الرياضددددددددد ي عيددددددددد  اليشدددددددددان الزائدددددددددد املتعلقدددددددددة بموضدددددددددوع دراسدددددددددتنا ت
بدددددددددت 

  ذكور(.  يالتممي  سنة خامسة ابتد

ومددددددددددددددددن خددددددددددددددددم  أبعدددددددددددددددداده الثميددددددددددددددددة( ا ندفاعيددددددددددددددددةب وضددددددددددددددددعف ا نتبدددددددددددددددداهب والحركددددددددددددددددة املفرطددددددددددددددددة  ب بحيددددددددددددددددث توصددددددددددددددددلنا أن  

يددددددددا ممارسددددددددة اليشدددددددداطات البدنيددددددددة والرياضددددددددية التددددددددي خصوصددددددددية اليشددددددددان البدددددددددني الرياضدددددددد يب واألجددددددددواا والتفدددددددداعمت التددددددددي تيتج
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تمددددددددددددارس تدددددددددددددي الوسدددددددددددد  الرياضددددددددددددد ي تسدددددددددددددابم تددددددددددددي تحقيدددددددددددددق روو التعددددددددددددداون واملنافسددددددددددددة السدددددددددددددليمة وتكدددددددددددددات  تددددددددددددي األخدددددددددددددمقب وفدددددددددددددرص 

ا نددددددددددددماج بدددددددددددين التمميددددددددددد  وتسدددددددددددابم تدددددددددددي التقليدددددددددددل مدددددددددددن ا نفعدددددددددددا ت والحركدددددددددددات الزائددددددددددددة والسدددددددددددلوكيات الشددددددددددداذة ا ضدددددددددددطرابات 

 ية وضعف ا نتباه وفرن الحركة.سواا من ناحية ا ندفاع

نسددددددددددتيتو مددددددددددن خددددددددددم  بدددددددددد ه الدراسددددددددددة والدراسددددددددددات السددددددددددابقة والدراسددددددددددات النظريددددددددددةب أن لليشددددددددددان البدددددددددددني الرياضدددددددددد ي 

 -ذكور -دور تي ضب  اليشان الحركي الزائد لد  تممي  السنة الخامسة

 خاتمة:-6

معرفددددددددددددددة دور اليشددددددددددددددان البدددددددددددددددني وتددددددددددددددي الختددددددددددددددام    سددددددددددددددعنا    أن نقددددددددددددددو   ننددددددددددددددا حاولنددددددددددددددا بقدددددددددددددددر املسددددددددددددددتطاع دراسددددددددددددددة و 

الرياضددددددد ي تدددددددي التقليدددددددل مدددددددن اليشدددددددان الحركدددددددي الزائدددددددد لدددددددد  تمميددددددد  الطدددددددور ا بتددددددددا ي  تمميددددددد  السدددددددنة الخامسدددددددة ذكدددددددور( ولقدددددددد 

البددددددددني  اتاددددددح لنددددددا ذلدددددددك مددددددن خددددددم  مدددددددا سددددددبق عرضدددددده تدددددددي دراسددددددتنا فقددددددد حاولندددددددا  بددددددرا  ال جددددددم والدددددددو ن الحقيقيددددددين لليشددددددان

ا بتدائيدددددددددة بصدددددددددفة  تدددددددددي املرحلدددددددددة دوره أبميتددددددددده لدددددددددد  التمميددددددددد ب و  بدددددددددرا  حركدددددددددي الزائددددددددددالرياضددددددددد ي تدددددددددي التقليدددددددددل مدددددددددن اليشدددددددددان ال

 لددددددد  أبعدددددددد قددددددددر ممكدددددددن مدددددددن  للوصدددددددو   وجدددددددب  تباعيدددددددا و ا لتدددددددزام  هدددددددا نتدددددددائو جيددددددددة و ميمدددددددة و جوبريدددددددة عيددددددد  عامدددددددةب فتحصدددددددلنا

ة وجددددددددددود اليشددددددددددان النتددددددددددائوب ضدددددددددرور  التددددددددددي تسددددددددد   التربيددددددددددة العامدددددددددة لتحقيقيددددددددددا ب ومدددددددددن بددددددددددين بددددددددد ه تحقيدددددددددق األبددددددددددداف السدددددددددامية

ا نتبددددددددداه والتدددددددددي مدددددددددن بينهدددددددددا  قليدددددددددة و النفسددددددددديةالتمميددددددددد  الع تنميدددددددددة ميدددددددددارات البددددددددددني الرياضددددددددد ي تدددددددددي مدارسدددددددددنا ا بتدائيدددددددددة  هددددددددددف

 واليشان الحركي السوي و املنضب . 

 ن بددددددد ا البحدددددددث بقددددددددر مدددددددا كدددددددان  ددددددديقا كدددددددان واسدددددددعاب وكدددددددل مدددددددا بددددددددلناه مدددددددن جيدددددددد وكدددددددل مسدددددددابمة فيددددددده كدددددددان تدددددددي  طدددددددار 

حدددددددددودة واملجددددددددا ت املسددددددددموحة لنددددددددا تددددددددي  طددددددددار البحددددددددث بدددددددددت ضدددددددد يلة لتددددددددرك املجددددددددا  مفتددددددددوو ل بحدددددددداث الجديدددددددددة ا مكانيددددددددات امل

 هدددددددددددف كشددددددددددف النقدددددددددداب عددددددددددن بدددددددددداقي جوانددددددددددب املوضددددددددددوع سدددددددددددلبا أو  يجابدددددددددداب وكدددددددددد ا رفددددددددددع املسددددددددددتويات النفسددددددددددية والعقليددددددددددة لدددددددددددد  

 التلمي ب ليكون لليشان البدني الرياض ي مجا  واسع كباقي املواد األخر .

جددددددددددو أن تؤخدددددددددد  بدددددددددد ه النتددددددددددائو بعددددددددددين ا عتبددددددددددار مددددددددددن طددددددددددرف لجيددددددددددات املختصددددددددددةب لعليددددددددددا تسددددددددددابم ولددددددددددو بشددددددددددكل كمددددددددددا نر  

 بسي  تي النهوض والرقي اليشان البدني الرياض ي تي الطور ا بتدا ي بصفة عامة

 التوصيات واالقتراحات:-7

 ما ييي: الباحثان يقترو األكاديمية الناحية ومن عل هاب املتحصل النتائو ضوا عي 

راج اليشددددددددددددددان البددددددددددددددددني الرياضددددددددددددددد ي كمدددددددددددددددادة أساسددددددددددددددية تدددددددددددددددي الطدددددددددددددددور ا بتددددددددددددددددا ي واملتمثددددددددددددددل تدددددددددددددددي مدددددددددددددددادة التربيدددددددددددددددة البدنيدددددددددددددددة  د -

  .والرياضية

  دماج أسات ة التربية البدنية ورياضية مختصين تي املدارس ا بتدائية. -

 .تخصي  فترة كافية ملمارسة اليشان البدني الرياض ي تي الوس  التربوي أك ر من مرة تي األسبوع -

 نسددبة التمميدد  الدد ين أجددل تقدددير مددن الحضددانة ودور  ا بتدائيددة املدددارس كافددة عيدد  تعمددم القيددام بدراسددات واسددعة -

 اليشان الحركي الزائد.  عانون من اضطراب

 مدددع والرياضدددية تتماشددد ى البدنيدددة التربيدددة ملدددادة ونظريدددة تطبيقيدددة دروس تتضدددمن جديددددة بدددرامو ومنددداهج  عدددداد -

 .ا بتدا ي الطور  ي تمم ومتطلبات  مكانيات

 املناسددبة مدددن الطددرق  واتخدداذ األطفدددا   ضدددطراب اليشددان الحركدددي الزائددد لدددد  املبكددر التقدددير محاولددة دراسدددة أيددر -

 أعراض ب ه السلوكيات خطورة من الحد أجل

 

 

 

 

 



 Vol.15 - No.3 - 2022   86-98  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 96 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 املراجع:

ية. . نظريددددددددددات وطدددددددددددرق تدددددددددددريس التربيدددددددددددة البدنيددددددددددة والرياضددددددددددد1992محمدددددددددددب عددددددددددوض بسددددددددددديوني. وفيصددددددددددلب ياسدددددددددددين الشدددددددددداط :  1

 .2الجزائرب ن-ديوان املطبوعات الجامعية

 . صعوبات التعلم النظرية واملمارسة.2007أسامةب محمد:  2

سددددددددنوات.  8-7. تددددددددتيير األلعدددددددداب الصددددددددغيرة تددددددددي تطددددددددوير أبددددددددم القدددددددددرات البدنيددددددددة والحركيددددددددة بعمددددددددر 2009أسددددددددعدب حسددددددددن ر ق:  3

 .2مجلة علوم التربية الرياضةب العدد

 السعودية.-. الرياضADHD راب فرن الحركة وتشتت ا نتباه.  ضط2010عبد هللب محمد الصبي:  4

. عمقدددددددة اليشدددددددان الزائدددددددد املصدددددددحوب بتشدددددددتت ا نتبددددددداه تدددددددي  يدددددددور عسدددددددر القدددددددرااة عندددددددد تمميددددددد  2013 وليخدددددددةب بمطاطيدددددددة:  5

 الجزائر.-السنة الرابعة ابتدا ي. أطروحة دكتوراهب جامعة البويرة

 .2ة والرياضية. دار الفكر العربيب ن. أصو  التربية البدني2001أمينب أنور الخولي:  6

 . التدريب الرياض ي النظريات والتطبيقات.1996عصامب عبد الخالق:  7

 مصر.-. سيكولوجية اللعب التربية الرياضية. دار املعارف اليشر والتو يع1962ليي ب يوسف:  8

رة ماسدددددددددددترب جامعدددددددددددة . واقدددددددددددع اليشدددددددددددان البددددددددددددني الرياضددددددددددد ي تدددددددددددي الطدددددددددددور ا بتددددددددددددا ي. مددددددددددد ك2014دحمدددددددددددانيب عبدددددددددددد اللطيدددددددددددف:  9

 الجزائر.-البويرة

. اضددددددددددددطراب فددددددددددددرن اليشددددددددددددان ونقدددددددددددد  ا نتبدددددددددددداه عنددددددددددددد األطفددددددددددددا  وطددددددددددددمب املدددددددددددددارس. رسددددددددددددالة 2002ضدددددددددددديف اهللاب ميدددددددددددددي:  10

 .جامعة أم القر  -ماجستير غير ميشورة. كلية التربية

ن . ممارسدددددددددة الرياضدددددددددة داخدددددددددل الوسددددددددد  املدررددددددددد ي والحدددددددددد مدددددددددن اضدددددددددطراب فدددددددددر 2017محمددددددددددب و اندددددددددي. وقمدددددددددراويب محمدددددددددد:  11

ب صددددددددددفحات 8الحركدددددددددة املصددددددددددحوب بددددددددددنق  ا نتبدددددددددداه لدددددددددد  تمميدددددددددد  الطددددددددددور ا بتدددددددددددا ي. مجلدددددددددة التنميددددددددددة البشددددددددددريةب العدددددددددددد 

 الجزائر. –. وبران 55-78

. تددددددددددددتيير برنددددددددددددامو بتلعدددددددددددداب التركيددددددددددددز واملمحظددددددددددددة تددددددددددددي عددددددددددددمج نقدددددددددددد  ا نتبدددددددددددداه املصددددددددددددحوب 2014بيريفددددددددددددانب عبددددددددددددد هللا املفتددددددددددددي:  12

ب العدددددددددد 7( سددددددددنوات. مجلددددددددة علددددددددوم التربيددددددددة الرياضدددددددديةب املجلددددددددد 8-7عمددددددددر  اليشددددددددان الحركددددددددي الزائددددددددد لعينددددددددة مددددددددن أطفددددددددا  ب

 . العراق.14-1ب ص 2

. أيددددددددددر فعاليددددددددددة برنددددددددددامو فددددددددددردي مقتددددددددددرو للتخفيددددددددددف مددددددددددن أعددددددددددراض صددددددددددعوبات ا نتبدددددددددداه مددددددددددع 2009أمينددددددددددةب  بددددددددددرابيم  ددددددددددلبي:  13

تربيددددددددددة باملنصدددددددددددورة اليشددددددددددان الحركدددددددددددي الزائددددددددددد لدددددددددددد  التمميدددددددددد  الحلقدددددددددددة الثانيددددددددددة مدددددددددددن املرحلددددددددددة ا بتدائيدددددددددددة. مجلددددددددددة كليدددددددددددة ال

 .259–208ب صفحات 69مصرب املجلد 

-8. تدددددددددتيير العددددددددددمج باللعدددددددددب ل طفددددددددددا  ذوي اليشدددددددددان الزائددددددددددد  فدددددددددرن الحركددددددددددة( بعمددددددددددر 2013حميددددددددددةب عبيددددددددددد عبدددددددددد األميددددددددددر:  14

 .83-52ب ص 6ب املجلد 1سنوات(. مجلة علوم التربيةب العدد 10

 . املؤسسة الوطنية للكتاب.1الجامعية.ن . دليل البحث تي املنرجية وكتابة الرسائل1998عمارب بوحوش:  15

. املر ددددددددددد تددددددددددي البحددددددددددث العل ددددددددددي لطلبددددددددددة التربيددددددددددة البدنيددددددددددة والرياضددددددددددية. ديددددددددددوان املطبوعددددددددددات 2009عبددددددددددد اليمددددددددددينب بددددددددددوداوود: 16

 الجزائر.-الجامعية

 عمان.-. دار صفاا لليشر والتو يع2. ا ختبارات النفسية  نماذج(ب املجلد 2014 اكرب سوسن مجيد:  17

 

 

 

 

 

 



 Vol.15 - No.3 - 2022   86-98  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 97 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 مقياس اليشان الحركي الزائد :حقمل

 نادرا جد نادرا قليال كثيرا الفقرات رقم

 املحور األول "االندفاعية"

     يجيب عن األسئلة بسرعة دون تفكير 01

     يفكر كثيرا تي البدائل والحلو  األخر  عند اتخاذ قراراته 02

     غالبا ما تكون استجابته خاطئة 03

     ه تي الكثير من املواقف التي يتعرض ليايصعب عليه ضب  سلوك 04

     يحصل عي  حاجاته بطريقة سريعة ومبهورة 05

     ينف  صبره تي انتظار دوره تي األلعاب الجماعية 06

     يصعب عليه التركيز تي التفاصيل والكلمات الدقيقة 07

     يتنقل من نشان  ل  أخر باستمرار 08

     املعلمين واملعلمات والنظام املدرر ي يرفئ  تباع تعليمات 09

     يصعب عليه ا ستمرار تي ش يا واحد لقترة طويلة تي األلعاب الجماعية 10

     تتميز كتابته بكتابة سطر فوق األخر 11

      سبهين بقوانين ونظام األلعاب 12

     ينظر ال  بداية الجمل ونهايبها  همل الكلمات التي تتوس  الجمل 13

 املحور الثاني"ضعف االنتباه"

     يتميز بفترة انتباه قصيرة 14

       جز عن ضب  انتبابه وتوج هه بصورة مرضية 15

      عاني من ضعف القدرة عي  الت كر للمعلومات السابقة 16

     يصعب عليه ا نتباه  ل  مثير محدد 17

     ة الغير أساسيةيصعب عليه التمييز بين املثيرات األساسيات  18

     يتميز بشرود ال بن تي الفصل وخاصة أيناا الدروس النظرية 19

     يركز انتبابه عي  ما بو مطلوب 20

     يطلب ا عادة عند  صدار التعليمات  ليه 21

     يصعب عليه تطبيق ما تعلمه تي موقف سابق عي  املواقف الجديدة املشا هة له 22

     ة التعامل تي األمور تي األمور املختصرة عاني صعوب 23

      عاني صعوبة تي عمليات تطبيق األ ياا 24

     يرفئ التعرض للميام والواجبات كثيرة التعقيد 25

     يفشل تي اكما  امليام والواجبات كثيرة التعقيد 26

 املحور الثالث"الحركة املفرطة"

     يقوم بحركات عشوائية غير مقبولة 27

      هز جسمه ويؤرجح قدميه أيناا الجلوس 28

     ييتقل من مكان  ل  أخر جون كلل أو ملل 29

     يخرج من مقعده ويتجو  تي القسم 30



 Vol.15 - No.3 - 2022   86-98  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 98 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 نادرا جد نادرا قليال كثيرا الفقرات رقم

     يقفز عي  أحد رجليه أيناا تجوله تي ساحة املدرسة أو عند خروجه من الفصل 31

     يصعب عليه أن يلعب أو يقض ي أوقات فراغه  هدوا 32

     عندما يتعرض ملواقف جديدة تمر عليه يكون سلوكه عادي حياله 33

     يصعب عليه البقاا بادئا لفترة طويلة 34

      شاكس  ممئه تي القسم 35

     يصدر أصوات عالية داخل  جرة القسم 36

     يتململ تي مكانه اذا اجبر عي  الجلوس 37

 

  



 Vol.15 - No.3 - 2022   99-105  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 99 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

مال املبتلة والجافة لتطوير القوة الخاصة وبعض القدرات بالر  تاثير منهجين تدريبين

 الوظيفية لالعبي الكرة الطائرة
 

 أ.د سهاد قاسم سعيد املوسوي 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات -جامعه بغداد  -العراق 

suhad@copew.uobaghdad.edu.iq  

 

أن مسددتو  التطددور والتقدددم الدد ي  دديدته اغلددب دو  العددالم تددي مجددا  التربيددة الرياضددية بشددكل عددام بددو لدديس نتيجددة 

الصدفة وانما جاا من خم  املثابرة والعمل عي  التخطي  السليم والبرمجة الدقيقة للمناهج التدريبية .ويمتا  التدريب عي  

ينطبق عل ها قانون نيوتن الثالث ال ي ين  عي  " ان لكل قوة فعل بناك قوة  ي  الرما  باعتباره من الوسائل التدريبية الت

رد فعل تساو ها باملقدار وتعاكسيا با تجاه ." اذ ارتدات الباحثدة باسدتخدام وسديلة التددريب عيد  الرمدا  كاحدد اندواع املقاومدات 

وجية وا داا باليسدبة للرياضديين .وتمثلدت عيندة الحدث والتعرف عي  اياربا التي تدنعكس بشدكل او بداخر عيد  املتغيدرات الفسديول

(  عددب وتددم تقسدديم العينددة الدد  مجمددوعتين تجددريبيتين وبالطريقددة العشددوائية وتضددم 12وعددددبم   بمعبددي املدرسددة التخصصددية

 تتدددرب عيدد  الرمددا  املبتلددة و  6 
 
احصددائيا توصددلت (  عبددين تتدددرب عيدد  الرمددا  الجافددة. وبعددد جمددع النتددائو ومعالجبهددا 6(  عبددا

الباحثددددة لمسددددتيتاجات التاليددددة : للتدددددريب عيدددد  الرمددددا  املبتلددددة تددددتيير ايجددددابي تددددي تطددددور القددددوة الخاصددددة والقدددددرات الو يفيددددة قيددددد 

البحددث.واللمنرج التدددريبي عيددد  الرمددا  املبتلدددة لدده تددتيير ايجدددابي واضددح وأفضدددل مددن املددنرج التددددريبي عيدد  الرمدددا  الجافددة ولصدددالح 

. وتوصدددد ي الباحث ددددة :التتكيدددددد عيدددد  التنددددوع تددددي اسددددتخدام الوسدددددائل وا سدددداليب التدريبيددددة املسددددتخدمة مددددن قبدددددل املجموعددددة ا ولدددد 

 املدربين واستخدام اسلوب التدريب عي  الرما  ملا له من تايير ايجابي تي تطور القدرات البدنية والو يفية.

 . القوة الخاصةب بالرما  الجافة  يمنرج تدريبب  بالرما  املبتلة  يمنرج تدريب: الكلمات املفتاحية

Effect of two training approaches with wet and dry sand to develop the special strength and some 

functional abilities of volleyball players 

The level of development and progress witnessed by most countries of the world in the field of physical 

education in general is not the result of chance, but rather came through perseverance and work on proper 

planning and accurate programming of training curricula. Training in sand is characterized as one of the training 

methods that do not apply to Newton's third law, which states For every action force there is a reaction force 

equal in magnitude and opposite in direction. The researcher decided to use the sand training method as one of 

the types of resistance and to identify its effects that are reflected in one way or another on the physiological 

variables and performance for athletes. Their number is (12) players, and the sample was divided into two 

experimental groups in a random manner, and it includes (6) players training on wet sand and (6) players 

training on dry sand. After collecting the results and statistically processing them, the researcher reached the 

following conclusions: Training on wet sand has a positive effect on the development of special strength and 

functional capabilities under discussion. The training curriculum on wet sand has a clear positive effect and is 

better than the training curriculum on dry sand and in favor of the second group The researcher recommends: 

Emphasis on diversity in the use of training methods and methods used by trainers and the use of sand training 

because of its positive impact on the development of physical and functional capabilities. 

Keywords: wet sand training curriculum, dry sand training curriculum, special strength. 
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 التعريف بالبحث-1

أن مسدددددددددتو  التطدددددددددور والتقددددددددددم الددددددددد ي  ددددددددديدته اغلدددددددددب دو  العدددددددددالم تدددددددددي مجدددددددددا  التربيدددددددددة الرياضدددددددددية بشدددددددددكل عدددددددددام بدددددددددو 

لدددددددددديس نتيجددددددددددة الصدددددددددددفة وانمددددددددددا جدددددددددداا مددددددددددن خددددددددددم  املثددددددددددابرة والعمددددددددددل عيدددددددددد  التخطددددددددددي  السددددددددددليم والبرمجددددددددددة الدقيقددددددددددة للمندددددددددداهج 

واملختصدددددددين تدددددددي بددددددد ا املجدددددددا  مدددددددن أجدددددددل الوصدددددددو  التدريبيدددددددة عيددددددد  وفدددددددق أسدددددددس ومبددددددداد  علميدددددددة  دددددددحيحة مدددددددن قبدددددددل الخبدددددددراا 

 عدددددددن أيجددددددداد أنسدددددددب األسددددددداليب التدريبيدددددددة لتطدددددددوير وا نجدددددددا ات وتحقيدددددددق األرقدددددددام تدددددددي 
 
بدددددددالمعبين الددددددد  املسدددددددتويات العاليدددددددة. فضدددددددم

مختلددددددددف الفعاليددددددددات الرياضددددددددية لدددددددد ا توجدددددددده البدددددددداحثون تددددددددي مجددددددددا  التربيددددددددة الرياضددددددددية الدددددددد  ابتكددددددددار أسدددددددداليب تدريبيددددددددة متطددددددددورة ب 

بددددددد ه ا سددددددداليب والوسدددددددائل التدريبيدددددددة ا  وبدددددددو التددددددددريب عيددددددد  الرمدددددددا  ويمتدددددددا  التددددددددريب عيددددددد  الرمدددددددا  باعتبددددددداره مدددددددن  ومدددددددن أبدددددددم

ان لكددددددل قددددددوة فعددددددل بندددددداك قددددددوة رد فعددددددل "ينطبددددددق عل هددددددا قددددددانون نيددددددوتن الثالددددددث الدددددد ي يددددددن  عيدددددد   الوسددددددائل التدريبيددددددة التددددددي  

يلة التدريبيددددددددة باعتباربددددددددا وسدددددددد  مغدددددددداير ومختلددددددددف عددددددددن الوسدددددددد  وتلددددددددك الوسدددددددد (160: 8  تسدددددددداو ها باملقدددددددددار وتعاكسدددددددديا با تجدددددددداه ."

التددددددددددريبي الددددددددد ي يتددددددددددرب  هدددددددددا المعبدددددددددون وذلدددددددددك ا خدددددددددتمف يكمدددددددددن تدددددددددي انغدددددددددرا  القددددددددددم داخدددددددددل ا راضددددددددد ي الرمليدددددددددة اينددددددددداا اليبدددددددددون 

عليدددددددده والتددددددددي تمتددددددددا  بزيددددددددادة الحركددددددددة اليسددددددددبية بددددددددين حبيبددددددددات الرمددددددددل الجافددددددددة الغيددددددددر متماسددددددددكة وبدددددددد ا مددددددددا يجبددددددددر الرياضدددددددد ي عيدددددددد  

طدددددددددداا قددددددددددوة اكبددددددددددر لدددددددددددفع كتلددددددددددة الجسددددددددددم واداا التمرينددددددددددات بشددددددددددكل جيددددددددددد . ولكددددددددددون القدددددددددددرات البدنيددددددددددة ىددددددددددي احددددددددددد املتغيددددددددددرات اع

ا ساسددددددددددية التددددددددددي  سدددددددددد   املدددددددددددربون الدددددددددد  تطويربددددددددددا باسدددددددددددتخدام مختلددددددددددف الوسددددددددددائل لدددددددددد ا ارتددددددددددات الباحثددددددددددة باسددددددددددتخدام وسددددددددددديلة 

نعكس بشدددددددددددكل او بدددددددددددداخر عيددددددددددد  املتغيددددددددددددرات التددددددددددددريب عيددددددددددد  الرمددددددددددددا  كاحدددددددددددد انددددددددددددواع املقاومدددددددددددات والتعدددددددددددرف عيدددددددددددد  اياربدددددددددددا التددددددددددددي تددددددددددد

الفسدددددددددددديولوجية وا داا باليسددددددددددددبة للرياضدددددددددددديين لدددددددددددد ا تكمددددددددددددن ابميددددددددددددة البحددددددددددددث تددددددددددددي اسددددددددددددتخدام وسدددددددددددديلة التدددددددددددددريب عيدددددددددددد  الرمددددددددددددا  

 بنوعين الجافة واملبتلة والتعرف عي  تتييراوهما الو يفية لمعبي الكرة الطائرة . 

تددددددددددي تدددددددددددريب لعبددددددددددة الكددددددددددرة الطددددددددددائرة ولكددددددددددون اعددددددددددداد ن خددددددددددم  الخبددددددددددرة امليدانيددددددددددة للباحثددددددددددة فمدددددددددد مشةةةةةةةةةةكلة البحةةةةةةةةةةثامدددددددددا 

تدددددددددي ايجددددددددداد اندددددددددواع ووسدددددددددائل  المعبدددددددددين يتطلدددددددددب اعددددددددددابم مدددددددددن الناحيدددددددددة البدنيدددددددددة واملياريددددددددده والفسددددددددديجية وسدددددددددعيا" مدددددددددن الباحثدددددددددة

تدريبيددددددة حديثدددددددة ومتنوعدددددددة لتجنددددددب امللدددددددل والرتابدددددددة التددددددي قدددددددد يتعدددددددرض ليددددددا المعبدددددددين مدددددددن جددددددراا ا سدددددددتمرار بالتددددددددريب اذ لجدددددددات 

  ضدددددددددددرورة اسدددددددددددتخدام اسدددددددددددلوب التددددددددددددريب عيدددددددددددد  الرمدددددددددددا  وبندددددددددددوعين املبتلدددددددددددة والجافدددددددددددة وتقندددددددددددين باحمدددددددددددا  تدريبيددددددددددددة الباحثدددددددددددة الددددددددددد

الجاندددددددددب والتعدددددددددرف عيددددددددد  تاييراوهمدددددددددا عيددددددددد   باعتبددددددددداره احدددددددددد او افضدددددددددل تددددددددددريبات املقاومدددددددددة التدددددددددي اسدددددددددتخدمت تدددددددددي ا وندددددددددة ا خيدددددددددرة

 .البدني والو يفي لمعبين

 ال  : هدف البحثوقد 

 بالرما  املبتلة والجافة.اعداد منرجين تدريبين  1

التعددددددددددددرف عيدددددددددددد  تدددددددددددددتيير املنرجددددددددددددين التدريسدددددددددددديين بالرمدددددددددددددا  املبتلددددددددددددة والجافدددددددددددددة لتطددددددددددددوير القددددددددددددوة الخاصدددددددددددددة وبعددددددددددددئ القددددددددددددددرات  2

 الو يفية لمعبي الكرة الطائرة لمختبارين القبيي والبعدي لد  مجموعتي البحث.

تطددددددددددددوير القددددددددددددوة الخاصدددددددددددددة وبعددددددددددددئ القددددددددددددددرات التعددددددددددددرف عيدددددددددددد  تدددددددددددددتيير املنرجددددددددددددين التدريسدددددددددددديين بالرمدددددددددددددا  املبتلددددددددددددة والجافدددددددددددددة ل 3

 الو يفية لد   عبي الكرة الطائرة لمختبارات البعدية لد  مجموعتي البحث

 البحثافترضت و

 توجدددددددددددددددد فدددددددددددددددروق ذات د لدددددددددددددددة احصدددددددددددددددائية بدددددددددددددددين ا ختبدددددددددددددددارين القبيدددددددددددددددي والبعددددددددددددددددي ملجمدددددددددددددددوعتي البحدددددددددددددددث لتدددددددددددددددتيير املنرجدددددددددددددددين  -1

 الخاصة وبعئ القدرات الو يفية لمعبي الكرة الطائرة. التدريبيين بالرما  املبتلة والجافة تي تطوير القوة

 توجددددددددددددد فدددددددددددددروق ذات د لددددددددددددة احصدددددددددددددائية بددددددددددددين ا ختبدددددددددددددارات البعديدددددددددددددة ملجمددددددددددددوعتي البحدددددددددددددث لتددددددددددددتيير املنرجدددددددددددددين التددددددددددددددريبيين  -2

 بالرما  املبتلة والجافة تي تطوير القوة الخاصة وبعئ القدرات الو يفية لمعبي الكرة الطائرة.

 : مجاالت البحث اما

 2021-2020للموسم  :  عبي املدرسة التخصصية مدرسة املوببين املجال ال شري 

 .17/3/2021 - 16/1/2021:  املجال الزماني

 قاعة املدرسة التخصصية بالكرة الطائرة. : املجال املكاني
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 منهج البحث واجراءاته امليدانية  -2

 منهج البحث 2-1

املشدددددددكلة املدددددددراد دراسدددددددبها حيدددددددث ان املشدددددددكلة تتطلدددددددب البحدددددددث عدددددددن أن اختيدددددددار املدددددددنرج الصدددددددحيح  عتمدددددددد عيددددددد  طبيعدددددددة 

 
 
ا سدددددددداليب والظدددددددددروف الفاعلددددددددة وذلدددددددددك بدددددددددتجراا التجددددددددارب فلددددددددد لك اسدددددددددتخدمت الباحثددددددددة املدددددددددنرج التجريبدددددددددي الدددددددد ي  عدددددددددد ممئمدددددددددا

 ملتطلبات البحث ولكونه الطريق املناسب  يبات فرضيته .

 مجتمع وعينة البحث  2-2

 صدددددددددل تعتبدددددددددر خطدددددددددوة ميمددددددددة يجدددددددددب ا بتمدددددددددام  هدددددددددا مددددددددع مراعددددددددداة ا سدددددددددس الواجدددددددددب أن اختيددددددددار عيندددددددددة تمثدددددددددل مجتمددددددددع ا

 وقددددددد أختددددددارت الباحثدددددددة عينددددددة البحدددددددث مددددددن المعبدددددددين النا ددددددئين ملدرسدددددددة 
 
 صدددددددادقا

 
توافربددددددا بالعينددددددة لكدددددددي تمثددددددل املجتمدددددددع تمثدددددديم

 وتددددددددم اسددددددددتبعاد  15وعددددددددددبم   التخصصددددددددية
 
العينددددددددة الدددددددد   (  عبددددددددين  متندددددددداعيم عددددددددن أجددددددددراا التدددددددددريبات وتددددددددم تقسدددددددديم3(  عبددددددددا

 يتدددددددددرب عيدددددددد  الرمددددددددا  املبتلددددددددة و  6مجمددددددددوعتين تجددددددددريبيتين وبالطريقددددددددة العشددددددددوائية املجموعددددددددة ا ولدددددددد  تضددددددددم  
 
 6(  عبددددددددا

 
(  عبددددددددا

 يتدرب عي  الرما  الجافة.

ومدددددددددن أجدددددددددل معرفدددددددددة مدددددددددد  تكدددددددددافؤ وتجدددددددددانس العيندددددددددة قامدددددددددت الباحثتدددددددددان بحسددددددددداب متغيدددددددددرات البحدددددددددث كمدددددددددا مبدددددددددين تدددددددددي 

 .( 2( و 1الجدو   

 يبين تجانس عينة البحث (1جدول )

 معامل االلتواء  الوسيط االنحراف املعياري  الوسط املتغيرات 

 0.798 1.72 6.31 173.64 الطول )سم(

 0.531 59 2.72 59.06 الوزن )كغم(

 0.48 17.00 0.44 17.33 )العمر( سنة 

 يبين تكافؤ عينة البحث  (2جدول )

 املتغيرات
قيمة ت  لثانيةالتجري ية ا التجري ية االولل

 املحتسبة

الداللة 

 ع س   ع س   االحصائية

 غير معنوي  0.49 2.1 15.14 2.17 16 اختبار القفز العمودي

 غير معنوي  1.08 0.96 4.72 0.72 4.43 اختبار رمي الكرة الطبية

 غير معنوي  1.13 1.04 15.6 1.116 14.83 اختبار الحجل ال قص ى مسافة ممكنة

 غير معنوي  0.68 1.7 8.62 1.08 9.33 الذراعيناختبار ثني ومد 

 غير معنوي  1.18 1.50 80.12 1.07 80.25 معدل النبض

 غير معنوي  0.541 4.32 83.23 5.682 82.313 اختبار الخطوة لهارفرد

 غير معنوي  0.581 61.321 4218.61 133.409 4361.32 السعة الحيوية

 ث االجهزة واالدوات املستخدمة في البح 2-3

 استخدمت الباحثة ا دوات وا جيزة الم مة تي جمع البيانات الخاصة بالدراسة

 املصادر العربية وا جنبية . -

 ا ختبارات والقياس. -

 ملعب الكرة الطائرة الشاطئية . -

 جيا  لقياس الو ن والطو . -
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 االختبارات املستخدمة في البحث 2-4

 (107: 11  اختبار القفز العمودي من الحركة 1

 (155: 10  كغم( 2اختبار رمي الكرة الطبية  نة   2

 (12: 2  اختبار الحمل  ق  ى مسافة ممكنة 3

 (78: 1  اختبار يني ومد ال راعين 4

 (145: 3  معد  النبئ 5

 (189: 2  اختبار الخطوة ليارفر 6

 (125: 1  السعة الحيوية للرئتين 7

 التجربة االستطالعية  2-5

ن يددددددددددمث  عبددددددددددين وكددددددددددان وعيدددددددددد  عينددددددددددة تكونددددددددددت مدددددددددد 16/1/2021ية بتدددددددددداري  قامددددددددددت الباحثددددددددددة بدددددددددداجراا تجربددددددددددة اسددددددددددتطمع

 اليدف منها:

 تحديد الوقت الم م  جراا ا ختبارات. 1

 التعرف عي  صمحية ا جيزة وا دوات املستخدمة تي البحث. 2

 التعرف عي  كفااة فريق العمل املساعد. 3

 التعرف عي  مد  ممئمة ا ختبارات لعينة البحث. 4

 ملعوقات والصعوبات التي قد تواجه الباحثة تي أجراا التجربة الرئيسة.التعرف عي  ا 5

 التجربة الرئيسة 2-6

 االختبارات القبلية  2-6-1

وقددددددددددد تددددددددددم تثبيددددددددددت الظددددددددددروف الزمانيددددددددددة واملكانيددددددددددة  18/1/2021قامددددددددددت الباحثددددددددددة بددددددددددتجراا ا ختبددددددددددارات القبليددددددددددة بتدددددددددداري  

 ساعد لغرض توحيدبا مع ا ختبارات البعدية.وا دوات املستخدمة وطريقة تنفي با وفريق العمل امل

 املنهاجين التدري يين 2-6-2

قامدددددددددددت الباحثدددددددددددة بتعدددددددددددداد وتصدددددددددددميم منهددددددددددداجين تددددددددددددريبيين ملجمدددددددددددوعتي البحدددددددددددث وبتسدددددددددددلوبين مختلفدددددددددددة احددددددددددددبما عيددددددددددد  

( 16/3/2021ولغايددددددددددة   1/2021/ 19الرمددددددددددا  املبتلددددددددددة واخددددددددددر  عيدددددددددد  الرمددددددددددا  الجافددددددددددة وتددددددددددم تطبيددددددددددق مفددددددددددردات املنهدددددددددداج بتدددددددددداري  

وحدددددددددددة تدريبيدددددددددددة بددددددددددان عددددددددددددد  24( وحددددددددددددات أسددددددددددبوعية وبلغدددددددددددت مجموعددددددددددة الوحددددددددددددات 3 أسددددددددددابيع اي مدددددددددددا  عدددددددددداد   8اي بواقددددددددددع 

( اسددددددددددابيع حتددددددددددى يمكددددددددددن  يددددددددددور التطددددددددددور وكددددددددددان 6( وحدددددددددددات وعدددددددددددد ا سددددددددددابيع  تقددددددددددل عددددددددددن  3-4الوحددددددددددات تددددددددددي ا سددددددددددبوع بددددددددددين  

تين تدددددددددددي الوقدددددددددددت نفسددددددددددده وان تصدددددددددددميم وتدددددددددددم تطبيدددددددددددق املنهددددددددددداجين التددددددددددددريبيين عيددددددددددد  كلتدددددددددددا املجمدددددددددددوع 1؛2تمدددددددددددوج حمدددددددددددل التددددددددددددريب 

 املنهاجين التدريبين اعتمد عي  : 

 ان يراا  الفروق الفردية. -

 ممئمة املنهاجين لقدرات ومستويات افراد عينة البحث. -

 مراعاة اليدف ال ي وضع من اجله. -

 .تم تنفي  التمرينات تي مرحلة ا عداد الخاص ونظمت املرحلة عي   كل اربع دوائر تدربية صغيرة  -

اسددددددددددددددتخدمت الباحثددددددددددددددة طريقددددددددددددددة التدددددددددددددددريب الفتددددددددددددددري املرتفددددددددددددددع واملددددددددددددددنخفئ الشدددددددددددددددة لتنفيدددددددددددددد  تلددددددددددددددك التمرينددددددددددددددات وحسددددددددددددددب  -

 متطلبات القدرات البدنية املطلوب 

 االختبارات البعدية  2-6-3

وتددددددددددم تطبيددددددددددق ا ختبددددددددددارات نفسدددددددددديا التددددددددددي  17/3/2021تددددددددددم اجددددددددددراا ا ختبددددددددددارات البعديددددددددددة وملجمددددددددددوعتي البحددددددددددث بتدددددددددداري  

 ختبارات القبلية.تم تطبيقيا تي ا  
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 الوسائل االحصائية 2-7

 بوتضمن استخدام القوانين التالية: SPSSتم استخدام الحقيبة ا حصائية 

 اليسبة املئوية. -

 الوس  الحسابي . -

 الوسي . -

 معامل ا لتواا. -

 ا نحراف املعياري  -

 للعينات املترابطة. Tاختبار  -

 للعينات الغير املتراب  Tاختبار  -

 ت وتحليلها ومناقشتهاعرض النتائ -3

 بعدية للمجموعة التجري ية االوللعرض وتحليل ومناقشة نتائت االختبارات القبلية وال 3-1

 املحسوبة للمجموعة التجريبية ا ول   (T)يبين ا وسان الحسابية وا نحرافات املعيارية وقيمة  (3جدول )

 املتغيرات
قيمة ت  االختبار البعدي االختبار القبلي

 تسبةاملح

مستوى 

 الخطا

الداللة 

 ع س   ع س   االحصائية

 دال 0.000 3.451 2.11 18.51 2.17 16 القفز العمودي اختبار

 دال 0.001 2.971 1.32 7.28 0.72 4.43 مي الكرة الطبيةر  اختبار 

الحمل القص ى  اختبار

 مسافة ممكنة
 دال 0.000 4.195 1.02 16.18 1.116 14.83

 دال 0.000 3.022 7.70 14.53 1.08 9.33 لذراعينثني ومد ا اختبار

 دال 0.000 3.48 1.56 78.12 1.07 80.25 معدل النبض

 دال 0.000 4.10 93.21 736.431 5.682 82.313 الخطوة لهارفرد اختبار

 دال 0.000 2.56 0.145 3.98 133.409 4361.32 السعة الحيوية

 5 ودرجة حرية 0.05≥ معنوي تحت مستوى داللة 

( تبددددددددددين  يددددددددددور فددددددددددروق معنويددددددددددة ولصددددددددددالح ا ختبددددددددددار البعدددددددددددي للمجموعددددددددددة التجريبيددددددددددة ا ولدددددددددد  3مددددددددددن خددددددددددم  الجدددددددددددو   

الرمدددددددددا  وسددددددددديلة مدددددددددن  باعتبدددددددددار وتعدددددددددزو الباحثدددددددددة بددددددددد ه الفروقدددددددددات الددددددددد  املدددددددددنرج التددددددددددريبي املعدددددددددد ا  وبدددددددددو التددددددددددريب عيددددددددد  الرمدددددددددا  

 وسائل التدريبات بمقارنة الجسم وذلك لصعوبة الحركة عليه. 

( " ان التدددددددددددريب عيدددددددددد  الرمددددددددددا  234:4ا يتففددددددددددق مددددددددددع مددددددددددا ذكددددددددددره عبددددددددددد الباسدددددددددد  محمددددددددددد وا ددددددددددرف عبددددددددددد العددددددددددزي  وبدددددددددد 

وسدددددددددديلة مددددددددددن وسددددددددددائل تدددددددددددريبات املقارنددددددددددة باسددددددددددتخدام و ن الجسددددددددددم وذلددددددددددك لصددددددددددعوبة الحركددددددددددة عليدددددددددده ويسددددددددددتخدم  هدددددددددددف رفددددددددددع 

 للصمود ضد التعبكفااة الفسيولوية والبدنية للفرد لمستمرار تي أداا عمل ما لفترة طويلة او بو وسيلة 

( بددددددددتن مقاومدددددددددة الرمدددددددددا تعمددددددددل عيددددددددد  رفدددددددددع وتحسددددددددين مسدددددددددتو  المعدددددددددب 168:2ويشددددددددير ابدددددددددو العدددددددددم احمددددددددد عبدددددددددد الفتددددددددداو  

مدددددددددن الجاندددددددددب امليددددددددداري والجاندددددددددب الدددددددددو يفي كمدددددددددا تظيدددددددددر األبميدددددددددة الحقيقيدددددددددة تدددددددددي تحسدددددددددين أخدددددددددتم  التدددددددددوا ن بدددددددددين املجموعدددددددددات 

 وميكانيكية الحركة ملفصل القدم. العضلية املختلفة كما وتعمل عي  تحسين عملية نقل القو  

وبدددددددد ه الفددددددددروق املعنويددددددددة تؤكددددددددد عيدددددددد  فاعليددددددددة ونجدددددددداو اسددددددددلوب التدددددددددريب املعددددددددد مددددددددن قبددددددددل الباحثددددددددة والتددددددددي كددددددددان ليددددددددا 

ا يددددددددر الواضددددددددح تددددددددي تطددددددددوير القدددددددددرات البدنيددددددددة للقددددددددوة ا نفجاريددددددددة ب القددددددددوة املميددددددددزة بالسددددددددرعة ب انعكاسدددددددديا بشددددددددكل واضددددددددح عيدددددددد  

 القدرات الفسيولوجية.
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 وتحليل ومناقشة نتائت االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجري ية الثانية رض نتائتع 3-2

 لثانيةاملحسوبة للمجموعة التجريبية ا (T)يبين ا وسان الحسابية وا نحرافات املعيارية وقيمة  (4جدول )

 املتغيرات
قيمة ت  التجري ية الثانية التجري ية االولل

 املحتسبة

مستوى 

 الخطا

الداللة 

 ع س   ع س   االحصائية

 دا  0.000 4.228 1.43 17.23 2.1 15.14 اختبار القفز العمودي

 د  0.000 3.107 1.061 6.051 0.96 4.72 اختبار رمي الكرة الطبية

 دا  0.000 4.821 1.928 15.97 1.04 15.6 اختبار الحمل القص ى مسافة ممكنة

 دا  0.000 3.173 1.38 13.44 1.7 8.62 اختبار ثني ومد الذراعين

 دا  0.001 2.916 1.46 79.28 1.50 80.12 معدل النبض

 دا  0.000 3.940 62.291 603.291 4.32 83.23 اختبار الخطوة لهارفرد

 دا  0.000 2.732 0.336 3.51 61.321 4218.61 السعة الحيوية

 5ودرجة حرية  0.05≥ معنوي تحت مستوى داللة 

( يتبدددددددددين  يدددددددددور فدددددددددروق معنويدددددددددة بدددددددددين ا ختبدددددددددارين القبيدددددددددي والبعددددددددددي للمجموعدددددددددة التجريبيدددددددددة 4دو   مدددددددددن خدددددددددم  الجددددددددد

الثانيددددددة ب وتعددددددزو الباحثددددددة الفددددددروق املعنويددددددة الدددددد  طبيعددددددة ومددددددد  نجدددددداو اسددددددلوب التدددددددريب عيدددددد  الرمددددددا  املبتلددددددة والتددددددي كددددددان ليددددددا 

 عددددددددن ا يدددددددر ا كبددددددددر تددددددددي تطددددددددوير القدددددددددرات البدنيددددددددة قددددددددد البحددددددددث " القدددددددوة ا نفجاريددددددددة للدددددددد 
 
راعين والقددددددددوة املميددددددددزة بالسددددددددرعة فضددددددددم

 تحسين املتغيرات الفسيولوجية قيد البحث.

اذ تدددددددددم اسدددددددددتخدام تمريندددددددددات بدددددددددو ن الجسدددددددددم وكددددددددد لك التددددددددددريب عيددددددددد  الرمدددددددددا  بدددددددددو احدددددددددد السدددددددددبل التدريبيدددددددددة السددددددددديلة 

عيددددددددد   الدددددددددت تلددددددددد  وتعيدددددددددد ليجسدددددددددم القددددددددددرة عيددددددددد  الدددددددددتحكم كمدددددددددا انددددددددده  عمدددددددددل عيددددددددد  املسددددددددداعدة املبا دددددددددرة لرفدددددددددع قددددددددددرة العضدددددددددمت

ا متدددددددداد الكامدددددددل ورفدددددددع كفدددددددااة جسدددددددم الرياضددددددد ي فسددددددديولوجيا وبددددددد ا مدددددددا يحقدددددددق ابدددددددداف البحدددددددث باضدددددددافة مقاومدددددددات خاصددددددددة 

 عددددددددددن لددددددددددون 
 
الدددددددددد  جسددددددددددم الرياضدددددددددد ي باعتبددددددددددار الوسدددددددددد  الرميددددددددددي بددددددددددو وسدددددددددد  مغدددددددددداير للوسدددددددددد  الدددددددددد ي يتدددددددددددرب بدددددددددده المعبددددددددددين فضددددددددددم

 ل واضح عي  ادائهم.يتطلب من المعبين ب   جيد اكبر وب ا ينعكس بشك الوس  الرميي املبتل

( ان  يددددددددددادة مقاومددددددددددة الرمددددددددددل تعمددددددددددل عيدددددددددد  رفددددددددددع 189:2  ذكددددددددددره ابددددددددددو العددددددددددم احمددددددددددد عبددددددددددد الفددددددددددتح وبدددددددددد ا يتفددددددددددق مددددددددددع مددددددددددا

مسددددددتو  تحسدددددددين المعدددددددب مدددددددن الجاندددددددب البددددددددني وامليددددددداري والدددددددو يفي ممدددددددا تظيدددددددر ابميتددددددده الحقيقيدددددددة تدددددددي اخدددددددتم  التدددددددوا ن بدددددددين 

 (املجموعات العضلية املختلفة

 البعدية للمجموعتين التجريبيتين قشة نتائت االختباراتعرض وتحليل ومنا 3-3

 يبين د لة الفروق بين املجموعتين التجريبيتين تي ا ختبارات البعدية للمتغيرات قيد البحث (5جدول )

 املتغيرات
قيمة ت  التجري ية الثانية التجري ية االولل

 املحتسبة

مستوى 

 الخطا

الداللة 

 ع س   ع س   االحصائية

 دا  0.000 2.985 1.43 17.23 2.11 18.51 ختبار القفز العموديا

 دا  0.015 3.245 1.061 6.051 1.32 7.28 اختبار رمي الكرة الطبية

 دا  0.001 2.651 1.928 15.97 1.02 16.18 اختبار الحمل القص ى مسافة ممكنة

 دا  0.001 3.872 1.38 13.44 7.70 14.53 اختبار ثني ومد الذراعين

 دا  0.001 2.023 1.46 79.28 1.56 78.12 معدل النبض

 دا  0.001 2.123 62.291 603.291 93.21 736.431 اختبار الخطوة لهارفرد

 دا  0.000 3.432 0.336 3.51 0.145 3.98 السعة الحيوية

  10ودرجة حرية  0.05≥معنوي تحت مستوى داللة 
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ن التجدددددددددددريبيتين تدددددددددددي ا ختبدددددددددددارات البعديدددددددددددة ولصدددددددددددالح املجموعدددددددددددة تعدددددددددددزو الباحثدددددددددددة الفدددددددددددروق املعنويدددددددددددة بدددددددددددين املجمدددددددددددوعتي

املبتلددددددددددة باعتباربددددددددددا تدددددددددددريبات مقاومددددددددددات وبدددددددددد ا  الدددددددددد  طبيعددددددددددة املددددددددددنرج املسددددددددددتخدم ا  وبددددددددددو تدددددددددددريبات الرمددددددددددا  ا ولدددددددددد  التجريبيددددددددددة

عيددددددددد  الرمدددددددددل جعدددددددددل مقاومدددددددددة و ن الجسدددددددددم ايقدددددددددل –يتفدددددددددق مدددددددددع مدددددددددا ذكدددددددددره خيريدددددددددة السدددددددددكري واخدددددددددرون " أن خدددددددددواص التددددددددددريب 

املبتلدددددددددة ممدددددددددا  عطدددددددددي مقاومدددددددددة اكبدددددددددر ليجسدددددددددم اذ تعدددددددددد الحركدددددددددة عيددددددددد  الرمدددددددددل املبتلدددددددددة ايقدددددددددل مدددددددددن  الرجدددددددددل تدددددددددي الرمدددددددددل نغمددددددددداس 

الحركدددددددة عيددددددد  ا سدددددددطح ا خدددددددر  مثدددددددل ا رض اليابسدددددددة او التارتدددددددان او الثيدددددددل فعندددددددد تحريدددددددك الدددددددرجلين عيددددددد  الرمدددددددل فانهدددددددا تقابدددددددل 

دة املدددددددد  الحركدددددددي للمفصددددددددل وعندددددددد  يدددددددادة سددددددددرعة بمقارندددددددة كبيدددددددرة بددددددد ه املقاومددددددددة يمكدددددددن اسدددددددتخداميا لتقويدددددددة العضددددددددمت و يدددددددا

 (152:6حركبها تزداد املقاومة ليا ويتميز التدريب بالصعوبة وتكتسب مزيد من القوة 

 عددن 186:7ويؤكددد  كدددي محمددد حسدددن  
 
" ان التددددريب عيدد  الرمدددا  يحقدددق العديددد مدددن التدددتييرات Ori Alexander( نقدددم

الكفااة الو يفية  جيزة الجسم املختلفة ب تحسين السعة الحيويدة للدرئتين  الفسيولوجية داخل الجسم واملتمثلة تي تحسين

 .ب تحسين القدرة اليوائية ب انخفاض معد  النبئ وتحسين كفااة الجيا ين العصبي العضيي"

 االستنتاجات والتوصيات . -4

 االستنتاجات  4-1

 من خم  النتائو التي تم التوصل ال ها تستيتو الباحثة ما ياتي:

 بناك تطور واضح تي القدرات البدنية قيد البحث ولكم املجموعتين. 1

للمنددددددداهج التدريبيدددددددة املعددددددددة مدددددددن قبدددددددل الباحثدددددددة ايدددددددر واضدددددددح تدددددددي تطدددددددور القددددددددرات الفسددددددديولوجية باعتباربدددددددا احدددددددد اسددددددداليب  2

 عي  المعبين.
 
 وو يفيا

 
 تدريبات املقاومة والتي انعكس تتييراوها بدنيا

 التوصيات  4-2

  -تيتاجات التالية توص ي الباحثة بما يتتي :من خم  ا س

 التنوع تي ا ساليب التدريبية املستخدمة وذلك تجنبا للملل والرتابة تي التدريب. 1

 استخدام اسلوب التدريب بالرما  بد  من تحميل المعبين احما  بدنية وايقا  قد تزيد عي  كابل المعبين. 2

 ردية وعي  عينات مختلفة.أجراا دراسات مشا هة عي  العاب فرقية وف 3

 املصادر 

 .2003ابو العم احمد عبد الفتاو ب فسيولوجيا التدريب الرياض ي ب القابرة ب دار الفكر العربي ب ص 1

ابددددو العددددم احمددددد عبددددد الفتدددداو ومحمددددد صددددبحي حسددددانين ب فسدددديولوجيا ومورفولوجيددددا الرياضدددد ي وطددددرق القيدددداس والتقددددويم ب  2

 .1997القابرة ب دار الفكر العربي ب 

ب القدابرة ب دار الفكدر  1ابو العم احمد عبدد الفتداو واحمدد نصدر الددين رضدوان السديد ب فسديولوجيا اللياقدة البدنيدة ب ن 3

 .1993العربي ب 

 .2006احمد عبد الباس  وا رف عبد العزيز ب التدريب الرياض ي ب القابرة ب دار الفكر العربي ب  4

 .2001ليبه ب قواعده ب القابرة ب دار الفكر العربي بخيرية السكري واخرون ب التدريب الرياض ي اسا 5

 عن  6
 
 .2004ب اساليب التدريب الرياض ي ب القابرة ب دار الفكر العربي ب  (Ori Alexander) كي محمد حسن نقم

 .(1991الحكمة للطباعة واليشر ب  سمير مسل  اليا  ي ب امليكانيكا الحيوية :  بغداد ب دار  7

 .1997ي أحمد ب التدريب الرياض ي وا رقام القياسية ب القابرة ب دار الفكر العربي بقاسم حسن حسين وبسطويس  8

( سدنة ب أطروحدة 16-14نوري الشوك ب بعئ املحدددات ا ساسدية التخصصدية لناشد ياالكرة الطدائرة تدي العدراق باعمدار   9

 .1996دكتوراه ب
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اضدددددددة رمددددددي بدددددددالقوسب  هدددددددف دراسددددددتنا الددددددد  معددددددرف أيددددددر ميدددددددارة التصددددددور العقيدددددددي عيدددددد  دقددددددة التصدددددددويب لددددددد  رياضددددددري ري

حيددددددددث أن رياضددددددددة رمددددددددي بددددددددالقوس تسددددددددتلزم الكثيددددددددر مددددددددن التركيددددددددز واليقظددددددددة الم مددددددددة  صددددددددابة اليدددددددددف بدقددددددددة ممددددددددا يتطلددددددددب الكثيددددددددر 

مددددددددددن التدددددددددددريب البدددددددددددني وامليدددددددددداري والعقيددددددددددي أيضدددددددددداب ومددددددددددن بنددددددددددا تظيددددددددددر أبميددددددددددة التصددددددددددور العقيددددددددددي باعتبدددددددددداره ميددددددددددارة عقليددددددددددة ذات 

 .ثالي وبالتالي تحقيق ا نجا  ال ي يطمح  ليه الرياض يفعالية كبيرة من حيث التوصل  ل  ا داا امل

ولتوصدددددددل الدددددددد  بدددددددددف الدراسدددددددة تددددددددم اتبدددددددداع املددددددددنرج التجريبدددددددي ذو تصددددددددميم املجموعددددددددة الواحدددددددددة عيددددددد  عينددددددددة تمثلددددددددت تددددددددي 

رياضدددددددددري مدددددددددن ندددددددددادي تيكجددددددددددة للرمددددددددديب كمدددددددددا تدددددددددم ا عتمددددددددداد عيددددددددد  برندددددددددامو التصدددددددددور العقيدددددددددي ومختلدددددددددف ا ختبدددددددددارات املياريدددددددددة  12

لتنميدددددددددددة دقدددددددددددة التصدددددددددددويب لدددددددددددد  رياضدددددددددددري الرمدددددددددددي  ومنددددددددددده تدددددددددددم التوصدددددددددددل  لددددددددددد  أبميدددددددددددة التصدددددددددددور العقيدددددددددددي ويببالخاصدددددددددددة بالتصددددددددددد

بددددددددالقوسب كمددددددددا أيبددددددددت البرنددددددددامو الدددددددد ي تددددددددم بنددددددددااه فعاليتدددددددده وأبميددددددددة  سددددددددتعما  بعددددددددئ امليددددددددارات العقليددددددددة تددددددددي ترسددددددددي  امليددددددددارات 

البرندددددددامو مددددددددن أجددددددددل تحسددددددددين ا داا  الحركيدددددددة والتددددددددي تسددددددددتلزم الدقدددددددة واليقظددددددددة والتركيددددددددزب وأوصددددددددت الباحثتدددددددان با عتمدددددددداد عيدددددددد 

 الرياض ي لرياضري الرماية من أجل تحقيق ا نجا  الرياض ي.

 : التصور العقيي؛ دقة التصويب؛ الرمي بالقوس.الكلمات املفتاحية

 

The impact of the mental perception program on the accuracy of shooting in the sport of 

bow throwing 

Abstract: Our study aims to identify the impact of mental perception skill on the accuracy of correction in 

athletes of bow throwing, as the sport of bow throwing requires a lot of focus and vigilance necessary to hit the 

target accurately, which requires a lot of physical, skill and mental training as well, hence the importance of 

mental perception as a mental skill with great effectiveness in terms of achieving the ideal performance and thus 

achieving the achievement that the athlete aspires to. 

To achieve the goal of the study, the experimental approach was followed with the design of the same 

group on a sample consisting of 12 athletes from The Tekjada Throwing Club, as well as the reliance on the 

mental perception program and various skill tests for correction, from which the importance of mental 

perception was reached to develop the accuracy of correction in the athletes of the throwing bow, as well as the 

program that was built proved effective and the importance of using some mental skills in the consolidation of 

motor skills that require accuracy, vigilance and focus, and recommended the researchers rely on the program to 

improve the athletic performance of the irrigation Shooting in order to achieve sports achievement. 

Keywords : mental perception ; accuracy of correction ; bow throwing. 
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 :مدخل عام للبحث -1

 بيالتعلدددددددديمب والتدددددددددر  مجدددددددا  حظددددددددي وقدددددددد اةيددددددددالح مجددددددددا ت  دددددددتى تددددددددي عايوسدددددددر  رايددددددددكب تطددددددددورا الحاضدددددددر عصددددددددرنا شددددددديد 

 نتيجدددددددددة وانمدددددددددا دة الصددددددددددفةيدددددددددول تكدددددددددن لدددددددددم النجاحدددددددددات بددددددددد ه وان الخبدددددددددرات وتدددددددددراكم النجاحدددددددددات مدددددددددن وافدددددددددر بنصددددددددديب الرياضددددددددد ي

 واملختصدددددددددددون  والبددددددددددداحثون   ليددددددددددده العلمددددددددددداا توصدددددددددددل اومددددددددددد رفاواملعددددددددددد العلدددددددددددوم فلدددددددددددمخت واسددددددددددددتعما  السدددددددددددليم يالعل ددددددددددد  يللتخطددددددددددد

 وأصدددددددبح وتقدمددددددده الرياضددددددد ي البنددددددداا قواعدددددددد تدددددددي  رسددددددداا ودراسددددددداوهم أبحدددددددا هم نتدددددددائو مدددددددن وا سدددددددتفادة ةياضددددددديالر  التربيدددددددة بشدددددددؤون

 مددددددددن أفضددددددددليا واختبددددددددار ةيددددددددالعلم والطددددددددرق  بياألسددددددددال اسدددددددددتعما  مختلددددددددف عتمددددددددد  كددددددددفا مدددددددددرب لجيددددددددد نتيجددددددددة الفددددددددو   تحقيددددددددق

 (12 :1  .ةية والبدنيوالعقل ةيالفن هي عب اتيمستو ب ا رتقاا اجل

ممددددددددا   دددددددددك فيددددددددده أن الرياضددددددددة الحديثدددددددددة بجميدددددددددع اختصاصدددددددداوها  هددددددددددف ممارسدددددددددوبا للوصددددددددو   لددددددددد  أحسدددددددددن النتدددددددددائو و 

وا نجددددددددا ات الرياضددددددددية و  يكددددددددون ذلددددددددك عددددددددادة    بتطددددددددوير الصددددددددفات البدنيددددددددة واملياريددددددددة األساسددددددددية تددددددددي كددددددددل رياضددددددددة والوصددددددددو  

مددددددا تطلددددددب األمددددددرب ومددددددع ذلددددددك فقددددددد تددددددم  يبددددددات أن الجانددددددب البدددددددني وامليدددددداري   يكفددددددي لتحقيددددددق ذلددددددك و نمددددددا  لدددددد  أق دددددد ى أداا مي

يتطلددددددددب تطددددددددوير الجانددددددددب العقيددددددددي للرياضدددددددد ي أيضددددددددا ولدددددددد لك قددددددددام املدددددددددربون واملختصددددددددون باسددددددددتعما  مختلددددددددف الطددددددددرق املعرفيددددددددة 

اضددددددددديين والوصدددددددددو   هدددددددددم  لددددددددد  القمدددددددددة ومدددددددددن الحسدددددددددية وامليدددددددددارات العقليدددددددددة و دماجيدددددددددا تدددددددددي البدددددددددرامو التدريبيدددددددددة لتحسدددددددددين أداا الري

 بين أبم ب ه امليارات ميارة التصور العقيي.

 ن التصدددددددددور العقيدددددددددي بدددددددددو تقنيدددددددددة معرفيدددددددددة سدددددددددلوكية تسدددددددددتعمل الحدددددددددواس لخلدددددددددق أو  عدددددددددادة تجربدددددددددة معيندددددددددة تدددددددددي عقدددددددددل 

جيات المعددددددددبب وبددددددددو أحددددددددد الوسددددددددائل الحديثددددددددة املسددددددددتخدمة لتيشددددددددي  العمليددددددددة التعليميددددددددة والتدريبيددددددددة وأصددددددددبح أحددددددددد اسددددددددتراتي

التدددددددددريب الرياضدددددددد ي ملددددددددا لدددددددده مددددددددن دور  يجددددددددابي تددددددددي تطددددددددوير مسددددددددتو  األداا الجيددددددددد مياريددددددددا وخططيدددددددداب فقددددددددد توصددددددددلت الدراسددددددددات 

الحديثددددددددددددة  لدددددددددددد  أن المعبددددددددددددين الدددددددددددد ين  سددددددددددددتخدمون التصددددددددددددور العقيددددددددددددي يددددددددددددؤدون ميدددددددددددداراوهم الرياضددددددددددددية بدرجددددددددددددة أكبددددددددددددر مددددددددددددن الغيددددددددددددر 

 (135 :2املستخدمين.  

لغدددددددددددرض   سدددددددددددتعمل اذ األداا تدددددددددددي تدددددددددددؤير التدددددددددددي اليامدددددددددددة املتغيدددددددددددرات مدددددددددددن العقيدددددددددددي التصدددددددددددور  عيددددددددددد  القددددددددددددرة فدددددددددددان وعليددددددددددده

 الصدددددددددحيح األسدددددددددلوب بتصدددددددددورب األخطددددددددداا مدددددددددن الدددددددددتخل  ذلدددددددددك ويتضدددددددددمن عقليدددددددددا امليدددددددددارة مراجعدددددددددة طريدددددددددق عدددددددددن األداا تجسددددددددديد

 بواسددددددددددطة  سددددددددددتطيعون  لتنفيدددددددددد  امليددددددددددارة الرئيسددددددددددية الجوانددددددددددب عددددددددددن واضددددددددددحة فكددددددددددرة لددددددددددد هم الدددددددددد ين اغلددددددددددب وان الفنددددددددددي لدددددددددد داا

 ا سدددددددددتجابات البحدددددددددثب أبميدددددددددة تتادددددددددح بندددددددددا تصدددددددددحيح ومدددددددددن يدددددددددم ومدددددددددن األمثدددددددددل بددددددددداألداا اسدددددددددتجاباوهم مقارندددددددددة يددددددددديالعق التصدددددددددور 

 جددددددددددزاا واعتباربددددددددددا طويلددددددددددة لفتددددددددددرة وترسدددددددددديخيا امليددددددددددارة تددددددددددي تعلددددددددددم تسدددددددددداعد كوسدددددددددديلة العقيددددددددددي التصددددددددددور  اسددددددددددتعما  تددددددددددي الخاطئددددددددددة

 (37 :3ليا.   ومكمم مساندا

تصدددور اعقيدددي كميدددارة عقليددددة تدددي تحسدددين امليدددارات الرياضدددية تددددي وبنددداك العديدددد مدددن الدراسدددات التدددي تناولددددت نجاعدددة ال

لتحديدد عمليدة التصدور العقيدي وتحليليدا لمعبدي التدزلجب  (monette, 1998)دراسة قام  ها مدونتي مختلف الرياضات نجد منها 

د كدددل مدددن جدددوردن فقدددد توصدددل  لددد  وجدددود عمقدددة ارتباطيدددة بدددين مكوندددات عمليدددة التددددريب العقيدددي ومسدددتو  األداا البددددنيب ويؤكددد

(Gordon, 2002) ب و مسددكوف(Zemskov, 1997)  أن التدددريب العقيددي جددزا ميددم وأساردد ي تددي التدددريب الرياضدد ي بجميددع

أنواعددده ووسدددائله تدددي  عددددداد المعدددب للوصدددو   لددد  املسددددتويات العليددداب فيدددو يتضدددمن تصددددور الحركدددة وتسلسدددل امليدددارات واملواقددددف 

أن يمتلدك القددرة عيد  تطبيدق الخطد  املوضدوعةب وتحليدل أداا املنافسدةب حيدث أن  واألبداف واألداا. وبنا يجدب عيد  المعدب

ا نجدددا ات الرياضدددية تتطلدددب قددددرا مدددن ا سدددتخدامات العقليدددةب و صددددار القدددرارات دون أي تدددتخير أو تدددرددب وحتدددى يكدددون المعدددب 

 قادرا عي  القيام ب لكب يجب عليه تطوير  مكاناته العقلية وا رتقاا  ها.

الرياضدددددددددات التدددددددددي تعتمدددددددددد عيددددددددد  القددددددددددرات العقليدددددددددة مدددددددددن تركيدددددددددز ودقدددددددددة ر رياضدددددددددة الرمدددددددددي بدددددددددالقوس والسددددددددديم مدددددددددن تعتبدددددددددو 

حيددددددث بدددددددأت بدددددد ه الرياضددددددة مددددددن قددددددديم الزمددددددان حددددددين أحددددددد أقدددددددم الرياضددددددات ممارسددددددة عيدددددد  وجدددددده األرضب وانتبدددددداهب ف ددددددي مددددددن 

بقدددددداا عيددددددد  قيدددددددد الحيددددددداة والتدددددددي أن  سددددددد   بحركتدددددده مدددددددن أجدددددددل تددددددددبر  ددددددؤونه املعيشدددددددية والتدددددددي تتطلدددددددب الاسددددددتلزم عيددددددد  ا نسدددددددان 

تخددددددد  الددددددددفاع عدددددددن الددددددددنفس واملتكدددددددل واملشدددددددرب والتدددددددنقمت تددددددددي األنحدددددددااب ومدددددددن بدددددددين األدوات التددددددددي اسدددددددتعمليا ا نسدددددددان قددددددددديما 

سددددددواا تددددددي تددددددوفير الغدددددد اا أو تددددددي دفاعدددددده عددددددن نفسدددددده بددددددو الصدددددديد ومددددددن أقدددددددم بدددددد ه الوسددددددائل وأوليددددددا الرمددددددي بددددددالقوس والتددددددي تقددددددوم 
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معينددددددددددة بواسددددددددددطة قددددددددددوس مصددددددددددنوع بشددددددددددكل خدددددددددداص وبدددددددددد ا مددددددددددن أجددددددددددل صدددددددددديد الحيوانددددددددددات عيدددددددددد  طريقددددددددددة رمددددددددددي سدددددددددديام بت جددددددددددام 

والفدددددددددددددرا سب ولقدددددددددددددد تطدددددددددددددورت بددددددددددددد ه الطريقدددددددددددددة مدددددددددددددع مدددددددددددددرور الوقدددددددددددددت فتصدددددددددددددبحت تسدددددددددددددتخدم تدددددددددددددي الحدددددددددددددروب وتنوعدددددددددددددت أ دددددددددددددكاليا 

وأنواعيددددددددداب وواصددددددددددلت التطددددددددددور والتقدددددددددددم حتددددددددددى أصددددددددددبحت تددددددددددي أواخددددددددددر القددددددددددرن التاسددددددددددع عشددددددددددر رياضددددددددددة تمددددددددددارس  هدددددددددددف التسددددددددددلية 

لصددددددددديد وليحدددددددددربب ومدددددددددع مدددددددددرور الوقدددددددددت تطدددددددددورت أك دددددددددر تدددددددددي القدددددددددرن العشدددددددددرين وتشدددددددددكلت العديدددددددددد مدددددددددن بعددددددددددما كاندددددددددت تسدددددددددتعمل ل

ا تحاديدددددددات الدوليدددددددة ليددددددد ه الرياضدددددددة وأصدددددددبح ليدددددددا قدددددددوانين خاصدددددددة ومسدددددددابقات ومنافسدددددددات محدددددددددة وانتشدددددددرت تدددددددي الكثيدددددددر مدددددددن 

 الدو  ومنها الجزائر والتي بدأت مؤخرا تلقى رواجا كبيرا  يئا فشيئا.

عيددددددددد  مبدددددددددأ رمدددددددددي سددددددددديم أو عددددددددددد مددددددددن السددددددددديام باسدددددددددتعما  قدددددددددوس محددددددددددة وبددددددددد ا مدددددددددن اجدددددددددل تعتمددددددددد بددددددددد ه الرياضدددددددددة 

 صدددددددددددابة اليددددددددددددف املوجدددددددددددود عيددددددددددد  مسدددددددددددافات مختلفدددددددددددة حسدددددددددددب الفئدددددددددددات السدددددددددددييةب وتعتمدددددددددددد بددددددددددد ه الرياضدددددددددددة مثليدددددددددددا مثدددددددددددل بددددددددددداقي 

ة واملورفولوجيدددددددددة لجسدددددددددم ا نسدددددددددان ب خاصدددددددددة عيددددددددد  األطدددددددددراف العلويدددددددددة لجسدددددددددم يدددددددددولوجيز يالرياضدددددددددات عيددددددددد  البييدددددددددة والقدددددددددوة الف

سدددددددد ى دقددددددددة التصددددددددويبب  ألنسددددددددان وذلددددددددك لنددددددددحب السدددددددديم والسدددددددد ي عيدددددددد  اطمقدددددددده وفددددددددق القددددددددوة والجيددددددددة املناسددددددددبتان وبددددددددو مددددددددا ا

وكدددددددددددد لك قددددددددددددوة التركيددددددددددددز والقددددددددددددوة النفسددددددددددددية والعقليددددددددددددةب حيددددددددددددث أن الحالددددددددددددة العقليددددددددددددة للرياضدددددددددددد ي التددددددددددددي تسددددددددددددبق تحديددددددددددددد اليدددددددددددددف 

تجددددددداو  مرحلدددددددة ا رتبددددددداك والتيسددددددديق نحدددددددو  والتصدددددددويب بدقدددددددة تسدددددددتلزم الكثيدددددددر مدددددددن التددددددددريب الددددددد بني والعقيدددددددي الدددددددم م مدددددددن أجدددددددل

القيدددددددددددام بكامدددددددددددل الحركدددددددددددات الصدددددددددددحيحة وتدددددددددددي الوقدددددددددددت املناسدددددددددددب وتدددددددددددي اليددددددددددددف املناسدددددددددددب أيضدددددددددددا مدددددددددددن أجدددددددددددل تحقيدددددددددددق دقدددددددددددة تدددددددددددي 

 .التصويب والنجاو تي الوصو  ال  املبتغ 

تدددي ب  حظددت أن بنددداك قصدددور رمدددي القدددوسميددددانيا عيدد  وحددددات وبدددرامو بعدددئ مدددربي رياضدددة  الباحثتدددانوبعددد  طدددمع 

ا بتمدددددام بدددددالنوا ي العقليدددددة للرياضددددديين باملقارندددددة با بتمدددددام الواضدددددح با عدددددداد البددددددني وامليددددداريب ومدددددن أجدددددل ا رتقددددداا بالعمليدددددة 

ضددرورة اسددتعما  أسدداليب مختلفددة مصدداحبة للتعلدديم امليدداري ومددن  الباحثتددانالتدريبيددة واألداا امليدداري للمبتدددئينب كدد لك رأت 

امو التصدددور العقيدددي ملدددا يضددديفه لمعدددب املبتدددد  مدددن خبدددرات ويسددداعد عيددد  تحقيدددق املزيدددد مدددن بددد ه األسددداليب بدددو اسدددتعما  برنددد

 املعرفة والفيم ألداا امليارات الحركيةب مكملة مع املمارسة البدنية  عطاا نتائو أفضل.

هدددددددد ه الرياضددددددددة والددددددددددفع كددددددددالتعريف  بددددددددداف مجموعددددددددة مددددددددن األ تحقيددددددددق ومددددددددن خددددددددم  مددددددددا سددددددددبق جدددددددداا بحثنددددددددا سدددددددداعيا ل

حددددددددددل عدددددددددددد مددددددددددن املشددددددددددكمت التددددددددددي تواجدددددددددده رياضددددددددددري و ا نحددددددددددو التطددددددددددور ومسددددددددددتو  ا داا وتحقيددددددددددق ا نجددددددددددا  الرياضدددددددددد يب بممارسدددددددددد ه

بدددددد ا ا ختصدددددداص والتددددددالي تددددددوفير ممارسددددددة  ددددددحيحة ليددددددا تعطددددددي نتددددددائو مثمددددددرةب كمددددددا تسدددددداعد عيدددددد  الكشددددددف عيدددددد  تددددددتيير برندددددددامو 

سددددددديمب كمدددددددا تعتبدددددددر بددددددد ه الدراسدددددددة بددددددددف التصدددددددور العقيدددددددي املقتدددددددرو تدددددددي تطدددددددوير دقدددددددة التصدددددددويب تدددددددي رياضدددددددة الرمدددددددي بدددددددالقوس وال

 .أساسيا لكل باحث  س    ل  التعمق تي الجوانب العقلية وال بنية لي ا النوع من الرياضات

دقدددددددددة التصدددددددددويب تدددددددددي  عيددددددددد أيدددددددددر برندددددددددامو التصدددددددددور العقيدددددددددي " ب ه الدراسدددددددددة املوسدددددددددومة جددددددددداات بدددددددددومدددددددددن بددددددددد ا املنطلدددددددددق 

 لتساؤ  التالي:تحت ارياضة رمي بالقوس"ب 

 دقة التصويب لدى رياضيي الرمي بالقوس؟  عللالتصور العقلي  ما أثر برنامت -

 منهجية البحث وإجراءاته امليدانية: -2

تددددددددددي بدددددددددد ا العنصددددددددددر يددددددددددتم توضدددددددددديح الخطددددددددددوات املنرجيددددددددددة املتبعددددددددددة تددددددددددي موضددددددددددوع الدراسددددددددددة مددددددددددن خددددددددددم  عددددددددددرض طبيعددددددددددة 

ت جمدددددددددع البياندددددددددات واألسددددددددداليب املدددددددددنرج املتبدددددددددع ف هدددددددددا ومتغيدددددددددرات البحدددددددددثب با ضدددددددددافة الددددددددد  املجتمدددددددددع وعيندددددددددة البحدددددددددثب وكددددددددد ا أدوا

 ا حصائية املعتمدة تي الدراسة.

 الدراسة االستطالعية: 2-1

جمددع أكبددر قدددر ممكددن مددن املعلومددات حددو  موضددوع وهددتم الدراسددة ا سددتطمعية كخطددوة أوليددة تددي الدراسددة امليدانيددة ب

 يخفى عي  اي باحث أن ضدب  سدؤا  البحثب ال  جانب التحقق من وجود العينة بجميع الخصائ  املراد البحث ف هاب اذ   

ا  ددكالية وصدددياغة الفرضدديات بدددو اسدداس انطدددمق الدراسددةب وأمدددا ادوات البحددث املناسدددبة ف ددي اسددداس انجددا  الجاندددب امليدددداني 

ال ي  عطي مصداقية لإل كاليةب وقبل املبا درة تدي اجرااالدراسدة ا ساسدية قمندا بدراسدة اسدتطمعيةب وذلدك بغدرض تحقيدق 

  بدافب تكمن أبداف دراستنا ا ستطمعية فيما ييي:مجموعة من ا
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 معرفة  جم املجتمع ا صيي ال ي تسبهدفه الدراسةب وك ا خصائصه. -

 ضب  العينة املناسبة حسب متغيرات الدراسة وك ا طريقة اختياربا.  -

 التتكد من ممئمة ادوات الدراسة. -

بيدددددددددق بغدددددددددرض الدددددددددتحكم ف هدددددددددا مدددددددددن جيدددددددددة ولتفدددددددددادي التعددددددددرف عيددددددددد  مختلدددددددددف الظدددددددددروف التدددددددددي تمكدددددددددن ان ترافدددددددددق عمليدددددددددة التط -

 املشكمت التي تواجينا من جية اخر .

 منهج البحث:  2-2

تختلدددددددددف منددددددددداهج البحدددددددددث بددددددددداختمف مشدددددددددكلة البحدددددددددث وأبددددددددددافياب وكددددددددد ا بددددددددداختمف املطلدددددددددوب البحدددددددددث عنهدددددددددا فددددددددديمكن 

يتعلدددددددددق بتطبيدددددددددق  ان يتبدددددددددع البددددددددداحثون منددددددددداهج علميدددددددددة مختلفدددددددددةب ومدددددددددن بددددددددد ا املنطلدددددددددق ونظدددددددددرا لطبيعدددددددددة موضدددددددددوعنا بددددددددد ا الددددددددد ي

فإننددددددا  التصددددددويب تددددددي بدددددد ه الرياضددددددةبدقددددددة عيدددددد  عينددددددة مددددددن رياضدددددد ي الرمددددددي بددددددالقوس مددددددن اجددددددل تنميددددددة برنددددددامو التصددددددور العقيددددددي 

 نر  أن باته الدراسة تقتض ي  تباع املنرج التجريبي.

ة فاليددددددددف منددددددده قيددددددداس أيدددددددر املتغيدددددددر املسدددددددتقل عيددددددد  املتغيدددددددر التدددددددابع وبددددددد ا مدددددددن خدددددددم  الدددددددتحكم بكافدددددددة العدددددددوام املحيطددددددد

 بالظابرة موضع التجربةب ويعد ب ا املنرج أك ر املناهج دقة لتحليل مختلف الظوابر.

 التصميم التجريبي املعتمد في الدراسة: -

تددددددددددم ا عتمدددددددددداد تددددددددددي بدددددددددد ه الدراسددددددددددة عيدددددددددد  التصددددددددددميم  ددددددددددبه التجريبددددددددددي والدددددددددد ي  سدددددددددد ى ايضددددددددددا بالتصددددددددددميم التجريبددددددددددي ذو 

 مجموعة واحدة بقياس قبيي وبعدي.

 تجريبي املعتمد تي الدراسةميم الالتص (01شكل )

 
 متغيرات البحث: 2-3

 من خم  عنوان الدراسة وعي  ضوا الفرضيات املوضوعة يمكن تحديد متغيرات الدراسة كما ييي:

: بدددددددددو املتغيدددددددددر الددددددددد ي يحددددددددداو  الباحدددددددددث أن يفيمددددددددده ويقددددددددديس تدددددددددتييره عيددددددددد  املتغيدددددددددر التدددددددددابعب أو بدددددددددو العامدددددددددل املتغيةةةةةةةةةر املسةةةةةةةةةتقل -

 .التصور العقييير التابعب ويتمثل املتغير املستقل تي بحثنا ب ا برنامو ال ي له تتيير عي  املتغ

: بدددددددددو املتغيدددددددددر الدددددددد ي يحددددددددداو  الباحدددددددددث أن يفسدددددددددرهب أو بدددددددددو العامدددددددددل أو الظدددددددددابرة التدددددددددي  سددددددددد   الباحدددددددددث  لددددددددد  املتغيةةةةةةةةةر التةةةةةةةةةابع -

 .دقة التصويبقياسياب ويتمثل املتغير التابع تي بحثنا ب ا تي 

 :تحديد مجتمع وعينة البحث -4-2

تمثددددددددل مجتمددددددددع البحددددددددث تددددددددي  ن مجتمدددددددع الدراسددددددددة يمثددددددددل الفئددددددددة التددددددددي نريدددددددد  قامددددددددة الدراسددددددددة التطبيقيددددددددة عل هددددددددا حيدددددددث 

 اضددددددد يير بطريقدددددددة الحصدددددددر الشدددددددامل لجميدددددددع فقدددددددد تدددددددم اختياربدددددددا عيندددددددة الدراسدددددددة رياضددددددد ي ندددددددادي تيكجددددددددة للرمددددددديب أمدددددددا باليسدددددددبة ل

 .ذكور  ض ياير  12والبالغ عددبم  (سنة 15 تحت للرمي فئة األ با   جدةيكنادي ت

  أدوات البحث: 2-5

عيدددددددددددد  الباحددددددددددددث أن يحدددددددددددددد ا داة املثيدددددددددددد  التددددددددددددي تناسددددددددددددب بحثددددددددددددهب فددددددددددددم توجددددددددددددد أداة معينددددددددددددة يمكددددددددددددن تفضدددددددددددديليا بشددددددددددددكل 

مطلددددددددددق عيدددددددددد  غيربددددددددددا مددددددددددن ا دواتب وبندددددددددداا عيدددددددددد  بدددددددددد ا فددددددددددان عمليددددددددددة اختيددددددددددار األداة تعتمددددددددددد عيدددددددددد  عدددددددددددة عوامددددددددددل منهددددددددددا طبيعددددددددددة 

ة البحددددددددددث املطروحددددددددددة وللتحقددددددددددق مددددددددددن  ددددددددددحة فرضدددددددددديات بدددددددددد ا البحددددددددددث واليدددددددددددف منهدددددددددداب قصددددددددددد الوصددددددددددو   لدددددددددد  حلددددددددددو    ددددددددددكالي

 البحث لزم  تباع أنجع األدوات تي مجا  البحثب حيث تم استخدام األدوات التالية: 

الدراسددددددددددة النظريددددددددددة: التدددددددددددي يصددددددددددطيح عل هددددددددددا ب "البيبليوغرافيدددددددددددا"ب حيددددددددددث تتمثدددددددددددل تددددددددددي ا سددددددددددتعانة باملصدددددددددددادر واملراجددددددددددع مدددددددددددن  -

توابدددددددددا حدددددددددو  موضدددددددددوع دراسددددددددددتنا وكددددددددد لك مختلدددددددددف العناصدددددددددر املشددددددددددا هة كتدددددددددبب مددددددددد كراتب مجمت...الددددددددد ب التدددددددددي يدددددددددددور مح

 التي تخدم املوضوعب سواا كانت مصادر عربية أو أجنبيةب أو دراسات ذات صلة باملوضوع.

 :اختبارات امليارات الحركية الخاصة بدقة التصويب تي رياضة الرمي بالقوس -

 قياس قبيي

 

 قياس بعدي

 

 املجموعة التجريبية



 Vol.15 - No.3 - 2022  106-117  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 110 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

سددديم  36د يهدددا مدددن تسدددد رصدددد نقدددان املتحصدددل عل قيدددندددة البحدددث عدددن طر ياس مسدددتو  األداا امليدددار  للرمددداة عيدددتدددم ق

 بداتيتسددد 6اختبدار  سددد الرامددي تدي كددل ث يدد ح مختلفدة تددي مسدافة الرمددي وندوع األدوات املسدتعملة  ختبددارات( 6مقسدمة عيد  

سد ي يئايناا األداا الفعييب وبو اليدف الر  ب عي  األبدافياضة القوس والسيم بدقة التصو يرتب  مستو  األداا امليار  تي ر ي

 :اختبار لدقةب ىي فيو أفضل ل لكاضة  حرا  أكبر عدد من النقان يمن ب ه الر 

 اختبار دقة التصويب  من مسافة عشوائية(. -

 أمتار. 10اختبار دقة التصويب من مسافة  -

 متر. 15اختبار دقة التصويب من مسافة  -

 اختبار دقة التصويب باستعما  قوس مختلف  قوس املنافسة(. -

 لتصويب باستعما  سيام طويلة.اختبار دقة ا -

 متر. 20اختبار دقة التصويب من مسافة  -

لدد ا  عيدد  عينددات مشددا هة لعينددة الدراسددة وتددي نفددس بيئددة العينددةعدددة مددرات  ةمطبقددا ختبددارات : الخصةةائص السةةيكومترية -

صددددق  ن خدددم مددددون اليجدددوا لحسددداب املعددداممت السددديكومترية لدددهب ولكدددن رغدددم ذلدددك تدددم التتكدددد منهدددا  امدددن املمكدددن تطبيقيددد

املقيداسب كمدا تدم التتكدد  ( والد ين أبددو ممحظداوهم عيد 05عي  مجموعة مدن األسدات ة املحكمدين   اعرضيوب ا باملحكمين 

وبد ه النتدائو تدم  0.97 الد  0.89فيه معامدل ا رتبدان بيرسدون مدن  وال ي بلغ اختبار و عادة ا ختبار من الثبات باستعما  

 .ن الصدق وبو الصدق ال اتيتج يربا للتتكد من نوع اخر م

 : التصور العقليبرنامت  -

 .دقة التصويب تي رياضة الرمي بالقوسرة رنامو التصور العقيي لتحسين مياب :اسم البرنامو -

 وتطبدددددددق كدددددددل حصدددددددة بعدددددددد مجموعدددددددة ميدددددددارة دقدددددددة التصدددددددويبحصددددددد  لتطبيدددددددق  2احتدددددددو  البرندددددددامو عيددددددد   : عددددددددد الحصددددددد -

 .بوعياوحدة أس 5-4 من وحدات التصور العقيي من

 سدددددددددددم البرندددددددددددامو التصدددددددددددور العقيدددددددددددي الددددددددددد  جدددددددددددزئيين الجدددددددددددزا األو  ق األسدددددددددددس العلميدددددددددددة تدددددددددددي وضدددددددددددع برندددددددددددامو التصدددددددددددور العقيدددددددددددي: -

 عندددددددددددددددد الباحثتددددددددددددددداناسدددددددددددددددتعانة  والددددددددددددددد يلتطبيدددددددددددددددق امليدددددددددددددددداني  املخصددددددددددددددد  لثددددددددددددددداني الجدددددددددددددددزاو املخصددددددددددددددد  للتصدددددددددددددددور العقيددددددددددددددديب 

با عتمددددددددددددداد عيددددددددددددد  الشدددددددددددددبكة ب و مواعددددددددددددددادب متخطددددددددددددديطي عيددددددددددددد  املراجدددددددددددددع والدراسدددددددددددددات واألبحددددددددددددداث املشدددددددددددددا هة تدددددددددددددي يمتصدددددددددددددميم

والخبددددددددراا املختصدددددددددين تددددددددي امليدددددددددانب وقددددددددد تددددددددم بندددددددداا البرنددددددددامو وفدددددددددق  راا السددددددددادة الدددددددددكاترةواسددددددددتنادا أل  العامليددددددددة للمعلومددددددددات

 :أسس يمكن تيخيصيا فيما ييي

 .مراعاة البرنامو لخصوصية املرحلة العمرية وصغر سن المعبين -

 .تحديد مد  معرفة المعبين بالتحضير العقيي -

 .خ  بعين ا عتبار قدرة المعبين عي  التصور وكيفية تنميبهااأل  -

 .حالبهم ا جتماعية وكيفية ضب  سيناريو التصور ال ي يمرن به المعبون  مراعاة -

 .تم عرض برنامو التصور العقيي عي  مجموعة من األسات ة الخبراا صدق املحتو  لبرنامو التصور العقيي: -

 وحددددددددددات للتصددددددددور العقيدددددددددي ووحددددددددددة 5-4أسددددددددابيعب بمعدددددددددد   8ت مدددددددددة التطبيدددددددددق ب حددددددددددد مدددددددددة برندددددددددامو التصددددددددور العقيدددددددددي: -

 .وحدة تدريبية 8تدريب عي  امليارات تي األسبوعب وقد تم تطبيق التمرينات املقترحة تي 

 :الوسائل اإلحصائية 2-6

ه   يمكدددددددددن ألي باحدددددددددث ان  سدددددددددتغني عدددددددددن الوسدددددددددائل ا حصدددددددددائية ميمدددددددددا كاندددددددددت الدراسدددددددددة التدددددددددي يقدددددددددوم ب هددددددددداب ف دددددددددي تمدددددددددد

بالوصددددددددددف املوضددددددددددواي الدددددددددددقيقب ولدددددددددد ا سددددددددددوف نقددددددددددوم باسددددددددددتعما  الوسددددددددددائل ا حصددددددددددائية التاليددددددددددة: الفددددددددددا غرونبدددددددددداخب املتوسدددددددددد  

 الحسابيب ا نحراف املعياريب اختبار "ت" لعييتين مرتبطتينب معادلة كوبين لقياس  جم ا ير.
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 عرض وتحليل النتائت: -3

 اختبار دقة التصويب )من مسافة عشوائية(. -

 ختبار دقة التصويب  من مسافة عشوائية(   نتائو القياس القبيي والبعدي (01)الجدول 

دقة التصويب  اختبار 

 )من مسافة عشوائية(

 القياس البعدي القياس القبلي

 ا نحراف املعياري  املتوس  الحسابي ا نحراف املعياري  املتوس  الحسابي

52.25 3.72 54.41 2.93 

 الد لة القيمة ا حتمالية درجة الحرية ت املحسوبة

 دالة 0.000 11 5.922

 

 التمثيل البياني لنتائو ا ختبار القبيي والبعدي  ختبار دقة التصويب  من مسافة عشوائية( (02الشكل )

 
  

نسدددددددددددتيتو انددددددددددده بنددددددددددداك فدددددددددددروق ذات د لدددددددددددة احصدددددددددددائية بدددددددددددين القيددددددددددداس القبيدددددددددددي والبعددددددددددددي مدددددددددددن خدددددددددددم  مدددددددددددا سدددددددددددبق : االسةةةةةةةةةةةتنتاج

لبرندددددددامو التصددددددددور ا يجدددددددابي  أيدددددددر تدددددددي اختبدددددددار دقدددددددة التصددددددددويب  مدددددددن مسدددددددافة عشدددددددوائية( ممدددددددا يددددددددد  عيددددددد   ريبيدددددددةللمجموعدددددددة التج

 .العقيي عي  دقة التصويب

 أمتار. 10اختبار دقة التصويب من مسافة  -

 أمتار. 10ختبار دقة التصويب من مسافة    نتائو القياس القبيي والبعدي( 02جدول )

اختبار دقة التصويب من 

 أمتار 10مسافة 

 القياس البعدي القياس القبلي

 ا نحراف املعياري  املتوس  الحسابي ا نحراف املعياري  املتوس  الحسابي

49.83 5.6 51.08 5.07 

 الد لة القيمة ا حتمالية درجة الحرية ت املحسوبة

 دالة 0.000 11 5.745
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 أمتار 10لبعدي  ختبار دقة التصويب من مسافة التمثيل البياني لنتائو ا ختبار القبيي وا (03شكل )

 
(ب أن املتوسددددددددددددد  الحسدددددددددددددابي للقيددددددددددددداس القبيدددددددددددددي جددددددددددددداا 03( والشدددددددددددددكل رقدددددددددددددم  02نمحدددددددددددددظ مدددددددددددددن خدددددددددددددم  الجددددددددددددددو  رقدددددددددددددم  

ب امددددددددددا 5.07بددددددددددانحراف معيدددددددددداري  51.08الحسددددددددددابي  هتوسددددددددددطفملقيدددددددددداس البعدددددددددددي اب امددددددددددا 5.6بددددددددددانحراف معيدددددددددداري  49.83بقيمددددددددددة 

ممددددددددا يبددددددددين انهددددددددا دالددددددددة  0.05مددددددددن مسددددددددتو  الد لددددددددة  أكبددددددددر  يوىدددددددد 0.000احتماليددددددددة بقيمددددددددة  5.745ت املحسددددددددوبة فجدددددددداات قيمبهددددددددا 

 .احصائيا

تدددددددددي  للمجموعدددددددددة التجريبيدددددددددة: نسدددددددددتيتو انددددددددده بنددددددددداك فدددددددددروق ذات د لدددددددددة احصدددددددددائية بدددددددددين القيددددددددداس القبيدددددددددي والبعددددددددددي االسةةةةةةةةةتنتاج

 .العقيي عي  دقة التصويبلبرنامو التصور ا يجابي  أير أمتار مما يد  عي   10اختبار دقة التصويب من مسافة 

 متر. 15اختبار دقة التصويب من مسافة  -

 .متر 15ختبار دقة التصويب من مسافة    نتائو القياس القبيي والبعدي (03جدول )

اختبار دقة 

التصويب من 

 أمتار 15مسافة 

 القياس البعدي القياس القبلي

 حراف املعياري ا ن املتوس  الحسابي ا نحراف املعياري  املتوس  الحسابي

48.66 5.51 50.5 5.04 

 الد لة القيمة ا حتمالية درجة الحرية ت املحسوبة

 دالة 0.000 11 8.848

 

 .متر 15التمثيل البياني لنتائو ا ختبار القبيي والبعدي  ختبار دقة التصويب من مسافة ( 04شكل )
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املتوسددددددددددددد  الحسدددددددددددددابي للقيددددددددددددداس القبيدددددددددددددي جددددددددددددداا  (ب أن04( والشدددددددددددددكل رقدددددددددددددم  03نمحدددددددددددددظ مدددددددددددددن خدددددددددددددم  الجددددددددددددددو  رقدددددددددددددم  

 50.5لقيدددددددددددددداس البعدددددددددددددددي فقددددددددددددددد جدددددددددددددداا املتوسدددددددددددددد  الحسددددددددددددددابي بقيمددددددددددددددة اب امددددددددددددددا 5.51 هبددددددددددددددانحراف معيدددددددددددددداري قدددددددددددددددر  48.66بقيمددددددددددددددة 

مدددددددددن مسدددددددددتو  الد لدددددددددة  أكبدددددددددر  يوىددددددددد 0.000احتماليدددددددددة بقيمدددددددددة  8.848قيمدددددددددة ت املحسدددددددددوبة فجددددددددداات و ب 5.04انحدددددددددراف معيددددددددداري و 

 مما يبين انها دالة. 0.05

تدددددددددي  للمجموعدددددددددة التجريبيدددددددددة: نسدددددددددتيتو انددددددددده بنددددددددداك فدددددددددروق ذات د لدددددددددة احصدددددددددائية بدددددددددين القيددددددددداس القبيدددددددددي والبعددددددددددي جاالسةةةةةةةةةتنتا

 .لبرنامو التصور العقيي عي  دقة التصويبا يجابي  أير مما يد  عي   متر  15اختبار دقة التصويب من مسافة 

 اختبار دقة التصويب باستعمال قوس مختلف )قوس املنافسة(. -

 ختبار دقة التصويب باستعما  قوس مختلف  قوس املنافسة(.   ئو القياس القبيي والبعدينتا( 04جدول )

اختبار دقة 

التصويب 

باستعمال قوس 

مختلف )قوس 

 املنافسة(

 القياس البعدي القياس القبلي

 ا نحراف املعياري  املتوس  الحسابي ا نحراف املعياري  املتوس  الحسابي

45.67 6.53 47.17 6.21 

 الد لة القيمة ا حتمالية درجة الحرية ت املحسوبة

 دالة 0.000 11 7.707

 .املنافسةالتمثيل البياني لنتائو ا ختبار القبيي والبعدي  ختبار دقة التصويب باستعما  قوس  (05شكل )

 
ا (ب أن املتوسددددددددددددد  الحسدددددددددددددابي للقيددددددددددددداس القبيدددددددددددددي جدددددددددددددا05( والشدددددددددددددكل رقدددددددددددددم  04نمحدددددددددددددظ مدددددددددددددن خدددددددددددددم  الجددددددددددددددو  رقدددددددددددددم  

ب امدددددددددددا باليسدددددددددددبة للقيددددددددددداس البعددددددددددددي فقدددددددددددد جددددددددددداا املتوسددددددددددد  الحسدددددددددددابي بقيمدددددددددددة 6.53 هبدددددددددددانحراف معيددددددددددداري قددددددددددددر  45.67بقيمدددددددددددة 

 يوىدددددددددددد 0.000احتماليددددددددددددة بقيمددددددددددددة  7.707ب امددددددددددددا قيمددددددددددددة ت املحسددددددددددددوبة فجدددددددددددداات قيمبهددددددددددددا 6.21بددددددددددددانحراف معيدددددددددددداري قدددددددددددددره  47.17

 مما يبين انها دالة احصائيا. 0.05من مستو  الد لة  أكبر 

تدددددددددي  للمجموعدددددددددة التجريبيدددددددددة: نسدددددددددتيتو انددددددددده بنددددددددداك فدددددددددروق ذات د لدددددددددة احصدددددددددائية بدددددددددين القيددددددددداس القبيدددددددددي والبعددددددددددي االسةةةةةةةةةتنتاج

لبرنددددددددددامو التصددددددددددور العقيددددددددددي عيدددددددددد  دقددددددددددة ا يجددددددددددابي  أيددددددددددر ممددددددددددا يددددددددددد  عيدددددددددد   اختبددددددددددار دقددددددددددة التصددددددددددويب باسددددددددددتعما  قددددددددددوس املنافسددددددددددة

 .التصويب
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 اختبار دقة التصويب باستعمال سهام طويلة. -

 .0.05 ختبار دقة التصويب باستعما  سيام طويلة   القياس القبيي والبعدينتائو  (05جدول )

 

اختبار دقة 

التصويب 

باستعمال سهام 

 طويلة

 القياس البعدي القياس القبلي

 ا نحراف املعياري  املتوس  الحسابي ا نحراف املعياري  املتوس  الحسابي

50.92 5.11 52.33 4.46 

 الد لة لقيمة ا حتماليةا درجة الحرية ت املحسوبة

 دالة 0.000 11 5.451

 التمثيل البياني لنتائو ا ختبار القبيي والبعدي  ختبار دقة التصويب باستعما  سيام طويلة. (06شكل )

 
(ب أن املتوسددددددددددددد  الحسدددددددددددددابي للقيددددددددددددداس القبيدددددددددددددي جددددددددددددداا 06( والشدددددددددددددكل رقدددددددددددددم  05نمحدددددددددددددظ مدددددددددددددن خدددددددددددددم  الجددددددددددددددو  رقدددددددددددددم  

ب امددددددددددددا باليسدددددددددددبة للقيدددددددددددداس البعددددددددددددي فقددددددددددددد جددددددددددداا املتوسدددددددددددد  الحسدددددددددددابي بقيمددددددددددددة 5.11بي قددددددددددددر بدددددددددددانحراف معيددددددددددددار  50.92بقيمدددددددددددة 

 يوىدددددددددددد 0.000احتماليددددددددددددة بقيمددددددددددددة  5.451ب امددددددددددددا قيمددددددددددددة ت املحسددددددددددددوبة فجدددددددددددداات قيمبهددددددددددددا 4.46بددددددددددددانحراف معيدددددددددددداري قدددددددددددددره  52.33

 .مما يبين انها دالة احصائيا 0.05من مستو  الد لة  أكبر 

تدددددددددي  للمجموعدددددددددة التجريبيدددددددددةد لدددددددددة احصدددددددددائية بدددددددددين القيددددددددداس القبيدددددددددي والبعددددددددددي نسدددددددددتيتو انددددددددده بنددددددددداك فدددددددددروق ذات االسةةةةةةةةةتنتاج: 

لبرندددددددددددامو التصدددددددددددور العقيدددددددددددي عيددددددددددد  دقدددددددددددة ا يجدددددددددددابي  أيدددددددددددر ممدددددددددددا يدددددددددددد  عيددددددددددد  باسدددددددددددتعما  سددددددددددديام طويلدددددددددددة اختبدددددددددددار دقدددددددددددة التصدددددددددددويب 

 .التصويب

 متر. 20اختبار دقة التصويب من مسافة  -

 متر. 20ب من مسافة ختبار دقة التصوي   تائو القياس القبيي والبعدي (06جدول )

اختبار دقة 

التصويب من 

 أمتار 20مسافة 

 القياس البعدي القياس القبلي

 ا نحراف املعياري  املتوس  الحسابي ا نحراف املعياري  املتوس  الحسابي

44.93 7.23 46.50 7.24 

 الد لة القيمة ا حتمالية درجة الحرية ت املحسوبة

 دالة 0.000 11 8.864
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 .متر 20التمثيل البياني لنتائو ا ختبار القبيي والبعدي  ختبار دقة التصويب من مسافة  (07ل )شك

 
ن املتوسددددددددددددد  الحسدددددددددددددابي للقيددددددددددددداس القبيدددددددددددددي جددددددددددددداا أ(ب 07( والشدددددددددددددكل رقدددددددددددددم  06نمحدددددددددددددظ مدددددددددددددن خدددددددددددددم  الجددددددددددددددو  رقدددددددددددددم  

الحسدددددددددددابي بقيمددددددددددددة  ب امددددددددددددا باليسدددددددددددبة للقيدددددددددددداس البعددددددددددددي فقددددددددددددد جددددددددددداا املتوسدددددددددددد 7.23ببدددددددددددانحراف معيدددددددددددداري قددددددددددددر  44.93بقيمدددددددددددة 

 يوىدددددددددددد 0.000احتماليددددددددددددة بقيمددددددددددددة  8.864ب امددددددددددددا قيمددددددددددددة ت املحسددددددددددددوبة فجدددددددددددداات قيمبهددددددددددددا 7.24بددددددددددددانحراف معيدددددددددددداري قدددددددددددددره  46.50

 .مما يبين انها دالة احصائيا 0.05من مستو  الد لة  أكبر 

تدددددددددي  يبيدددددددددةللمجموعدددددددددة التجر نسدددددددددتيتو انددددددددده بنددددددددداك فدددددددددروق ذات د لدددددددددة احصدددددددددائية بدددددددددين القيددددددددداس القبيدددددددددي والبعددددددددددي االسةةةةةةةةةتنتاج: 

 .لبرنامو التصور العقيي عي  دقة التصويبا يجابي  أير مما يد  عي   متر  20اختبار دقة التصويب من مسافة 

 :مناقشة النتائت -4

أنددددددددددددده "لبرندددددددددددددامو التصدددددددددددددور العقيدددددددددددددي أيدددددددددددددر  يجدددددددددددددابي تدددددددددددددي دقدددددددددددددة التصدددددددددددددويب لدددددددددددددد   عبدددددددددددددي الرمدددددددددددددي  تدددددددددددددانالباحث تافترضددددددددددددد

هنةةةةةةةةةاك فةةةةةةةةةروق دالةةةةةةةةةة احصةةةةةةةةةائيا فةةةةةةةةةي وتحليليدددددددددا سدددددددددابقا تبدددددددددين ان "ضددددددددديا وعر وبعدددددددددد املعالجدددددددددة ا حصدددددددددائية للنتدددددددددائو ب بدددددددددالقوس"

وبددددددد ه النتيجدددددددة "ب دقةةةةةةةة التصةةةةةةةويب فةةةةةةةي الرمةةةةةةةي بةةةةةةةالقوس بةةةةةةةين القيةةةةةةةاس القبلةةةةةةةي والبعةةةةةةةدي وهةةةةةةةذا لصةةةةةةةالح االختبةةةةةةةار البعةةةةةةةدي

( والتددددددددددي جدددددددددداات كددددددددددل قدددددددددديم "ت" سددددددددددتيودنت لدراسددددددددددة الفددددددددددروق بددددددددددين القيدددددددددداس القبيددددددددددي 6-1تبينددددددددددت مددددددددددن خددددددددددم  الجددددددددددداو  مددددددددددن  

يمكدددددددددن القدددددددددو  أن برندددددددددامو التصدددددددددور العقيدددددددددي الددددددددد ي  قترحتددددددددده الباحثتدددددددددان حسدددددددددن مدددددددددن دقدددددددددة احصدددددددددائياب ومنددددددددده والبعددددددددددي دالدددددددددة 

 عينة الدراسة من رياض ي نادي تيكجدة للرمي بالقوس.التصويب لد  

وبددددددددددد ه النتدددددددددددائو تتوافدددددددددددق مدددددددددددع الفرضددددددددددددية املوضدددددددددددوعة وممدددددددددددا يزيدددددددددددد مددددددددددددن تتكيددددددددددددبا نتدددددددددددائو الدراسدددددددددددات السددددددددددددابقة وأراا 

أن  M-SINID عتبددددددددددددرحيددددددددددددث نجددددددددددددد أن أراابددددددددددددم تصددددددددددددب تددددددددددددي اتجدددددددددددداه تحقيددددددددددددق الفرضدددددددددددديةب حيددددددددددددث البدددددددددددداحثين تددددددددددددي بدددددددددددد ا املجددددددددددددا  

التصددددددددور الدددددددد بني عبددددددددارة عددددددددن نشددددددددان بسدددددددديكولوجي يتضددددددددمن الخصددددددددائ  الفيزيائيددددددددة ملوضددددددددوع مددددددددا غائددددددددب أي غيددددددددر موجددددددددود تددددددددي 

ة أن بددددددددد ا اليشدددددددددان   يطدددددددددابق بالضدددددددددرورة الواقدددددددددعب لكنددددددددده نددددددددداتو عدددددددددن عمليدددددددددة ديناميكيددددددددد A-OAVIPاملحدددددددددي  املددددددددددركب وويدددددددددر  

 (397 :4وهدف  ل  تنظيم ونقل املعلومة بصفة رمزية ومجردة للعناصر األساسية للصورة.  

نظدددددددرة خارجيدددددددة وتعتمدددددددد فكدددددددرة بددددددد ا التصدددددددور عيددددددد   يمكدددددددن اسدددددددتعما  التصدددددددور الددددددد بني أن يتحقدددددددق مدددددددن خدددددددم  كمدددددددا

حضدددددددددر أن المعدددددددددب  ستحضدددددددددر صدددددددددور ذبنيدددددددددة ألداا شدددددددددخ  لخدددددددددرب مدددددددددثم  عدددددددددب متميدددددددددزب بطدددددددددل رياضددددددددد ي وتدددددددددي بددددددددد ا الندددددددددوع  ست

نظدددددددددرة داخليدددددددددة وبحيدددددددددث  عتمدددددددددد بددددددددد ا التصدددددددددور عيددددددددد  أن المعدددددددددب  ستحضدددددددددر الصدددددددددور ال بنيدددددددددة ب و الرياضددددددددد ي الصدددددددددور كمدددددددددا ىدددددددددي

التدددددددي سدددددددبق اكتسدددددددا هاب تدددددددي بددددددد ه الحالدددددددة ييتقدددددددي الرياضددددددد ي مدددددددا يريدددددددد مشدددددددابدته عندددددددد تنفيددددددد  ميدددددددارة معيندددددددة بحيدددددددث  شدددددددعر بكدددددددل 

 (83 :5  الحركيا حساسات املرتبطة باألداا 

رياضدددددددددددة الرمدددددددددددي بدددددددددددالقوس الثبدددددددددددات والتركيدددددددددددزب فعندددددددددددد أداا ميدددددددددددارة مثدددددددددددل التصدددددددددددويب تتطلدددددددددددب متطلبدددددددددددات كمدددددددددددا أن مدددددددددددن 

معلومدددددددات بصدددددددرية فعددددددددل المعدددددددب أن ين ددددددددي عدددددددادات توسددددددديع املجددددددددا  البصدددددددري وتقليصدددددددده  لددددددد  الدرجدددددددة املناسددددددددبة مدددددددن ا تسدددددددداع 
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السدددددددددنوية  أن يدددددددددتم تعلددددددددديم امليدددددددددارات العقليدددددددددة تدددددددددي تعاقدددددددددب منطقدددددددددي كجدددددددددزا مدددددددددن خطدددددددددة التددددددددددريب الضدددددددددروري أو التحديدددددددددد ومدددددددددن 

 وتفيددددددددددمتعلميددددددددداب  ويتعدددددددددرف المعدددددددددب عيددددددددد  أبعدددددددددداد كدددددددددل ميدددددددددارة عقليدددددددددة حتددددددددددى يمكدددددددددن أن يتحقدددددددددق مدددددددددن أن بدددددددددد ه امليدددددددددارات يمكدددددددددن

 (75 :6  امليارات. الدور ال ي تلعبه ب ه امليارات العقلية تي التتيير عي  األدااب وتعلم كيفية تطوير ب ه

" التددددددددي أكدددددددددت عيدددددددد  أبميددددددددة التصددددددددور العقيددددددددي 2018 ,"رفاهيةةةةةةةةة بوشةةةةةةةةاربوتتفددددددددق نتددددددددائو بدددددددد ه الدراسددددددددة مددددددددع دراسددددددددة 

رشةةةةةةيد سةةةةةةامح محمةةةةةةد, خاصددددددة تددددددي التقنيددددددات التددددددي تعتمددددددد عيدددددد  امليددددددارات النفسددددددية أك ددددددر مددددددن البدنيددددددةب ويؤكددددددد بدددددد ه النتيجددددددة "

" عيدددددددددد  أن تدددددددددددريبات التصددددددددددور العقيددددددددددي أساسددددددددددا بامددددددددددا تددددددددددي ا عددددددددددداد النفسدددددددددد ي ف ددددددددددي تعمددددددددددل عيدددددددددد   يددددددددددادة القددددددددددو  املحركددددددددددة 1999

 عنويةب وتعمل عي  تنمية وتعميق األساس بالنجاو.ليجسم وترفع الروو امل

التددددددددددددي توصددددددددددددلت  لدددددددددددد  أن  دخددددددددددددا  تدددددددددددددريبات التصددددددددددددور العقيددددددددددددي  "2017 ,"نبةةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةةامي دراسددددددددددددةكمددددددددددددا توصددددددددددددلت 

املصدددددددددددداحبة لدددددددددددد داا امليدددددددددددداري ضددددددددددددمن مفددددددددددددردات الوحدددددددددددددات التدريبيددددددددددددة كددددددددددددان لدددددددددددده تددددددددددددتيير فعددددددددددددا  و يجددددددددددددابي تددددددددددددي تطددددددددددددوير السددددددددددددمات 

هةةةةةةةةةةةارا لتصدددددددددددور العقيدددددددددددي عيددددددددددد  تطددددددددددوير ميدددددددددددارة التصدددددددددددويب تدددددددددددي كددددددددددرة اليددددددددددددب كمدددددددددددا  شدددددددددددير ا نفعاليددددددددددة وكددددددددددد ا مسدددددددددددابمة تدددددددددددريبات ا

"harra"  لدددددددد  أن التصدددددددددور العقيددددددددي  عتبدددددددددر أحددددددددد األسدددددددددباب الحديثددددددددة املسدددددددددتخدمة تددددددددي اكتسددددددددداب امليددددددددارات الحركيدددددددددة وتطويربددددددددداب 

عقيدددددددي تدددددددي والتددددددي بييدددددددت أبميدددددددة كددددددل مدددددددن التعلددددددديم امليدددددداري والتددددددددريب عيددددددد  التصددددددور ال 2013دراسةةةةةةةة قطةةةةةةةاوي محفةةةةةةةوا وأيضددددددا 

تعلدددددددم املبتدددددددددئين بعددددددددئ امليددددددددارات األساسدددددددية و ن التدددددددددريب عيدددددددد  التصددددددددور العقيددددددددي املصددددددداحب للتعلدددددددديم امليدددددددداري ذو تددددددددتيير فعددددددددا  

تددددددددددي تعلددددددددددم املبتدددددددددددئين بعددددددددددئ امليددددددددددارات األساسددددددددددية كمددددددددددا ان لبرنددددددددددامو التدددددددددددريب عيدددددددددد  التصددددددددددور العقيددددددددددي تددددددددددتيير فعددددددددددا  تددددددددددي تطددددددددددور 

ري فقدددددددد  لددددددددبعئ امليددددددددارات األساسددددددددية يكفددددددددي لددددددددتعلم بدددددددد ه امليددددددددارات لكددددددددن الناحيددددددددة التصددددددددورية للمبتدددددددددئين  ن التدددددددددريب امليددددددددا

بصددددددددورة بطيئدددددددددة ومجيددددددددددةب لددددددددد لك كدددددددددان لزامدددددددددا ومدددددددددن الضدددددددددروري  دراج التصدددددددددور العقيدددددددددي كوسددددددددديلة للدددددددددتعلم والتددددددددددريب املكثدددددددددف 

 من أجل تحقيق سرعة وفعالية تدريبية تي أقل وقت ممكن.

لبرنةةةةةةةةةةةامت  '  ند تحققدددددددددددت و هددددددددددد ا يمكدددددددددددن القدددددددددددو  بندددددددددددااا عيددددددددددد  مدددددددددددا سدددددددددددبق تدددددددددددر  الباحثتدددددددددددان أن الفرضدددددددددددية العامدددددددددددة قددددددددددد

 التصور العقلي أثر علل مهارة دقة التصويب لدى رياضيي الرمي بالقوس".

 االستنتاج: -

مددددددددددن خددددددددددم  مددددددددددا تددددددددددم التطددددددددددرق  ليدددددددددده تددددددددددي مدددددددددددخل البحددددددددددث والجانددددددددددب التطبيقددددددددددي للدراسددددددددددة وتحليددددددددددل النتددددددددددائوب أصددددددددددبح 

ت الغمدددددددددددددوض عددددددددددددن بدددددددددددد ا العمدددددددددددددلب حيددددددددددددث قامدددددددددددددت بإمكاننددددددددددددا  سددددددددددددتخمص مضدددددددددددددمون بدددددددددددد ه الدراسددددددددددددة التطبيقيدددددددددددددة والتددددددددددددي أ الدددددددددددد

الباحثتدددددددان بدددددددإقتراو برندددددددامو للتصدددددددور العقيدددددددي و تطبيقددددددده عيددددددد  عيندددددددة مدددددددن رياضدددددددري رياضدددددددة الرمدددددددي بدددددددالقوس والسددددددديم مدددددددن أجدددددددل 

تنميددددددددة ميددددددددارة دقددددددددة التصددددددددويب لددددددددد  بددددددددؤ ا الرياضدددددددديينب وبدددددددد ا مددددددددا تددددددددم التتكددددددددد مندددددددده مددددددددن خددددددددم  النتددددددددائو املتوصددددددددل  ل هددددددددا تددددددددي 

طعنا الكشدددددددف عيددددددد  أيدددددددر بددددددد ا البرنددددددامو عيددددددد  امليدددددددارة قيدددددددد الدراسدددددددة مدددددددن خدددددددم  تحليدددددددل نتدددددددائو الجانددددددب التطبيقددددددديب حيدددددددث اسدددددددت

 القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبيةب وتم التوصل ال  التالي:

بندددددداك فددددددروق دالدددددددة احصددددددائيا تدددددددي دقددددددة التصدددددددويب تددددددي الرمددددددي بدددددددالقوس بددددددين القيددددددداس القبيددددددي والبعددددددددي وبدددددد ا لصدددددددالح  -

 ا ختبار البعدي.

 عبدددددددي الرمدددددددي بدددددددالقوس والسددددددديم وبددددددد ا مدددددددا  دقدددددددة التصدددددددويب لدددددددد  لدددددددك أيدددددددر  يجدددددددابي لبرندددددددامو التصدددددددور العقيدددددددي عيددددددد بنا -

 سابم بالتتكيد تي تتكيد فرضية الدراسة وبالتالي  حبها. 

 خاتمةةة: -

لقددددددد سددددددابمت عدددددددة دراسددددددات تددددددي تددددددوفير خبددددددرات مجربددددددة وجددددددابزة للمدددددددرب مددددددن أجددددددل تنفيدددددد  مددددددا تمليدددددده بدددددد ه البددددددرامو 

خاصددددددددة بالتدددددددددريب مددددددددن أجددددددددل تحقيددددددددق ا نجددددددددا  الرياضدددددددد ي وايصددددددددا  املعلومددددددددة كاملددددددددة للرياضدددددددد ي مددددددددن أجددددددددل تنميددددددددة والتعليمددددددددات ال

 مياراته والحرص عي  تطبيق كل الخط  التي يمل ها املدرب عليه تي أفضل الظروف.

وممددددددددا    ددددددددك فيدددددددده فددددددددإن القدددددددددرات العقليددددددددة وبرامجيددددددددا املتنوعددددددددة الخاصددددددددة بمختلددددددددف الفعاليددددددددات الرياضددددددددية تتطددددددددور 

فشددددددددديئا وتبدددددددددر  أبميبهدددددددددا يومدددددددددا بعدددددددددد يدددددددددوم خاصدددددددددة وأن الجاندددددددددب العقيدددددددددي والددددددددد بني للرياضددددددددد ي لددددددددده نفدددددددددس ابميدددددددددة الجاندددددددددب   ددددددددديئا

البددددددددني وامليددددددداري وعيددددددد  املددددددددرب أن يتددددددديقن أنددددددده لدددددددن  سدددددددتطيع التوصدددددددل  لددددددد  كمدددددددا  الحركدددددددات املياريدددددددة والبدنيدددددددة دون ان  عدددددددرج 
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لتصدددددددور العقيدددددددي كوسددددددديلة وسدددددددر مدددددددن أسدددددددرار التفدددددددوق عيددددددد  الجاندددددددب العقيدددددددي والددددددد بني والنفسددددددد ي للرياضددددددد يب وخاصدددددددة  سدددددددتغم  ا

 الرياض ي ال ي يوصل الرياض ي ال  ا نجا  الرياض ي ال ي بو بمثابة حلم ليس مستحيل املنا .

 التوصيات واملقترحات:  -

ايددددددة بددددددد ه الدراسددددددةب وعيددددددد  ضددددددوا النتدددددددائو التددددددي تددددددم التوصدددددددل  ل هددددددا ومناقشدددددددبها وتفسدددددديرباب أو مدددددددن خددددددم  مدددددددا نه تددددددي

 ن أدبيات املوضوعب يمكن الخروج بالتوصيات منها:يمكن أن  ستخل  م

التتكيددددددد عيدددددد  اسددددددتعما  التصددددددور العقيددددددي مددددددع التدددددددريب امليدددددداري ملددددددا لدددددده مددددددن أبميددددددة تددددددي تسددددددريع عمليددددددة التدددددددريب وترسددددددي   -

 التوافق الحركي.

 ت جيع المعبين عي  التدريب عي  التصور العقيي تي أوقات غير أوقات التدريب. -

 علم النفس الرياض ي تي النادي.ضرورة وجود متخصصين تي  -

 أخر  وحتى اختصاصات أخر . ومياراتضرورة اجراا دراسات مشا هة عي  فئات عمرية أخر   -

عدددددددداد الرباضددددددديين اعددددددددادا ذبنيدددددددا وعقليدددددددا  تخصدددددددي  أوقدددددددات للتددددددددريب العقيدددددددي ضدددددددمن البدددددددرامو التدريبيدددددددة والتركيدددددددز عيددددددد   -

 متكامم.

 :املراجع -

 .ب القابرة: مركز الكتاب لليشر1ية النمو للمربي الرياض يب نب سيكولوج(1998ب  حسن عمويب محمد 1

 .يبكرة القدمب دار الفكر العر  بیتي تدر  األسس العلمية (ب1995  بارب محمود حنفيتمخ 2

 .ب دار الفكر العربي1التدريب العقيي تي املجا  الرياض يب ن(ب 1996 محمد العربيب  ب معون  3

4 Dinis. Pavio. Congre international. (1987). De psychologie du sport. Bruxelle. EPRS. 

تسددددددددددددديير ا تحاديددددددددددددددات الرياضدددددددددددددية ومددددددددددددددد  تطبيدددددددددددددق ا عددددددددددددددداد النفسددددددددددددد ي لرياضدددددددددددددد ي  (ب2003عييب  محمدددددددددددددد أحمدددددددددددددددب منصدددددددددددددير 5

 .3جامعة الجزائر قسم التربية البدنية والرياضيةب ب النخبةب رسالة ماجستير

ب 1(ب أسدددددددددددددس رياضدددددددددددددة القدددددددددددددوس والسددددددددددددديمب ن2015  فاطمدددددددددددددة عبدددددددددددددد مدددددددددددددالحبب عبدددددددددددددد القدددددددددددددادر عبددددددددددددداس املنصدددددددددددددوري و أفدددددددددددددراو 6

 عمانب مكتبة املجمع العربي لليشر والتو يع
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الكفايات االدارية لرؤساء االتحادات الرياضية الفرعية االوملبية وغير االوملبية من وجهة نظر 

 أعضائها
 

 رعد عةبةد األمةيةر فنجان أ.م.د

 لوم الرياضةكلية التربية البدنية وع -جامعة بابل  -العراق 

raadfinjan0@gmail.com  

 

الكفايدددددددددددة ا داريددددددددددددة لدددددددددددد  رؤسددددددددددداا ا تحدددددددددددادات الرياضدددددددددددية الفرعيدددددددددددة تددددددددددددي  بددددددددددددفت الدراسدددددددددددة  لددددددددددد  تحديدددددددددددد مسدددددددددددتويات

 الفرات ا وس .

 استخدم الباحث املنرج الوصفي باألساليب ب املسحي ب الدراسات املعيارية .

 يرت الدراسة النتائو التالية :أ 

 تم  عداد مقياس الكفايات ا دارية لرؤساا ا تحادات الرياضية الفرعية من وجية نظر أعضائها. 1

تددددددددددم وضددددددددددع معددددددددددايير خاصددددددددددة بمقيدددددددددداس ملقيدددددددددداس الكفايددددددددددات ا داريددددددددددة لددددددددددد هم مددددددددددن وجيددددددددددة نظددددددددددر أعضددددددددددائها وبواقددددددددددع خمسددددددددددة  2

  مستويات 
 
 ب عا  ب مقبو  ب ضعيف و ضعيف جدا

 
 (عا  جدا

 رؤساا ا تحادات الرياضية الفرعية ال ين يتميزون بمستويات عالية من الكفايات ا دارية. 3

 بما ييي: أوص ى الباحثوقد 

 عمل دراسات لوضع نصوص لقوانيين مقترحة للنظام الداخيي ليجنة ا وملبية -

 . ا تحادات الرياضية ب: الكفايات ا دارية  الكلمات املفتاحية

 

Administrative competencies for the heads of Olympic and non-Olympic sports federations 

from the point of view of its members 
 

Prof. Raad Abdul-Amir Finjan 

Iraq - University of Babylon - College of Physical Education and Sports Sciences 
 

The study aimed to determine the levels of administrative competence of the heads of the subsidiary 

sports federations in the Middle Euphrates. 

The researcher used the descriptive approach with methods, survey, normative studies. 

The study showed the following results: 

1 The managerial competency scale was prepared for the heads of subsidiary sports federations from the point 

of view of its members. 

2 Standards for a measure of their administrative competencies have been developed from the point of view of 

its members, according to five levels (very high, high, acceptable, weak and very weak). 

3 Heads of subsidiary sports federations who are distinguished by high levels of managerial competencies . 

The researcher recommended the following: 

- Conducting studies to draft proposed laws for the rules of procedure of the Olympic Committee 

Keywords: administrative competencies, sports federations. 

mailto:raadfinjan0@gmail.com
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 التعريف بالبحث -1

الرياضدددددددددددددة كونهدددددددددددددا أحدددددددددددددد أبدددددددددددددم املنا ددددددددددددد  ا نسدددددددددددددانية التدددددددددددددي اسدددددددددددددتقطبت ا بتمدددددددددددددام  ل هدددددددددددددا مدددددددددددددن قبدددددددددددددل العديدددددددددددددد مدددددددددددددن 

 للتدددددددددتيير املتبددددددددداد  مدددددددددا 
 
بدددددددددين الرياضدددددددددة مدددددددددن جيدددددددددة و مختلدددددددددف القدددددددددو  ا جتماعيدددددددددة الحكومدددددددددات و املؤسسدددددددددات و املنظمدددددددددات نظدددددددددرا

 من جية أخر  .

و ا تحددددددددددددادات الفرعيددددددددددددة ىددددددددددددي صدددددددددددديغة مددددددددددددن صدددددددددددديغ الييكددددددددددددل التنظي ددددددددددددي املسددددددددددددؤو  عددددددددددددن  دارة العمددددددددددددل الرياضدددددددددددد ي تددددددددددددي 

تضدددددددددددددم تدددددددددددددي جنباوهدددددددددددددا العديدددددددددددددد مدددددددددددددن  املحافظدددددددددددددات العراقيدددددددددددددة كافدددددددددددددةب فا تحدددددددددددددادات الفرعيدددددددددددددة مؤسسدددددددددددددات  داريدددددددددددددة و اجتماعيدددددددددددددة

ييئددددددددددة ا داريددددددددددة لمتحدددددددددداد با ضددددددددددافة للييئددددددددددة العامددددددددددة و مددددددددددا يلتحددددددددددق تحددددددددددت بدددددددددد ا العنددددددددددوان مددددددددددن مدددددددددددربين الشددددددددددرائح البشددددددددددرية كال

و عبددددددددين وحكددددددددام با ضددددددددافة  لدددددددد  جملددددددددة مددددددددن املددددددددوارد البشددددددددرية و املاديددددددددة كامليشددددددددآت الرياضددددددددية وغيربددددددددا و التددددددددي تسدددددددديم تددددددددي تسددددددددير 

ة التدريبيدددددددددددة و التحكيميددددددددددة و ا داريدددددددددددة عمددددددددددل ا تحدددددددددداد كتنظددددددددددديم البطددددددددددو ت املحليدددددددددددة و القطريددددددددددة و عمددددددددددل النددددددددددددوات التطويريدددددددددد

التدددددددي يضدددددددعيا ا تحددددددداد ضدددددددمن خططددددددده الكفيلدددددددة بتحقيدددددددق أبدافددددددده ب ويقدددددددف تدددددددي أعيددددددد  السدددددددلم ا داري لكدددددددل اتحددددددداد رئددددددديس  عدددددددد 

القائدددددددد و املسدددددددئو  املبا دددددددر تدددددددي  دارة عمددددددددل ا تحددددددداد وذلدددددددك عدددددددن طريدددددددق وضددددددددع األبدددددددداف الواجدددددددب تحقيقيدددددددا بواسدددددددطة العمددددددددل 

 
 
با ضدددددددددددددافة  لددددددددددددد  اتخددددددددددددداذ القدددددددددددددرارات الكفيلدددددددددددددة بنجددددددددددددداو املخططدددددددددددددات املوضدددددددددددددوعة و التيسددددددددددددديق  املدددددددددددددنظم و املخطددددددددددددد  لددددددددددددده مسدددددددددددددبقا

واملتابعدددددددة و التقدددددددويم . لددددددد ا فدددددددتن مدددددددا يمتلكددددددده رئددددددديس ا تحددددددداد الفرادددددددي مدددددددن مسدددددددتويات للكفايدددددددة ا داريدددددددة عاليدددددددة تدددددددؤير بشدددددددكل أو 

فعاليدددددددة التدددددددي يراعابدددددددا وا رتقددددددداا بدددددددتخر عيددددددد  مسدددددددتو  أداا ا تحددددددداد و بالتدددددددالي عيددددددد  قابليدددددددة ذلدددددددك ا تحددددددداد للنهدددددددوض بمسدددددددتو  ال

 هددددددا كدددددددي يدددددددؤدي دوره املرسدددددددوم مدددددددن قبدددددددل ا تحدددددددادات املركزيدددددددة تددددددي مسددددددديرة النهدددددددوض باأللعددددددداب الرياضدددددددية عيددددددد  الصدددددددعيد الدددددددوطني 

. 

ومدددددددن كدددددددل مدددددددا تقددددددددم نيحدددددددظ أن عمليدددددددة تقيددددددديم الكفايدددددددة ا داريدددددددة لدددددددد  رؤسددددددداا ا تحدددددددادات الفرعيدددددددة تدددددددي العدددددددراق لددددددده 

أو الضدددددددعف تدددددددي أداا ا تحدددددددادات و عمليددددددا ممدددددددا  سددددددديم تدددددددي تطدددددددوير العمدددددددل الرياضددددددد ي ف هدددددددا  دور كبيددددددر تدددددددي ت دددددددخي  نقدددددددان القدددددددوة

 عي  رياضتنا الوطنية ككل . و بالتالي
 
 ينعكس  يجابا

 من خم  التساؤ ت التالية : مشكلة البحثتبر  

لقيددددددددادة دفددددددددة  مددددددددا بددددددددو مسددددددددتو  الكفايددددددددة ا داريددددددددة التددددددددي يتمتددددددددع  هددددددددا رؤسدددددددداا ا تحددددددددادات الرياضددددددددية الفرعيددددددددة التددددددددي تددددددددؤبليم -

 ا دارة ف ها بشكل ناجح و تقييميا من خم  أعضاا الييئة ا دارية لتلك ا تحادات .

مددددددددددا ىددددددددددي طبيعددددددددددة الفددددددددددروق بددددددددددين مسددددددددددتويات الكفايددددددددددات ا داريددددددددددة لددددددددددد  رؤسدددددددددداا ا تحددددددددددادات الرياضددددددددددية الفرعيددددددددددة ا وملبيددددددددددة  -

 ونظرائهم رؤساا ا تحادات الرياضية الفرعية غير ا وملبية .

 :ال   هدف البحثو

تقنددددددددين مقيدددددددداس الكفايددددددددة ا داريددددددددة لددددددددد  رؤسدددددددداا ا تحددددددددادات الرياضددددددددية الفرعيددددددددة تددددددددي الفددددددددرات ا وسدددددددد  مددددددددن وجيددددددددة نظددددددددر  -

 أعضائها .

 التعرف عي  مستويات الكفاية ا دارية لد  رؤساا ا تحادات الرياضية الفرعيةب من وجية نظر أعضائها . -

داريددددددددددددة لددددددددددددد  رؤسدددددددددددداا ا تحددددددددددددادات الرياضددددددددددددية الفرعيددددددددددددة التعددددددددددددرف عيدددددددددددد  طبيعددددددددددددة الفددددددددددددروق بددددددددددددين مسددددددددددددتويات الكفايددددددددددددات ا   -

 ا وملبية ونظرائهم رؤساا ا تحادات الرياضية الفرعية غير ا وملبية . .

 توجدددددددددددددد فدددددددددددددروق بددددددددددددددين مسدددددددددددددتويات الكفايدددددددددددددة ا داريدددددددددددددة لرؤسددددددددددددداا ا تحدددددددددددددادات الرياضددددددددددددددية انددددددددددددده حةةةةةةةةةةةةةث االبافتةةةةةةةةةةةةةرض و

 ة غير ا وملبية.الفرعية ا وملبية ونظرائهم رؤساا ا تحادات الرياضية الفرعي

 مجا ت البحث :

 . 2017 - 2016أعضاا ا تحادات الرياضية الفرعية تي الفرات ا وس . للموسم الرياض ي  : املجا  البشري  -

 مقرات ا تحادات الفرعية و ممثليات اليجنة ا وملبية تي الفرات ا وس  . : املجا  املكاني -

 . 2017/  4/  29 غايةل 2016/  2/  10من  للمدة :املجا  ألزماني  -
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 تحديد املصطلحات :

 administrative capabilitiesالكفاية اإلدارية 

. وىددددددددي تددددددددرتب  بسددددددددلوكه املدددددددددؤير 
 
ىددددددددي معددددددددارف عامددددددددة وميددددددددارات واتجابدددددددددات  يجابيددددددددة وأداا فعددددددددا  اكتسدددددددداها شددددددددخ  مدددددددددا

 .(1990عبداملعطيب  ال ي نتعرف عليه خم  أدائه الظابري ومعاييره 

 النعمة: مقدار ما يمتلكه الفرد من معارف وميارات مكتسبة ب تؤير تي عمله ا داري.وعرفيا وليد خالد 

ويعرفيدددددددا الباحدددددددث : مجموعدددددددة مدددددددن امليدددددددارات و امللكدددددددات املكتسدددددددبة تمكدددددددن الفدددددددرد مدددددددن التصدددددددرف بكيفيدددددددة واضدددددددحة تدددددددي سدددددددياقات 

 من التعقيد.
 
 و مواقف تتسم بدرجة عالية نسبيا

 االتحاد الرياض ي الفرعي :

ظيميدددددددددددة مدددددددددددن صددددددددددديغ الييكدددددددددددل التنظي دددددددددددي  دارة العمدددددددددددل الرياضددددددددددد ي تدددددددددددي املحافظدددددددددددات العراقيدددددددددددة كافدددددددددددةب بدددددددددددو صددددددددددديغة تن

رئددددددددددديس ا تحددددددددددداد ب األمدددددددددددين املدددددددددددالي لمتحددددددددددداد و سدددددددددددكرتير  تتدددددددددددتلف الييئدددددددددددة ا داريدددددددددددة لمتحدددددددددددادات الفرعيدددددددددددة مدددددددددددن يدددددددددددمث أشدددددددددددخاص 

لييئدددددددددة ا داريدددددددددة ليصدددددددددبح باسدددددددددت ناا أ تحددددددددداد الفرادددددددددي لكدددددددددرة القددددددددددم حيدددددددددث يضددددددددداف  لددددددددد  تلدددددددددك املسدددددددددميات عضدددددددددوين ل (ا تحددددددددداد

 ب لك ا تحاد الفراي لكرة القدم مؤلف من خمسة أشخاص ألدارته .

 منهج البحث وإجراءاته امليدانية -2

 منهج البحث 2-1

 ن نجدددددددددداو البحدددددددددددث يتوقددددددددددف عيددددددددددد  الخطددددددددددوات املمئمدددددددددددة لحددددددددددل املشدددددددددددكلة ليدددددددددد ا فرضدددددددددددت مشددددددددددكلة البحدددددددددددث اسدددددددددددتخدام 

يصددددددددددف الظددددددددددابرة املبحويددددددددددة واملتعلقددددددددددة بفاعليددددددددددة الدددددددددد ات لددددددددددد  مدرردددددددددد ي  املددددددددددنرج الوصددددددددددفي بدراسددددددددددة العمقددددددددددات ا رتباطيددددددددددة  ذ

 التربية الرياضية وعمقبها بالسلوك القيادي لد هم من وجية نظر  عب هم.

 مجتمع البحث وعينته 2-2

بددددددددددم أعضددددددددداا ا تحددددددددددادات الرياضدددددددددية الفرعيددددددددددة  عضددددددددددو اتحددددددددداد رياضدددددددددد ي فرادددددددددي ب (165  دددددددددمل مجتمدددددددددع البحددددددددددث عيددددددددد  

 (وبابل القادسية -النجف ا  رف  – كربما تي املحافظات 

 املقياس املستخدم 2-4

تددددددددي ضددددددددوا التعريددددددددف النظددددددددري ملفيددددددددوم الكفايددددددددات ا داريددددددددة وبعددددددددد ا طددددددددمع عيدددددددد  األدبيددددددددات والدراسددددددددات ذات العمقدددددددددة 

فوجددددددددددددددددت أن أنسددددددددددددددداها بدددددددددددددددو مقيددددددددددددددداس الباحدددددددددددددددث رعدددددددددددددددد  ب تفحددددددددددددددد  الباحدددددددددددددددث املقددددددددددددددداييس ذات العمقدددددددددددددددة بالكفايدددددددددددددددات ا داريدددددددددددددددة

و قننددددددده للتعدددددددرف عيددددددد  مسدددددددتو  كفايدددددددات رؤسددددددداا ا تحدددددددادات الرياضدددددددية الفرعيدددددددة العراقيدددددددة مدددددددن وجيدددددددة  عبددددددددا مير الددددددد ي بنددددددداه

 نظر األعضاا

 صدق املقاييس 2-4-1

 لوجددددددددددود مقيدددددددددداس جددددددددددابز عددددددددددن الكفايددددددددددة ا داريددددددددددة
 
 ألبددددددددددداف البحددددددددددث ونظددددددددددرا

 
يينددددددددددجم مددددددددددع أبددددددددددداف البحددددددددددث  تحقيقددددددددددا

 ا تحددددددددددادات الرياضددددددددددية الفرعيددددددددددةه عيدددددددددد  رؤسدددددددددداا ( الدددددددددد ي صددددددددددممه وطبقدددددددددد2012الحددددددددددالي وبددددددددددو مددددددددددن  عددددددددددداد وبندددددددددداا  الفددددددددددتمويب 

 الرياضية .

 ثبات املقياس 2-4-1-2

( 451ب 2000 عدددددددددد الثبدددددددددات مدددددددددن الشدددددددددرون امليمدددددددددة لددددددددد داة الجيددددددددددة والثبدددددددددات  عندددددددددي ا تسددددددددداق تدددددددددي النتدددددددددائوب  الكدددددددددوا ب 

 مدددددددددن ا سدددددددددتقرار ومعامدددددددددل الثبدددددددددات بدددددددددو 
 
معامددددددددددل بمعندددددددددى لدددددددددو تكدددددددددررت عمليدددددددددات القيددددددددداس للفدددددددددرد الواحدددددددددد تبيندددددددددت درجتددددددددده  ددددددددديئا

ا رتبددددددددان بددددددددين درجددددددددات األفددددددددراد تددددددددي ا ختبددددددددار تددددددددي عدددددددددد مددددددددرات ا جددددددددرااات املختلفددددددددة. ولغددددددددرض  يجدددددددداد معامددددددددل الثبددددددددات ملقيدددددددداس 

الكفايددددددددات ا داريددددددددة قددددددددام الباحددددددددث بتطبيددددددددق ا ختبددددددددار عيدددددددد  أعضدددددددداا ا تحددددددددادات الرياضددددددددية الفرعيددددددددة ملحافظددددددددة بابددددددددل ومددددددددن يددددددددم 

يددددددددق ا و  فوجددددددددد أن قدددددددديم معامدددددددل ا رتبددددددددان بددددددددين تلددددددددك النتددددددددائو قددددددددد يدددددددوم مددددددددن التطب 24قدددددددام الباحددددددددث بإعددددددددادة التطبيددددددددق بعددددددددد 

 وىي قيمة ارتبان عالية تدلل عي  يبات املقياس تي ما وضع لقياسه. (0.78 بلغت 
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 التجربة االستطالعية للمقياس 2-4-1-3

ت ( عضدددددددو اتحدددددددداد رياضددددددد ي فراددددددددي مثلدددددددو اعضدددددددداا ا تحددددددددادا10تدددددددم  جددددددددراا التجربدددددددة ا سددددددددتطمعية عيددددددد  عينددددددددة قواميددددددددا  

الرياضددددددددية الفرعيددددددددة تددددددددي محافظددددددددة بابددددددددل مددددددددن خددددددددارج عينددددددددة البحددددددددث اختيددددددددروا بصددددددددورة عشددددددددوائية ولددددددددم يجددددددددد الباحددددددددث أي مددددددددن 

 للتطبيق النها ي عي  العينة.
 
 املعوقات تي الفقرات أعمه وب لك أصبح املقياس جابزا

 تصحيح املقياس 2-4-1-4

عتمدددددددددددددين تددددددددددددي املقيدددددددددددداس عل هددددددددددددا كددددددددددددون بدددددددددددد ه  البدددددددددددددائل ا ربعددددددددددددة( ووافددددددددددددق الخبددددددددددددراا امل تددددددددددددم اعتمدددددددددددداد طريقددددددددددددة املقيدددددددددددداس

 (.325ب 1990الطريقة تعطي درجة يبات عالية وتبين بدقة درجة اتجاه األفراد نحو املوضوع  ا مام ولخرونب 

( وعليددددددده سدددددددوف يدددددددتم تصدددددددحيح املقيددددددداس بإعطددددددداا 
 
ب أبددددددددا

 
ب ندددددددادرا

 
ب غالبدددددددا

 
وبددددددد لك تدددددددم وضدددددددع بددددددددائل وا جابدددددددة ىدددددددي  دائمدددددددا

 
 
(ب اربعة درجات للبديل  دائما

 
( ودرجة واحدة للبديل  أبدا

 
( ودرجتين للبديل  نادرا

 
 ( ويمث درجات للبديل  غالبا

 فقرة كليا ايجابية. (41 ويقسم ال  خمسة مجا ت  مقياس الكفايات االدارية

 (7 – 1 متابعة العمل سبعة فقرات ىي الفقرات من  املجال األول/

 (15 – 8 الفقرات من تخطي  العمل يمانية فقرات ىي  املجال الثاني/

 (25 – 16 تنظيم العمل عشرة فقرات ىي الفقرات من  املجال الثالث/

 (34 – 26 العمقات ا نسانية تسعة فقرات ىي الفقرات  املجال الرابع/

  (41 – 35 ا مور املالية يمانية فقرات ىي الفقرات املجال الخامس/ 

 الوسائل اإلحصائية 2-5

 الوس  الحسابي. -

 اف املعياري.ا نحر  -

 معامل ا رتبان البسي   بيرسون(. -

 لد لة الفروق بين املتوسطات. Tاختبار  -

(480-400ب 1999 التكريتي والعبيديب   

 عرض النتائت وتحليلها ومناقشتها: -3

 تائو املقياس للعينة املسبهدفة :من أجل استكما  أبداف البحث كان  بد من عرض قيم ن 

 :(لرؤساء االتحادات الرياضية الفرعية من وجهة نظر أعضائها الكفايات االدارية) 3-1

وحتدددددددددى يمكدددددددددن التعدددددددددرف عيددددددددد  متغيدددددددددر الكفايدددددددددات ا داريدددددددددة لدددددددددد  رؤسددددددددداا ا تحدددددددددادات الرياضدددددددددية الفرعيدددددددددة مدددددددددن وجيدددددددددة 

تدددددددددي كددددددددل محافظدددددددددة مدددددددددن املحافظددددددددات التدددددددددي  دددددددددملبها  نظددددددددر أعضددددددددداا تلددددددددك ا تحدددددددددادات كدددددددددان ألبددددددددد مدددددددددن عددددددددرض قددددددددديم بددددددددد ا املتغيددددددددر

عضددددددددددددو اتحدددددددددددداد  (165  و الدددددددددددد ين تددددددددددددم تحليددددددددددددل نتددددددددددددائو اسددددددددددددتبياناوهم الرياضددددددددددددية غ عدددددددددددددد أعضدددددددددددداا ا تحدددددددددددداداتالدراسددددددددددددة ب  ذ بلدددددددددددد

غيددددددددددددر اتحدددددددددددداد رياضدددددددددددد ي فراددددددددددددي اوملبددددددددددددي و  (87 ( مثلددددددددددددوا 44و بابددددددددددددل  41القادسددددددددددددية  -47النجددددددددددددف ا  ددددددددددددرف  - 33 كددددددددددددربما  كالتددددددددددددالي

اتحددددددددددادات لتددددددددددواا وترتيددددددددددب العينددددددددددة ة معامددددددددددل ا و ا نحددددددددددراف املعيدددددددددداري و قيمدددددددددد وكمددددددددددا مبددددددددددين قدددددددددديم األوسددددددددددان الحسددددددددددابية اوملبددددددددددي

 األتي : (1 اوملبية وغير اوملبية تي كما مبين تي الجدو  
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يبدددددددددددددين قددددددددددددديم ا وسدددددددددددددان الحسدددددددددددددابية و ا نحرافدددددددددددددات املعياريدددددددددددددة وقددددددددددددديم معامدددددددددددددل ا لتدددددددددددددواا و املجمدددددددددددددوع لمتحدددددددددددددادات  (1)جةةةةةةةةةةةةةدول 

 ا وملبية وغير ا وملبية عي  مقياس الكفايات ا دارية

 ا داريةمقياس الكفايات 

 الترتيب ت
معامل  ا تحادات ا وملبية

 ا لتواا

معامل  ا تحادات غير ا وملبية

 ا نحراف املعياري  الوس  الحسابي ا نحراف املعياري  الوس  الحسابي ا لتواا

 1.19 21.43 126.25 1.05 18.33 138.29 كربما 1

 0.99 19.91 126.69 0.86 17.87 137.32 بابل 2

 1.09 22.57 124.53 0.54 19.36 136.85 قادسية 3

 0.56 22.63 124.17 0.25 17.22 131.76 النجف 4

 0.35 1.25 125.41 1.75 2.93 136.06 املجموع

 82قيمة الوس  الفرض ي   

يظيددددددددددددددددر لنددددددددددددددددا أن قدددددددددددددددديم ا وسددددددددددددددددان الحسددددددددددددددددابية و ا نحرافددددددددددددددددات املعياريددددددددددددددددة  عضدددددددددددددددداا ا تحددددددددددددددددادات  (1 مددددددددددددددددن الجدددددددددددددددددو  

 نحصددددددددرت بددددددددين  والتددددددددي مددددددددن خمليددددددددا قدددددددداموا بتقيدددددددديم رؤسدددددددداا اتحدددددددداداوهم ملبيددددددددة عيدددددددد  مقيدددددددداس الكفايددددددددات ا داريددددددددةالرياضددددددددية ا و 

وكانددددددددددددت  عضدددددددددددداا اتحددددددددددددادات محددددددددددددافظتي كددددددددددددربما و النجدددددددددددددف ا  ددددددددددددرف وىددددددددددددي بمجمليددددددددددددا أكبددددددددددددر مددددددددددددن قددددددددددددديم  (131.06و  138.29 

مدددددددددا ا نحرافدددددددددات املعياريدددددددددة لتلدددددددددك ب أ الوسددددددددد  الفرضددددددددد ي ممدددددددددا  عكدددددددددس يقدددددددددة ا عضددددددددداا برؤسددددددددداا اتحددددددددداداوهم وكفايددددددددداوهم ا داريدددددددددة

وكاندددددددددددت  عضددددددددددداا محدددددددددددافظتي القادسدددددددددددية وبابدددددددددددل عيددددددددددد  التدددددددددددوالي ب أمدددددددددددا معامدددددددددددل  (17.22و  19.36 النتدددددددددددائو جددددددددددداات بقددددددددددديم بدددددددددددين 

لنتدددددددددائو محدددددددددافظتي النجدددددددددف و كدددددددددربما ممدددددددددا  عطدددددددددي انطبددددددددداع  (1.05و  0.25 ا لتدددددددددواا لتلدددددددددك النتدددددددددائو فقدددددددددد جائدددددددددت القددددددددديم بدددددددددين 

جاببها عيددددددددد  فقدددددددددرات املقيددددددددداس وبددددددددد ا يفسدددددددددر بشدددددددددكل جيدددددددددي التشدددددددددابه الكبيدددددددددر تدددددددددي عمليدددددددددة واضدددددددددح عيددددددددد  تجدددددددددانس العيندددددددددة تدددددددددي اسدددددددددت

التصدددددددددي للعمدددددددددل ا داري الطددددددددواي تدددددددددي تلددددددددك ا تحدددددددددادات مددددددددن قبدددددددددل أندددددددداس ليدددددددددم القدددددددددرة وا مكانيدددددددددة للنجدددددددداو فيمدددددددددا لوتدددددددددوفرت 

ظددددددددرائهم رؤسدددددددداا السدددددددبل الكفيلددددددددة بددددددد لك. كمددددددددا أ يدددددددر الجدددددددددو  حالدددددددة التفددددددددوق لرؤسددددددداا ا تحددددددددادات الرياضدددددددية ا وملبيددددددددة عيددددددد  ن

 ا تحادات الرياضية الفرعية غير ا وملبية .

وبددددددددددددددالعودة ليجدددددددددددددددو  فقددددددددددددددد جدددددددددددددداات قدددددددددددددديم ا وسددددددددددددددان الحسددددددددددددددابية  عضدددددددددددددداا ا تحددددددددددددددادات الرياضددددددددددددددية الفرعيددددددددددددددة غيددددددددددددددر 

كتقدددددددددل قيمدددددددددة لنتدددددددددائو املقيددددددددداس ملحدددددددددافظتي بابدددددددددل و النجدددددددددف عيددددددددد  التدددددددددوالي  (124.17 كدددددددددتعي  قيمدددددددددة و  (126.69 بدددددددددين  ا وملبيدددددددددة

 و البالغدددددددة وىدددددددي قددددددديم تفوقددددددد
 
. كمدددددددا أن ا نحرافدددددددات املعياريدددددددة لتلدددددددك النتدددددددائو بلغدددددددت  82ت عيددددددد  قيمدددددددة الوسددددددد  الفرضددددددد ي أيضدددددددا

لنتددددددددددددائو محددددددددددددافظتي النجددددددددددددف و بابددددددددددددل عيدددددددددددد  التددددددددددددوالي ب بينمددددددددددددا انحصددددددددددددرت قدددددددددددديم معامددددددددددددل ا لتددددددددددددواا بددددددددددددين  (19.91و  22.63 بددددددددددددين 

بيعدددددددددة تجدددددددددانس اسدددددددددتجابات العيندددددددددة عيددددددددد  ملحدددددددددافظتي النجدددددددددف و كدددددددددربما عيددددددددد  التدددددددددوالي وىدددددددددي مؤ دددددددددرات تؤكدددددددددد ط (1.19و  0.56 

 فقرات املقياس .

وترتيددددددددددددب العينددددددددددددة عيدددددددددددد   يبددددددددددددين قدددددددددددديم الوسدددددددددددد  الحسددددددددددددابي و ا نحددددددددددددراف املعيدددددددددددداري و معامددددددددددددل ا لتددددددددددددواا و املجمددددددددددددوع (2جةةةةةةةةةةةةدول )

 مقياس الكفايات األدارية

 

 ت

 مقياس الكفايات األدارية

 املجموع ا وملبيةا تحادات غير  ا تحادات ا وملبية معامل ا لتواا ع س ترتيب

 44 16 28 0.89 19.78 133.52 بابل 1

 33 12 21 1.07 20.91 129.38 كربما 2

 41 15 26 0.84 23.06 128.50 قادسية 3

 47 18 29 1.21 21.14 127.43 النجف ا  رف 4

 165 61 104 1.47 2.66 129.71 املجوع
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 تدددددددددددددي مقيددددددددددددداس الكفايدددددددددددددات ا داريدددددددددددددة تراوحدددددددددددددت بدددددددددددددينيبدددددددددددددين الجددددددددددددددو  أعدددددددددددددمه أن قددددددددددددديم ا وسدددددددددددددان الحسدددددددددددددابية للعيندددددددددددددة 

عيددددددددددددد  فقدددددددددددددرات املقيددددددددددددداس وكاندددددددددددددت ملحدددددددددددددافظتي بابدددددددددددددل و  كتقدددددددددددددل قيمدددددددددددددة تدددددددددددددي ا سدددددددددددددتجابات (127.43 كدددددددددددددتعي  قيمدددددددددددددة و  (133.52 

ب كمددددددددا أن  82النجددددددددف ا  ددددددددرف عيدددددددد  التددددددددوالي ب وىددددددددي بمجموعيددددددددا تفوقددددددددت عيدددددددد  قيمددددددددة الوسدددددددد  الفرضدددددددد ي للمقيدددددددداس البالغددددددددة 

كددددددددتعي  قيمددددددددة وكانددددددددت ملحددددددددافظتي  (23.06 كتقددددددددل قيمددددددددة و  (19.78 لنتددددددددائو بلغددددددددت أقياميددددددددا بددددددددين ا نحرافددددددددات املعياريددددددددة لتلددددددددك ا

  لددددددد  أن قدددددددديم معامددددددددل ا لتددددددددواا انحصدددددددرت بددددددددين
 
كتقددددددددل قيمددددددددة و  (0.84 بابدددددددل و القادسددددددددية عيدددددددد  التدددددددوالي . ويشددددددددير الجدددددددددو  أيضددددددددا

 .كتعي  قيمة مما يد  عي  تجانس العينة تي استجاببها عي  فقرات املقياس  (1.21 

يبددددددددددين املسددددددددددتويات التددددددددددي حصددددددددددل عل هددددددددددا رؤسدددددددددداا ا تحددددددددددادات الرياضددددددددددية تددددددددددي مقيدددددددددداس الكفايددددددددددات ا داريددددددددددة ونسدددددددددداها  (3)جةةةةةةةةةةدول 

 املئوية

  املستويات
ً
  ضعيف مقبول  عالي عالي جدا

ً
 املجموع ضعيف جدا

 165 صفر 7 25 77 56 التكرارات

 %100 صفر 4.24 15.15 46.67 33.94 النسبة املئوية

يتبدددددددددددددين ا رتفددددددددددددداع الواضدددددددددددددح للمسدددددددددددددتويات املتحققدددددددددددددة للعيندددددددددددددة عيددددددددددددد  مقيددددددددددددداس الكفايدددددددددددددات  (3 مدددددددددددددن خدددددددددددددم  الجددددددددددددددو  

 (77 واملسددددددددتو  العددددددددالي تكددددددددرر    (33.94 رئدددددددديس اتحدددددددداد رياضدددددددد ي فراددددددددي بيسددددددددبة مئويددددددددة مقددددددددداربا  (56 ا داريددددددددة فقددددددددد حصددددددددل 

 و املسددددددددتو  (46.67 رئدددددددديس اتحدددددددداد رياضدددددددد ي فراددددددددي بيسددددددددبة مئويددددددددة بلغددددددددت 
 
  العددددددددالي يظيددددددددر وبجمددددددددع نسددددددددب املسددددددددتويات عددددددددالي جدددددددددا

تكدددددددددرار بيسدددددددددبة مئويددددددددددة  (25 مدددددددددن العيندددددددددة تو عدددددددددت عيددددددددد  تلددددددددددك املسدددددددددتويات بينمدددددددددا حصدددددددددل املسدددددددددتو  مقبددددددددددو  عيددددددددد   (80.61 أن 

( مدددددددددددن مجمدددددددددددوع العينددددددددددددة 4.24 واملسدددددددددددتو  ضدددددددددددعيف حصددددددددددددل عيددددددددددد  سدددددددددددبعة تكددددددددددددرارات وبيسدددددددددددبة مئويدددددددددددة بلغددددددددددددت  (15.15 بلغدددددددددددت 

 لم يحصل عي  أية تكرار.
 
 واملستو  ا خير ضعيف جدا

لقدددددددددديم املرتفعددددددددددة نستشددددددددددف أن رؤسدددددددددداا ا تحددددددددددادات الرياضددددددددددية الفرعيددددددددددة قددددددددددد حددددددددددا و عيدددددددددد  يقددددددددددة أعضدددددددددداا مددددددددددن تلددددددددددك ا

 اتحاداوهم عي  قدروهم العالية وتمتعيم بقدر وافر من الكفايات ا دارية التي يمتلكون .

أو ايندددددددداا ممارسددددددددته ملينددددددددة التحكدددددددديم و  وبدددددددد ا مددددددددا ملسدددددددده الباحددددددددث سددددددددواا أيندددددددداا فتددددددددرة عملدددددددده تددددددددي جمددددددددع بيانددددددددات البحددددددددث

  ددددددراف تدددددددي لعبدددددددة كدددددددرة السدددددددلة و التدددددددي جعلتدددددده يتنقدددددددل بدددددددين محافظدددددددات الدددددددبمد كافدددددددة وسددددددنحت لددددددده الفرصدددددددة تدددددددي التعدددددددرف عيددددددد  ا

مجموعددددددددة كبيدددددددددرة مددددددددن رؤسددددددددداا ا تحددددددددادات الرياضدددددددددية الفرعيدددددددددة و أعضددددددددائها فوجددددددددددت ان الصددددددددفات التدددددددددي يحمليددددددددا اولئدددددددددك مدددددددددن 

تقاربددددددددة فتغلددددددددب ابطددددددددا  ا لعدددددددداب ومددددددددن تكدددددددداد تكددددددددون محيددددددددث املسددددددددتو  التعلي ددددددددي و الرياضدددددددد ي و الخبددددددددرة ا داريددددددددة و ا جتماعيددددددددة 

يحمدددددددددل تدددددددددي جعبتددددددددده حقبدددددددددة طويلدددددددددة مدددددددددن الخبدددددددددرات تدددددددددي  دارة العمدددددددددل الرياضددددددددد ي وحملدددددددددة الشددددددددديادات العليدددددددددا بدددددددددم مدددددددددن يتقلددددددددددون 

منصددددددددددب رئاسددددددددددة ا تحددددددددددادات الفرعيددددددددددة تددددددددددي أغلددددددددددب املحافظددددددددددات و  يبتعددددددددددد عددددددددددن ذلددددددددددك  لدددددددددد  عدددددددددددد  سددددددددددير مددددددددددنهم و بالخصددددددددددوص 

 ية ب .رؤساا ا تحادات غير ا وملب

وبدددددددد لك حقددددددددق الباحددددددددث اليدددددددددف الثالددددددددث للبحددددددددث مددددددددن خددددددددم  التعددددددددرف عيدددددددد  قدددددددديم الكفايددددددددات ا داريددددددددة لددددددددد  رؤسدددددددداا 

و ا نحددددددددددراف  ا تحدددددددددادات الرياضدددددددددية الفرعيدددددددددة مدددددددددن وجيدددددددددة نظدددددددددر أعضدددددددددائها ب وتددددددددددم تحديدددددددددد كدددددددددل مدددددددددن قددددددددديم الوسددددددددد  الحسدددددددددابي

البحددددددددث عنددددددددد جميددددددددع املحافظددددددددات ب وبعددددددددد  املعيدددددددداري وقدددددددديم معامددددددددل ا لتددددددددواا وترتيددددددددب افددددددددراد العينددددددددة و املجمددددددددوع عيدددددددد  مقيدددددددداس

التعدددددددرف عيددددددد  نتدددددددائو البحدددددددث ب كدددددددان  بدددددددد مدددددددن أجدددددددراا بعدددددددئ املعالجدددددددات ا حصدددددددائية التدددددددي مدددددددن  دددددددتنها الكشدددددددف عدددددددن الفدددددددروق 

وطبيعبهدددددددددا لدددددددددد  العيندددددددددة قيدددددددددد الدراسدددددددددة مدددددددددع أعطددددددددداا املبدددددددددررات حدددددددددو  أسدددددددددباب وجدددددددددود ا ختمفدددددددددات تدددددددددي متغيدددددددددرات البحدددددددددث بدددددددددين 

 يتتي رؤساا ا تحادات الرياضية وكما

 نتائت مقياس الكفايات االدارية : 3-3-1-1

 ملتغيدددددددر
 
الكفايددددددددات ا داريدددددددة لددددددددد  رؤسددددددداا ا تحددددددددادات الرياضدددددددية الفرعيددددددددة ب  مدددددددن أجددددددددل أعطددددددداا صددددددددورة أك دددددددر وضددددددددوحا

 قيددددددددددد الدراسددددددددددة ب وتددددددددددم تحديددددددددددد املحافظددددددددددات تددددددددددي مقيدددددددددداس كددددددددددان ألبددددددددددد مددددددددددن  جددددددددددراا املقارنددددددددددات بددددددددددين نتددددددددددائو أفددددددددددراد تلددددددددددك العينددددددددددة

عضددددددددددواتحاد رياضدددددددددد ي  (165 ب والبددددددددددالغ عدددددددددددبم  (القادسدددددددددية و بابددددددددددل -النجددددددددددف ا  ددددددددددرف  -كدددددددددربما  وىددددددددددي الكفايدددددددددات ا داريددددددددددة 

 tفراددددددددددي تددددددددددي مقيدددددددددداس الكفايددددددددددات ا داريددددددددددة ب وتددددددددددم اسددددددددددتخراج كددددددددددل مددددددددددن قدددددددددديم الوسدددددددددد  الحسددددددددددابي وا نحددددددددددراف املعيدددددددددداري وقدددددددددديم 
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 حددددددددادات الرياضددددددددية الفرعيددددددددة ا وملبيددددددددةاملحسددددددددوبة و الجدوليددددددددة بددددددددين رؤسدددددددداا ا تحددددددددادات ا وملبيددددددددة وغيددددددددر ا وملبيددددددددة وبمددددددددا أن ا ت

اتحددددددداد  (61 ىدددددددي أك دددددددر تدددددددي العددددددددد مدددددددن حيدددددددث التشدددددددكيل عمدددددددد الباحدددددددث الددددددد  اخددددددد  أعدددددددداد متسددددددداوية مدددددددن كدددددددم الصدددددددنفين وبواقدددددددع 

 : (4 وكما يبين الجدو   رياض ي فراي

ا تحدددددددددادات املحسدددددددددوبة و الجدوليدددددددددة ودرجدددددددددة الحريدددددددددة ود لبهدددددددددا ا حصدددددددددائية ملتغيدددددددددرات البحدددددددددث بدددددددددين  tيظيدددددددددر قددددددددديم  (4)جةةةةةةةةةدول 

 الرياضية الفرعية ا وملبية وغير ا وملبية

 ا نحراف املعياري  الوس  الحسابي املتغيرات
 tقيمة 

 املحسوبة
 الد لة الجدولية tقيمة 

 22.08 134.08 ا تحادات ا وملبية
 معنوي  1.65 2.235

 21.17 125.33 ا تحادات غير ا وملبية

قددددددددددددددد تفوقدددددددددددددددت عيدددددددددددددد  ا تحدددددددددددددددادات  تحدددددددددددددددادات الرياضددددددددددددددية ا وملبيددددددددددددددة الفرعيدددددددددددددددةمددددددددددددددن الجدددددددددددددددو  السدددددددددددددددابق يتبددددددددددددددين أن ا 

 الرياضية الفرعية غير ا وملبية تي ا وسان الحسابية ملتغير الكفايات ا دارية

ادات ا وملبيدددة بوسددد  حسدددابي بلدددغ الددد ي يبدددين لندددا أن قددديم ا وسددان الحسدددابية قدددد  ددديدت تفدددوق ا تحدد (4 والجدددو  

( عيد  21.17  (125.33 راف املعياري بينما بلغت قيمة كل من الوس  الحسابي و ا نح (22.08 و انحراف معياري  (134.08 

وعنددددد مقارنبهددددا  (2.235 ة بلغددددت املحسددددوب tلرؤسدددداا ا تحددددادات الرياضددددية الفرعيددددة غيددددر ا وملبيددددةب تددددي حددددين كانددددت قيمددددة  التددددوالي

يتبين د لبها ا حصائية املعنوية مما يظير لنا  (1.65 بالغة ال (0.05 ومستو  د لة  (120 بقيمبها الجدولية عند درجة حرية 

 حقيقة الفروق بين صنفي ا تحادات الرياضية الفرعية ا وملبية وغير ا وملبية .

بعدددددددددئ  ويمكدددددددددن تبريدددددددددر تلدددددددددك الفدددددددددروق الددددددددد  أسدددددددددباب عددددددددددة لعدددددددددل أبمدددددددددا حدايدددددددددة تشدددددددددكيل أغلدددددددددب تلدددددددددك ا تحدددددددددادات مثدددددددددل

و الو دددددددددددوكونفو والعددددددددددداب مثدددددددددددل البليدددددددددددارد والثم دددددددددددي ب كمدددددددددددا أن أغلدددددددددددب رسددددددددددداا تلدددددددددددك  كددددددددددداملواي تددددددددددداي اتحدددددددددددادات الفندددددددددددون القتاليدددددددددددة

ا تحدددددددددادات حدددددددددديةي العيدددددددددد بفدددددددددن ا دارة الرياضدددددددددية و العامدددددددددة وملحدوديدددددددددة ا دوار واملسدددددددددابقات واملشددددددددداركات التدددددددددي تمثليدددددددددا تلدددددددددك 

اقبدددددددددا  واسدددددددددع مدددددددددن  الفعاليدددددددددات ب ف دددددددددي ليسدددددددددت مدددددددددن ضدددددددددمن لدددددددددوائح املسدددددددددابقات العامليدددددددددة والدوليدددددددددة و تشددددددددديد تلدددددددددك الفعاليدددددددددات

الشددددددددباب الدددددددد ي أتجدددددددده اليددددددددوم صددددددددوب ا لعدددددددداب الرياضددددددددية ككددددددددرة القدددددددددم والسددددددددلة كونهددددددددا فعاليددددددددات تكسددددددددب ممارسدددددددد ها الشدددددددديرة 

 ليحيدددددددداة حتددددددددى تددددددددي مناطقنددددددددا العربيددددددددة التددددددددي تشدددددددديد  وتدددددددددر عليدددددددده الكثيددددددددر مددددددددن املددددددددوارد املاديددددددددة
 
 رئيسدددددددديا

 
بددددددددل أصددددددددبحت تمثددددددددل مددددددددوردا

 أغلب تلك املسابقات .اليوم تطبيق قوانين ا حتراف الرياض ي تي 

 1948وتدددددددي العدددددددراق  عدددددددود تتسددددددديس أو  اتحددددددداد اوملبدددددددي الددددددد  حقدددددددب ا ربعيندددددددات مدددددددن القدددددددرن املاضددددددد ي فقدددددددد  ددددددديد العدددددددام 

تتسدددددديس أو  اتحددددددداد رياضددددددد ي للعبدددددددة كدددددددرة السددددددلة تدددددددي العدددددددراق وكدددددددان موقدددددددع التتسدددددديس العاصدددددددمة ا نكليزيدددددددة لنددددددددن أينددددددداا الددددددددورة 

 تدددددددي مراكددددددددز املددددددددن العراقيددددددددة لددددددد ا نتدددددددد كر جميعدددددددا أسددددددددماا ا وملبيدددددددة . ومدددددددن يددددددددم تتسسدددددددت ا تحددددددددادات الري
 
اضدددددددية الفرعيددددددددة تباعدددددددا

 يمكددددددددن حصددددددددربا لمعبددددددددين مثلددددددددوا املنتخبددددددددات الوطنيددددددددة تددددددددي مختلددددددددف ا لعدددددددداب ا وملبيددددددددة ككددددددددرة القدددددددددم و كددددددددرة السددددددددلة والكددددددددرة 

سدددددددددة لعبدددددددددبهم ممعدددددددددب الطدددددددددائرة واملصدددددددددارعة ورفدددددددددع ا يقدددددددددا  والعددددددددداب السددددددددداحة و امليددددددددددان واملمكمدددددددددة ب كاندددددددددت بدددددددددداياوهم تدددددددددي ممار 

والتددددددددددددي صددددددددددددقلت تلددددددددددددك  محافظدددددددددددداوهم و ا نشددددددددددددطة التددددددددددددي تنظميددددددددددددا اتحدددددددددددداداوهم الرياضددددددددددددية الفرعيددددددددددددة ملختلددددددددددددف الفئددددددددددددات العمريددددددددددددة

 املوابب وقدمبها للمنتخبات الوطنية العراقية.

وبددددددددالعودة للمسددددددددتويات التددددددددي افر وهددددددددا الدراسددددددددة دللددددددددت عيدددددددد  وجددددددددود مسددددددددتويات عاليددددددددة مددددددددن الكفايددددددددات ا داريددددددددة لددددددددد  

بحدددددددددث ممدددددددددا يدددددددددؤبليم لقيدددددددددادة العمدددددددددل ا داري تدددددددددي اتحددددددددداداوهم الفرعيدددددددددة . و قدددددددددد يكدددددددددون السدددددددددؤا  املطدددددددددروو ؛ أيدددددددددن ىدددددددددي ال عيندددددددددة

نتاجدددددددات أولئدددددددك القدددددددادة مدددددددن ا نجدددددددا ات الرياضدددددددية ؟ أيدددددددن الرياضدددددددة العراقيدددددددة عيددددددد  الخارطدددددددة العربيدددددددة و ا سددددددديوية ؟ ملدددددددا بددددددد ا 

مدددددددددددن الكفايدددددددددددة ا داريدددددددددددة عندددددددددددد اولئدددددددددددك القدددددددددددادة تدددددددددددي املسدددددددددددتو  املرتفدددددددددددع  ا نحددددددددددددار باملسدددددددددددتو  الرياضددددددددددد ي مدددددددددددع وجدددددددددددود كدددددددددددل بددددددددددد ا

 ا تحادات الرياضية الفرعية تي عموم البمد ؟

رؤسددداا ا تحدددادات الرياضدددية الفرعيدددة و أعضدددائها تدددي اغلدددب محافظدددات  ويدددر  الباحدددث بعدددد لقائددده بعددددد غيدددر قليدددل مدددن

 عتمد عي  ركائز أساسية يمث ىي :د تالعراق و ملختلف ا لعاب و حاوربم تي كل تلك التساؤ ت ب أن الرياضة تي أي بل
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 -القةانةون : -

فالقدددددددددددانون بدددددددددددو الددددددددددد ي  عكدددددددددددس رؤيدددددددددددة الدولدددددددددددة للعمدددددددددددل الرياضددددددددددد ي و  دارتددددددددددده ب وبدددددددددددو املنقددددددددددد   نتشدددددددددددا  الرياضدددددددددددة مدددددددددددن 

سددددددددباوها العميددددددددق لتنطلددددددددق نحددددددددو افدددددددداق جديدددددددددة ب وبددددددددو معطددددددددل اليددددددددوم كوننددددددددا نعمددددددددل بقددددددددوانيين و تشددددددددريعات قديمددددددددة   تددددددددتمئم و 

تدددددددددي عدددددددددالم اليدددددددددوم وبشدددددددددكل متسدددددددددارع ب فبفضدددددددددل القدددددددددوانيين يمكدددددددددن ان تصدددددددددبح الرياضدددددددددة مصددددددددددر مدددددددددن  التغيدددددددددرات التدددددددددي حصدددددددددلت

 مصادر النمو ا قتصادي للبلد ب   أن تكون عالة عي  ميزانية الدولة كما بو معمو  فيه ا ن .

 -البنى التحتية : -

وجددددددددددددد ممعددددددددددددب فالبلددددددددددددد يفتقددددددددددددر  بسدددددددددددد  امليشددددددددددددآت الرياضددددددددددددية الصددددددددددددالحة ملمارسددددددددددددة ا لعدددددددددددداب بشددددددددددددكل  ددددددددددددحيح ب  ت

رياضددددددددددددددية أو ميشددددددددددددددتت أو قاعددددددددددددددات و حتددددددددددددددى مقددددددددددددددرات لمنديددددددددددددددة و ا تحددددددددددددددادات املركزيددددددددددددددة و الفرعيددددددددددددددة تؤبددددددددددددددل البلددددددددددددددد  ستضددددددددددددددافة 

التجمعدددددددددات الدوليدددددددددة كدددددددددالبطو ت العربيدددددددددة و ا سددددددددديوية و الدوليدددددددددة ب كمدددددددددا يفتقدددددددددر البلدددددددددد للكثيدددددددددر مدددددددددن البندددددددددى التحتيدددددددددة امليحقدددددددددة 

بدددددددداا الوطنيددددددددة التددددددددي اصددددددددبحت ضددددددددمن املتطلبددددددددات ا ساسددددددددية  ناطددددددددة البلددددددددد و الكير  بامليشددددددددآت الرياضددددددددية كالفنددددددددادق و الشددددددددوارع

تنظدددددددددديم أيدددددددددددة بطولددددددددددة عيددددددددددد  مسددددددددددتو  عدددددددددددال ي. وأنددددددددددا أكتدددددددددددب بدددددددددد ه السدددددددددددطور قددددددددددرر رؤسددددددددددداا اليجددددددددددان ا وملبيدددددددددددة تددددددددددي دو  الخلددددددددددديو 

 2013املجتمعددددددين تددددددي دولددددددة الكويددددددت  ناطددددددة تنظدددددديم دورة الخلدددددديو التددددددي كددددددان مقددددددرر ليددددددا أن تقددددددام تددددددي مدينددددددة البصددددددرة تددددددي العددددددام 

 لدددددددد  مدينددددددددة املنامددددددددة تددددددددي دولددددددددة البحددددددددرين و ذلددددددددك لمسددددددددباب نفسدددددددديا التددددددددي ذكربددددددددا الباحددددددددث و التددددددددي قمددددددددت بكتاببهددددددددا قبددددددددل  صدددددددددار 

 القرار بتيام قمئل .

 -الكادر االداري و الفني : -

يمتلدددددددك العددددددددراق كددددددددادر اداري و فنددددددددي تددددددددي املجددددددددا  الرياضدددددددد ي بدددددددو ا ميددددددددز تددددددددي املنطقددددددددة وبشدددددددديادة الجميددددددددع ب فاغلددددددددب قددددددددادة 

العراقيددددددة التددددددي لددددددم تجددددددد الفرصددددددة للتعبيددددددر عمددددددا تملددددددك تدددددددي  لرياضدددددد ي تددددددي دو  الخلدددددديو و دو  الشددددددام بددددددم مددددددن الكفددددددالتالعمددددددل ا

بلدددددددددبا ب نابيددددددددك عددددددددن املدددددددددربين الدددددددد ين يقددددددددودون أفضددددددددل ا نديددددددددة و املنتخبددددددددات تددددددددي بلدددددددددان عربيددددددددة و اجنبيددددددددة ب أضددددددددافة الدددددددد  مددددددددا 

ملحافظدددددددددة عيددددددددد  بويدددددددددة الرياضدددددددددة العراقيدددددددددة ب تقددددددددددم ففدددددددددي العدددددددددراق كدددددددددوادر   الدددددددددت تعمدددددددددل تحدددددددددت  دددددددددروف قدددددددددابرة أسدددددددددتطاعت ا

وبدددددد ا مددددددا أكدتدددددده نتددددددائو الدراسددددددة الحاليددددددة ب فالخلددددددل يكمددددددن تددددددي ركنيددددددين معطلددددددين بمددددددا القددددددوانيين التددددددي تدددددددير  ددددددؤون الرياضددددددة 

و البندددددددددى التحتيدددددددددة التدددددددددي تحتضدددددددددن نشددددددددداطات الرياضددددددددديين العدددددددددراقيين ممدددددددددا  عكدددددددددس حالدددددددددة مدددددددددن غيددددددددداب الرؤيدددددددددا الواضدددددددددحة سدددددددددواا 

  ارة الشددددددددددددددباب والرياضددددددددددددددة و اليجنددددددددددددددة الموملبيددددددددددددددة الوطنيددددددددددددددة العراقيددددددددددددددة كمددددددددددددددا ينطبددددددددددددددق ذلددددددددددددددك عيدددددددددددددد للدولددددددددددددددة و مؤسسدددددددددددددداوها كددددددددددددددو 

املتعاقبددددددددددة تددددددددددي الكثيددددددددددر مددددددددددن املحافظددددددددددات العراقيددددددددددة و التددددددددددي تنظددددددددددر للرياضددددددددددة و ممارسدددددددددد ها نظددددددددددرة سددددددددددطحية  الحكومددددددددددات املحليددددددددددة

 وقاصرة للدور ال ي يضطلع به الرياضيون قادة و  داريين و فنيين و  عبين.

 اجات والتوصيات :االستنت-4

مدددددددددن خدددددددددم   جدددددددددرااات البحدددددددددث امليدانيدددددددددة واملعالجدددددددددات ا حصدددددددددائية ب أسدددددددددفرت نتدددددددددائو البحدددددددددث  لددددددددد   يدددددددددور مجموعدددددددددة 

 -من ا ستيتاجات والتوصيات وىي : 

 االستنتاجات 4-1

 تقنين مقياس الكفايات ا دارية لرؤساا ا تحادات الرياضية الفرعية من وجية نظر أعضائها . 1

اصدددددددددة بمقيددددددددداس الكفايدددددددددات ا داريدددددددددة لدددددددددد هم مدددددددددن وجيدددددددددة نظدددددددددر أعضدددددددددائها وبواقدددددددددع خمسدددددددددة مسدددددددددتويات تدددددددددم وضدددددددددع معدددددددددايير خ 2

  لكل منها ىي 
 
 ب عالي ب مقبو  ب ضعيف و ضعيف جدا

 
 (عالية جدا

 تددددددددددددي مسدددددددددددددتويات الكفايدددددددددددددات ا داريدددددددددددددة مددددددددددددابين رؤسددددددددددددداا ا تحدددددددددددددادات الرياضدددددددددددددية الفرعيدددددددددددددة  3
 
بندددددددددددداك فدددددددددددددروق دالدددددددددددددة  حصدددددددددددددائيا

 ادات الرياضية الفرعية غير ا وملبية ولصالح رؤساا ا تحادات ا وملبية.ا وملبية ونظرائهم روساا ا تح

املقيدددددددددداس الدددددددددد ي قنندددددددددده الباحددددددددددث لدددددددددده القدددددددددددرة عيدددددددددد  الكشددددددددددف قدددددددددددرات رؤسدددددددددداا ا تحددددددددددادات الرياضددددددددددية الفرعيددددددددددة تددددددددددي  دارة  4

 العمل الرياض ي.
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لفدددددددددة والتشدددددددددريعات بنددددددددداك خلدددددددددل واضدددددددددح تدددددددددي أركدددددددددان العمدددددددددل الرياضددددددددد ي  عيدددددددددق مدددددددددن تطدددددددددوره منهدددددددددا امليشدددددددددآت الرياضدددددددددية املتخ 5

والقدددددددوانين التدددددددي تدددددددنظم  دارة العمدددددددل الرياضدددددددد ي تحتددددددداج  لددددددد  مشدددددددرع يمتلدددددددك تجربددددددددة عريضدددددددة لتعدددددددديل تلدددددددك القدددددددوانين التددددددددي 

 تكبل من انطمقة الرياضة نحو أفق واسع.

 التوصيات 4-2

 عمل دراسات لوضع نصوص لقوانيين مقترحة للنظام الداخيي ليجنة ا وملبية 1

بتمددددددددددام بكددددددددددل مددددددددددا يلددددددددددزم ملراقبددددددددددة أداا ا تحددددددددددادات الرياضددددددددددية الفرعيددددددددددة و العمددددددددددل عيدددددددددد  تقيدددددددددديم تددددددددددولي اليجنددددددددددة ا وملبيددددددددددة ا   2

أدائهددددددا مدددددددن أجدددددددل تطدددددددوير ذلدددددددك ا داا مدددددددن خدددددددم  عقدددددددد الندددددددوات و الددددددددورات التطويريدددددددة التدددددددي تسددددددديم تدددددددي  يدددددددادة الكفايدددددددات 

 ا دارية للعاملين تي تلك ا تحادات.

ثدددددددددددة ملواكبدددددددددددة لخدددددددددددر التطدددددددددددورات العلميدددددددددددة مسدددددددددددتندين عيددددددددددد  الركدددددددددددائز تتكيدددددددددددد البددددددددددداحثين تدددددددددددي ا عتمددددددددددداد عيددددددددددد  املصدددددددددددادر الحدي 3

 األساسية ملا تحو ها ب ا املصادر من النظريات السابقة واملعلومات الحديثة .

 املصادر

را دددددددددد حمددددددددددون ذنون:تقدددددددددويم الكفايدددددددددات ا داريدددددددددة لرؤسددددددددداا ا نديددددددددددة الرياضدددددددددية املشددددددددداركين تدددددددددي بطولدددددددددة الدرجدددددددددة ا ولدددددددددد  و  1

 . 2001ب جامعة املوصلبمجلة الرافدين للعلوم الرياضيةب  2001-2000سم النخبة تي كرة القدم للمو 

 . 1997بالقابرة ب مركز الكتاب لليشرب 1بنمقدمة تي ا دارة الرياضية:  (لخرون طيحة حسام الدين و  2

 . 2001بالقابرةبدار الفكر العربيب1بنموسوعة التنظيم و ا دارة تي التربية البدنية و الرياضةعصام بدوي : 3

 .1989ببغدادب بيت الحكمةب1بنالفلسفة الرياضيةمن ر با م الخطيب و عبد هللا املشيداني:  4

 .1997بعمانبدار  بران لليشر و التو يع ب 1بنا تجابات الحديثة تي القيادة ا داريةخالد محمود كملدة: 5

اريدددددددددة مددددددددددن وجيدددددددددة نظددددددددددر أعضدددددددددداا وليدددددددددد خالددددددددددد النعمدددددددددة. تقددددددددددويم أداا رؤسددددددددداا األنديددددددددددة الرياضدددددددددية تددددددددددي ضدددددددددوا الكفايددددددددددات ا د 6

 الييئات ا دارية و املدربين. أطروحة دكتوراه مقدمة  ل  مجلس كلية التربية الرياضية تي جامعة املوصل .

ب 1ب عددددددددددددمجلددددددددددة رسدددددددددالة املعلددددددددددمياسدددددددددر يوسددددددددددف عبدددددددددد املعطي.دراسددددددددددة تدددددددددي مدددددددددددخل الكفايدددددددددداتب عدددددددددرض املددددددددددنرج و النتدددددددددائوب  7

 1990ب 3املجلد 
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 تبانة مقياس الكفايات بصيغته النهائيةاس (1)ملحق 

 

 ...السيد عضو الهيئة اإلدارية لالتحاد الرياض ي الفرعي املحترم 

 

 تحية طيبة :

 

بدددددددين يدددددددديك اسدددددددتبيان لقيددددددداس أداا رئددددددديس اتحدددددددادك الرياضددددددد ي الفرادددددددي الددددددد ي تيت دددددددي  ليددددددده ومدددددددا يقدددددددوم بددددددده مدددددددن أعمدددددددا  

 ونشاطات خم  فترة توليه املنصب ولحد أ ن .  دارية

أمدددددددددددددام  (√  رجدددددددددددد  تفضدددددددددددددلكم بقددددددددددددرااة فقدددددددددددددرات املقيدددددددددددداس بدقددددددددددددددة وا جابددددددددددددة عيددددددددددددد  البدددددددددددددائل جميعيدددددددددددددا بوضددددددددددددع عممدددددددددددددةي

 البديل املناسب برأيك لكل فقرة . مثا :

 الفقرات ت
 بدائل ا جابة

 
 
  دائما

 
  غالبا

 
  أحيانا

 
 أبدا

      عمل عي   يارة دافعية العاملين تي تنفي  أعما  ا تحاد . 28

 

 بة عن املعلومات اآلتية :يرجل اإلجا

 سنة ... عدد سنوات عملك تي ا تحادات الرياضية

  بل اتحادكم من ا تحادات ا وملبية :

 تحصيلك الدرار ي :

 مالحظة:  -

كدددددددددن مطمئندددددددددا مدددددددددن أن  جابتدددددددددك سدددددددددتحظى بسدددددددددرية تامدددددددددة ولدددددددددن يطلدددددددددع عل هدددددددددا احدددددددددد حتدددددددددى رئددددددددديس  تحدددددددددادك وسدددددددددتحظى 

وأن عددددددددددم أجابتدددددددددك  ا طمئندددددددددان فدددددددددم ضدددددددددرورة لددددددددد كر اسدددددددددمك عيددددددددد  املقيددددددددداس.بدددددددددا حترام والتقددددددددددير مدددددددددن قبدددددددددل الباحدددددددددث ولزيدددددددددادة 

 ... ة فقرة  عد ا ستبانة غير مقبولةألي

 ليحر 
 
 كتين العلمية والرياضة تي العراقيوفقكم هللا خدمة

 

 الباحث

 

 الفقرات ت
 بدائل اإلجابة

 
ً
  دائما

ً
  غالبا

ً
  أحيانا

ً
 أبدا

     احل تنفي  العمل تي ا تحاد .يضع رئيس ا تحاد معايير خاصة لتقويم مر  1

     . يتابع النتائو املتحققة وا نجا ات الرياضية ملنتخبات ا تحاد 2

     يتابع مد  تحقق أبداف العمل ا داري تي ا تحاد . 3

       خ  أسباب الخلل والقصور تي تنفي  برامو العمل داخل ا تحاد . 4

5 
يددددود العدددداملين تددددي ا تحدددداد حسددددب األبددددداف  عقددددد ا جتماعددددات لغددددرض تقددددويم ج

 املرسومة .
    

      شرف عي  تطوير العمل تي ا تحاد . 6

       جع عي   جراا دراسات تقويمية ألوجه أنشطة ا تحاد. 7
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 الفقرات ت
 بدائل اإلجابة

 
ً
  دائما

ً
  غالبا

ً
  أحيانا

ً
 أبدا

8 
 ستفيد رئيس ا تحاد الرياض ي من نتائو الخط  السابقة تدي ا عدداد ليخطد  

 الحالية و املستقبلية.
    

     ائل مختلفة لتسييل العمل تي ا تحاد الرياض ي.يضع بد 9

     يضع خط  وهدف  ل  تطوير كادر العمل تي ا تحاد الرياض ي . 10

 لبناا عمقات مع بقية 11
 
     ا تحادات الرياضية الفرعية تي العراق. يضع خططا

12 
تحدداد يراادد  تخطددي  البددرامو الرياضددية ونّسددقيا حسددب املددنرج املعددد مددن قبددل ا 

 املركزي .
    

13 
 سدددددابم تدددددي اتخددددداذ القدددددرارات بعدددددد دراسدددددبها مدددددع اليجدددددان املختصدددددة بمدددددا ييندددددجم و 

 أبداف العمل تي ا تحاد .
    

14 
 ستفيد من ا مكانيات املادية والبشرية عند وضع األبدداف والخطد  الخاصدة 

 با تحاد.
    

     ن العمل .يتابع استمرار تنفي  الخط   ل  املراحل النهائية م 15

     بشكل عاد  . يو ع رئيس ا تحاد الواجبات بين العاملين 16

      سابم تي توفير  روف عمل مناسبة للعاملين تي ا تحاد الرياض ي. 17

      عتمد عي  لجان مختصة تي مساعدته لتنظيم العمل و  دارته داخل ا تحاد . 18

طلع الييئة العامة لمتحاد عي  م 19      جريات العمل فيه .ي 

     يحدد سياقات عمل اليجان ووفق جداو   منية محددة . 20

      عمل عي  توفير معلومات توضح طبيعة العمل داخل ا تحاد الرياض ي. 21
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 2030في ضوء أهداف التنمية املستدامة ورؤية اململكة  رياضة املرأة بين الواقع واملامول 
 

 4د. محمد عاصم غازي ,  3م.د أمنية محمد مصطفى,  2ا.د علل مصطفى طه,  1ا.د حنان علل حسين

 5م.م حسام محسن عبد املنعم
 تكلية التربية الرياضية للبنا -جامعة حلوان  -مصر  5. 3. 2. 1
 كلية التربية الرياضية -جامعة ا سكندرية  -مصر  4
 

أصددددددددبحت الرياضددددددددة محدددددددددور حيددددددددوي تدددددددددي تحقيددددددددق األمددددددددن القدددددددددومي للدددددددددو  ويرجدددددددددع ذلددددددددك  لدددددددد  ارتباطيدددددددددا الوييددددددددق بصدددددددددحة 

ا نسدددددددددان وخلدددددددددو جسدددددددددمه مدددددددددن األمدددددددددراض والضدددددددددعف البددددددددددني الددددددددد ي  عوقددددددددده عدددددددددن ا نجدددددددددا  بكفدددددددددااة وفاعليدددددددددةب وتعتبدددددددددر ممارسدددددددددة 

لكددددددل أفددددددراد املجتمددددددع عيدددددد  حددددددد  سددددددواا وبددددددالرغم مددددددن اخددددددتمف مسددددددتوياوهم واتجيدددددداوهم وميددددددوليمب اليشددددددان البدددددددني حددددددق أصدددددديل 

 وتعتبر املرأة أحد األركان املحورية الفاعلة تي تحقيق استقرار املجتمع وتنميته وتقدمه.

 وترجدددددددع أبميدددددددة ممارسدددددددة املدددددددرأة للرياضدددددددة  لددددددد  عددددددددد مدددددددن املببدددددددرات الخاصدددددددة التدددددددي تدددددددرتب   هدددددددا بحكدددددددم الحمدددددددل الدددددددو دة

وحاجبهدددددددددا للتدددددددددرويح و لتزاماوهدددددددددا ا سدددددددددريةب بددددددددد ا فضدددددددددم عدددددددددن التحدددددددددديات الثقافيدددددددددة وا جتماعيدددددددددة السدددددددددالفة التدددددددددي تمثدددددددددل تحددددددددددي 

ا واملجتمعات العربية عي  وجه الخصوص.  أمام املمارسة الرياضية للمرأة تي املجتمعات الشرقية عموم 

ملعتقدات حو  ا تراك اليسداا تدي الرياضدةب فقدد وتي  ل التطورات التطورات املصاحبة للعوملة وتغير ا تجابات وا

أصددبحت ممارسددة املددرأة لليشددان الرياضدد ي واقددع ملمددوس والدد ي   يقتصددر فقدد  عيدد  مجددرد املشدداركة الترف هيددة ولكندده أمتددد  لدد  

روهم املمارسدة التنافسديةب حيدث يوجدد العديدد مدن النمداذج املشدرفة لمعبدات بداملجتمع السدعودي والد ين تمكندوا مدن  يبدات قدد

عيد  مواكبددة التطدورات الرياضددية وخددوض املنافسدات تددي العديددد مدن ا لعدداب الرياضددية وعيد  أيددر ذلددك قامدت بعددئ ا تحددادات 

 الوطنية بتكوين فرق ومنتخبات لليساا من أجل املشاركة تي املحافل املحلية واألقليمية والعاملية.

 . تدامةأبداف التنمية املسب  رياضة املرأة : الكلمات املفتاحية

Women’s sport between reality and aspirations in light of the sustainable development 

goals and the Kingdom’s vision 2030 

Sport has become a vital axis in achieving the national security of countries due to its close connection 

with human health and the freedom of the body from diseases and physical weakness that hinders it from 

achieving efficiently and effectively. One of the pivotal active pillars in achieving the stability, development and 

progress of society. 

The importance of women’s practice of sports is due to a number of special reasons that are linked to 

them by virtue of pregnancy and childbirth, their need for recreation and their family obligations, in addition to 

the previous cultural and social challenges that represent a challenge to women’s sports practice in Eastern 

societies in general and Arab societies in particular. 

In light of the developments accompanying globalization and changing attitudes and beliefs about 

women’s participation in sports, women’s practice of sports activity has become a tangible reality, which is not 

limited to mere recreational participation, but extends to competitive practice, where there are many honorable 

models for female players in Saudi society who were able to prove Their ability to keep abreast of sports 

developments and to compete in many sports. As a result, some national federations have formed women's 

teams and teams to participate in local, regional and international forums. 
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 املقدمة ومشكلة البحث:

و  ويرجدددددددددع ذلددددددددك  لدددددددد  ارتباطيدددددددددا الوييددددددددق بصدددددددددحة أصددددددددبحت الرياضددددددددة محدددددددددور حيددددددددوي تدددددددددي تحقيددددددددق األمددددددددن القدددددددددومي للددددددددد

ا نسدددددددددان وخلدددددددددو جسدددددددددمه مدددددددددن األمدددددددددراض والضدددددددددعف البددددددددددني الددددددددد ي  عوقددددددددده عدددددددددن ا نجدددددددددا  بكفدددددددددااة وفاعليدددددددددةب وتعتبدددددددددر ممارسدددددددددة 

اليشددددددان البدددددددني حددددددق أصدددددديل لكددددددل أفددددددراد املجتمددددددع عيدددددد  حددددددد  سددددددواا وبددددددالرغم مددددددن اخددددددتمف مسددددددتوياوهم واتجيدددددداوهم وميددددددوليمب 

 ان املحورية الفاعلة تي تحقيق استقرار املجتمع وتنميته وتقدمه.وتعتبر املرأة أحد األرك

وترجدددددددع أبميدددددددة ممارسدددددددة املدددددددرأة للرياضدددددددة  لددددددد  عددددددددد مدددددددن املببدددددددرات الخاصدددددددة التدددددددي تدددددددرتب   هدددددددا بحكدددددددم الحمدددددددل الدددددددو دة 

ي وحاجبهدددددددددا للتدددددددددرويح و لتزاماوهدددددددددا ا سدددددددددريةب بددددددددد ا فضدددددددددم عدددددددددن التحدددددددددديات الثقافيدددددددددة وا جتماعيدددددددددة السدددددددددالفة التدددددددددي تمثدددددددددل تحدددددددددد

ا واملجتمعات العربية عي  وجه الخصوص.  أمام املمارسة الرياضية للمرأة تي املجتمعات الشرقية عموم 

وتددددددددددي  ددددددددددل التطددددددددددورات التطددددددددددورات املصدددددددددداحبة للعوملددددددددددة وتغيددددددددددر ا تجابددددددددددات واملعتقدددددددددددات حددددددددددو  ا ددددددددددتراك اليسدددددددددداا تددددددددددي 

صدددددددر فقددددددد  عيددددددد  مجدددددددرد املشددددددداركة الرياضدددددددةب فقدددددددد أصدددددددبحت ممارسدددددددة املدددددددرأة لليشدددددددان الرياضددددددد ي واقدددددددع ملمدددددددوس والددددددد ي   يقت

الترف هيددددددددددددة ولكنددددددددددددده أمتدددددددددددددد  لددددددددددددد  املمارسددددددددددددة التنافسددددددددددددديةب حيدددددددددددددث يوجدددددددددددددد العديدددددددددددددد مددددددددددددن النمددددددددددددداذج املشدددددددددددددرفة لمعبدددددددددددددات بددددددددددددداملجتمع 

السدددددددددعودي والددددددددد ين تمكندددددددددوا مدددددددددن  يبدددددددددات قددددددددددروهم عيددددددددد  مواكبدددددددددة التطدددددددددورات الرياضدددددددددية وخدددددددددوض املنافسدددددددددات تدددددددددي العديدددددددددد مدددددددددن 

ا تحدددددددددددادات الوطنيدددددددددددة بتكدددددددددددوين فدددددددددددرق ومنتخبدددددددددددات لليسددددددددددداا مدددددددددددن أجدددددددددددل ا لعددددددددددداب الرياضدددددددددددية وعيددددددددددد  أيدددددددددددر ذلدددددددددددك قامدددددددددددت بعدددددددددددئ 

 املشاركة تي املحافل املحلية واألقليمية والعاملية.

وتشدددددددددددددددديد اململكددددددددددددددددة العربيددددددددددددددددة السددددددددددددددددعودية نهضددددددددددددددددة اقتصددددددددددددددددادية يواكاهددددددددددددددددا تغيددددددددددددددددر تددددددددددددددددي العددددددددددددددددادات الحياتيددددددددددددددددة للمجتمددددددددددددددددع 

اد املجتمدددددددددع وانعكدددددددددس ذلدددددددددك عيدددددددددي السدددددددددعوديب والددددددددد ي أدي بددددددددددوره  لدددددددددي انخفددددددددداض مسدددددددددتويات اليشدددددددددان البددددددددددني مدددددددددا بدددددددددين أفدددددددددر 

وتراوحدددددددددت نسدددددددددبة انتشدددددددددار الخمدددددددددو  وضدددددددددعف مسدددددددددتوي اليشدددددددددان البددددددددددني تدددددددددي املجتمدددددددددع السدددددددددعودي  ارتفددددددددداع مسدددددددددتويات البداندددددددددة

( تددددددددددي بعددددددددددئ الشددددددددددرائح Al-Hazzaa, H.M., Abahussain  2011  )2 %( وبدددددددددد ا مددددددددددا أكدتدددددددددده دراسددددددددددة43-99مددددددددددا بددددددددددين  

العربيدددددددددة السدددددددددعودية  شدددددددددتركن تدددددددددي اليشدددددددددان البددددددددددني متوسددددددددد  الشددددددددددة السدددددددددكانيةب وتشدددددددددير الدراسدددددددددات أن اليسددددددددداا تدددددددددي اململكدددددددددة 

عدددددددددددددن طريدددددددددددددق أداا امليدددددددددددددام املنزليدددددددددددددةب وقدددددددددددددد أ يدددددددددددددرت الدراسدددددددددددددات ان ا دددددددددددددتراك الرجدددددددددددددا  السدددددددددددددعوديون تدددددددددددددي األنشدددددددددددددطة البدنيدددددددددددددة 

 متوسطة الشدة ومرتفعة الشدة أك ر من اليساا.

عددددددددددددن فيددددددددددددم تددددددددددددتيير النددددددددددددوا ي ومددددددددددددن األبميددددددددددددة بمكددددددددددددان عنددددددددددددد دراسددددددددددددة مسددددددددددددتويات اليشددددددددددددان البدددددددددددددني أ  يكددددددددددددون بمعددددددددددددز  

 عيددددددددددي نسددددددددددبة ممارسددددددددددة األنشددددددددددطة البدنيددددددددددةب فمددددددددددن املعددددددددددروف أن التنددددددددددوع تددددددددددي 
 
 كبيددددددددددرا

 
الثقافيددددددددددة وا جتماعيددددددددددة التددددددددددي تلعددددددددددب دورا

الثقافدددددددددددات يدددددددددددؤدي  لدددددددددددي تندددددددددددوع واختمفدددددددددددات تدددددددددددي الندددددددددددوا ي الصدددددددددددحية والبدنيدددددددددددة مدددددددددددا بدددددددددددين مجتمدددددددددددع وأخدددددددددددرب والتدددددددددددي تتدددددددددددتير بددددددددددددوربا 

فتدددداة  1616( تددددي دراسددددة عيددددي عينددددة بلغددددت Al-eisa, E. S., & Al-Sobayel  2012  )1وقددددد أ ددددارت  ( ب3  باملعتقدددددات

( سدددددددددددنة  لدددددددددددي أن مسدددددددددددتوي اليشدددددددددددان البددددددددددددني عندددددددددددد السدددددددددددعوديات مدددددددددددنخفئ و  يصدددددددددددل  لدددددددددددي املسدددددددددددتوي 26متوسددددددددددد  أعمددددددددددداربم  

 حيدددددددث أ دددددددارت  لدددددددي أن عددددددددد الخطدددددددوات
 
 كدددددددان بمتوسددددددد   املتعدددددددارف عليددددددده عامليدددددددا

 
ألفدددددددراد عيندددددددة البحدددددددث التدددددددي تقطعيدددددددا يوميدددددددا

 أمددددددددددام األرقددددددددددام العلميددددددددددة التددددددددددي تنددددددددددجل معددددددددددد   5114ره  قدددددددددد
 
 جدددددددددددا

 
( 10( خطددددددددددوة تددددددددددي اليددددددددددومب ويعتبددددددددددر ذلددددددددددك الددددددددددرقم متواضدددددددددعا

ب وأ ددددددددددارت أن مسددددددددددتوي اليشددددددددددان البدددددددددددني عنددددددددددد الفتيددددددددددات السددددددددددعوديات يمايددددددددددل ممددددددددددا بددددددددددن تددددددددددي عمددددددددددر  
 
( 65أ ف خطددددددددددوة يوميددددددددددا

 ل بميدددددددددة العظ دددددددددي لليشدددددددددان البددددددددددني وخاصدددددددددة تدددددددددي مجتمدددددددددع
 
 باليسدددددددددبة للمدددددددددرأة  سدددددددددنة فيمدددددددددا فدددددددددوقب ونظدددددددددرا

 
الشدددددددددباب وخصوصدددددددددا

السدددددعودية التدددددي تعمدددددل تدددددي الحقدددددل التعلي دددددي ملدددددا لددددده مدددددن أيدددددر بدددددالغ تدددددي التدددددتيير عيدددددي العديدددددد مدددددن األجيدددددا  سدددددواا كدددددان بددددد ا الددددددور 

 متمثل تي دوربا ا سري أو من خم  سنوات الخدمة المحقة تي املجا  العميي.

عددددن مسدددددتويات اليشددددان البددددددني  (Mabry, Koohsari, Bull, & Owen  2016  )4كمددددا أ ددددارت أيضدددددا دراسددددة 

دراسدددددددددة باللغدددددددددة ا نجليزيدددددددددة تدددددددددي الفتدددددددددرة مدددددددددن عدددددددددام  100والخمدددددددددو  تدددددددددي الددددددددددو  املنتجدددددددددة للبتدددددددددرو . وقدددددددددد قددددددددداموا بتحليدددددددددل حدددددددددوالي 

حدددددددو  اليشدددددددان البددددددددني والخمدددددددو  تدددددددي الددددددددو  املنتجدددددددة للبتدددددددرو  تدددددددي  دددددددبه الجزيدددددددرة العربيدددددددةب وأ دددددددارت  2016حتدددددددى عدددددددام  2000

 يدددددددور بعدددددددئ األمدددددددراض التدددددددي كاندددددددت غيدددددددر  دددددددا عة تدددددددي تلدددددددك املنطقدددددددة مدددددددن العدددددددالم وأوضدددددددح أن ذلدددددددك يرجدددددددع بشدددددددكل الدراسدددددددة  لددددددد  
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عوامدددددددددل رئيسددددددددد ي مسدددددددددبب للعديدددددددددد مدددددددددن املخددددددددداطر  5كبيدددددددددر منددددددددده  لددددددددد  عددددددددددم كفايدددددددددة اليشدددددددددان البددددددددددني والددددددددد ي  عتبدددددددددر واحدددددددددد مدددددددددن 

 الصحية تي تلك املنطقة.

تسدددددددداعد عيدددددددد  تحسددددددددين الحالددددددددة الصددددددددحية العامددددددددة  وتدددددددد كر منظمددددددددة الصددددددددحة العامليددددددددة ان املمارسددددددددة الرياضددددددددية لإلندددددددداث

والوقايددددددددددة مددددددددددن العديددددددددددد مددددددددددن الحددددددددددا ت املرضددددددددددية التددددددددددي تعتبددددددددددر سددددددددددبب أساردددددددددد ي تددددددددددي ال جددددددددددز والوفدددددددددداة بددددددددددين اليسدددددددددداا وخاصددددددددددة أن 

أمدددددددراض الجيددددددددا  الددددددددوري التنفسدددددددد ي تتسدددددددبب تددددددددي يلدددددددث حددددددددا ت الوفددددددداة بددددددددين ا نددددددداث عيدددددددد  مسدددددددتو  العددددددددالم ومدددددددن ناحيددددددددة أخددددددددر  

( سددددددددددنة فددددددددددتك ر باململكددددددددددة العربيددددددددددة 15ا ندددددددددداث املصددددددددددابين بددددددددددتمراض مزمندددددددددة تددددددددددي الفئددددددددددة العمريددددددددددة   تشدددددددددير التقددددددددددارير  لدددددددددد  ان نسددددددددددبة

(% والتددددددددددي تعتبدددددددددر فئددددددددددة بامدددددددددةب وىددددددددددي أكبدددددددددر مدددددددددن نسددددددددددبة الددددددددد كور بددددددددددنفس املرحلدددددددددة العمريددددددددددة والتدددددددددي تبلددددددددددغ 16.7السدددددددددعودية يبلدددددددددغ  

عد تددددددددددددي الوقايددددددددددددة مددددددددددددن (%ب وبا ضدددددددددددافة لدددددددددددد لك تؤكددددددددددددد منظمدددددددددددة الصددددددددددددحة العامليددددددددددددة أن ممارسدددددددددددة اليشددددددددددددان البدددددددددددددني تسدددددددددددا15.9 

أصدددددددددددددابة ا نددددددددددددداث بدددددددددددددتمراض السدددددددددددددكري وبشا دددددددددددددة العظدددددددددددددام وسدددددددددددددرطان الثددددددددددددددي واألمدددددددددددددراض النفسدددددددددددددية التدددددددددددددي تتضدددددددددددددمن والقلدددددددددددددق 

وا كتئددددددددداب خاصدددددددددة أن معدددددددددد ت  صدددددددددابة ا نددددددددداث بتلدددددددددك األخيدددددددددرة يبلدددددددددغ ضدددددددددعف معدددددددددد ت  صدددددددددابات الرجدددددددددا  بكدددددددددل مدددددددددن الددددددددددو  

 املتقدمة والنامية عي  حد  سواا.

 أهمية البحث:

سدددددددددددية النهضدددددددددددة الشددددددددددداملة التدددددددددددي تيترجيدددددددددددا اململكدددددددددددة فقدددددددددددد بددددددددددددفت رؤيدددددددددددة اململكدددددددددددة العربيدددددددددددة السدددددددددددعودية تدددددددددددي  طدددددددددددار سيا

( ان تكددددددددون اململكدددددددددة نموذجدددددددددا ناجحددددددددا ورائددددددددددا تددددددددد  العددددددددالم عيددددددددد  كافدددددددددة األصددددددددعدةب وكاندددددددددت الرؤيدددددددددة بمثابددددددددة البوابدددددددددة التدددددددددى 2030 

ليب وباتدددددددت ممارسدددددددة املدددددددرأة للرياضدددددددة سدددددددتنطلق منهدددددددا املدددددددرأة السدددددددعودية للمشددددددداركة تددددددد  الرياضدددددددة عيددددددد  الصدددددددعيدين املحيدددددددي والددددددددو 

( 2030ضددددددددددرورة حتميددددددددددة ليحفددددددددددا  عيدددددددددد   ددددددددددحبها لتددددددددددؤدي دوربددددددددددا املجتم ددددددددددي بتفضددددددددددل صددددددددددورة ممكنددددددددددةب حيددددددددددث تدددددددددددعم رؤيددددددددددة  

للمملكدددددددددددددة الحالددددددددددددددة الصدددددددددددددحية واليشددددددددددددددان البدددددددددددددددني املدددددددددددددرتب  بالصددددددددددددددحة داخدددددددددددددل املدددددددددددددددارس وخارجيددددددددددددددا وذلدددددددددددددك لزيددددددددددددددادة الثقافددددددددددددددة 

ليميدددددددددددة بشدددددددددددكل عدددددددددددام والتدددددددددددي تلعدددددددددددب دورا ميمدددددددددددا تدددددددددددي تحسدددددددددددين الحالدددددددددددة الصدددددددددددحية تدددددددددددي املددددددددددددارس والجامعدددددددددددات واملؤسسدددددددددددات التع

الصددددددددددحية ل فددددددددددراد واملجتمعدددددددددداتب وتقددددددددددود جيدددددددددددا وطنيددددددددددا توعويددددددددددا ملعالجددددددددددة مشددددددددددكلة الخمددددددددددو  البدددددددددددنيب ويعتبددددددددددر أحددددددددددد أبدددددددددددافيا 

الرئيسددددددددددددية بددددددددددددو  يددددددددددددادة اليشددددددددددددان البدددددددددددددني تددددددددددددي املدددددددددددددارس والجامعددددددددددددات حيددددددددددددث أن املدددددددددددددارس والجامعددددددددددددات ىددددددددددددي األمدددددددددددداكن األك ددددددددددددر 

يدددددددددادة الثقافدددددددددة الصدددددددددحية الرياضدددددددددية وذلدددددددددك بسدددددددددبب الفدددددددددرص املتعدددددددددددة لتدددددددددوفير اليشدددددددددان البددددددددددني وتعليمدددددددددات حدددددددددو  مناسدددددددددبة لز 

 (.3السلوكيات الصحية البدنية  

( بددددددددددددددفا وذلدددددددددددددك وفقدددددددددددددا للتقريدددددددددددددر 17ويوجدددددددددددددد  رتبدددددددددددددان وييدددددددددددددق بدددددددددددددين أبدددددددددددددداف التنميدددددددددددددة املسدددددددددددددتدامة والبدددددددددددددالغ عدددددددددددددددبا  

هدددددددددا ا بدددددددددداف التاليدددددددددة  الصدددددددددحة وا قتصددددددددداد واملسددددددددداواة بدددددددددين ( حيدددددددددث جددددددددداات مدددددددددن بين1م(  2019ا حصدددددددددا ي الثددددددددداني د سدددددددددمبر  

الجيسدددددددددددددددين(ب فباليسدددددددددددددددبة للقطددددددددددددددداع الصدددددددددددددددح  توجدددددددددددددددد مبدددددددددددددددادرات باململكدددددددددددددددة لددددددددددددددددعم اليددددددددددددددددف الثالدددددددددددددددث مدددددددددددددددن أبدددددددددددددددداف التنميدددددددددددددددة 

املسددددددددددتدامةب واستنادصددددددددددا عيدددددددددد  مبدددددددددددأ " الوقايددددددددددة خيددددددددددرا مددددددددددن العددددددددددمج " فددددددددددإن ممارسددددددددددة الرياضددددددددددة تعتبددددددددددر خدددددددددد  الدددددددددددفاع الدددددددددد ي 

  عيددددددددد  القطددددددددداع الصدددددددددحيب وسيسددددددددداعد ذلدددددددددك تددددددددد  تقليدددددددددل نسدددددددددب الوفيددددددددداتب والحدددددددددد مدددددددددن األمدددددددددراض سددددددددديقلل العدددددددددبا ا قتصددددددددداد

وأكددددددددت اململكدددددددة عيددددددد  أبميدددددددة دور املدددددددرأة تددددددد  تنميدددددددة البلدددددددد مدددددددن خدددددددم  تطدددددددوير واسدددددددتثمار طاقبهدددددددا لتفعيدددددددل  املزمندددددددة والعصدددددددريةب

يدددددددادة مشددددددداركة املدددددددرأة ( لز 2030دوربدددددددا املجتم ددددددديب وبددددددد ا مدددددددا دفدددددددع اململكدددددددة لتخصدددددددي  بددددددددف اسدددددددتراتي ي مسدددددددتقل تددددددد  رؤيدددددددة  

تدددددددد  سدددددددددوق العمدددددددددل وكفلدددددددددت حقوقيدددددددددا تدددددددد  مجدددددددددا  الصدددددددددحة والتعلددددددددديم واملشددددددددداركة تددددددددد  سددددددددوق العمدددددددددل وبددددددددد ا يتدددددددددزامن مدددددددددع اليددددددددددف 

وسدددددددينعكس  الخدددددددامس مدددددددن أبدددددددداف التنميدددددددة املسدددددددتدامة مدددددددن منطلدددددددق مبددددددددأ املسددددددداوة وأنددددددده لددددددديس بنددددددداك فدددددددرق بدددددددين الجيسدددددددين.

فة خاصدددددددة عيددددددد  ا نددددددداث حيدددددددث تدددددددراوو معدددددددد  البطالدددددددة ذلدددددددك عيددددددد  خفدددددددئ معدددددددد  البطالدددددددة بدددددددين الجيسدددددددين بشدددددددكل عدددددددام وبصددددددد

%( وفقدددددددددددا لتقريدددددددددددر الييئدددددددددددة العامدددددددددددة لإلحصددددددددددداا ومندددددددددددح 19,9 -23,6م( باليسدددددددددددبة لإلنددددددددددداث حدددددددددددوا   2018:2016تدددددددددددي الفتدددددددددددرة مدددددددددددن  

 القو  العاملة.

تددددددددددنعكس أبدددددددددددداف التنميدددددددددددة املسدددددددددددتدامة تدددددددددددي مجدددددددددددا  الرعايدددددددددددة الصدددددددددددحية للمجتمعدددددددددددات الرياضدددددددددددية مدددددددددددن خدددددددددددم  وضدددددددددددع 

مئمددددددددة لتحقيددددددددق ميددددددددزة معينددددددددة ولليددددددددات تنفيدددددددد با مددددددددن أجددددددددل املسدددددددداعدة تددددددددي تحقيددددددددق ا بدددددددددف مطلددددددددوب ومددددددددن ا سددددددددتراتيجيات امل

بددددددددددد ه ا سدددددددددددتيراتيجيات مدددددددددددن خدددددددددددم  التوسدددددددددددع تددددددددددد  تقدددددددددددديم خددددددددددددمات الرعايدددددددددددة الصدددددددددددحية لتغطيدددددددددددة  حتياجدددددددددددات المعبدددددددددددين مدددددددددددن 
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ية املطلوبددددددددة الخدددددددددمات الصددددددددحية وتطبيددددددددق مبدددددددددأ سدددددددديولة الحصددددددددو  عيدددددددد  الخدمددددددددةب تجييددددددددز وحدددددددددات لتقددددددددديم الخدمددددددددة الصددددددددح

وتددددددددوفير العمالددددددددة الفنيددددددددة املؤبلددددددددة لتقددددددددديم الخدددددددددمات الصددددددددحية لتحقيددددددددق التنميددددددددة املسددددددددتدامة و سددددددددتمرارية الرعايددددددددة الصددددددددحية 

 لمعبين.

( عيدددددددددد  أن كفددددددددددااة وفاعليددددددددددة الرعايددددددددددة الصددددددددددحية ينظددددددددددر ال هددددددددددا مددددددددددن  وايددددددددددا 2م(  2004ويؤكددددددددددد باسددددددددددلر وجددددددددددون وفددددددددددرا   

ير بدددددددو املنفعدددددددة القصدددددددو  التدددددددى يمكدددددددن تحقيقيددددددداب والنوعيدددددددة ىددددددد  الحكدددددددم عيددددددد  يدددددددمث ميمدددددددة ىددددددد  األيدددددددر والنوعيدددددددة واملمامدددددددة فددددددداأل

 جددددددددددرااات الرعايددددددددددة الصددددددددددحية املبنددددددددددى عيدددددددددد   سدددددددددديام بدددددددددد ة ا جددددددددددرااات تدددددددددد  الحصددددددددددو  عيدددددددددد  النتددددددددددائو ا يجابيددددددددددة املرغوبددددددددددةب أمددددددددددا 

املمامددددددددددددة ف ددددددددددددى مددددددددددددد   ددددددددددددحة أو سددددددددددددوا  سددددددددددددتخدام املعرفددددددددددددة والتتقنيددددددددددددة تدددددددددددد  تحسددددددددددددين الصددددددددددددحة وعددددددددددددمج املددددددددددددرض وا صددددددددددددابات 

رياضدددددددددديةب وتتمثددددددددددل التنميددددددددددة املسددددددددددتدامة تدددددددددد  مجددددددددددا  الرعايددددددددددة الصددددددددددحية تددددددددددي تقددددددددددديم الخدددددددددددمات الصددددددددددحية للفددددددددددرق والمعبددددددددددين ال

واأللعدددددددددددداب والرياضددددددددددددات األك ددددددددددددر عرضددددددددددددة للمخدددددددددددداطر والتددددددددددددي يددددددددددددتم تحديدددددددددددددبا مددددددددددددن خددددددددددددم  املنددددددددددددح الصددددددددددددح  ل نديددددددددددددة الرياضددددددددددددية 

املتابعددددددددددة وا سدددددددددتمرارية والتيسدددددددددديق مددددددددددع و دددددددددجمت ا تحددددددددددادات الرياضدددددددددية ومددددددددددن يدددددددددم تطبددددددددددق  سدددددددددتيراتيجيات تقددددددددددديم الرعايدددددددددة ك

 املستو  الثانى والتخص  ى  ستكما  الرعاية وتنظيم  جرااات ا حالة.

مددددددددن خددددددددم   طدددددددددمع فريددددددددق املشدددددددددروع البحةددددددددي عيددددددددد  التقددددددددارير ا حصدددددددددائية التددددددددى تصددددددددددر عددددددددن الييئدددددددددة العامددددددددة لإلحصددددددددداا 

%( 9,18تبلددددددددددغ نسددددددددددبة ممارسددددددددددبهم للرياضددددددددددة    ( سددددددددددنة فددددددددددتك رمن الفئددددددددددات اليامددددددددددةب والتددددددددددى15(ب أتادددددددددح أن الفئددددددددددة العمريددددددددددة  7 

م( والددددددددد ي 2109وىدددددددد  نسدددددددددبة ضددددددددعيفة مقارندددددددددة ببدددددددداقي الفئدددددددددات العمريددددددددة وذلدددددددددك وفقددددددددا ملندددددددددح ممارسددددددددة األسدددددددددر للرياضددددددددة لعدددددددددام  

منطقددددددددددددة( ومددددددددددددن  جمددددددددددددالي السددددددددددددكان  13مددددددددددددو عين عيدددددددددددد  جميددددددددددددع مندددددددددددداطق اململكددددددددددددة البددددددددددددالغ عددددددددددددددبا   %(11,62يبلددددددددددددغ نسددددددددددددببهم  

ومددددددددن أسددددددددباب أختيددددددددار بدددددددد ه الفئددددددددة أيضددددددددا بددددددددو رؤيددددددددة فريددددددددق املشددددددددروع وأقتندددددددداعيم  نسددددددددمةب 34.218.169باململكددددددددة الدددددددد ي يبلددددددددغ 

التدددددددام بتبميدددددددة بددددددد ه املرحلدددددددة العمريدددددددة والتدددددددى يمكدددددددن أن ينطلدددددددق منهدددددددا أبطدددددددا  رياضددددددديين عيددددددد  املدددددددد  البعيددددددددب وبدددددددو ا مدددددددر الددددددد ي 

ستضددددددددديفيا املمكلدددددددددة م( والتدددددددددي سدددددددددوف ت2034يمثدددددددددل مشدددددددددروع اعدددددددددداد فدددددددددرق نسدددددددددائية للمشددددددددداركة تدددددددددي دورة ا لعددددددددداب ا سددددددددديوية  

 العربية السعودية.

دددددددددا التقددددددددددارير  لددددددددد  أن نسددددددددددبة املمارسدددددددددة الرياضددددددددددية مدددددددددن حيدددددددددث مكددددددددددان املمارسدددددددددة تددددددددددي املددددددددددارس والجامعددددددددددات  وتشدددددددددير أيض 

%( 17,46%( واملركددددددددددددددز الرياضدددددددددددددد ي  39,3%( وىددددددددددددددي أقددددددددددددددل نسددددددددددددددبة مقارندددددددددددددة با مدددددددددددددداكن بكددددددددددددددل مددددددددددددددن املندددددددددددددز  ونسددددددددددددددبته  4,04تبلدددددددددددددغ  

رغم مددددددددددن ذلددددددددددك فددددددددددإن نتددددددددددائو التقددددددددددارير تشددددددددددير  لدددددددددد  وجددددددددددود دافددددددددددع لددددددددددد  أفددددددددددراد املرحلددددددددددة %(ب وعيدددددددددد  الدددددددددد45,33واملرافددددددددددق العامددددددددددة  

%( 66,95 ( سددددددددددنة فددددددددددتك ر نحددددددددددو ممارسددددددددددة اليشددددددددددان البدددددددددددني والتددددددددددي تتمثددددددددددل تددددددددددي التددددددددددرويح عددددددددددن الددددددددددنفس بيسددددددددددبة  15العمريددددددددددة  

(ب %20,12%( وتحسددددددددددددين املظيددددددددددددر بيسددددددددددددبة  45,83%( وتعزيددددددددددددز الصددددددددددددحة بيسددددددددددددبة  51,25وتحسددددددددددددين اللياقددددددددددددة البدنيددددددددددددة بيسددددددددددددبة  

ويعتبددددددددددر ذلددددددددددك مؤ ددددددددددر جيددددددددددد عيدددددددددد  اسددددددددددتعداد بدددددددددد ه الفئددددددددددة  لدددددددددد  ا سددددددددددتجابة بشددددددددددكل فعددددددددددا  نحددددددددددو البددددددددددرامو اليادفددددددددددة  لدددددددددد  تعزيددددددددددز 

 املشاركة البدنية والرياضية بينهم.

ومددددددددددن ناحيددددددددددة أخددددددددددر  فددددددددددإن نتددددددددددائو املنددددددددددح الخدددددددددداص بددددددددددالتعرف عيدددددددددد  اسددددددددددباب العددددددددددزوف عددددددددددن املشدددددددددداركة تددددددددددي اليشددددددددددان 

%( يل هدددددددددا عددددددددددم تدددددددددوافر 44,03اليشدددددددددان البددددددددددني تدددددددددتتي تدددددددددي املقدمدددددددددة بيسدددددددددبة   البددددددددددني تشدددددددددير  لددددددددد  ان عددددددددددم الرغبدددددددددة تدددددددددي ممارسدددددددددة

%( 15,2%( يددددددددددم ا سددددددددددباب الصددددددددددحية بيسددددددددددبة  14,8%( يددددددددددم عدددددددددددم تددددددددددوافر املرافددددددددددق الرياضددددددددددية  24,63الوقددددددددددت الكدددددددددداتي بيسددددددددددبة  

 يددددددددددادة %(ب وبالتددددددددددالي فدددددددددإن التحدددددددددددي الحقيقددددددددددي أمددددددددددام 0,21بينمدددددددددا يددددددددددتتي تددددددددددي مددددددددددؤخرة بدددددددددد ه القائمدددددددددة األسددددددددددباب املاديددددددددددة بيسددددددددددبة  

 نسب املشاركة البدنية والرياضية يتمثل تي تعزيز الدوافع لد  األفراد من أجل املشاركة.

ولكدددددددددددددددي يمكدددددددددددددددن تقدددددددددددددددديم مقترحدددددددددددددددات ولليدددددددددددددددات تعزيدددددددددددددددز املشددددددددددددددداركة البدنيدددددددددددددددة والرياضدددددددددددددددية عيددددددددددددددد  املسدددددددددددددددتويين الترويحدددددددددددددددي 

ا الوضدددددددع مدددددددع ا بدددددددداف والتنافسددددددد ي فدددددددإن قيددددددداس الوضدددددددع القدددددددائم يدددددددتتي عيددددددد  رأس أوليدددددددات بددددددد ه العمليدددددددة ومدددددددن يدددددددم مقارندددددددة بددددددد 

وأبدددددددداف التنميدددددددة املسدددددددتدامةب ويسددددددداعد ذلدددددددك عيددددددد  تحديدددددددد الفجدددددددوة ووضدددددددع لليدددددددات  2030املتمولدددددددة تدددددددي ضدددددددوا رؤيدددددددة اململكدددددددة 

 التعاتي والتطوير املمئمة.
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وتددددددددددي  طدددددددددددار خبددددددددددرة الفريدددددددددددق البحةدددددددددددى كتعضدددددددددداا بيئدددددددددددة تددددددددددددريس بالجامعددددددددددة والعمدددددددددددل داخدددددددددددل العديددددددددددد مدددددددددددن الجمعيدددددددددددات 

والعمدددددددددددل عيدددددددددددد  وضدددددددددددع بددددددددددددرامو  قدددددددددددد سددددددددددددعوا  لددددددددددد  دراسدددددددددددة واقددددددددددددع الرياضدددددددددددة اليسددددددددددددوية باململكدددددددددددةباملعنيدددددددددددة باليشدددددددددددان الرياضدددددددددددد ي ف

 ومبادرات من خم  رسم سياسات و عداد استراتيجيات وطنية للنهوض بالرياضة اليسوية.

والدددددددددثمث مرتكددددددددددزات التددددددددددي سددددددددددتجعل مددددددددددن اململكددددددددددة دولددددددددددة  2030وبعدددددددددد  طددددددددددمع الفريددددددددددق البحةددددددددددي عيدددددددددد  ورؤيددددددددددة اململكددددددددددة 

وطدددددددن طمددددددوو( ومدددددددن خدددددددم  بددددددد ه املحددددددداور الثميدددددددة أنطلقدددددددت فكدددددددرة  –أقتصددددددداد مزدبدددددددر  –مجتمدددددددع حيدددددددوي قويددددددة مزدبدددددددرة وىددددددد   

بدددددد ا املشددددددروع البحةددددددي تدددددد  محاولددددددة جددددددادة مددددددن فريددددددق املشددددددروع تدددددد  التعددددددرف عيدددددد  واقددددددع الرياضددددددة اليسددددددوية تدددددد  اململكددددددة وكيفيددددددة 

ب الصددددددددح  بددددددددل مددددددددن الجنددددددددب تدددددددد  النهددددددددوض بالرياضددددددددة اليسددددددددوية لدددددددديس فقدددددددد  مددددددددن الجاندددددددد 2030ا سددددددددتفادة مددددددددن رؤيددددددددة اململكددددددددة 

 األقتصادي أيضا.

 أن النمدددددددددددد  الصحددددددددددددي واملتددددددددددددوا ن  عتددددددددددددبر مددددددددددددن أبددددددددددددم مقومدددددددددددددات جدددددددددددددودة  -مجتمدددددددددددع حيدددددددددددوي وبي تددددددددددده عدددددددددددامرة  -
 
نعلددددددددددددم جميعددددددددددددا

 ملمارسدددددددددددة اليشدددددددددددان الرياضددددددددد ي بإنتظدددددددددددامب ومدددددددددن التطلعدددددددددات املسدددددددددتقبلية أيضدددددددددا  .الحيددددددددددداة
 
غدددددددددددير أن الفدددددددددددرص املتاحدددددددددددة حاليدددددددددددا

ملرافدددددددددددددددق وامليشدددددددددددددددآت الرياضيدددددددددددددددة بالشدددددددددددددراكة مدددددددددددددددع القطددددددددددددددداع الخددددددددددددددداصب وسددددددددددددددديكون بمقددددددددددددددددور الجميدددددددددددددددع ممارسدددددددددددددددة تشدددددددددددددييد ا

وسيسددددددددداعد كدددددددددل ذلدددددددددك تحقيدددددددددق التميدددددددددز الرياضددددددددد ي عيددددددددد  الصدددددددددعيدين املحيددددددددد   ڡددددددددد  بيئدددددددددددة مثاليدددددددددددة. رياضاوهدددددددددددم املفضلدددددددددددة

تحقيدددددددددق بددددددددددف رؤيدددددددددة اململكدددددددددة الددددددددد  ارتفددددددددداع والعدددددددددال ي. وسددددددددديتحقق مدددددددددن خدددددددددم  املمارسدددددددددة املنتظمدددددددددة كتسدددددددددلوب حيددددددددداة الددددددددد  

 .2030%( بحلو  40%( ال   13نسبة ممارر ي الرياضة مرة عي  األقل أسبوعيا من  

أن امليشدددددددددددتت الصدددددددددددغيرة واملتوسدددددددددددطة مدددددددددددن أبدددددددددددم محركدددددددددددات النمدددددددددددو ا قتصددددددددددداد ب وأن  -وفرصدددددددددددة مثمدددددددددددرة أقتصددددددددددداد مزدبدددددددددددر -

مار تددددددد  القطددددددداع الرياضددددددد ي سيسددددددداعد عيددددددد  نمدددددددو تنويدددددددع ا قتصددددددداد مدددددددن أبدددددددم مقومدددددددات اسدددددددتدامتهب وأن التوسدددددددع تددددددد  ا سدددددددتث

ا قتصدددددددددددددداد السددددددددددددددعوديب ومدددددددددددددددع ا بتمددددددددددددددام بالرياضددددددددددددددة اليسدددددددددددددددوية تؤكددددددددددددددد الشددددددددددددددوابد وا حصدددددددددددددددااات عيدددددددددددددد  سددددددددددددددبيل املثدددددددددددددددا  

ندددددددددددددادي خددددددددددددداص تددددددددددددديربا سددددددددددددديدات أعمدددددددددددددا  باململكددددددددددددةب وبددددددددددددد ا الندددددددددددددوع مدددددددددددددن  200 بمنطقددددددددددددة جددددددددددددددة( وجدددددددددددددود مددددددددددددايقرب مدددددددددددددن 

لسدددددددددددعودية تددددددددددد  املجدددددددددددا  الرياضددددددددددد ي وت دددددددددددجيعيم عيددددددددددد  املشدددددددددددروعات  سددددددددددداعد عيددددددددددد  خلدددددددددددق فدددددددددددرص عمدددددددددددل مناسدددددددددددبة للمدددددددددددرأة ا

وبددددددددد ا سيسددددددددداعد كثيدددددددددرا تددددددددد  تخفددددددددديئ معدددددددددد  البطالدددددددددة  األعمدددددددددا  عدددددددددن طريدددددددددق دعدددددددددم ريدددددددددادة األعمدددددددددا  وبدددددددددرامو ا سدددددددددتثمار.

 .2030%( بحلو  7%( ال   11.6والتى وهدف اليه الرؤية لتخفيضه من  

و  -
 
ددددددددددددده  مسدددددددددددددؤ ة   يكتمدددددددددددددل    بإكتمدددددددددددددا  األدوار مدددددددددددددن منطلدددددددددددددق أن الدددددددددددددوطن التدددددددددددددى تيشدددددددددددددده اململكددددددددددددد –وطدددددددددددددن طمدددددددددددددوو ومواطن 

والقطددددددددداع الحكدددددددددومي والخددددددددداص علددددددددد هم مسدددددددددؤوليات تجددددددددداه اململكدددددددددةب لددددددددديس فقددددددددد  مدددددددددن أجدددددددددل الوصدددددددددو  الددددددددد  أربددددددددداو ماليدددددددددة 

فحسددددددبب بدددددددل  سدددددديم كدددددددل مدددددددنهم تدددددد  النهدددددددوض بددددددداملجتمع مددددددن أجدددددددل تحقيدددددددق أسددددددتدامة ا قتصددددددداد الدددددددوطنىب وبنددددددا نشدددددددير الددددددد  

تيجية التدددددددددددددى تسددددددددددددديم تددددددددددددد  ا رتقددددددددددددداا  هددددددددددددد ا القطددددددددددددداع الحيدددددددددددددوي وبدددددددددددددو  السدددددددددددددياحة الرياضدددددددددددددية( وأبميدددددددددددددة الشدددددددددددددراكات ا سدددددددددددددترا

السددددددددددياحة الرياضدددددددددديةب فييدددددددددد  سددددددددددبيل املثددددددددددا  وفقددددددددددا لتقريددددددددددر الييئددددددددددة العامددددددددددة لإلحصدددددددددداا ومنددددددددددح السددددددددددياحة فقددددددددددد سددددددددددابمت 

%ب وبدددددددددددد ا يؤكددددددددددددد أن 2.14 - %2.4بيسددددددددددددبة  2018-2016السددددددددددددياحة تدددددددددددد  الندددددددددددداتو املحيدددددددددددد  ا جمددددددددددددالي خددددددددددددم  األعددددددددددددوام مددددددددددددن 

ميمددددددددددة تدددددددددد  اقتصدددددددددداد اململكددددددددددةب وبا بتمددددددددددام بالسددددددددددياحة الرياضددددددددددية والتددددددددددى تعتبددددددددددر ىددددددددددي نددددددددددوع جديددددددددددد السددددددددددياحة تعتبددددددددددر ركيددددددددددزة 

الرياضددددددددديةب فيدددددددددو طريقدددددددددة جديددددددددددة لجدولدددددددددة السدددددددددياحة ولكدددددددددن  والناحيدددددددددة السدددددددددياحية ينحددددددددددر مدددددددددن كدددددددددم النددددددددداحيتين الناحيدددددددددة

ياضددددددددددديةب بشدددددددددددكل رياضددددددددددد يب وبالتدددددددددددالي رفدددددددددددع مسدددددددددددتوي ا قتصددددددددددداد القدددددددددددومي عدددددددددددن طريدددددددددددق  قامدددددددددددة البطدددددددددددو ت واملسدددددددددددابقات الر 

وبدددددددد لك  واململكددددددددة لددددددددد ها املقومددددددددات التددددددددى تمكنهددددددددا عيدددددددد  ذلددددددددك مددددددددن خددددددددم  السددددددددياحة الشدددددددداطئية أو الصددددددددحراوية والجبليددددددددة.

مددددددددن ومجتمعددددددددات  -أيضدددددددا يتحقدددددددق اليدددددددددف العا دددددددر والحددددددددادي عشدددددددر مدددددددن أبددددددددداف التنميدددددددة املسددددددددتدامة  الحيددددددداة تددددددد  البددددددددر 

يددددددددددة والقرويددددددددددة باململكددددددددددة بمسددددددددددؤولية التخطددددددددددي  محليددددددددددة مسددددددددددتدامة( وبدددددددددد ا يلقددددددددددى املسددددددددددؤولية عيدددددددددد  و ارة الشددددددددددئون البلد

العمرانددددددددي ملدددددددددن اململكددددددددة والتددددددددى تتمتددددددددع بموقددددددددع سدددددددديا    سددددددددتراتي ي يمكددددددددن ا سددددددددتفادة مندددددددده تدددددددد  السددددددددياحة الرياضددددددددية مددددددددن 

 أجل تحقيق التحضر املستدام الدائم للمملكة بوضع رؤية جديدة وتخطي  استراتي   للمستقبل.
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 الفئة املستهدفة:

 ه الفئددددددددددة بددددددددددو رؤيددددددددددة الفريددددددددددق البحةددددددددددي وأقتندددددددددداعيم التددددددددددام بتبميددددددددددة بدددددددددد ه املرحلددددددددددة العمريددددددددددة مددددددددددن أسددددددددددباب أختيددددددددددار بدددددددددد

وضددددددددددح ضددددددددددرورة  (1 ( سددددددددددنة فددددددددددتك رب والتددددددددددى يمكددددددددددن أن ينطلددددددددددق منهددددددددددا أبطددددددددددا  رياضدددددددددديين عيدددددددددد  املددددددددددد  البعيددددددددددد والجدددددددددددو   15  ي 

 ا بتمام بالرياضة اليسوية لي ه الفئة العمرية .

 ات الديموجغرافية للفئة العمرية املسبهدفةالتوصيف ا حصا ي ووصف املتغير  (1جدول )

 التوصيف ا حصا ي ووصف املتغيرات الديموجغرافية للفئة العمرية املسبهدفة

التو يع 

الجغراتي 

ملمارر ي 

 الرياضية

 للممارسة التوزيع البياني املتوسطات النسب املنطقة

 10.69 الرياض

10.45 

 

 15.39 مكه

 9.79 املدينة

 10.47 مالقصي

 12.76 الشرقية

 8.04 عسير

 10.37 تبوك

 6.18 حائل

 11.78 الحدود الشمالية

 10.69 جا ان

 12.09 نجران

 6.30 الباحة

 11.39 الجوف

الفئات 

العمرية 

املمارسة 

للرياضة 

 باململكة

 املتوسطات النسب الفئة

 

15-19 9.18 

10.83 

20-24 13.89 

25-29 14.01 

30-34 12.62 

35-39 13.04 

40-44 11.70 

45-49 13.25 

50-54 12.76 

55-59 10.04 

60-64 5.81 

65  2.91 

املمارسة 

الرياضية 

حسب 

الحالة 

 املتوسطات النسب املستوي التعليمي

 
 4.27 أمية

 5.00 تقرا وتكتب 16.9

 7.57 ابتدا ي



 Vol.15 - No.3 - 2022  130-140  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 136 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 التوصيف ا حصا ي ووصف املتغيرات الديموجغرافية للفئة العمرية املسبهدفة

التعليمية 

عي  مستو  

 اململكة

 9.96 متوس 

 

 11.91 يانوي 

 17.27 دبلوم دون الجامعة

 16.26 جام ي

 25.12 دبلوم عالي

 45.34 ماجستير

 26.30 دكتوراه

املمارسة 

الرياضية 

حسب مكان 

 املمارسة

 اليسب املكان

21.638 

 

 2.06 نادي رياض ي

 45.33 فق عامةمرا

 17.46 مركز رياض ي

 39.30 املنز  

 4.04 املدرسة والجامعة

دوافع الفئة 

العمرية 

املسبهدفة 

ملمارسة 

 الرياضة

 اليسب معايير املمارسة

39.524 

 

 7.67 محاكاة املجتمع

 45.63 تعزيز الصحة

 66.95 ترويح عن النفس

 26.12 تحسين املظير

 51.25 لياقة البدنيةال

ا حصااات 

عن الفئة 

 15العمرية 

 سنة فتك ر

 اليسب الفئة العمرية

 

نسددددبة مددددن يتمددددتعن بصددددحة جيدددددة حسددددب 

 تقييميم ال خ  ى لحالبهم
92.3% 

نسددددددددبة املصددددددددابين بددددددددا مراض املزمنددددددددة بددددددددين 

 سكان اململكة
15.9% 

 %16.7 األمراض املزمنة ل ناث أك ر من ال كور 

سدددنة فدددتك ر عيددد  مسدددتو   15الفئدددة  نسدددبة

 اململكة
8.8% 

أسباب عدم 

ممارسة 

اليشان 

 الرياض ي

للفئة 

 15العمرية 

 سنة فتكث

 اليسب الفئة العمرية

 

 %44.03 عدم الرغبة تي ممارسة الرياضة

 %24.63 عدم توفر الوقت الكاتي

 %14.80 عدم وجود مرافق رياضية

 %15.20 أسباب  حية

 %1.4 من  شاركين ممارسة الرياضة  يجد

 %0.21 التكاليف املادية

 %44.03 عدم الرغبة تي ممارسة الرياضة
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( التوصدددددددددددديف ا حصددددددددددددا ي ووصددددددددددددف املتغيددددددددددددرات الديموغرافيددددددددددددة للفئددددددددددددة العمريددددددددددددة 1يوضددددددددددددح الجدددددددددددددو  السددددددددددددابق رقددددددددددددم  

الفئدددددددددددة العمريدددددددددددة مدددددددددددن الفتيدددددددددددات   ( سدددددددددددنة فدددددددددددتك ر ب كمدددددددددددا يظيدددددددددددر الجددددددددددددو  قددددددددددديم األعدددددددددددداد واليسدددددددددددب املئويدددددددددددة لتو يدددددددددددع بددددددددددد ه15 

السددددددددددددعوديات ب أسددددددددددددباب عدددددددددددددم ممارسددددددددددددة اليشددددددددددددان الرياضدددددددددددد يب املمارسددددددددددددة الرياضددددددددددددية حسددددددددددددب الحالددددددددددددة التعليميددددددددددددةب املمارسددددددددددددة 

الرياضدددددددددددية حسدددددددددددب مكدددددددددددان املمارسدددددددددددةب دوافدددددددددددع بددددددددددد ه الفئدددددددددددة العمريدددددددددددة املسدددددددددددبهدفة ملمارسدددددددددددة الرياضدددددددددددةب وبعدددددددددددئ ا حصدددددددددددااات 

 املتعلقة بالصحة واألمراض.

 املشروع البحثي: الهدف الرئيس ي من

 هددددددددف بددددددد ا املشدددددددروع البحةدددددددي الددددددد   صدددددددياغة الرؤيددددددددة الشددددددداملة للنهدددددددوض بالرياضدددددددة اليسدددددددوية باململكدددددددة با رتكدددددددا  عيدددددددد  

 (.2030مع رؤية 

 وذلك من خالل:

 الدراسة املتكاملة للوضع الرابن للرياضة اليسوية باململكة. -

 .2030تحليل الوضع الرابن با رتكا  عي  رؤية اململكة  -

 ة السياسات الوطنية املرتبطة بالرياضة اليسوية باململكة.صياغ -

  عداد ا ستراتيجية الوطنية للنهوض بالرياضة اليسوية باململكة. -

  عداد الخطة الوطنية التنفي ية للنهوض بالرياضة اليسوية باململكة. -

  عداد خطة املتابعة والرقابة عي  تنفي  مؤ رات األداا وتحقيق النتائو امليشودة. -

 أدوات جمع البيانات:

نظدددددددددددرا لتندددددددددددوع البياندددددددددددات املطلوبدددددددددددة لتحقيدددددددددددق بددددددددددددف البحدددددددددددث ب با ضدددددددددددافة  لددددددددددد  طبيعدددددددددددة خصدددددددددددائ  و دددددددددددروف عيندددددددددددة 

البحدددددددثب لددددددد لك أسدددددددتلزم ا مدددددددر مدددددددن الفريدددددددق البحةدددددددي ا سدددددددتعانة بمجموعدددددددة متعدددددددددة مدددددددن أدوات جمدددددددع البياندددددددات والتدددددددي يمكدددددددن 

 تحديدبا عي  النحو التالي:

 الحاسوبية عن بعد(. –ة املقابلة ال خصية  املبا ر  -

 ا ستبيان. -

 تحليل محتو  الويائق. -

 تحليل السياسات املوجودة املرتبطة بالرياضة اليسوية باململكة. -

 تحليل ا ستراتيجيات املرتبطة بالرياضة اليسوية باململكة. -

 املعالجات االحصائية:

ب AMOSب وبرنددددددددددامو SPSS ver.26سددددددددددتتم املعالجددددددددددات ا حصددددددددددائية قيددددددددددد املشددددددددددروع البحةددددددددددي باسددددددددددتخدام برنددددددددددامو 

وستضددددددددددددددددمن أسدددددددددددددددداليب املعالجددددددددددددددددة ا حصددددددددددددددددائية لبيانددددددددددددددددات املشددددددددددددددددروع البحددددددددددددددددث الوصددددددددددددددددف ا حصددددددددددددددددا ي باسددددددددددددددددتخدام املتوسدددددددددددددددد  

ومعددددددددددددداممت ا رتبدددددددددددددان  2الحسدددددددددددددابي وا نحدددددددددددددراف املعيددددددددددددداري ومعامدددددددددددددل ا خدددددددددددددتمف والتكدددددددددددددرارات واليسدددددددددددددب املئويدددددددددددددة واختبدددددددددددددار كدددددددددددددا

 والتحليل العاميي التوكيدي.  ومعامل الفا كرونباخ والتحليل العاميي ا ستكشاتي

 التوصيات )املشروع البحثي(:

تددددددددددد  ضدددددددددددوا العدددددددددددرض السدددددددددددابق مدددددددددددن حقدددددددددددائق وبياندددددددددددات  حصدددددددددددائية عدددددددددددن واقدددددددددددع ممارسدددددددددددة املدددددددددددرأة باململكدددددددددددة مدددددددددددن الفئدددددددددددة 

 ( سددددددددددنة فددددددددددتك رب قددددددددددام الفريددددددددددق البحةددددددددددي بصددددددددددياغة مجموعددددددددددة مددددددددددن التوصدددددددددديات واملبددددددددددادرات والبددددددددددرامو تدددددددددد  ضددددددددددوا 15العمريددددددددددة  

داف الفرعيدددددددة التدددددددى تدددددددم تحديددددددددبا تددددددد  بدددددددد ا املشدددددددروع البحةددددددديب وتدددددددم توضددددددديح ذلدددددددك تددددددد  الجددددددددو  رقددددددددم اليددددددددف الرئيسددددددد ي واألبددددددد

 2.) 
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 املبادرات والبرامو ت  ضوا اليدف الرئيس ي واألبداف الفرعية (2جدول )

 الهدف الرئيس ى األهداف الفرعية برامت ومبادرات لتحقيق الهدف 2030املستهدف بحلول 

تحويدددددددددددددددددددددددددددددددل اململكدددددددددددددددددددددددددددددددة  -

سددعودية  لدد  العربيددة ال

مركدددددددددز رياضددددددددد ي عدددددددددال ي 

 ت  الرياضات اليسوية

 يدددددادة الدددددواي املجتم ددددد  بتبميدددددة الرياضدددددة  -

 كتمن قومي.

تفعيددددددددددل دور ا تحددددددددددداد الرياضدددددددددددية بزيدددددددددددادة  -

 اليشطة التى تمارسيا املرأة باململكة.

ممارسدددددددددة الرياضدددددددددة اليسدددددددددوية تددددددددد  قطدددددددددداع  -

 املنافسة والبطولة.

وللمددرأة بصددفة  ممارسددة الرياضددة ليجميددع -

كشددددددددددريك بدددددددددداملجتمع ومددددددددددن أجددددددددددل خاصددددددددددة 

 املساواة بين الجيسية.

بددددددددرامو توعويدددددددددة تثقيفيددددددددة تر ددددددددد  أبميدددددددددة  -

ممارسددددة املددددرأة للرياضددددة والعائددددد الصددددح  

 من املمارسة.

التعدددددداون بددددددين و ارتددددددي الرياضددددددة والصددددددحة  -

عيدددددددددد  أن تشددددددددددمل رعايددددددددددة األسددددددددددوياا وذو  

 ا حتياجات الخاصة.

تحفيدددددددددددز وت دددددددددددجيع املدددددددددددرأة عيددددددددددد  ممارسددددددددددددة  -

 الرياضة.

فددااة الكددوادر الرياضددية للعمددل عيدد  رفددع ك -

تحسددددددددددددددددددددين األنشددددددددددددددددددددطة املختلفددددددددددددددددددددة التددددددددددددددددددددى 

 ستمارسيا املراة السعودية.

الدراسددة املتكاملددة للوضددع  -

الدددرابن للرياضدددة اليسددددوية 

 باململكة

صددددددددددددددددددددددددددددياغة الرؤيددددددددددددددددددددددددددددة 

الشددددددددددددددددددداملة للنهدددددددددددددددددددوض 

بالرياضددددددددددددددة اليسددددددددددددددوية 

باململكدددددددددددددة تددددددددددددد  ضدددددددددددددوا 

 2030رؤية 

تحليددددددددددددل الوضددددددددددددع الددددددددددددرابن  -

ملكدة با رتكا  عيد  رؤيدة امل

2030 

صددددددددددددددددددددددددددددياغة السياسددددددددددددددددددددددددددددات  -

الوطنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددة املرتبطددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

بالرياضددددددددددددددددددددددددددددددددة اليسددددددددددددددددددددددددددددددددوية 

 باململكة

ا رتقدداا بجددودة الحيدداة  -

الصدددددددددددحية للمدددددددددددرأة تددددددددددددي 

اململكددددددددددددددددددددددددددددة العربيدددددددددددددددددددددددددددددة 

 السعودية.

 يادة قاعدة ممارسة الفتيات واليساا ت   -

كافددددددة الرياضددددددات مددددددن أجددددددل املشدددددداركة تدددددد  

املنافسددددددددددات عيددددددددددد  مختلدددددددددددف املسدددددددددددتوياتب 

 ية والدولية .املحلية والعرب

ا بتمدددددام بقطدددددداع املنافسددددددة العامليددددددة مددددددن  -

 خم  ا عداد الجيد للموبوبات رياضيا.

مددن  ا بتمددام بتنشددطة الرياضددة املدرسددية -

 أجل اكتشاف املوابب الرياضية.

 يددددددددادة عدددددددددد مرتددددددددادي ا نديددددددددة الرياضددددددددية  -

والصددحية مددن فتيددات ونسدداا اململكددة مددن 

 خم  وسائل الج ب املتنوعة.

ا نديدددددة الرياضددددية والصدددددحية   يددددادة عدددددد -

 اليسائية ت  كل اململكة. (الجيم 

نسدددددددددددبة مشددددددددددداركة القطددددددددددداع الخددددددددددداص مدددددددددددع  -

 عدددددددددددددددددددددددددداد ا سدددددددددددددددددددددددددتراتيجية  -

الوطنيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددة للنهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددوض 

بالرياضددددددددددددددددددددددددددددددددة اليسددددددددددددددددددددددددددددددددوية 

 باململكة
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 الهدف الرئيس ى األهداف الفرعية برامت ومبادرات لتحقيق الهدف 2030املستهدف بحلول 

القطددددددددددددددددداع الحكدددددددددددددددددومي لددددددددددددددددددعم الرياضدددددددددددددددددة 

 اليسوية.

 تيشي  السياحة الرياضية. -

ا بتمدددددددام باملشددددددداريع التدددددددى تخددددددددم املجدددددددا   -

 الرياض ي والرياضة اليسوية.

دعدددددددم وريدددددددادة األعمدددددددا  لتحفيدددددددز مشددددددداركة  -

ة مدددددددن أجدددددددل ا سدددددددتثمار تددددددد  املدددددددرأة باململكددددددد

 املجا  الرياض ي.

الشددددراكة بددددين القطدددداعين العددددام والخدددداص  -

وتحسددددددددددددددين جدددددددددددددد ب مسددددددددددددددتثمري القطدددددددددددددداع 

الخددداص و يجددداد بيئدددة عمدددل تسددديم بشدددكل 

 فعا  ت  النهوض بالرياضة اليسوية.

تحسددددددددددددددددددددددددددددددددين البيئدددددددددددددددددددددددددددددددددة  -

ت وا بتمددددام باملسدددداحا

الخضدددددددددددراا مدددددددددددن أجدددددددددددل 

تدددددددوفير أمددددددداكن محفدددددددزة 

ملمارسددددددددددددددددددددددة الرياضددددددددددددددددددددددة 

 اليسوية.

اسددددددددددددددددددتغم   مكانددددددددددددددددددات  -

البيئدددددددددددددددددددددة الجغرافيدددددددددددددددددددددة 

باململكددددددددددددددددددددة لمبتمددددددددددددددددددددام 

بالسددددددددددياحة الرياضدددددددددددية 

والتددددددددددددددددددددددددددددددى يمكددددددددددددددددددددددددددددددن ان 

تشددددددددددددددارك ف هددددددددددددددا املددددددددددددددرأة 

السددددددددددعودية بتنشددددددددددطبها 

 املتنوعة.

 يددددددددادة معددددددددد  الدددددددددخل القددددددددومي للمملكددددددددة  -

وتحقيددق تطددور اقتصدداد  كبيددر مددن خددم  

 رياضة اليسوية.ال

التوسدددددددددددددع تددددددددددددد   نشددددددددددددداا مددددددددددددددارس وكليدددددددددددددات  -

 متخصصة ت  الرياضة اليسوية.

تقليددددددددددددل نسددددددددددددبة البطالددددددددددددة بددددددددددددين الفتيدددددددددددددات  -

واليسددددددددددداا ودعميدددددددددددم  قامدددددددددددة مشدددددددددددروعات 

صدددددددددغيرة تددددددددددعم مدددددددددن الجيدددددددددات الرياضدددددددددية 

 الحكومية باململكة.

 عدددددددددداد الخطدددددددددة الوطنيدددددددددة  -

التنفي يدددددددددددددددددددددددددددددددة للنهدددددددددددددددددددددددددددددددوض 

بالرياضددددددددددددددددددددددددددددددددة اليسددددددددددددددددددددددددددددددددوية 

 باململكة

ين ضدددددددددددددددددددددددمان التحسددددددددددددددددددددددد -

املسددددددددددددددددددتمر ليخدددددددددددددددددددمات 

واملشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددروعات 

املوضدددددددددددددوعة للرياضدددددددددددددة 

 اليسوية

ا بتمدددددددددام بالبحدددددددددث العل دددددددددي والدراسدددددددددات  -

واملشدددددددددددددددددروعات البحثيدددددددددددددددددة التدددددددددددددددددى تتعلدددددددددددددددددق 

 بالرياضة اليسوية باململكة .

 عدددددددددددددددداد خطدددددددددددددددة املتابعدددددددددددددددة  -

ولليددددددددة التقيدددددددديم والتقددددددددويم 

والرقابددددددددددددددددددة عيدددددددددددددددددد  تنفيدددددددددددددددددد  

مؤ ددددددددرات األداا وتحقيددددددددق 

 النتائو امليشودة
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 : ملراجع العربية واالجن يةقائمة ا

 
ً
 :املراجع العربية : أوال

(: الييئددددددددددة العامددددددددددة لإلحصددددددددددااب التقريددددددددددر ا حصددددددددددا ي 2019أبددددددددددداف التنميددددددددددة املسددددددددددتدامة تددددددددددي اململكددددددددددة العربيددددددددددة السددددددددددعودية   1

 .2019الثاني للوضع الرابنب د سمبر 

ب تعريددددددددب  بيرالسددددددددباا   2004تدددددددد  الرعايددددددددة الصددددددددحية األوليددددددددة عددددددددام 2000جددددددددون باسددددددددلر وجددددددددون فددددددددرا  عيدددددددد  مشددددددددارف عددددددددام 2

 .1990وبم  سيف الدين ب دملون لليشر ب نيقوسيا ب قبرص 

 .\http://vision 2030.gov.saب 2030رؤية اململكة العربية السعودية  3

 ( فسيولوجيا اللياقة البدنيةب القابرة: دار الفكر العربى.2002الفتاوب أ.ا.أ.ع.   4

جا هددددددددددددة األمدددددددددددددراض املزمندددددددددددددة "دور قدددددددددددددديم   داد قددددددددددددوة وأبميدددددددددددددة تددددددددددددد  وقتندددددددددددددا ( اليشدددددددددددددان البددددددددددددددنى تددددددددددددد  م2004aاليددددددددددددزاعب ا.م.   5

 .161-141ب 5الحاضر"ب املجلة العربية للغ اا والتغ يةب 

مسدددددددددددتويات اليشدددددددددددان البدددددددددددنى املرتبطدددددددددددة بالصدددددددددددحة واللياقددددددددددة القلبيدددددددددددة التنفسدددددددددددية لددددددددددد  عيندددددددددددة مدددددددددددن  (2004اليددددددددددزاعب ا.م.   6

يددددددددددددز للعلددددددددددددوم والتقنيددددددددددددةب ا دارة العامددددددددددددة لبددددددددددددرامو املددددددددددددنح الشددددددددددددباب السددددددددددددعود  دراسددددددددددددة تتبعيددددددددددددةب مدينددددددددددددة امللددددددددددددك عبددددددددددددد العز 

  التقرير النها ى(. 

 .https://www.stats.gov.sa -اململكة العربية السعودية  –الييئة العامة لإلحصاا 

 
ً
 املراجع األجن ية: : ثانيا

1 Al-eisa, E. S., & Al-Sobayel, H. I. (2012). Physical activity and health beliefs among Saudi women. Journal of 

nutrition and metabolism. 2012. 

2 Al-Hazzaa, H.M., Abahussain, N. A.Al-Sobayel, H. I. Qahwaji, D. M., & Musaiger, A. O. (2011). Physical 

activity, sedentart behaviors and dietary habits among Saudi adolescents relative to age, gender and region. 

International journal of behavioral nutrition and physical activity, 8(1), 140. 

3 Halalm anderson. (2012). Effect of motivation by instagram on adherence to physical activity among female 

college students. Biomed research international, 2016. 

4 Mabry, r., koohsari, m. j., bull, f., & owen, n. (2016) a systematic review of physical activity and sedentary 

behavior research in the oil-producing countries of the Arabian peninsula. BMC public health, 16(1), 1003. 

5 Marby, R., Koohsari, M. J., Bull, F., & owen, N. (2016). A systematic review of physical activity and sedentary 

behavior research in the oil-producing countries of the Arabian peninsula. BMC public health, 16(1), 1003. 
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7 Organization, W. H. (2009) global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major 
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based cluster randomized controlled physical activity intervention among schools in china: the health legacy 
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https://www.stats.gov.sa/
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تاثير استراتيجية البطاقات املروحية في خفض اإلخفاق املعرفي وتعلم مهارة استقبال االرسال 

 بالكرة الطائرة للطالبات
 

ناهدة عبد زيد الدليمي أ.د,  2هللا شهلة أحمد عبد أ.م.د, 1ملى سمير حمودي الشيخلي أ.د
3 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - بغداد جامعة -العراق  1
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة صمو الدين  -العراق  2
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - بابل جامعة -العراق  3

ي وتعلدم ميددارة اسدتقبا  ا رسددا  اسدتراتيجية البطاقدات املروحيددة تدي خفدئ ا خفدداق املعرتدبددف البحدث  لدد  التعدرف عيد  تددتيير 

مدن طالبدة  (60ب واتبعت الباحثات املنرج التجريبي بتصميم املجمدوعتين املتكدافئتين لعيندة البحدث البدالغ عدددبا بالكرة الطائرة للطالبات

تجريبيدددة طالبدددات الخدددامس اعددددادي تدددي مدرسدددة الشدددعب للبندددات تدددي محافظدددة بغددددادب وتدددم تقسددديم عيندددة البحدددث  لددد  مجمدددوعتين  حددددابا 

 عددن  ( طالبددةب30واألخددر  ضددابطة وبواقددع  
 
واسددتعملت الباحثددات األدوات واألجيددزة املمئمددة لتطبيددق مفددردات الوحدددات التعليميددةب فضددم

 اعتماد مقياس ا خفاق املعرتيب وقامت الباحثات بإجراا ا ختبارات القبلية ملتغيرات البحث  ا خفداق املعرتدي وميدارة اسدتقبا  ا رسدا 

( 2( أسدددددابيعب وبعددددددد  3  ملددددددةاسدددددتراتيجية البطاقدددددات املروحيدددددة عيددددد  املجموعدددددة التجريبيدددددة كرة الطائرة(بوبعددددددبا تدددددم تنفيددددد  مفدددددردات بدددددال

( دقيقدددةب وبعدددد انبهددداا الوحددددات 45( وحددددات تعليميدددةب تدددي حدددين كدددان  مدددن الوحددددة التعليميدددة بدددو 6  وحددددتين تدددي األسدددبوعب وبمجمدددوع كيدددي

 ا خفددداق املعرتدددي اسدددتقبا  ا رسدددا  بدددالكرة الطدددائرة(ب وبعدددد اسدددتخراج البياندددات  ات البعديدددة ملتغيدددرات البحدددثالتعليميدددةب أجريدددت ا ختبدددار 

 وعيدددد  ضددددوا النتددددائو التددددي تددددم التوصددددل  ل هدددداب توصددددلت الباحثددددات  لدددد  اسددددتيتاجات عدددددة كددددان أبميدددداب  ن
 
 سددددتراتيجية  ومعالجبهددددا  حصددددائيا

 عدددن تفدددوق  البطاقدددات املروحيدددة دور فعدددا  تدددي خفدددئ ا خفددداق
 
املعرتدددي وتعلدددم ميدددارة اسدددتقبا  ا رسدددا  بدددالكرة الطدددائرة للطالبددداتب فضدددم

وتددي ضددوا بدد ه  املجموعددة التجريبيددة التددي اسددتعملت اسددتراتيجية البطاقددات املروحيددة عيدد  املجموعددة الضددابطة التددي تعلمددت بدداملنرج املتبددعب

 عدن  سدتراتيجية البطاقداا ستيتاجات أوصدت الباحثدات بضدرورة اعتمداد 
 
ت املروحيدة تدي الوحددات التعليميدة ملدادة الكدرة الطدائرة ب فضدم

  جراا اختبارات دورية للقدرات العقلية والنفسية ومنها ا خفاق املعرتي للطالبات.

 : ا ستراتيجيةب البطاقات املروحيةب ا خفاق املعرتي ب استقبا  ا رسا  الكلمات املفتاحية

effect of the chopper cards strategy in reducing cognitive failure and learning the skill of receiving 

volleyball for female students 

The aim of the research is to identify the effect of the chopper cards strategy in reducing cognitive failure and 

learning the skill of receiving transmissions in volleyball for female students. The research sample was divided into two 

groups, one experimental and the other controlling, with a total of (30) students. The researchers used appropriate tools 

and devices to apply the vocabulary of the educational units, in addition to adopting the cognitive failure scale. 

Implementation of the helicopter strategy vocabulary on the experimental group for a period of (3) weeks, with a number 

of (2) two units per week, and with a total of (6) educational units, while the time of the educational unit was (45) 

minutes, and after the end of the educational units, the post tests were conducted For the research variables (cognitive 

failure to receive transmissions in volleyball), and after data extraction and processing statistically and in light of the 

results that have been reached. Ha, the researchers reached several conclusions, the most important of which was that 

the helicopter strategy has an effective role in reducing cognitive failure and learning the skill of receiving volleyball for 

female students, in addition to the superiority of the experimental group that used the helicopter strategy over the control 

group that learned the approach followed, and in light of these conclusions The researchers recommended the necessity 

of adopting the strategy of helicopter cards in the educational units of volleyball, as well as conducting periodic tests of 

mental and psychological abilities, including the cognitive failure of female students. 

Keywords: strategy, fan cards, cognitive failure, transmitting reception 
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 املقدمة:-1

يمتدددددددا  العصدددددددر الددددددد ي نعدددددددي  فيددددددده بسدددددددرعة التغيدددددددر والتجددددددددد بمدددددددا يتوافدددددددق مدددددددع مدددددددا يطدددددددرأ عيددددددد  املعرفدددددددة مدددددددن اضدددددددافات 

وتغيدددددددرات تدددددددي املجدددددددا ت كافدددددددةب  سددددددديما العمليدددددددة التعليميدددددددةب لددددددد ا وجدددددددب عليندددددددا اختيدددددددار ا فكدددددددار التدددددددي تسددددددديم تدددددددي تحقيدددددددق تعلدددددددم 

ون بالكيفيدددددددة التدددددددي وهددددددددف  لددددددد  وضدددددددع صددددددديغة مناسدددددددبة تدددددددرب  بدددددددين ذا مسدددددددتو  عدددددددا   للمتعلمدددددددينب ليددددددد ا أصدددددددبح التربويدددددددون  هتمددددددد

ويحتدددددددددداج تعلددددددددددم األلعدددددددددداب الرياضددددددددددية  لدددددددددد    عددددددددددداد املدددددددددددرس ومحتددددددددددو  املددددددددددادة وخصددددددددددائ  املددددددددددتعلم والبيئددددددددددة التددددددددددي  عددددددددددي  ف هدددددددددداب

اسدددددددددددتراتيجيات تمددددددددددددد املتعلمددددددددددددين بتفدددددددددددداق تعليميدددددددددددة واسددددددددددددعة ومتنوعددددددددددددة ومتقدمددددددددددددة لتسددددددددددداعدبم تددددددددددددي  يددددددددددددراا معلومدددددددددددداوهم وتطددددددددددددوير 

العقليددددددددة املختلفددددددددة وتدددددددددرياهم عيدددددددد  ا بددددددددداع وانتدددددددداج الجديددددددددد ومددددددددن يددددددددم تحقيددددددددق مخرجددددددددات تعليميددددددددة مرغوبددددددددة لددددددددد هم ميدددددددداراوهم 

 تي املراحل التعليمية املختلفة.

وقدددددددددددددد  يدددددددددددددرت اسدددددددددددددتراتيجيات حديثدددددددددددددة تدددددددددددددي الدددددددددددددتعلم ومنهدددددددددددددا اسدددددددددددددتراتيجية البطاقدددددددددددددات املروحيدددددددددددددة التدددددددددددددي تعدددددددددددددد احدددددددددددددد  

مددددددددون الدددددددد  مجدددددددداميع وتعمددددددددل عيدددددددد  بددددددددث روو التنددددددددافس والتعدددددددداون بيددددددددنهم اسددددددددتراتيجيات الددددددددتعلم اليشدددددددد  التددددددددي يقسددددددددم ف هددددددددا املتعل

 وتعمددددددل عيدددددد  تقيدددددديم املددددددتعلم وذلددددددك 
 
وليددددددا تددددددتيير مبا ددددددر تددددددي تيشددددددي  العمليددددددات العقليددددددة ممددددددا يجعددددددل عمليددددددة الددددددتعلم أك ددددددر تددددددتييرا

 من خم  وضع مجموعة من األسئلة والتمرينات تي بطاقات تعرض بشكل مروحة.

رتدددددددددي ا بتمددددددددددام مندددددددددد  أو   يددددددددددور و اد ا بتمددددددددددام بددددددددده تددددددددددي ا ونددددددددددة األخيددددددددددرةب وا خفدددددددددداق كمدددددددددا لقددددددددددي متغيددددددددددر ا خفدددددددددداق املع

قددددددديب واذا مدددددددا  املعرتدددددددي  عدددددددد أحدددددددد العوامدددددددل الرئيسدددددددة تدددددددي تددددددددبور املجتمعدددددددات والشدددددددعوبب  ن املعرفدددددددة تقدددددددف وراا كدددددددل تقددددددددم ور 

ب تلدددددددك ا خفاقدددددددات اخفقدددددددت تلدددددددك املعرفدددددددة  يدددددددرت مشدددددددكمت كثيدددددددرة ألفدددددددراد تلدددددددك املجتمعدددددددات والشدددددددعوبب وقدددددددد تباييدددددددت اسدددددددبا

واختلفدددددددت فمدددددددنهم مدددددددن أ دددددددار  لددددددد  أن األسدددددددباب دائمدددددددة تتعلدددددددق بقددددددددرات املدددددددتعلم وأمدددددددا خارجيدددددددة تتعلدددددددق بالبيئدددددددة الخارجيدددددددة التدددددددي 

 تحي  باملتعلمب ومنهم من أ ار  ل  أنها مؤقتة نتيجة لفشل أو احبان تي تحقيق انجا .

تددددددددي األلعددددددددداب الرياضددددددددية املختلفددددددددة  سدددددددديما لعبدددددددددة ان خفددددددددئ ا خفدددددددداق املعرتددددددددي  سدددددددديم تدددددددددي ا رتقدددددددداا بددددددددتداا امليددددددددارات و 

الكددددددددددرة الطددددددددددائرة التددددددددددي تعددددددددددد مددددددددددن األلعدددددددددداب الرياضددددددددددية الشدددددددددديقة التددددددددددي يتوقددددددددددف ا رتقدددددددددداا والتقدددددددددددم ف هددددددددددا عيدددددددددد  اتقددددددددددان امليددددددددددارات 

األساسددددددددددددية للوصددددددددددددو   لدددددددددددد  أفضددددددددددددل مسددددددددددددتو ب لدددددددددددد ا مددددددددددددن الضددددددددددددروري اسددددددددددددتعما  اسددددددددددددتراتيجيات حديثددددددددددددة تعمددددددددددددل عيدددددددددددد  تحفيددددددددددددز 

 نحو التعلم وا قتصاد بالجيد والوقت ومن يم تحقيق تعلم أفضل. املتعلمين و يادة دافعيبهم

ومدددددددددن خدددددددددم  مدددددددددا تقددددددددددم ارتدددددددددتت الباحثدددددددددات  جدددددددددراا دراسدددددددددة نحددددددددداو  مدددددددددن خمليدددددددددا الحدددددددددد مدددددددددن ا خفددددددددداق املعرتدددددددددي لدددددددددد  

الطالبدددددددات ودور ذلدددددددك تدددددددي تعلدددددددم ميدددددددارة اسدددددددتقبا  ا رسدددددددا  بدددددددالكرة الطدددددددائرة وذلدددددددك مدددددددن خدددددددم  اسدددددددتعما  اسدددددددتراتيجية حديثدددددددة 

 اسدددددددددددتراتيجية البطاقدددددددددددات املروحيدددددددددددة( محاولدددددددددددة مدددددددددددن الباحثدددددددددددات للنهدددددددددددوض بالعمليدددددددددددة التعليميدددددددددددة والوصدددددددددددو  بالطالبدددددددددددات أ  وىي

 نحو األفضل.

 تدددددددي  مشةةةةةةةكلة البحةةةةةةةث
 
مدددددددن خدددددددم  خبدددددددرة الباحثدددددددات تدددددددي مجدددددددا  تعلدددددددم وتددددددددريس الكدددددددرة الطدددددددائرةب  يدددددددر أن بنددددددداك تبايندددددددا

بددددددده مدرسدددددددة املدددددددادة مدددددددن جيدددددددود مب ولدددددددة وقدددددددد  عددددددددود درجدددددددات الطالبدددددددات عندددددددد تعلدددددددم امليدددددددارات األسددددددداس بدددددددالرغم مدددددددن مدددددددا تقدددددددوم 

ذلدددددددك  لددددددد  اسدددددددتعما  ا سدددددددتراتيجيات نفسددددددديا تدددددددي الدددددددتعلم مبتعددددددددة عدددددددن حاجدددددددات الطالبدددددددات التدددددددي تتمثدددددددل تدددددددي املشددددددداركة الفعليدددددددة 

 عددددددددددن قلددددددددددة اسددددددددددتعما  ا سددددددددددتراتيجيات الحديثددددددددددة التددددددددددي 
 
وجدددددددددد ب ا نتبدددددددددداه و يددددددددددارة دافعيددددددددددبهن وتشددددددددددويقين نحددددددددددو الددددددددددتعلمب فضددددددددددم

ر العصدددددددر وقلددددددددة التركيددددددددز عيددددددد  ا سددددددددتراتيجيات التددددددددي تحدددددددث عيدددددددد  العمددددددددل التعددددددداوني والتنافسدددددددد ي تددددددددي الوقددددددددت تواكدددددددب تقدددددددددم وتطددددددددو 

ذاتددددددددددده مدددددددددددع وجدددددددددددود النقا دددددددددددات والحدددددددددددوارات املتبادلدددددددددددة بدددددددددددين الطالبدددددددددددات وبالتدددددددددددالي اخدددددددددددتمف تدددددددددددي درجدددددددددددة ا خفددددددددددداق املعرتدددددددددددي التدددددددددددي 

 تمتلكيا الطالبات وب ا بدوره قد يؤير تي عملية التعلم .

ات الدددددددددد  اجددددددددددراا دراسددددددددددة محاولددددددددددة مددددددددددنهن لوضددددددددددع حلددددددددددو  ليدددددددددد ه املشددددددددددكلة مددددددددددن خددددددددددم  اسددددددددددتعما  وقددددددددددد ارتددددددددددتت الباحثدددددددددد

 
 
اسددددددددتراتيجية البطاقددددددددات املروحيددددددددة التددددددددي تحددددددددث عيدددددددد  التعدددددددداون واملشدددددددداركة الفعليددددددددة مددددددددن الطالبددددددددات تددددددددي عمليددددددددة الددددددددتعلمب فضددددددددم

ومعرفددددددددددة دوربددددددددددا تددددددددددي عددددددددددن اسددددددددددتعما  بدددددددددد ه ا سددددددددددتراتيجية لحدددددددددددايبها والتددددددددددي تواكددددددددددب التطددددددددددور والتقدددددددددددم العل ددددددددددي والتكنولددددددددددوجي 

ا خفددددددداق املعرتدددددددي فتنندددددددا  نعدددددددرف تتييربدددددددا تدددددددي بددددددد ا املتغيدددددددر وبالتدددددددالي معرفدددددددة دوربدددددددا تدددددددي تعلدددددددم ميدددددددارة اسدددددددتقبا  ا رسدددددددا  بدددددددالكرة 

 الطائرة.
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التعدددددددددرف عيددددددددد  تدددددددددتيير اسدددددددددتراتيجية البطاقدددددددددات املروحيدددددددددة تدددددددددي خفدددددددددئ ا خفددددددددداق املعرتدددددددددي وتعلدددددددددم الددددددددد   هةةةةةةةةةدف البحةةةةةةةةةث

 ائرة للطالبات.ميارة استقبا  ا رسا  بالكرة الط

 سددددددددددددددتراتيجية البطاقددددددددددددددات املروحيددددددددددددددة تددددددددددددددتيير تددددددددددددددي خفددددددددددددددئ ا خفدددددددددددددداق املعرتددددددددددددددي وتعلددددددددددددددم ميددددددددددددددارة ان  فرضةةةةةةةةةةةةةةية البحةةةةةةةةةةةةةةث

 استقبا  ا رسا  بالكرة الطائرة للطالبات.

 مجاالت البحث:

 جامعة بغداد-طالبات املرحلة الثانية تي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات : املجال ال شري 

 . 2021\4\1 - 2020\12\1للمدة من  : ال الزمانياملج

 جامعة بغداد-: الساحة الخارجية والقاعات الدراسية تي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات املجال املكاني

 تحديد املصطلحات:

 استراتيجية البطاقات املروحية

شدددددددددددطة املختلفدددددددددددة التدددددددددددي يمارسددددددددددديا املدددددددددددتعلم ىدددددددددددي "اسدددددددددددتراتيجية مدددددددددددن اسدددددددددددتراتيجيات الدددددددددددتعلم اليشددددددددددد  قائمدددددددددددة عيددددددددددد  ا ن

والتددددددددي ييددددددددتو عنهددددددددا سددددددددلوكيات تعتمددددددددد عيدددددددد  مشدددددددداركة املددددددددتعلم الفاعلددددددددة وا يجابيددددددددة تددددددددي املوقددددددددف التعلي ددددددددي وتسدددددددداعد تددددددددي تنميددددددددة 

 . (ktait-www.ghassan".)غسان قطيط العمقات ا جتماعية بين املتعلمين وبين املعلم

 االخفاق املعرفي

 عددددددددددرف بتندددددددددده "تعددددددددددرض التلميدددددددددد  لصددددددددددعوبة تددددددددددي ا نتبدددددددددداه للمعلومددددددددددة التددددددددددي يكتسدددددددددداها مددددددددددن املحددددددددددي  البي ددددددددددي وكدددددددددد لك تددددددددددي 

ادراكيدددددددددا وفيميدددددددددا وبالتدددددددددالي صدددددددددعوبة تخزينهدددددددددا واسدددددددددترجاعيا عندددددددددد الحاجدددددددددة ال هدددددددددا وعددددددددددم ربطيدددددددددا باملعلومدددددددددات السدددددددددابقة املخزوندددددددددة 

".)يسةةةةةةةةرا شةةةةةةةةعبان ابةةةةةةةةراهيم ,محمةةةةةةةةد مواقددددددددف وميددددددددام الددددددددتعلم املختلفددددددددة تددددددددي الدددددددد اكرة وبالتددددددددالي صددددددددعوبة دمجيددددددددا وتو يفيددددددددا تددددددددي

 ( .186,ص  2019مصطفى, 

 البحث اجراءات -2

 منهج البحث 2-1

اتبعدددددددددددت الباحثدددددددددددات املدددددددددددنرج التجريبدددددددددددي ملمئمتددددددددددده طبيعدددددددددددة البحدددددددددددث وذلدددددددددددك  ن املدددددددددددنرج التجريبدددددددددددي بدددددددددددو اقدددددددددددرب منددددددددددداهج 

اعتمددددددددددددددت الباحثدددددددددددددات تصدددددددددددددميم املجمدددددددددددددوعتين  بولقدددددددددددددد (256, ص  1979".)احمةةةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةةةدر,البحدددددددددددددث العل دددددددددددددي لحدددددددددددددل املشددددددددددددداكل

 املتكافئتين ذات ا ختبار القبيي والبعدي.

 مجتمع البحث وعينته 2-2

جامعدددددددة -تدددددددم تحديدددددددد مجتمدددددددع البحدددددددث بطالبدددددددات املرحلدددددددة الثانيدددددددة تدددددددي كليدددددددة التربيدددددددة البدنيدددددددة وعلدددددددوم الرياضدددددددة للبندددددددات

ن اربددددددددددددددع  ددددددددددددددعب ىددددددددددددددي:  أب بب جب د(ب وتددددددددددددددم ( طالبددددددددددددددة يمددددددددددددددثل108( والبددددددددددددددالغ عددددددددددددددددبن  2020-2021بغددددددددددددددداد للعددددددددددددددام الدراردددددددددددددد ي  

اختيددددددددار عينددددددددة البحددددددددث مددددددددن  ددددددددعبتين بالطريقددددددددة العشددددددددوائية وبتسددددددددلوب القرعددددددددة لتمثددددددددل أحدددددددددبما املجموعددددددددة التجريبيددددددددة والتددددددددي 

غ لتمثلددددددددددددددت بالشدددددددددددددددعبة أ( والتددددددددددددددي تدددددددددددددددتعلم ميددددددددددددددارة اسدددددددددددددددتقبا  ا رسددددددددددددددا  باسدددددددددددددددتعما  اسددددددددددددددتراتيجية البطاقدددددددددددددددات املروحيددددددددددددددة والبدددددددددددددددا

وعدددددددددددددة الضدددددددددددددابطة فقددددددددددددددد تمثلدددددددددددددت بشددددددددددددددعبة  ج( والتدددددددددددددي تدددددددددددددتعلم ميددددددددددددددارة اسدددددددددددددتقبا  ا رسددددددددددددددا  ( طالبدددددددددددددةب امددددددددددددددا املجم20عدددددددددددددددبن 

( طالبدددددددددةب وبددددددددد لك بلدددددددددغ عددددددددددد عيندددددددددة التجربدددددددددة 20املدددددددددادة وقدددددددددد بلدددددددددغ عدددددددددددبن  باسدددددددددتعما  األسدددددددددلوب املتبدددددددددع مدددددددددن قبدددددددددل مدرسدددددددددة

 %( من مجموع مجتمع األصل. 37.03  ( طالبة وبيسبة مئوية بلغت40الرئيسة  

 االختبارات 2-3

 س االخفاق املعرفيمقيا 2-3-1

لغددددددددددرض التحقددددددددددق مددددددددددن قيدددددددددداس ا خفدددددددددداق املعرتدددددددددديب قامددددددددددت الباحثددددددددددات بددددددددددا طمع عيدددددددددد  ادبيددددددددددات الدراسددددددددددات السددددددددددابقة 

وا طدددددددددر النظريدددددددددة ذات العمقدددددددددة باملوضدددددددددوع وتدددددددددي ضدددددددددوا ذلدددددددددك اعتمددددددددددت الباحثدددددددددة عيددددددددد  مقيددددددددداس ا خفددددددددداق املعرتدددددددددي املعدددددددددد مدددددددددن 

( فقددددددددددرة وأمددددددددددام كددددددددددل منهددددددددددا اربعددددددددددة بدددددددددددائل 25يدددددددددداس مددددددددددن  يتكددددددددددون املق ب  ذ(121, ص2018)رواء وليةةةةةةةةةةد عبةةةةةةةةةةد الوهةةةةةةةةةةاب, قبددددددددددل

http://www.ghassan-ktait/
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( عنددددددددددددد التصددددددددددددحيح تتخدددددددددددد  ا و ان  
 
ب أبدددددددددددددا

 
ب نددددددددددددادرا

 
ب أحيانددددددددددددا

 
( ب وبدددددددددددد لك تكددددددددددددون اعيدددددددددددد  درجددددددددددددة 1ب2ب 3ب 4لإلجابددددددددددددة ىددددددددددددي  دائمددددددددددددا

 التدددددددددي وبحسدددددددددب تعليمدددددددددات املقيددددددددداس (ب62.5( وبوسددددددددد  فرضددددددددد ي  25( درجدددددددددة وادندددددددددى درجدددددددددة  100يمكدددددددددن الحصدددددددددو  عل هدددددددددا ىدددددددددي  

يل الددددددد ي  ستر دددددددد بددددددده املسدددددددتجيب تدددددددي أينددددددداا اسدددددددتجابته لفقدددددددرات املقيددددددداسب لددددددد لك فدددددددان تعليمدددددددات املقيددددددداس تعدددددددد بمثابدددددددة الددددددددل

بددددددددددين ف هددددددددددا للمسددددددددددتجيب الغددددددددددرض مددددددددددن املقيدددددددددداس وكيفيددددددددددة ا جابددددددددددة عليدددددددددده مددددددددددع مثددددددددددا  توضدددددددددديحيب واكددددددددددد ف هددددددددددا ضددددددددددرورة اختيددددددددددار  ي 

 (.1امللحق  )ينظر  جيب( أمام البديل ال ي  عبر عن املستاملستجيب ألحد  البدائل األربع بوضح عممة 

 اختيار اختبار استقبال االرسال بالكرة الطائرة 2-3-2

ثين سدددددددابقينب وبدددددددو اختبدددددددار مقدددددددنن ومسدددددددتعمل مدددددددن قبدددددددل بددددددداح اختبدددددددار اسدددددددتقبا  ا رسدددددددا  بدددددددالكرة الطدددددددائرةتدددددددم اختيدددددددار 

 وا ختبار كما يتتي:

 (.135,ص 2012اخرون(,نجالء عباس نصيف)و ) .األداا الفني مليارة استقبا  ا رسا  : اسم االختبار -

 قياس املستو  املياري  ستقبا  ا رسا  بال راعين من األسفل عن طريق الخبراا. : الغرض من االختبار -

( كددددددددددرات طددددددددددائرةب  ددددددددددري  قيدددددددددداسب ترسددددددددددم دائددددددددددرة تددددددددددي منتصددددددددددف 3ملعددددددددددب كددددددددددرة طددددددددددائرة القددددددددددانونيب   : األدوات املسةةةةةةةةةةتعملة -

( متدددددددددددرب أمددددددددددا املسدددددددددددافة بدددددددددددين 4.5ز الددددددددددددائرة وخددددددددددد  الجددددددددددانبي امللعددددددددددب تدددددددددددي املنطقددددددددددة الخلفيدددددددددددة اذ تكدددددددددددون املسددددددددددافة بدددددددددددين مركدددددددددد

( أمتددددددددددارب 3  ( متددددددددددر ويكدددددددددون قطربددددددددددا1.5ن املسدددددددددافة بددددددددددين مركدددددددددز الدددددددددددائرة ومحيطيدددددددددا  أ( أمتددددددددددار و 3مركزبدددددددددا وخدددددددددد  الرجدددددددددوم  

 (.1  كما موضح تي الشكل

وبدددددددددو تدددددددددي  يقدددددددددف املختبدددددددددر داخدددددددددل الددددددددددائرة وبدددددددددو مواجددددددددده للشدددددددددبكة وعيددددددددد  املددددددددددرب ارسدددددددددا  الكدددددددددرة  ليددددددددده : مواصةةةةةةةةةفات األداء -

 ب ا املكان ليقوم باستقباليا عي  أن يوجييا داخل املنطقة األمامية  عطى لكل مختبر يمث محاو ت. 

يددددددددددتم تقددددددددددويم أداا املختبددددددددددر تددددددددددي املحدددددددددداو ت الددددددددددثمث عددددددددددن طريددددددددددق الخبددددددددددراا ويكددددددددددون تقسدددددددددديم الدرجددددددددددة  : طريقةةةةةةةةةةة الت ةةةةةةةةةةجيل -

 :كا تي

 . (3القسم التحضيري ودرجته   -

 . (5الرئيس ي ودرجته   القسم -

 . (2: ودرجته  القسم الختامي -

 عددددددددن اسددددددددتخراج الوسدددددددد  
 
وتددددددددم حسدددددددداب الدرجددددددددة النهائيددددددددة عددددددددن طريددددددددق ايجدددددددداد الوسدددددددد  الحسددددددددابي للمحدددددددداو ت فضددددددددم

 الحسابي لتقييم الخبراا الثمث.

 يوضح اختبار استقبا  ا رسا  بالكرة الطائرة (1شكل )

 
 األسس العلمية للمقياس واالختبار:  2-3-3

 االختبارصدق املقياس و -1

 عددددددد الصددددددددق مدددددددن ابدددددددم املعددددددداممت ألي اختبدددددددار وبدددددددو "مدددددددد  صدددددددمحية ا ختبدددددددار او املقيددددددداس تدددددددي قيددددددداس مدددددددا وضدددددددع مدددددددن 

بو يجدددددددددداد صدددددددددددق ا ختبددددددددددارات تددددددددددم اسددددددددددتعما  صدددددددددددق  (64, ص 2013سةةةةةةةةةةعاد عبةةةةةةةةةةد الحسةةةةةةةةةةين وهيةةةةةةةةةةب )وآخةةةةةةةةةةرون , )اجلدددددددددده".

رسدددددددددددا ( عيددددددددددد  مجموعدددددددددددة مدددددددددددن الخبدددددددددددراا املحتدددددددددددو  عدددددددددددن طريدددددددددددق عدددددددددددرض املقيددددددددددداس وا ختبدددددددددددار  ا خفددددددددددداق املعرتددددددددددديب اسدددددددددددتقبا  ا  

  ( .2)ينظر امللحقاملدرجة أسمائهم
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 ثبات املقياس واالختبار-2

تدددددددددددم  يجددددددددددداد يبدددددددددددات املقيددددددددددداس وا ختبدددددددددددار عدددددددددددن طريدددددددددددق  عدددددددددددادة ا ختبدددددددددددارب  ذ تدددددددددددم  عدددددددددددادة تطبيدددددددددددق  ا خفددددددددددداق املعرتددددددددددديب 

( طالبددددددددددات مددددددددددن 5عددددددددددددبن  اختبددددددددددار اسددددددددددتقبا  ا رسددددددددددا ( عيدددددددددد  العينددددددددددة نفسدددددددددديا التددددددددددي أجريددددددددددت التجربددددددددددة ا سددددددددددتطمعية البددددددددددالغ

  ( أيام تم  عادة تطبيقيا عي  العينة نفسيا.9( وبعد مرور 8/12/2020 عبة  ج( بتاري   

 لتجربة الرئيسيةا 2-4-4

:
ً
 االختبارات القبلية أوال

( تدددددددددددددددي القاعدددددددددددددددة 20/12/2020تدددددددددددددددم  جدددددددددددددددراا ا ختبدددددددددددددددارات القبليدددددددددددددددة ا خفاق املعرتددددددددددددددديب اسدددددددددددددددتقبا  ا رسدددددددددددددددا ( بتددددددددددددددداري   

جامعدددددددددددة بغدددددددددددداد بعدددددددددددد  عطددددددددددداا وحددددددددددددتين تعدددددددددددريفيتين مليدددددددددددارة -ليدددددددددددة التربيدددددددددددة البدنيدددددددددددة وعلدددددددددددوم الرياضدددددددددددة للبنددددددددددداتالداخليدددددددددددة تدددددددددددي ك

التكدددددددافؤ بدددددددين املجمدددددددوعتينب  اسدددددددتقبا  ا رسدددددددا  ألخددددددد  فكدددددددرة أوليدددددددة عدددددددن امليدددددددارةب واعتمددددددداد نتدددددددائو بددددددد ه ا ختبدددددددارات تدددددددم  جدددددددراا

 (.1وكما بو مبين تي الجدو   

ن املجمددددددددوعتين الضددددددددابطة والتجريبيددددددددة تددددددددي ا خفدددددددداق املعرتددددددددي واسددددددددتقبا  ا رسددددددددا  يبددددددددين نتددددددددائو د لددددددددة الفددددددددروق بددددددددي (1جةةةةةةةةدول )

 بالكرة الطائرة

 املتغيرات
( tقيمة ) املجموعة الضابطة املجموعة التجري ية

 املحسوبة

مستوى 

 الخطا
 الداللة نوع

 ع س   ع س  

 غير معنوي  1.66 0.78 0.38 3.82 0.75 3.33 استقبال اإلرسال

 غير معنوي  0.54 1.25 3.49 69.26 5.12 71.34 رفياإلخفاق املع

مما  عني عدم ( ب 0.05مستو  الد لة جاات أكبر من مستو  الد لة ( املحسوبة و t( أن قيم  1تبين نتائو الجدو  

ب مما وجود فروق معنوية بين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية تي ا خفاق املعرتي واستقبا  ا رسا  بالكرة الطائرة 

 .ينيد  عي  تكافؤ املجموعتين تي باذين املتغير 

:
ً
 تنفيذ مفردات استراتيجية البطاقات املروحية ثانيا

عقيةةةةةةةةةل عبةةةةةةةةةدهللا و)(2010سةةةةةةةةةعد حمةةةةةةةةةاد الجميلةةةةةةةةةي , بعدددددددددد اطدددددددددمع الباحثدددددددددات عيددددددددد  العديدددددددددد مدددددددددن املصدددددددددادر العلميدددددددددة

لكرة الطدددددددددائرة باسددددددددتعما  اسدددددددددتراتيجية ب تددددددددم  عدددددددددداد وحدددددددددات تعليميددددددددة لدددددددددتعلم ميددددددددارة اسدددددددددتقبا  ا رسددددددددا  بددددددددا(1988الكاتةةةةةةةةب ,

( وحددددددددددددددددة تعليميددددددددددددددة تدددددددددددددددي 2( وحدددددددددددددددات تعليميدددددددددددددددة وبمعددددددددددددددد   6البطاقددددددددددددددات املروحيدددددددددددددددة للمجموعددددددددددددددة التجريبيدددددددددددددددة مو عددددددددددددددة عيددددددددددددددد   

( دقيقدددددددددددددةب كمدددددددددددددا تدددددددددددددم اعددددددددددددداد أسدددددددددددددئلة للبطاقدددددددددددددات املروحيدددددددددددددةب وقدددددددددددددد 60ا سددددددددددددبوع. وان  مدددددددددددددن الوحددددددددددددددة التعليميدددددددددددددة الواحدددددددددددددة  

 تضمنت الوحدة التعليمية ما يتتي:

( دقيقددددددددددة والدددددددددد ي  شددددددددددمل النددددددددددوا ي ا داريددددددددددة واعطدددددددددداا مجموعددددددددددة مددددددددددن التمرينددددددددددات لبهيئددددددددددة 10مدتدددددددددده   : لقسةةةةةةةةةةم االعةةةةةةةةةةداديا-1

 يس ياجزاا الجسم ملتطلبات القسم الرئ

لتحسدددددددينها ويتكدددددددون  ( دقيقدددددددة  هددددددددف الددددددد  تعلدددددددم ميدددددددارة اسدددددددتقبا  ا رسدددددددا  مدددددددع  عطددددددداا تمدددددددارين45مدتددددددده   : القسةةةةةةةم الةةةةةةةرئيس-2

 من جزئيين بما:

( دقدددددددددائق ويتضدددددددددمن  دددددددددرو امليدددددددددارة مدددددددددع عرضددددددددديا امدددددددددام الطالبدددددددددات مدددددددددن قبدددددددددل مدرسدددددددددة املدددددددددادة 10مدتددددددددده  : تعليمةةةةةةةةةيالجانةةةةةةةةةب ال-أ

 عدددددددددن تو يدددددددددع البطاقدددددددددات املروحيدددددددددة الددددددددد  املجددددددددداميع والتدددددددددي تحدددددددددوي كدددددددددل بطاقدددددددددة عيددددددددد  سدددددددددؤا  تخددددددددد  مدددددددددا تدددددددددم ذكدددددددددره تدددددددددي 
 
بفضدددددددددم

بطاقدددددددات عيددددددد   دددددددكل مروحدددددددة محاضدددددددرات سدددددددابقة بعدددددددد تقسددددددديم املتعلمدددددددات الددددددد  مجددددددداميعب اذ تقدددددددوم الطالبدددددددة األولددددددد  بمسدددددددك ال

والطالبدددددددددددة الثانيدددددددددددة تقدددددددددددوم بندددددددددددحب احدددددددددددد البطاقدددددددددددات األربعدددددددددددة والطالبدددددددددددة الثالثدددددددددددة تقدددددددددددوم بقدددددددددددرااة البطاقدددددددددددة والطالبدددددددددددة الرابعدددددددددددة 

 تجيب عي  البطاقة ويتم التدوير فيما بينهم تي كل درس.

 دي فضددم احتدواا البطاقدات عيدد  ( دقيقدة  هددف الد  تطبيددق مدا تدم اكتسددابه تدي الجاندب التعلي35مدتدده   : الجانةب التطبيقةي-ب

 تمرينات وتم تنفي با من خم  مسك البطاقة يم  حاها يم قرااوها وتطبيق التمارين من قبل الطالبات.
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( دقدددددددددائق  عطددددددددداا تمريندددددددددات ارتخددددددددداا أو لعبدددددددددة صدددددددددغيرة مدددددددددع  عطددددددددداا التغ يدددددددددة الراجعدددددددددة لجميدددددددددع 5مدتددددددددده   : القسةةةةةةةةةم الختةةةةةةةةةامي-3

وقدددددددد تدددددددم تنفيددددددد  املدددددددنرج للفتدددددددرة  (,3)ينظةةةةةةةر امللحةةةةةةةقكانهدددددددا وأداا التحيدددددددة وا نصدددددددراف املتعلمدددددددات ومدددددددن يدددددددم  عدددددددادة األدوات  لددددددد  م

( كمدددددددددددددا تدددددددددددددم  عطددددددددددددداا وحددددددددددددددة تعريفيدددددددددددددة عدددددددددددددن كيفيدددددددددددددة تنفيددددددددددددد  ا سدددددددددددددتراتيجية مدددددددددددددع 25/1/2021( ولغايدددددددددددددة  2020/ 21/12مدددددددددددددن  

ثنددددددداا عيددددددد  تقسددددددديمين  لددددددد  مجددددددداميع صدددددددغيرة غيدددددددر متجانسدددددددةب كمدددددددا قامدددددددت مدرسدددددددة املدددددددادة بالسدددددددماع  لددددددد   جابدددددددات الطالبدددددددات وال

ا جابدددددددة الصدددددددحيحة وتصدددددددحيح ا جابدددددددة الخطدددددددتب مدددددددع قيدددددددام مدرسدددددددة املدددددددادة أيضدددددددا بمتابعدددددددة املتعلمدددددددات عندددددددد تنفيددددددد  التمريندددددددات 

 مع تقديم التغ ية الراجعة تي أيناا وبين التمريناتب أما املجموعة الضابطة فقد نف ت أسلوب املدرسة املتبع.

 
ً
تبدددددددددارات البعديدددددددددة لكدددددددددل مدددددددددن  ا خفددددددددداق املعرتددددددددديب ميدددددددددارة اسدددددددددتقبا  ا رسدددددددددا ( تدددددددددم  جدددددددددراا ا خ : االختبةةةةةةةةةارات البعديةةةةةةةةةة : ثالثةةةةةةةةةا

عيدددددددد  أفددددددددراد عينددددددددة البحددددددددث بعددددددددد ا نبهدددددددداا مددددددددن تنفيدددددددد  مفددددددددردات اسددددددددتراتيجية البطاقددددددددات املروحيددددددددةب  ذ تددددددددم  جددددددددراا ا ختبددددددددارات 

  لقبلية.( وقد تم التتكيد عي  وهيئة نفس الظروف التي أجريت  ها ا ختبارات ا26/1/2021البعدية بتاري   

ملعالجدددددددددددددة البيانددددددددددددداتب  ذ اسدددددددددددددتعملت الباحثدددددددددددددات  (spss)تدددددددددددددم اسدددددددددددددتعما  الحقيبدددددددددددددة ا حصدددددددددددددائية  : الوسةةةةةةةةةةةةةائل اإلحصةةةةةةةةةةةةةائية 2-5

 تية:الوسائل ا حصائية ا 

 اليسبة املئوية . 1

 الوس  الحسابي. 2

 ا نحراف املعياري. 3

 معامل ا رتبان البسي   بيرسون(. 4

 ( للعينات املتنا رةtاختبار   5

 للعينات غير املتنا رة.( tاختبار   6

 عرض النتائت وتحليلها ومناقشتها-3

 ملتغيرات البحث وتحليلها عرض نتائت االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجري ية والضابطة3-1

يبدددددددددددين نتدددددددددددائو د لدددددددددددة الفدددددددددددروق بدددددددددددين ا ختبدددددددددددارات القبليدددددددددددة والبعديدددددددددددة تدددددددددددي ا خفددددددددددداق املعرتدددددددددددي واسدددددددددددتقبا  ا رسدددددددددددا   (2جةةةةةةةةةةةدول )

 موعة التجريبيةللمج

 املتغيرات
س  االختبارات البعدية االختبارات القبلية

 ف
 ع ف

( tقيمة )

 املحسوبة

مستوى 

 الخطا

 نوع

 ع س   ع س   الداللة

 معنوي  0.001 4.53 0.17 3.65 0.92 6.98 0.75 3.33 استقبال اإلرسال

 عنوي م 0.000 19.05 1.34 22.9 3.78 48.44 5.12 71.34 اإلخفاق املعرفي

مما يد  ( ب 0.05مستو  الد لة جاات أصغر من مستو  الد لة ( املحسوبة و t  ( أن قيم2تبين نتائو الجدو  

عي  وجود فروق معنوية بين ا ختبارات القبلية والبعدية تي ا خفاق املعرتي واستقبا  ا رسا  بالكرة الطائرة للمجموعة 

 التجريبية ولصالح ا ختبارات البعدية.

يبدددددددددددين نتدددددددددددائو د لدددددددددددة الفدددددددددددروق بدددددددددددين ا ختبدددددددددددارات القبليدددددددددددة والبعديدددددددددددة تدددددددددددي ا خفددددددددددداق املعرتدددددددددددي واسدددددددددددتقبا  ا رسدددددددددددا   (3دول )جةةةةةةةةةةة

 للمجموعة الضابطة 

 املتغيرات
 االختبارات البعدية االختبارات القبلية

 ع ف س ف
( tقيمة )

 املحسوبة

مستوى 

 الخطا

 نوع

 ع س   ع س   الداللة

 معنوي  0.001 3.67 0.35 1.39 0.73 5.21 0.38 3.82 استقبال اإلرسال

 معنوي  0.000 14.72 0.32 12.97 3.17 56.29 3.49 69.26 اإلخفاق املعرفي
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مما يد  عي  (ب 0.05مستو  الد لة جاات أصغر من مستو  الد لة ( املحسوبة و t( أن قيم  3تبين نتائو الجدو  

عدية تي ا خفاق املعرتي واستقبا  ا رسا  بالكرة الطائرة للمجموعة وجود فروق معنوية بين ا ختبارات القبلية والب

 الضابطة ولصالح ا ختبارات البعدية.

 ملتغيرات البحث وتحليلها عرض نتائت الفروق في االختبارات البعدية بين املجموعتين التجري ية والضابطة 3-2

ا خفددددددداق املعرتدددددددي واسدددددددتقبا  ا ارسدددددددا  بدددددددين املجمدددددددوعتين  يدددددددن نتدددددددائو د لدددددددة الفدددددددروق تدددددددي ا ختبدددددددارات البعديدددددددة تدددددددي (4جةةةةةةةدول )

 التجريبية والضابطة

 املتغيرات
( tقيمة ) املجموعة الضابطة املجموعة التجري ية

 املحسوبة
 نوع الداللة مستوى الخطا

 ع س   ع س  

 معنوي  0.001 3.89 0.73 5.21 0.92 6.98 استقبال اإلرسال

 معنوي  0.000 5.32 3.17 56.29 3.78 48.44 اإلخفاق املعرفي

( 0.05( املحسددددددددددوبة ومسددددددددددتو  الد لددددددددددة جدددددددددداات أصددددددددددغر مددددددددددن مسددددددددددتو  الد لددددددددددة t( أن قدددددددددديم  4  تبدددددددددين نتددددددددددائو الجدددددددددددو  

ب ممدددددددا يدددددددد  عيددددددد  وجددددددددود فدددددددروق معنويدددددددة تدددددددي ا ختبددددددددارات البعديدددددددة تدددددددي ا خفددددددداق املعرتددددددددي واسدددددددتقبا  ا رسدددددددا  بدددددددالكرة الطددددددددائرة 

 لصالح التجريبية.بين املجموعتين التجريبية والضابطة و 

 مناقشة النتائت 3-3

( تبددددددددددددين بدددددددددددتن بندددددددددددداك فدددددددددددروق معنويدددددددددددة بددددددددددددين ا ختبدددددددددددارات القبليددددددددددددة والبعديدددددددددددة تددددددددددددي 3ب2مدددددددددددن خدددددددددددم  نتددددددددددددائو الجددددددددددددولين 

ا خفددددددددددددددداق املعرتدددددددددددددددي واسدددددددددددددددتقبا  ا رسدددددددددددددددا  وللمجمدددددددددددددددوعتين التجريبيدددددددددددددددة والضدددددددددددددددابطة ولصدددددددددددددددالح ا ختبدددددددددددددددارات البعديدددددددددددددددة وتعدددددددددددددددزو 

البطاقددددددددددات املروحيددددددددددة واألسددددددددددلوب املتبددددددددددع مددددددددددع املجموعددددددددددة الضددددددددددابطة كددددددددددان ليمددددددددددا الباحثددددددددددات سددددددددددبب ذلددددددددددك  لدددددددددد  أن اسددددددددددتراتيجية 

 تدددددددددددي خفدددددددددددئ ا خفددددددددددداق املعرتدددددددددددي وتعلدددددددددددم ميدددددددددددارة اسدددددددددددتقبا  ا رسدددددددددددا  بدددددددددددالكرة الطدددددددددددائرةب ذ تدددددددددددم تنفيددددددددددد  اسدددددددددددتراتيجية 
 
 ميمدددددددددددا

 
دورا

ابم تدددددددي البطاقدددددددات املروحيدددددددة واألسدددددددلوب املتبدددددددع مدددددددن قبدددددددل مدرسدددددددة متخصصدددددددة ولدددددددد ها خبدددددددرة تدددددددي مجدددددددا  التددددددددريس وبالتدددددددالي سددددددد

اتبددددددداع األسدددددددس العلميدددددددة الصدددددددحيحة لدددددددتعلم امليدددددددارة و كتسددددددداب الطالبدددددددات معلومدددددددات معرفيدددددددة عدددددددن امليدددددددارةب وبددددددد ا يتفدددددددق بددددددد ا 

مدددددددددع مدددددددددا تم ذكدددددددددره تدددددددددي أن "مدددددددددن الظدددددددددوابر الطبيعيدددددددددة لعمليدددددددددة الددددددددددتعلم بدددددددددو  بدددددددددد ان يكدددددددددون بنددددددددداك تطدددددددددوير تدددددددددي الدددددددددتعلم مددددددددددادام 

لتدددددددددي تتمثدددددددددل تدددددددددي األداا الصدددددددددحيح للشدددددددددرو والعدددددددددرض مدددددددددن يدددددددددم املددددددددددرس يتبدددددددددع خطدددددددددوات األسدددددددددس السدددددددددليمة للدددددددددتعلم والتعلددددددددديم وا

 (.102,ص2002".)ظافر هاشم ,التركيز عليه لحين ترسي  األداا

( وجدددددددددددود فددددددددددروق معنويدددددددددددة بددددددددددين املجمدددددددددددوعتين التجريبيدددددددددددة والضددددددددددابطة تدددددددددددي ا ختبدددددددددددارات 4كمددددددددددا تبدددددددددددين نتددددددددددائو الجددددددددددددو   

ة التجريبيددددددددةب وتعددددددددزو الباحثددددددددات سددددددددبب ذلددددددددك  لدددددددد  البعديددددددددة ملتغيددددددددري ا خفدددددددداق املعرتدددددددديب اسددددددددتقبا  ا رسددددددددا  ولصددددددددالح املجموعدددددددد

اسدددددددتعما  اسدددددددتراتيجية البطاقدددددددات املروحيدددددددة التددددددددي حثدددددددت الطالبدددددددات عيددددددد  ا بتمدددددددام بالجانددددددددب املعرتدددددددي مدددددددن خدددددددم  مشدددددددداركبهن 

داخددددددددددددل املجموعددددددددددددة الواحدددددددددددددة عيدددددددددددد  ا جابددددددددددددة األمددددددددددددر الدددددددددددد ي أد   لددددددددددددد  حدددددددددددد هن عيدددددددددددد  ا طددددددددددددمع والقددددددددددددرااة لدددددددددددديكن متميددددددددددددزات بدددددددددددددين 

 عدددددددددن 
 
 تدددددددددي الحصدددددددددو  عيددددددددد  املعلومدددددددددات و عطددددددددداا ا جابدددددددددة مجمدددددددددوعبهنب فضدددددددددم

 
 ميمدددددددددا

 
أن التندددددددددافس بدددددددددين املجددددددددداميع قدددددددددد أد  دورا

الصدددددددددحيحة وبالتدددددددددالي سدددددددددابم تدددددددددي تعلدددددددددم الطالبدددددددددات وتدددددددددي  يدددددددددادة حماسدددددددددين نحدددددددددو اسدددددددددتعما  العمليدددددددددات العقليدددددددددة لفيدددددددددم مدددددددددا تدددددددددم 

الفعالددددددددددة لتحقيددددددددددق األداا  طرحدددددددددده تددددددددددي أيندددددددددداا الدددددددددددرس.  ذ أن "وضددددددددددع الطالددددددددددب تددددددددددي مواقددددددددددف أو أجددددددددددواا تعليميددددددددددة لتددددددددددوفير البيئددددددددددة

األفضددددددددددل وذلددددددددددك يددددددددددتتي مددددددددددن خددددددددددم  مسدددددددددداعدته تددددددددددي الحصددددددددددو  عيدددددددددد  املعلومددددددددددات وامليددددددددددارات والخبددددددددددرات بشددددددددددكل عل ددددددددددي مدددددددددددروس 

 عددددددددددن اسددددددددددتعما  اسددددددددددتراتيجية  (312ص ,2002 ,محمةةةةةةةةةةد حسةةةةةةةةةةن عمةةةةةةةةةةايرة )ومخطدددددددددد  لدددددددددده بصددددددددددورة  ددددددددددحيحة".
 
ب فضددددددددددم

تيجيات الحديثدددددددددة التدددددددددي لدددددددددم  عتددددددددداد الطالبدددددددددات عيددددددددد  البطاقدددددددددات املروحيدددددددددة سدددددددددابمت تدددددددددي  يدددددددددادة التشدددددددددويق اذ تعدددددددددد مدددددددددن ا سدددددددددترا

تنفيدددددددد با ممددددددددا اكسددددددددببهن املتعددددددددة والتشددددددددوق والسددددددددرور تددددددددي أيندددددددداا تنفيدددددددد  ا سددددددددتراتيجيةب  ذ أن "التنويددددددددع والتجديددددددددد بمددددددددا ا ك ددددددددر 

رجةةةةةةةةةاء حسةةةةةةةةةن ممئمدددددددددة تدددددددددي ايجددددددددداد التشدددددددددويق وا يدددددددددارة واملتعدددددددددة ومدددددددددن يدددددددددم اكتسددددددددداب سدددددددددريع ليحركدددددددددات والفعاليدددددددددات الرياضدددددددددية". 

 (.103, ص 2009, اسماعيل 
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و  نيسددددددددد ى دور التغ يدددددددددة الراجعدددددددددة املقدمدددددددددة سدددددددددواا مدددددددددن قبدددددددددل املددددددددددرس أم الطالبدددددددددات أنفسدددددددددين تدددددددددي أينددددددددداا التمريندددددددددات 

 تددددددددي خفدددددددئ ا خفدددددددداق املعرتدددددددي وتعلددددددددم ميدددددددارة اسددددددددتقبا  ا رسدددددددا ب  ذ  أو بعددددددددبا كددددددددل ذلدددددددك أد 
 
 ن التغ يددددددددة الراجعدددددددة ىددددددددي دورا

بمعلومددددددددددات عددددددددددن سددددددددددير أدائهددددددددددن بشددددددددددكل مسددددددددددتمرب ملسدددددددددداعدوهن تددددددددددي   عددددددددددمم الطالبددددددددددات نتيجددددددددددة تعلميددددددددددن مددددددددددن خددددددددددم  تزويدددددددددددبن

تثبيددددددت ذلددددددك األدااب  ذا كددددددان  سدددددددير تددددددي ا تجدددددداه الصدددددددحيحب أو تعديلدددددده  ذا كددددددان بحاجدددددددة  لدددددد  تعددددددديلب وبددددددد ا  شددددددير  لدددددد  "ارتبدددددددان 

مفيدددددددددددوم التغ يدددددددددددة الراجعدددددددددددة بددددددددددداملفيوم الشدددددددددددامل لعمليدددددددددددة التقددددددددددددويم باعتباربدددددددددددا  حدددددددددددد  الوسدددددددددددائل التدددددددددددي تسدددددددددددتعمل مدددددددددددن أجددددددددددددل 

تحقيدددددددددددق أق دددددددددددد ى مدددددددددددا يمكددددددددددددن تحقيقددددددددددده مددددددددددددن الغايدددددددددددات واألبددددددددددددداف التدددددددددددي تسدددددددددددد   العمليدددددددددددة التعليميددددددددددددة التعلميدددددددددددة  لدددددددددددد  ضدددددددددددمان 

 (.82-68,ص2016مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية, ".)بلوغيا

 االستنتاجات والتوصيات -4

 االستنتاجات 4-1

ميددددددددددددارة اسددددددددددددتقبا  ا رسددددددددددددا   ن  سددددددددددددتراتيجية البطاقددددددددددددات املروحيددددددددددددة دور فعددددددددددددا  تددددددددددددي خفددددددددددددئ ا خفدددددددددددداق املعرتددددددددددددي وتعلددددددددددددم  1

 بالكرة الطائرة للطالبات.

تفددددددددددددوق املجموعدددددددددددددة التجريبيددددددددددددة التدددددددددددددي اسددددددددددددتعملت اسدددددددددددددتراتيجية البطاقدددددددددددددات املروحيددددددددددددة عيددددددددددددد  املجموعددددددددددددة الضدددددددددددددابطة التدددددددددددددي  2

 تعلمت باملنرج املتبع.

سددددددددابمت اسددددددددتراتيجية البطاقددددددددات املروحيددددددددة تددددددددي خفددددددددئ ا خفدددددددداق املعرتددددددددي بحيددددددددث وصددددددددل  لدددددددد  درجددددددددة أقددددددددل مددددددددن الوسدددددددد   3

  ل  تحقيق ذلك.  ألسلوب املتبع( تي حين لم تصل املجموعة الضابطة الفرض ي

 تددددددددددي خفددددددددددئ ا خفدددددددددداق املعرتددددددددددي وتعلددددددددددم ميددددددددددارة اسددددددددددتقبا  ا رسددددددددددا   4
 
 ميمددددددددددا

 
األسددددددددددلوب املتبددددددددددع مددددددددددن قبددددددددددل املدددددددددددرس أد  دورا

 بالكرة الطائرة.

 التوصيات 4-2

 ادة الكرة الطائرة.ضرورة اعتماد  ن  ستراتيجية البطاقات املروحية تي الوحدات التعليمية مل 1

  جراا اختبارات دورية للقدرات العقلية والنفسية ومنها ا خفاق املعرتي للطالبات. 2

ضددددددددددرورة اسدددددددددددتعما  اسدددددددددددتراتيجية البطاقدددددددددددات املروحيددددددددددة ملدددددددددددا ايبتتددددددددددده مدددددددددددن نتدددددددددددائو  يجابيددددددددددة تدددددددددددي خفدددددددددددئ ا خفددددددددددداق املعرتدددددددددددي  3

 وتعلم ميارة استقبا  ا رسا  بالكرة الطائرة.

عيدددددددد  األسددددددداليب وا سددددددددتراتيجيات الحديثددددددددة تددددددددي تعلددددددددم ميدددددددارات الكددددددددرة الطددددددددائرة و  سدددددددديما ميددددددددارة  ضدددددددرورة  طددددددددمع املدرسددددددددين 4

 استقبا  ا رسا .

 جدددددددددراا بحدددددددددوث ودراسدددددددددات اخدددددددددر  عيددددددددد  ميدددددددددارات أخدددددددددر  بدددددددددالكرة الطدددددددددائرة ملعرفيدددددددددا دور اسدددددددددتراتيجية البطاقدددددددددات املروحيدددددددددة  5

 تي تعلم امليارات األخر .

 ي   لعاب وفعاليات رياضية أخر . جراا دراسات أخر  عي  عينات مختلفة وع 6

 املصادر

 . (1979الكويت ب وكالة املطبوعات ب ب اصو  البحث العل ي ومنهاجهاحمد بدر.  1

رجدددددددددداا حسدددددددددددن اسدددددددددددماعيل .تدددددددددددتيير التمرينددددددددددات التوافقيدددددددددددة وا دراكيدددددددددددة تدددددددددددي تطددددددددددوير مسدددددددددددتو  ا داا لدددددددددددبعئ ميدددددددددددارات سدددددددددددمو  2

 (.2009عة بغداد ب الشي  ب رسالة ماجستير ب كلية التربية الرياضية ب جام

رواا وليدددددددددد عبددددددددددد الوبددددددددداب الكددددددددددروي. عمقدددددددددة ا خفدددددددددداق املعرتدددددددددي بالسدددددددددديطرة ا نتبابيدددددددددة والتشددددددددددوه ا دراكدددددددددي لددددددددددد  املرحلددددددددددة  3

 (.2018ا عدادية  جامعة املستنصرية. كلية التربية.

ويددددددددددددائق بغددددددددددددداد ب دار الكتددددددددددددب وال ب 1ب ن . املدددددددددددددخل الدددددددددددد  ا ختبددددددددددددارات الكددددددددددددرة الطددددددددددددائرةولخددددددددددددرون( سددددددددددددعاد عبددددددددددددد الحسددددددددددددين 4

 .(2015ببغداد ب 

ب  عمدددددددددان ب دار 1بج الكدددددددددرة الطدددددددددائرة وتددددددددددريباوها امليدانيدددددددددة مليدددددددددارة ا رسدددددددددا  . ا سدددددددددتقبا  ا عددددددددددادسدددددددددعد حمددددددددداد الجمييدددددددددي.  5

 (.2010دجلة ب



 Vol.15 - No.3 - 2022  141-151  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 149 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 دددددددافر با دددددددم اسدددددددماعيل. ا سدددددددلوب التدريسددددددد ي املتدددددددداخل وتدددددددتييره تدددددددي الدددددددتعلم والتطدددددددور مدددددددن خدددددددم  الخيدددددددارات التنظيميدددددددة  6

 (.2002يم التيس . اطروحة دكتوراه ب  كلية التربية الرياضية ب جامعة بغداد ب املكانية لبيئة تعل

ب  بغدددددددددداد ب مطبعدددددددددة التعلددددددددديم الكدددددددددرة الطدددددددددائرة التددددددددددريب والخطددددددددد  الجماعيدددددددددة والياقدددددددددة البدنيدددددددددةعقيددددددددل عبددددددددددهللا الكاتدددددددددب.  7

 (.1988العالي ب

 .(1999برة ب دار الفكر العربي ب اب  الق 1ب نالكرة الطائرة ب تاري  ب تعلم ب تدريب قانون عيي مصطفى طه.  8

 .ktait-www.ghassanغسان قطي   9

ب عمددددددددددددددان ب دار امليسددددددددددددددرة لليشددددددددددددددر 2ب نأصددددددددددددددو  التربيددددددددددددددة التاريخيددددددددددددددة وا جتماعيددددددددددددددة والنفسدددددددددددددديةمحمددددددددددددددد حسددددددددددددددن عمددددددددددددددايرة .  10

   (.2002والتو يع 

 . 2016بد سمبر  20الوادي العدد  -د محي خضرجامعة الشيي -مجلة الدراسات والبحوث ا جتماعية 11

بغددددددددددددداد ب دار  ب  1ن املبدددددددددددداد  ا ساسددددددددددددية مليددددددددددددارة الكددددددددددددرة الطددددددددددددائرة وطددددددددددددرق تعلميددددددددددددابنجددددددددددددما عبدددددددددددداس نصدددددددددددديف واخددددددددددددرون .  12

 ( .2012الكتب ب 

 سددددددددرا  ددددددددعبان ابددددددددرابيم ومحمددددددددد مصددددددددطفى عليددددددددوة. ا خفدددددددداق املعرتددددددددي وعمقتدددددددده بكددددددددل مددددددددن ا ندددددددددماج املدرردددددددد ي والتوافددددددددق  13

 . (2019تممي  الصف الثاني ا عداديب جامعة بور سعيدب كلية التربية ب الدرار ي ل

 

 يبين مقياس ا خفاق املعرتي (1ملحق )

 

 عزيزتي الطالبة:

  تدددددددددتيير اسدددددددددتراتيجية البطاقدددددددددات املروحيدددددددددة تدددددددددي خفدددددددددئ ا خفددددددددداق املعرتدددددددددي  تددددددددروم الباحثدددددددددات  جدددددددددراا البحدددددددددث املوسدددددددددوم

رة للطالبدددددددددات((ب لددددددددد ا نضدددددددددع بدددددددددين يدددددددددديك مجموعدددددددددة مدددددددددن الفقدددددددددرات املطلدددددددددوب وتعلدددددددددم ميدددددددددارة اسدددددددددتقبا  ا رسدددددددددا  بدددددددددالكرة الطدددددددددائ

( أمدددددددام كدددددددل فقدددددددرة وتحدددددددت البدددددددديل املناسدددددددبب وعددددددددم تدددددددرك أي فقدددددددرة قرااوهدددددددا بتدددددددتني وصدددددددبرب وتكدددددددون ا جابدددددددة بوضدددددددع عممدددددددة  

 -من دون  جابةب وكما تي املثا  ا تي:

 مثا //

 
 
  أبدا

 
  نادرا

 
  أحيانا

 
 ت الفقرة دائما

  √   
 
ب يم أعيد قرااته مرة يانية. أقرأ  يئا

 
 1 يم أكتشف أني لم أمعن النظر فيه جيدا

  

 
ً
  أبدا

ً
  نادرا

ً
  أحيانا

ً
 ت الفقرة دائما

ب يم أعيد قرااته مرة يانية.    
 
 يم أكتشف أني لم أمعن النظر فيه جيدا

 
 1 أقرأ  يئا

 2 .أنس ى سبب انتقالي من مكان ال  اخر تي البيت    

 3 حظة ار ادات السممة العامة املوجودة تي الطريق.أفشل تي مم     

 4 أخل  بين اليسار واليمين عندما يطلب مني تحديد اتجاه ما.    

 5 أيناا السير تي الشارع. أصطدم بالناس تي    

 6 أتتكد عدة مرات فيما  ذا قمت بإطفااب الضوا او النار او قفل الباب.    

 7 ما التقي  هم.أنس ى أسماا ا فراد عند    

 ما ومن يم ادرك بعد حينب انه  شكل ابانة للطرف املقابل.    
 
 8 أقو   يئا

 بعمل لخر.    
 
 9 أعجز عن سماع محادية ا فراد لي ب عندما أكون منهمكا

 10 أفقد السيطرة عي  امور  تافه ب ومن يم أندم عي  ذلك.    

http://www.ghassan-ktait/
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ً
  أبدا

ً
  نادرا

ً
  أحيانا

ً
 ت الفقرة دائما

 11 دون  جابة أليام عدة.أترك رسائل الياتف اليامة باملرسلة ب    

    
ب لكندي 

 
أفشل تي تحديد الجية التدي أتجده  ل هداب عنددما أكدون تدي طريدق أعرفده جيددا

 قلما أذبب  ليه.
12 

 13 أعجز عن رؤية ما اريد  راؤه من السوق عي  الرغم من وجوده بناك.    

 14 أعجز عن استعما  الكلمات املناسبة تي كثير من املواقف.    

 15 أواجه صعوبة تي اتخاذ القرارات املصيرية.    

 16 أنس ى املواعيد.    

 17 أنس ى املكان ال ي أضع فيه أغراض ي.    

    
تخدتل  عيدديال ا مددورب فكثيدرا مددا أقددوم برمدي أ ددياا أريددد ا حتفدا   هدداب واحددتفظ بمددا 

 أريد أن أرميه.
18 

 19 ا ملوضوع ما.تيتابني أحمم اليقظة ب عندما يكون عيي ا صغا    

 20 أنس ى أسماا أصدقا ي املقربين لي.    

    
يصدددعب عيددديال  كمدددا  األعمدددا  املوكلدددة لدددي اينددداا العمدددل تدددي املندددز ب لشدددرود ذبندددي أينددداا 

 العمل بشكل غير قصدي.
21 

 22 أنس ى الكلمات أيناا املحادياتب عي  الرغم من أنها تكون عي  طرف لساني.    

 23 ا أتيت لشرائه من السوق.أعجز عن ت كر م    

 24 تسق  األ ياا من يدي دون قصد.    

 25 أعجز عن قو  أي ش يا تي كثير من املواقف.    

 

 يبين اسماا السادة الخبراا واملختصين ال ين تم عرض املقياس عل هم (2ملحق )

 مكان العمل التخصص االسم ت

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات -داد جامعة بغ التعلم الحركي أ.د. اسيل جليل كاطع 1

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات -جامعة بغداد  الكرة الطائرة أ.د. بد  عبد السميع 2

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات -جامعة بغداد  اختبارات وقياس أ.م.د. وردة عيي 3

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات -جامعة بغداد  الطائرة الكرة أ.م.د. سندس مور ى 4

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات -جامعة بغداد  الكرة الطائرة م.د.  يباا احمد 5
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 استراتيجية البطاقات املروحية يبين وحدة تعليمية باستعما  (3ملحق )

   خفئ ا خفاق املعرتي استقبا  ا رسا تعلم ميارة  :الهدف التعليمي

 دقيقة 60 : الزمن   التجريبية : املجموعة    : التاريخ

األاهداف 

 السلوكية

 تفيم ما املقصود بميارة استقبا  ا رسا  -جعل الطالبة تي نهاية الدرس قادرة عي :-

 تقبا  ا رسا تؤدي ميارة اس -تحدد املباد  األساسية لتكنيك ميارة استقبا  ا رسا   -

 كرات طائرةب ملعب ب مصطبة االأوات واألجهزة

 القسم االعدادي

 دقيقة 10

دقدددددائق( : مجموعدددددة مدددددن التمريندددددات لبهيئدددددة 3 حمددددداا عدددددام   -دقيقدددددة(: أخددددد  الغيددددداب ووهيئدددددة األدوات . 2املقدمدددددة  -

 دقائق( :  حماا بالكرات.5 حماا خاص   - عضمت ومفاصل الجسم .

 القسم الرئيس:

 ( دقيقة45)

 الجانب التعليمي-

 ( دقائق10)

اعطدداا مقدمددة عددن ميددارة اسددتقبا  ا رسددا  فضددم  عددن  ددرو وضددعية الجسددم الصددحيحة ألداا ميددارة اسددتقبا   -

 ا رسا  يم عرض امليارة أمام الطالبات.

ات  لدد  ( ويددم تقددوم بتقسدديم الطالبدد4-3-2-1تقددوم املدرسددة بإعددداد اربددع بطاقددات تحتددوي كددل بطاقددة عيدد  سددؤا    -

مجاميع كل مجموعة تحتوي عي  أربع طالبات ويتم تباد  امليام بين الطالبات ألدائها كليا  مسك البطاقات عي  

قددددرااة السددددؤا ب ا جابددددة( مناقشددددة  جابددددة الطالبددددات عيدددد  األسددددئلة والثندددداا عيدددد   - ددددكل مروحددددة ب ددددحب البطاقددددة

 املجموعة األفضل.

 الجانب التطبيقي

 ( دقيقة35)
 لتنظيما التمارين

 

يددتم تنفيدد  التمرينددات املوجددودة داخددل البطاقددات ويددتم تبدداد  امليددام  -

 بين الطالبات تي التمرينات ا ربعة

تقددف الطالبددات عيدد   ددكل مجدداميع داخددل ملعددب الكددرة الطددائرة كددل  -

مجموعدددة اربددددع طالبددددات وتقددددوم كددددل طالبددددة بتنفيدددد  ميددددارة ا سددددتقبا  

 بدون كرة

تدددي ملعددددب الكدددرة الطددددائرة  تقدددف كدددل اربددددع طالبدددات مدددن كددددل مجموعدددة -

وتقوم كل طالبة برمي الكرة عاليا تي مستو  الرأس وتركيدا تسدق  

عيدد  السدداعدين يددم اسددتقباليا مددن ا سددفل ملددرة واحدددة وبكدد ا يكددرر 

 الرمي وا ستقبا 

تقددوم احددد  الطالبددات برمددي الكددرة الدد   ميلبهددا الواقفددة بحيددث تكددون  -

ي الدددددرجلين لتدددددؤدي قددددددم عيددددد  ا رض وا خدددددر  عيددددد  املصدددددطبة مدددددع ينددددد

 ا ستقبا .

تقدددددف الطالبدددددات تدددددي مجاميعيدددددا كدددددل مجموعدددددة اربدددددع طالبدددددات ويكدددددون  -

العمددل كددل اينددين معددا ا ولدد  تتخدد  وضددع ا سددتعداد  سددتقبا  الكددرة 

م ولددددددددد ها الكددددددددرة الطددددددددائرة وعنددددددددد 2والثانيددددددددة تقددددددددف اماميددددددددا بمسددددددددافة 

 ا  ارة ترمي الكرة ال  ا ول  لتعيدبا ليا وبك ا بالتباد .

 

 
 

 
 

 
 

 

 القسم الختامي

 ( دقائق5 

 اعطاا تمارين ارتخاا ووهدئة عامة ليجسم او لعبة صغيرة . -

 اعطاا التغ ية الراجعة لجميع املتعلمين -

 اعادة ا دوات ال  مكانها يم ا  عا  با نصراف. -
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عالقة بعض الوظائف اإلدارية بتحسين األداء الوظيفي لدى مسيري أندية ألعاب القوى 

 لذوي االحتياجات الخاصة
 

 2صيد صبري  , 1عصام لعياض ي د.
 سوق أبراس-جامعة محمد الشريف مساعدية -الجزائر  2. 1

i.layadi@univ-soukahras.dz   s.sabri@univ-soukahras.dz  

 

 

نهددددددددددف مدددددددددن خدددددددددم  دراسدددددددددتنا  لدددددددددد   بدددددددددرا  العمقدددددددددة بدددددددددين بعدددددددددئ الو ددددددددددائف ا داريدددددددددة( واألداا الدددددددددو يفي لدددددددددد  مسدددددددددديري 

 30أنديدددددددة ألعددددددداب القدددددددو  لددددددد وي ا حتياجدددددددات الخاصدددددددة بوقدددددددد اسدددددددتخدمنا املدددددددنرج الوصدددددددفي التحلييدددددددي عيددددددد  عيندددددددة تتكدددددددون مدددددددن

الحصددددددددددر الشددددددددددامل وقددددددددددد تددددددددددم اسددددددددددتخدام مسددددددددديرا مددددددددددن أنديددددددددددة ألعدددددددددداب القددددددددددو  لفئددددددددددة الخددددددددددواص بحيددددددددددث تددددددددددم اختياربددددددددددا بطريقددددددددددة 

توجدددددددددد عمقدددددددددة بدددددددددين التخطي بالتنظيمبالرقابدددددددددة واألداا الدددددددددو يفي لدددددددددد  مسددددددددديري  -ا سدددددددددتبيانبوأبم النتدددددددددائو املتوصدددددددددل  ل هدددددددددا:

توجددددددددددد عمقددددددددددة بددددددددددين التنظدددددددددديم واألداا الددددددددددو يفي لددددددددددد  مسدددددددددديري أنديددددددددددة  -أنديددددددددددة ألعدددددددددداب القددددددددددو  لدددددددددد وي ا حتياجددددددددددات الخاصددددددددددة

توجددددددددددد عمقددددددددددة بددددددددددين الرقابددددددددددة واألداا الددددددددددو يفي لددددددددددد  مسدددددددددديري أنديددددددددددة ألعدددددددددداب  -الخاصددددددددددة ألعدددددددددداب القددددددددددو  لدددددددددد وي ا حتياجددددددددددات

 القو  ل وي ا حتياجات الخاصة.

 التخطي ؛ التنظيم؛ الرقابة؛األداا الو يفي؛ مسيرو أندية ألعاب القو  ليخواص الكلمات املفتاحية:

 

The relationship of some administrative positions with improving the job performance of 

athletes of athletics clubs for people with special needs 

 

We aim, through our study, to highlight the relationship between some administrative functions and the 

job performance of athletes of athletics clubs for people with special needs. Selected by the comprehensive 

inventory method. A questionnaire was distributed to the examined and the following results were reached: - 

There is a relationship between planning and job performance among athletes of athletics clubs for people with 

special needs - there is a relationship between organization and job performance among athletes of athletics 

clubs for people with special needs - there is a relationship Between supervision and job performance of athletics 

club managers with special needs 

Keywords: Planning; Organization; Control; Functionality; Athletics club managers For the disabled. 
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 مقدمة:

و جدددددددددددوبر ا دارة ككدددددددددددلب ف دددددددددددي متكاملدددددددددددة و  يمكدددددددددددن أن نغفدددددددددددل  ميمدددددددددددة للغايدددددددددددة للمسددددددددددديرين تعتبدددددددددددر الو دددددددددددائف ا داريدددددددددددة

عنصدددددددرا منهدددددددا عيددددددد  عنصدددددددر لخدددددددرب كمدددددددا أنهدددددددا تشدددددددكل اللبندددددددة الحقيقيدددددددة للمسدددددددؤولين والقدددددددادةب كمدددددددا أنددددددده   يختلدددددددف ايندددددددان عيددددددد  

 ددددددددددائف بدقددددددددددة متنابيددددددددددةب كمددددددددددا  سدددددددددد   املسدددددددددديرون تددددددددددي أن تحقيددددددددددق األبددددددددددداف والوصددددددددددو   ل هددددددددددا يترتددددددددددب عليدددددددددده تطبيددددددددددق تلددددددددددك الو 

الوقددددددددددددت الددددددددددددرابن  لدددددددددددد  الددددددددددددتحكم تددددددددددددي الو ددددددددددددائف ا داريددددددددددددة داخددددددددددددل املؤسسددددددددددددات للوصددددددددددددو  بالعدددددددددددداملين  لدددددددددددد  أداا أفضددددددددددددل وبتقددددددددددددل 

 التكاليف.

حيددددددددددث أن عناصددددددددددر الو يفددددددددددة ا داريددددددددددة تتجيدددددددددد  تددددددددددي التخطددددددددددي ب التنظدددددددددديمب التوجيددددددددددهب الرقابددددددددددة... الدددددددددد ب فددددددددددالتخطي  

 (16: 6 في بأما التوجيه فإنه يرافقه عي  حين أن الرقابة  ذ ترافق التنفي التن والتنظيم  سبقان

وتسددددددددددددددددابم الو ددددددددددددددددائف ا داريددددددددددددددددة كثيددددددددددددددددرا تددددددددددددددددي مجددددددددددددددددا  الرياضددددددددددددددددة مددددددددددددددددن خددددددددددددددددم  التخطي بالتنظيمبالتوجيهبالرقابددددددددددددددددة 

للمسددددددددددير مددددددددددن خددددددددددم  الددددددددددتحكم الجيددددددددددد خصوصددددددددددا تددددددددددي الرياضددددددددددات ذات املسددددددددددتو  الرفيددددددددددع والعددددددددددال يب ذ التنددددددددددافس تددددددددددي املجددددددددددا  

ملبدددددددي و العدددددددال ي تدددددددي الددددددددورات ا وملبيددددددددة و العامليدددددددة ليدددددددا مسدددددددتوياوها وأرقاميدددددددا املنددددددددجلة أوملبيدددددددا وعامليدددددددا تدددددددي األلعددددددداب الفرديددددددددة ا و 

الرقميددددددددددددة مثددددددددددددل السددددددددددددباحة وألعدددددددددددداب القددددددددددددو  وتشددددددددددددمل نفددددددددددددس الرياضددددددددددددات الصدددددددددددديفية و الشددددددددددددتوية للرياضدددددددددددديين األ ددددددددددددحاا كمددددددددددددا 

 (19:4 تناسب  روف ا عاقة تشمل أيضا الرياضات الترويحية مع بعئ التعديمت التي 

وممارسددددددددددة املعدددددددددداق ل نشددددددددددطة الرياضددددددددددية تسدددددددددداعده عيدددددددددد  بندددددددددداا الكفددددددددددااة البدنيددددددددددة عددددددددددن طريددددددددددق تقويددددددددددة وبندددددددددداا أجيددددددددددزة 

جسددددددددمه وتمكدددددددددن الفدددددددددرد املعددددددددداق مدددددددددن تحمدددددددددل املجيدددددددددود البددددددددددني ومقاومدددددددددة التعدددددددددب  ذ أن ممارسدددددددددة املعددددددددداق ل نشدددددددددطة الرياضدددددددددية 

ه عيددددددد  النمدددددددو الطبي دددددددي ومدددددددا ييددددددددتو عنهدددددددا مدددددددن تكدددددددوين الجسدددددددم القددددددددو  تسدددددددتعمل عيددددددد  محاربدددددددة العيدددددددوب و التشدددددددوبات وتسدددددددداعد

 (12:8  املتناسق

وبدددددددددالنظر  لددددددددد  أن رياضدددددددددة ذوي ا حتياجدددددددددات الخاصدددددددددة أخددددددددد ت مكاندددددددددة عاليدددددددددة تدددددددددي املجتمعبكدددددددددون بددددددددد ه الفئدددددددددات التدددددددددي 

لددددددد وي  تحتددددددداج رعايدددددددة أكبدددددددر وتنظددددددديم كدددددددل الجيدددددددود للوصدددددددو   هدددددددم  لددددددد  أعيددددددد  املسدددددددتوياتبوجب عيددددددد  مسددددددديري األنديدددددددة الرياضدددددددية

عيدددددددددددد  عناصددددددددددددر العمليددددددددددددة ا داريددددددددددددة  تخطي بتنظدددددددددددديمب توجيدددددددددددده  أداابددددددددددددم وتحسددددددددددددينه با رتكددددددددددددا  ا حتياجددددددددددددات الخاصددددددددددددة تطددددددددددددوير

بلددددددددوغ األبدددددددددافبومن بدددددددد ا املنطلددددددددق تددددددددتتي دراسددددددددتنا  بددددددددرا  العمقددددددددة  برقابددددددددة ...الدددددددد ( للوصددددددددو  برياضدددددددد ي أ ددددددددحاب اليمددددددددم نحددددددددو

 .لعاب القو  لفئة ذوي ا حتياجات الخاصةبين الو ائف ا دارية وتحسين األداا لد  مسيري أندية أ

 : تكمن أبمية ب ه الدراسة تي :  أهمية الدراسة

مدددددددددن الناحيدددددددددة العلميدددددددددة : نسددددددددد   مدددددددددن خدددددددددم  بددددددددد ه الدراسدددددددددة  لددددددددد  تبيدددددددددين العمقدددددددددة بدددددددددين بعدددددددددئ الو دددددددددائف ا داريدددددددددة وأداا   أ

 مسيري ذوي ا حتياجات الخاصة .

يم معلومددددددددات متكاملددددددددة تسدددددددداعد املسددددددددئولين تددددددددي التعددددددددرف عيدددددددد  مددددددددن الناحيددددددددة العمليددددددددة : تسددددددددابم نتددددددددائو الدراسددددددددة تددددددددي تقددددددددد  ب

 الواقع الفعيي للتسيير نوادي ذوي اليمم وبيان أير األداا الو يفي عي  النتائو.

 عدددددددد موضددددددددوع الدراسدددددددة مددددددددن املواضدددددددديع امليمدددددددة تددددددددي ميدددددددددان ا دارة الرياضددددددديةب وبدددددددد ا لتناولدددددددده مفيدددددددومين ميمددددددددين أ  وبمددددددددا  -

 يرين. بعئ الو ائف ا دارية وأداا املس

 تقديم صورة واضحة حو  رياضة ذوي اليمم وب ا ألبميبها القصو  تي الوس  الرياض ي. -

 أهداف الدراسة:

التعددددددددددددددرف عيددددددددددددددد  العمقددددددددددددددة بدددددددددددددددين عمليدددددددددددددددة التخطددددددددددددددي  واألداا الدددددددددددددددو يفي لددددددددددددددد  مسددددددددددددددديري أنديدددددددددددددددة ألعدددددددددددددداب القدددددددددددددددو  لددددددددددددددد وي  -

 .α≤ 0.05ا حتياجات الخاصة عند مستو  د لة 

التنظدددددددديم واألداا الدددددددو يفي لدددددددد  مسدددددددديري أنديدددددددة ألعددددددداب القددددددددو  لددددددد وي ا حتياجددددددددات التعدددددددرف عيددددددد  العمقددددددددة بدددددددين عمليدددددددة  -

 .α≤ 0.05الخاصة عند مستو  د لة 

التعددددددددرف عيدددددددد  العمقددددددددة بددددددددين عمليددددددددة الرقابددددددددة واألداا الددددددددو يفي لددددددددد  مسدددددددديري أنديددددددددة ألعدددددددداب القددددددددو  لدددددددد وي ا حتياجددددددددات  -

 .α≤ 0.05الخاصة عند مستو  د لة 
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 أسباب اختيار املوضوع:

 سباب التي دفعتنا  ل  اختيار ب ا املوضوع ىي:من األ 

 أبمية تو يف الو ائف ا دارية لد  مسيري أندية ألعاب القو  ل وي اليمم. -

 نق  الدراسات وقلبها تي ب ا املجا . -

 حب البحث تي موضوع ذوي اليمم. -

 التساؤل املحوري:

 وعليه نطرو التساؤ  التالي:

حصددددددددددائية بددددددددددين بعددددددددددئ الو ددددددددددائف ا داريددددددددددة واألداا الددددددددددو يفي لددددددددددد  مسدددددددددديري بددددددددددل توجددددددددددد عمقددددددددددة ارتباطيددددددددددة ذات د لددددددددددة   -

 ؟α≤ 0.05أندية ألعاب القو  ل وي ا حتياجات الخاصة عند مستو  د لة 

 أسئلة فروع البحث:

 من خم  التساؤ  املحوري نطرو التساؤ ت الجزئية التالية:

واألداا الدددددددددددو يفي لددددددددددد  مسددددددددددديري أنديدددددددددددة  بددددددددددل توجدددددددددددد عمقددددددددددة ارتباطيدددددددددددة ذات د لدددددددددددة  حصددددددددددائية بدددددددددددين عمليددددددددددة التخطدددددددددددي  -

 ؟α≤ 0.05ألعاب القو  ل وي ا حتياجات الخاصة عند مستو  د لة 

بددددددددددددل توجددددددددددددد عمقددددددددددددة ارتباطيددددددددددددة ذات د لددددددددددددة  حصددددددددددددائية بددددددددددددين عمليددددددددددددة التنظدددددددددددديم واألداا الددددددددددددو يفي لددددددددددددد  مسدددددددددددديري أنديددددددددددددة  -

 ؟α≤ 0.05ألعاب القو  ل وي ا حتياجات الخاصة عند مستو  د لة 

ة ارتباطيددددددددة ذات د لددددددددة  حصددددددددائية بددددددددين عمليددددددددة الرقابددددددددة واألداا الددددددددو يفي لددددددددد  مسدددددددديري أنديددددددددة ألعدددددددداب بددددددددل توجددددددددد عمقدددددددد -

 ؟α≤ 0.05القو  ل وي ا حتياجات الخاصة عند مستو  د لة 

 الفرضيات:

 الفرضية العامة: 

توجددددددددددد عمقددددددددددة ارتباطيددددددددددة ذات د لددددددددددة  حصددددددددددائية بددددددددددين بعددددددددددئ الو ددددددددددائف ا داريددددددددددة واألداا الددددددددددو يفي لددددددددددد  مسددددددددددديري 

 α≤ 0.05ندية ألعاب القو  ل وي ا حتياجات الخاصة عند مستو  د لة أ

 ولالجابة علل هذه التساؤالت نقترح الفرضيات األتية:

توجدددددددددد عمقدددددددددة ارتباطيدددددددددة ذات د لدددددددددة  حصدددددددددائية بدددددددددين عمليدددددددددة التخطدددددددددي  واألداا الدددددددددو يفي لدددددددددد  مسددددددددديري أنديدددددددددة ألعددددددددداب  -

 .α≤ 0.05القو  ل وي ا حتياجات الخاصة عند مستو  د لة 

توجددددددددددد عمقددددددددددة ارتباطيددددددددددة ذات د لددددددددددة  حصددددددددددائية بددددددددددين عمليددددددددددة التنظدددددددددديم واألداا الددددددددددو يفي لددددددددددد  مسدددددددددديري أنديددددددددددة ألعدددددددددداب  -

 .α≤ 0.05القو  ل وي ا حتياجات الخاصة عند مستو  د لة 

توجدددددددددددد عمقدددددددددددة ارتباطيدددددددددددة ذات د لدددددددددددة  حصدددددددددددائية بدددددددددددين عمليدددددددددددة الرقابدددددددددددة واألداا الدددددددددددو يفي لدددددددددددد  مسددددددددددديري أنديدددددددددددة ألعددددددددددداب  -

 .α≤ 0.05وي ا حتياجات الخاصة عند مستو  د لة القو  ل 

 منهج الدراسة:

تدددددددم ا عتمددددددداد تدددددددي بددددددد ه الدراسدددددددة عيددددددد  املدددددددنرج الوصدددددددفي التحلييدددددددي الددددددد ي يوضدددددددح الظدددددددابرة موضدددددددع الدراسدددددددة ويحلليدددددددا 

  هدف معرفة نقان القوة والضعف.

 حدود الدراسة:

و  ل وي ا حتياجات الخاصة لو ية سوق أبراس والبالغ تمت ب ه الدراسة عي  مستو  أندية ألعاب الق املجال املكانةةي:

 مسيرا. 30عددبا 

 تم الشروع تي ب ا البحث بداية  ير جانفيبأما ا ستبيان بدأ تحضيره تي  ير أفريل.  املجال الزمني:

  * 2019-05-06 *  ل  *2019-04-22 *وتم تو يع ا ستبيان تي الفترة املمتدة ما بين
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 * 2019-05-12 *  ل  * 2019-05-07 * ر  النتائو منفيما تم تحليل و ف

 هيكلة البحث التفصيلية:

 الدراسة االستطالعية:

تمثدددددددددل الدراسدددددددددة ا سدددددددددتطمعية املنعدددددددددرج اليدددددددددام لطالدددددددددب العلدددددددددم باعتباربدددددددددا الندددددددددواة التدددددددددي تقدددددددددوم عل هدددددددددا أي دراسدددددددددة تدددددددددي 

د متغيددددددددددرات الدراسددددددددددة وصددددددددددياغة مجددددددددددا  البحددددددددددث العل ددددددددددي وكونهددددددددددا أيضددددددددددا تقددددددددددوم عيدددددددددد  عدددددددددددة عناصددددددددددر خاصددددددددددة املتعلقددددددددددة بتحديدددددددددد

 الفرضيات والتحقق من مد  صمحية األداة املستعملة.

وكدددددددددان اليددددددددددف منهدددددددددا جمدددددددددع املعلومدددددددددات والبياندددددددددات الخاصدددددددددة بمجتمدددددددددع الدراسدددددددددة ومعلومدددددددددات عدددددددددن العيندددددددددةبمن خدددددددددم  

تدددددددددم مدددددددددن املقابلدددددددددة التدددددددددي أجريدددددددددت مدددددددددع رئددددددددديس الرابطدددددددددة الو ئيدددددددددة لرياضدددددددددة ذوي ا حتياجدددددددددات الخاصدددددددددة بو يدددددددددة سدددددددددوق أبدددددددددراسب و 

 خمليا:

 الوقوف عي  العراقيل والصعوبات التي تواجه مسيري رياضة ذوي اليمم. -

التعدددددددددددرف عيددددددددددد  سددددددددددديرورة العمدددددددددددل بدددددددددددين الطددددددددددداقم ا داري والفندددددددددددي مدددددددددددن حيدددددددددددث العراقيدددددددددددل والصدددددددددددعوبات التدددددددددددي يجددددددددددددونها تدددددددددددي  -

 رياضة ذوي اليمم.

رفدددددددددددددة األسددددددددددددداليب الكفيلدددددددددددددة التطدددددددددددددرق  لددددددددددددد  أبدددددددددددددم املشددددددددددددداكل التدددددددددددددي واجيدددددددددددددت أو تواجددددددددددددده مسددددددددددددديري رياضدددددددددددددة ذوي اليمدددددددددددددمب ومع -

  خمادبا.

ومددددددددددن بددددددددددين الصددددددددددعوبات املوجددددددددددودة تددددددددددي الدراسددددددددددة أن مسددددددددددديري أنديددددددددددة ألعدددددددددداب القددددددددددو  لدددددددددد وي ا حتياجددددددددددات الخاصدددددددددددة 

 ليس لد هم مقر خاص بالعمل تي  روف مريحة.

 : ا طار النظري للدراسة.املبحث األول 

 تحديد املفابيم واملصطيحات: :.املطلب األول 1

 :التخطيط 1.1

ي  تددددددددددي املجددددددددددا  الرياضدددددددددد ي بددددددددددالغ األبميددددددددددة لتحقيددددددددددق األبددددددددددداف املطلوبددددددددددة  ذ بدوندددددددددده يصددددددددددبح العمددددددددددل  رتجاليددددددددددا التخطدددددددددد

والقدددددددددددددددرارات دون تدددددددددددددددتيير يددددددددددددددد كر وبالتدددددددددددددددالي   تتحقدددددددددددددددق األبددددددددددددددددافبوعن طريدددددددددددددددق التخطدددددددددددددددي  يمكدددددددددددددددن التعدددددددددددددددرف عيددددددددددددددد  املعوقدددددددددددددددات 

ا  الرياضددددددددد ي عيددددددددد  حسدددددددددن و كتشدددددددددافيا قبدددددددددل حددددددددددو ها والعمدددددددددل عيددددددددد  تمف هدددددددددا قبدددددددددل بكمدددددددددا تتوقدددددددددف عمليدددددددددة التخطدددددددددي  تدددددددددي املجددددددددد

 (.90:2  ستخدام املوارد املادية والبشرية املتاحة والفترة الزمنية للتنفي  

 .التنظيم :2.1

التنظددددددددديم مجموعدددددددددة مدددددددددن األفدددددددددراد تعمدددددددددل بطريقدددددددددة معيندددددددددة للوصدددددددددو   لددددددددد  بددددددددددف معدددددددددين أي أن التنظددددددددديم  عندددددددددي بنددددددددداا 

ديدددددددد امليدددددددام واألنشدددددددطة التدددددددي يجدددددددب أن تددددددددؤدي بيكدددددددل داخيدددددددي ل عمدددددددا  وعمقبهدددددددا يبعضددددددديا الدددددددبعئ وبنددددددداا الييكدددددددل يتضدددددددمن تح

 (9:1   ل  لتحقيق أبداف املنظمة

"وبدددددددو عمليددددددددة تحديددددددددد عمددددددددل املطلددددددددوب أدائدددددددده مددددددددع تحديدددددددد السددددددددلطة واملسددددددددؤولية وتصددددددددميم العمقددددددددات  هدددددددددف تمكددددددددين 

 األفراد بتك ر فاعلية لتحقيق األبداف".

 . الرقابة:3.1

اسددددددددددديين بمدددددددددددا التوجيددددددددددده والتعلددددددددددديم والسددددددددددد ي املسدددددددددددتمر وهددددددددددددف املتابعدددددددددددة كو يفدددددددددددة  داريدددددددددددة غدددددددددددال  تحقيدددددددددددق بددددددددددددفين أس

 يجددددددددددداد التيسددددددددددديق والتعددددددددددداون بدددددددددددين أطدددددددددددراف العمدددددددددددل وكددددددددددد لك السددددددددددديطرة واملراقبدددددددددددة للتتكدددددددددددد مدددددددددددن سدددددددددددير العمدددددددددددل وفدددددددددددق الخطدددددددددددة 

املرسدددددددددومة أمدددددددددا الرقابدددددددددة ف دددددددددي مدددددددددن األنشدددددددددطة الضدددددددددرورية تدددددددددي العمدددددددددل ا داري وليدددددددددا دور كبيدددددددددر تدددددددددي تحسدددددددددنه وذلدددددددددك مدددددددددن خدددددددددم  

ولكنهددددددددا مدددددددع جميددددددددع عناصددددددددر ا دارة والتنظدددددددديم لبية ومحاولدددددددة تصددددددددحيحيا وتجاو بددددددددا ب وىددددددددي متداخلددددددددة ا  دددددددارة  لدددددددد  األمددددددددور السدددددددد

تنفدددددددد  عيدددددددد  أنهددددددددا نشددددددددان  داري منفددددددددرد ب فيندددددددداك رقابددددددددة عيدددددددد  التخطددددددددي  والتنظدددددددديم والتيسدددددددديق وعيدددددددد  العدددددددداملين والقددددددددادة مددددددددن 

 (211:9 اجل  عدادبم وتوج هيم تي مياميم 
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 .األداء الوظيفي2

 (.45:3أديا الش يا :" أوصله" ب واألداا: " يصا  الش يا  ل  املرسل  ليهب والقضاا"   –الفعل أد " من " أ.األداء لغة

 .(87:5 " عني نتاج جيد معين قام بب له فرد أو مجموعة  نجا  عمل معين "  فعرفه بدوي مصطفى عي  أنه ب.اصطالحا:

التي يقوم  ها مسيرو أندية ألعاب القو  ل وي ا حتياجات  "بو فعل  عبر عن مجموعة من املراحل والعمليات ج.أما إجرائيا:

 الخاصة من أجل  نجا  أعما  معينة تي أقل جيد وتكلفة" . 

 .ماهية التسيير الرياض ي:3

قبددددددددل التطددددددددرق ملفيددددددددوم التسدددددددديير الرياضدددددددد ي  بددددددددد مددددددددن تعريددددددددف التسدددددددديير بصددددددددفة عامددددددددة فيعرفدددددددده  التسةةةةةةةةيير الرياضةةةةةةةة ي إصةةةةةةةةطالحا:

 (53:7 لية التتيير ال خ  ي بواسطة ا تصا  لتحقيق بدف معين كونتر بتنه القدرة عي  عم

والتسددددددديير تدددددددي مجدددددددا  التربيدددددددة البدنيدددددددة والرياضدددددددية يقصدددددددد بددددددده القددددددددرة تدددددددي التدددددددتيير عيددددددد  الجماعدددددددة الرياضدددددددية التدددددددي يتعامدددددددل معيدددددددا 

 القائد من خم  استخدام عناصر العملية ا دارية للوصو   ل  تحقيق األبداف.

 ت الخاصة. فئة ذوي االحتياجا4

بو ال خ  املصاب وغير القادر عي  القيام بالحركة واليشان نتيجة خلل حد من نموه العقيي وا جتمااي أ.تعريف املعاق:

 (29:10 وا نفعالي مما  ستداي رعاية خاصة

 : ا طار التطبيقي للدراسة:املبحث الثاني

 املطلب األول: اإلجراءات املنهجية للدراسة

  . مجتمع الدراسة:1

يتكددددددددون مجتمددددددددع الدراسددددددددة مددددددددن مسدددددددديري أنديددددددددة ألعدددددددداب القددددددددو  لدددددددد وي ا حتياجددددددددات الخاصددددددددة لو يددددددددة سددددددددوق أبددددددددراس 

 مسيرا حسب معلومات رئيس الرابطة الو ئية لرياضة املعاقين .  30بوالبالغ عددبم 

 تم اختيار العينة بطريقة الحصر الشامل. عينة البحث:  -2.1

 :أدوات جمع البيانات واملعلومات -3.1

قدددددددددددام الباحثدددددددددددان با عتمددددددددددداد عيددددددددددد  ا سدددددددددددتبيان بعدددددددددددد القيدددددددددددام بالدراسدددددددددددة ا سدددددددددددتطمعيةبحيث رأيدددددددددددا بتنددددددددددده األداة األك دددددددددددر 

ممئمدددددددددددة تددددددددددددي بدددددددددددد ه الدراسددددددددددددةبوبعد ا طدددددددددددمع عيدددددددددددد  اسددددددددددددتبيانات عديدددددددددددددة لدراسدددددددددددات سددددددددددددابقة وا قتبدددددددددددداس مددددددددددددن بعضيابدراسددددددددددددة 

 2002أحمد مابر

 حساب الخصائص السيكومترية لألداة: 4.1

 ألداة:صدق ا -1.4.1

 أ. الصدق الظاهري:

قددددددددددددام الباحثددددددددددددان بعددددددددددددرض أداة البحث ا سدددددددددددددتبيان( تددددددددددددي صددددددددددددوروها األوليددددددددددددة عيددددددددددددد  مجموعددددددددددددة مددددددددددددن املحكمددددددددددددين مدددددددددددددن ذو 

وطلددددددددددب الباحثدددددددددددان مدددددددددددن بالخبددددددددددرة تدددددددددددي مجددددددددددا ت البحدددددددددددث العل ددددددددددي ومدددددددددددن املددددددددددؤبلين تدددددددددددي مجددددددددددا  موضدددددددددددوع الدراسددددددددددة ليحكدددددددددددم عل ها

سددددددددددددة ومددددددددددددد  انتمائهددددددددددددا للمحددددددددددددور الدددددددددددد ي تيت ددددددددددددي  ليهبومددددددددددددد  املحكمددددددددددددين  بددددددددددددداا الددددددددددددرأي تددددددددددددي مددددددددددددد  وضددددددددددددوو عبددددددددددددارات أداة الدرا

ممامبهدددددددا لقيددددددداس مدددددددا وضدددددددعت ألجلهبوكددددددد لك  ضدددددددافة أو تعدددددددديل أي عبدددددددارة مدددددددن العبدددددددارات وتدددددددي ضدددددددوا التوج هدددددددات التدددددددي أبددددددددبا 

املحكمونبقددددددددام الباحثددددددددان بددددددددإجراا التعددددددددديمت التددددددددي اتفددددددددق عل هددددددددا معظددددددددم املحكمددددددددين سددددددددواا كددددددددان بتعددددددددديل الصددددددددياغة أو حدددددددد ف 

 ت بعد تحديد مواضيع ا لتباس ف ها أو  ضافة عبارة جديدة.بعئ العبارا

 ب.صدق االتساق الداخلي:

بعددددددددد التتكددددددددد مددددددددن الصدددددددددق الظددددددددابري ألداة الدراسددددددددةبتم اسددددددددتخدام معامددددددددل بيرسددددددددون للتتكددددددددد مددددددددن الصدددددددددق البنددددددددا ي 

 ( يوضح ذلك:01وا تساق الداخيي وتحديد مد  التجانس الداخيي ليابوالجدو  رقم 
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 الداخلي بين عبارات محور التخطيط والدرجة الكلية املتحصل عليها في هذا املحور.االتساق  1ب.

 معاممت ا رتبان بين كل فقرة من فقرات محور التخطي  والدرجة الكلية لفقراته. (01)جدول 

 محتوى العبارة الرقم
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.00 0.796 ل وي ا حتياجات الخاصة سابم التخطي  تي تطوير أندية أللعاب القو   01

 0.00 0.743 التخطي  الجيد  ساعد عي  تطوير أندية ألعاب القو  ل و  ا حتياجات الخاصة 02

 0.00 0.824 التخطي  له دور تي تحقيق أبداف أندية ألعاب القو  ل و  ا حتياجات الخاصة 03

 0.00 0.889 ل و  ا حتياجات الخاصة تحديد البرامو يؤدي  ل  تطوير أندية ألعاب القو   04

 0.00 0.829  سابم التيبؤ تي الوصو   ل  األبداف املرجوة داخل أندية ألعاب القو   05

 20,اإلصدار spssاملصدر: البرنامح االحصائي 

الجددددددددو  يبدددددددين معددددددداممت ا رتبدددددددان بدددددددين كدددددددل فقدددددددرة مدددددددن فقدددددددرات محدددددددور التخطدددددددي  والدرجدددددددة الكليدددددددة لفقراتددددددده حيدددددددث 

( وبدددددددددددد لك تعتبددددددددددددر 0.05-0.01( حيددددددددددددث تعتبددددددددددددر دالددددددددددددة عنددددددددددددد مسددددددددددددتو  د لددددددددددددة  0.889-0.743معدددددددددددداممت ا رتبددددددددددددان بددددددددددددين تراوحددددددددددددت 

 فقرات املحور صادقة ملا وضعت لقياسه.

 االتساق الداخلي بين عبارات محور التنظيم والدرجة الكلية املتحصل عليها في هذا املحور.2ب.

 رات محور التنظيم والدرجة الكلية لفقراته.معاممت ا رتبان بين كل فقرة من فق (02)جدول 

 محتو  العبارة الرقم
معامل 

 ا رتبان

مستو  

 الد لة

 0.00 0.911  ساعد التنظيم الجيد تي احترام الخط  و األبداف عند وقبها املحدد 01

 0.00 0.983 الييكل التنظي ي الجيد  ساعد عي  سير العمل بصورة فعالة تي األندية 02

03 
ظددديم الرسدددد ي دور تددددي تو يددددع األدوار داخددددل أنديدددة ألعدددداب القددددو  لدددد وي ا حتياجددددات للتن

 الخاصة.
0.874 0.00 

 0.00 0.911 معظم املسيرين    ستعملون التنظيم غير رس ي عند تو يع امليام والسلطة 04

 0.00 0.899   يرااي املرؤوسين ترتيب األولويات تي تو يع امليام داخل األندية 05

 20,اإلصدار spssصدر: البرنامح االحصائي امل

الجدددددددددو  يبددددددددين معدددددددداممت ا رتبددددددددان بددددددددين كددددددددل فقددددددددرة مددددددددن فقددددددددرات محددددددددور التنظدددددددديم والدرجددددددددة الكليددددددددة لفقراتدددددددده حيددددددددث 

( وبدددددددددددد لك تعتبددددددددددددر 0.05-0.01( حيددددددددددددث تعتبددددددددددددر دالددددددددددددة عنددددددددددددد مسددددددددددددتو  د لددددددددددددة  0.983-0.874تراوحددددددددددددت معدددددددددددداممت ا رتبددددددددددددان بددددددددددددين 

 اسه.فقرات املحور صادقة ملا وضعت لقي

 االتساق الداخلي بين عبارات محور الرقابة والدرجة الكلية املتحصل عليها في هذا املحور. 3ب.

 معاممت ا رتبان بين كل فقرة من فقرات محور الرقابة والدرجة الكلية لفقراته. (03)جدول 

 محتوى العبارة الرقم
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.00 0.793 أن ما تم تخطيطه قد تم تنفي ه  س   الرئيس  ل  التتكد من 01

02 
تسدددددابم مراقبدددددة ومتابعدددددة التنفيددددد  تدددددي تحقيدددددق األبدددددداف املسدددددطرة داخدددددل أنديدددددة ألعددددداب 

 القو  ل وي ا حتياجات الخاصة
0.950 0.00 

 0.00 0.759 تعتبر كتابة التقارير طريقة منظمة  كتشاف األخطاا قبل وقوعيا 03

 0.00 0.946ر العمدل مدن خدم  اكتشداف األخطداا وا نحرافدات داخدل ندادي الرقابة تعمل عي  تطدوي 04
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 محتوى العبارة الرقم
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 ألعاب القو  

05 
 سدد   الرؤسدداا اسددتخدام األسدداليب الرقابيددة الناجعددة مددن أجددل تصددحيح األخطدداا قبددل 

 فوات األوان
0.938 0.00 

 20,اإلصدار spssاملصدر: البرنامح االحصائي  

قدددددددددرة مدددددددددن فقدددددددددرات محدددددددددور الرقابدددددددددة والدرجدددددددددة الكليدددددددددة لفقراتددددددددده حيدددددددددث الجددددددددددو  يبدددددددددين معددددددددداممت ا رتبدددددددددان بدددددددددين كدددددددددل ف

( وبدددددددددددد لك تعتبددددددددددددر 0.05-0.01( حيددددددددددددث تعتبددددددددددددر دالددددددددددددة عنددددددددددددد مسددددددددددددتو  د لددددددددددددة  0.950-0.759تراوحددددددددددددت معدددددددددددداممت ا رتبددددددددددددان بددددددددددددين 

 فقرات املحور صادقة ملا وضعت لقياسه.

 ل عليها في هذا املحور.االتساق الداخلي بين عبارات محور األداء الوظيفي والدرجة الكلية املتحص4ب.

 معاممت ا رتبان بين كل فقرة من فقرات محور األداا الو يفي والدرجة الكلية لفقراته. (04جدول )

 محتوى العبارة الرقم
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.00 0.887 تتدية العمل بدقة متنابية داخل أندية ألعاب القو  ل وي ا حتياجات الخاصة. 01

 0.00 0.943 دم الوصو   ل  العمل متتخرا.ع 02

 0.00 0.561 عدم ا نصراف من العمل مبكرا. 03

 0.00 0.789 املبادرة بتفكار جديدة تسابم تي  يادة  نتاج الفرد . 04

 0.00 0.890 عدم امليل  ل  الب ا وانتظار التعليمات. 05

 0.00 0.636 عدم ا حتياج للرئيس ليحث املرؤوس عي  العمل. 06

 0.00 0.916 تحديد كمية العمل املنجز من طرف الفرد تي الساعة. 07

 0.00 0.895 تحديد قيمة العمل املنجز للفرد تي الساعة. 08

09 
تحديدددد نصددديب األجدددر وفقدددا ملدددا ييتجددده الفدددرد تدددي ندددادي العددداب القدددو  لددد وي ا حتياجدددات 

 الخاصة.
0.854 0.00 

 0.00 0.890  مم ي تي العمل.أن أحتفظ بعمقات طيبة مع باقي  10

 20,اإلصدارspssاملصدر: البرنامح االحصائي 

الجدددددددددو  يبددددددددين معدددددددداممت ا رتبددددددددان بددددددددين كددددددددل فقددددددددرة مددددددددن فقددددددددرات محددددددددور األداا الددددددددو يفي والدرجددددددددة الكليددددددددة لفقراتدددددددده 

 ( وبدددددددددددد لك0.05-0.01( حيددددددددددددث تعتبددددددددددددر دالددددددددددددة عنددددددددددددد مسددددددددددددتو  د لددددددددددددة  0.943-0.561حيدددددددددددث تراوحددددددددددددت معدددددددددددداممت ا رتبددددددددددددان بددددددددددددين 

 تعتبر فقرات املحور صادقة ملا وضعت لقياسه.

 ثبات األداة: -2.4.1

 عتبددددددددددر مددددددددددن األمددددددددددور امليمددددددددددة ملعرفددددددددددة مددددددددددد  صددددددددددمحية أي اختبددددددددددار أو اسددددددددددتبيانبكما تسدددددددددداعد الباحددددددددددث مددددددددددن الحصددددددددددو  

عيدددددد  نفددددددس النتدددددددائو عنددددددد  عددددددادة ا ختبددددددداربوىي تعني"التتكددددددد مدددددددن أن ا جابددددددة سددددددتكون واحددددددددة تقريبددددددا لددددددو تكدددددددرر تطبيقيددددددا عيددددددد  

 األشخاص ذاوهم تي أوقات مختلفة".

بعدددددددددددددد عدددددددددددددرض ا سدددددددددددددتبيان عيددددددددددددد  مجموعدددددددددددددة مدددددددددددددن األسدددددددددددددات ة املحكمينبقدددددددددددددام الباحثدددددددددددددان بقيددددددددددددداس يباتددددددددددددده باسدددددددددددددتعما  

 معامل كرونباخ ألفا.
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 (cronbach’s alpha coefficient) طريقة ألفا كرونباخ -

عيددددددددددد  قيمدددددددددددة معامدددددددددددل ألفدددددددددددا اسدددددددددددتخدم الباحثدددددددددددان طريقدددددددددددة ألفدددددددددددا كرونبددددددددددداخ لقيددددددددددداس يبدددددددددددات ا سدددددددددددتبيانبحيث تحصدددددددددددم 

 ( يوضح ذلك:05كرونباخ لكل محور من محاور ا ستبيانبولمستبيان ككلبوالجدو  رقم 

 ( يوضح نتائت اختبار ألفا كرونباخ05جدول رقم)

 αكرونباخ  عدد الفقرات محاور ا ستبيان

 0.936 05 التخطي 

 0.946 05 التنظيم

 0.888 05 الرقابة

 0.948 10 األداا الو يفي

 20,اإلصدار spssاملصدر: البرنامح االحصائي  

يتادددددددددددددح مدددددددددددددن خدددددددددددددم  النتدددددددددددددائو املوضدددددددددددددحة تدددددددددددددي الجددددددددددددددو  أن قيمدددددددددددددة معامدددددددددددددل ألفدددددددددددددا كرونبددددددددددددداخ كاندددددددددددددت مرتفعدددددددددددددة لكدددددددددددددل 

وبدددددددددو معامدددددددددل يبدددددددددات مرتفعبوعليددددددددده يكدددددددددون ا سدددددددددتبيان قدددددددددبم للتو يعبكمدددددددددا يكدددددددددون الباحثدددددددددان قدددددددددد  0.985محوربحيددددددددث تراوحدددددددددت 

 يجعليما عي  يقة تامة بصحة النتائو. ة مماتتكدا من صدق ويبات أداة الدراس

 األساليب اإلحصائية: -5.1

 ( 20 الحزمة ا حصائية للعلوم ا جتماعية ا صدار spssاستعمل الباحث البرنامو ا حصا ي 

 املطلب الثاني:عرض النتائح ومناقشتها

تخطيط واألداء الوظيفي لدى مسيري اإلجابة علل السؤال األول:هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عملية ال

 أندية ألعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة؟

لإلجابددددددددددة عيدددددددددد  بدددددددددد ا التسدددددددددداؤ  تددددددددددم اسددددددددددتخدام معامددددددددددل ا رتبددددددددددان بيرسددددددددددون بددددددددددين محددددددددددور عمليددددددددددة التخطددددددددددي  ومحددددددددددور 

 (06األداا الو يفي والنتائو محصل عل ها تي الجدو  

ي  واألداا الدددددددو يفي لدددددددد  مسددددددديري أنديدددددددة ألعددددددداب القدددددددو  لددددددد وي يبدددددددين معددددددداممت ا رتبدددددددان بدددددددين عمليدددددددة التخطددددددد (06جةةةةةةةدول )

 ا حتياجات الخاصة

 عملية التخطيط األداء الوظيفي للمسيرين
عالقة عملية التخطيط مع األداء الوظيفي لدى 

 مسيري أندية ألعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة

 "عملية التخطي " معامل ا رتبان بيرسون  1 **0.777

 قيمة الد لة _ _ _ _ _ 0.000

  جم العينة 30 30

 معامل ا رتبان بيرسون" األداا الو يفي للمسيرين" **0.777 1

 قيمة الد لة 0.000 _ _ _ _ _

  جم العينة 30 30

 0.01** دالة عند مستو  د لة 

 20,اإلصدار spssاملصدر: البرنامح االحصائي 

اطيددددددددددة ذات د لددددددددددة  حصددددددددددائية بددددددددددين عمليددددددددددة التخطددددددددددي  واألداا ( يتاددددددددددح وجددددددددددود عمقددددددددددة ارتب06مددددددددددن خددددددددددم  الجدددددددددددو  

بحيددددددددددث بلددددددددددغ  α≤ 0.05الددددددددددو يفي لددددددددددد  مسدددددددددديري أنديددددددددددة ألعدددددددددداب القددددددددددو  لدددددددددد وي ا حتياجددددددددددات الخاصددددددددددة عنددددددددددد مسددددددددددتو  د لددددددددددة 

معامددددددددددل ا رتبددددددددددان بيرسددددددددددون بددددددددددين محددددددددددور عمليددددددددددة التخطددددددددددي  و محددددددددددور األداا الددددددددددو يفي لددددددددددد  مسدددددددددديري أنديددددددددددة ألعدددددددددداب القددددددددددو  

 (.0.05بمعنى أقل من  0.000بوبلغت قيمة الد لة 0.777صة ل وي ا حتياجات الخا
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وعليةةةةةةةةةةةةه توجةةةةةةةةةةةةد عالقةةةةةةةةةةةةة ارتباطيةةةةةةةةةةةةة ذات داللةةةةةةةةةةةةة إحصةةةةةةةةةةةةائية بةةةةةةةةةةةةين عمليةةةةةةةةةةةةة التخطةةةةةةةةةةةةيط واألداء الةةةةةةةةةةةةوظيفي لةةةةةةةةةةةةدى 

 α≤ 0.05مسيري أندية ألعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة عند مستوى داللة 

ة إحصائية بين عملية التنظيم واألداء الوظيفي لدى مسيري أندية اإلجابة علل التساؤل الثاني:هل توجد عالقة ذات دالل

 ألعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة؟

لإلجابدددددددة عيددددددد  بددددددد ا التسددددددداؤ  تدددددددم اسدددددددتخدام معامددددددددل ا رتبدددددددان بيرسدددددددون بدددددددين محدددددددور عمليدددددددة التنظددددددديم ومحددددددددور األداا 

 (07الو يفي والنتائو محصل عل ها تي الجدو  

رتبددددددددان بددددددددين عمليددددددددة التنظدددددددديم واألداا الددددددددو يفي لددددددددد  مسدددددددديري أنديددددددددة ألعدددددددداب القددددددددو  لدددددددد وي يبددددددددين معدددددددداممت ا   (07جةةةةةةةةدول )

 ا حتياجات الخاصة

 عملية التنظيم األداء الوظيفي للمسيرين
عالقة عملية التنظيم مع األداء الوظيفي لدى مسيري 

 أندية ألعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة

 ية التنظيم""عمل معامل ا رتبان بيرسون  1 **0.950

 قيمة الد لة _ _ _ _ _ 0.000

  جم العينة 30 30

 معامل ا رتبان بيرسون" األداا الو يفي للمسيرين" **0.950 1

 قيمة الد لة 0.000 _ _ _ _ _

  جم العينة 30 30
 0.01** دالة عند مستو  د لة 

 20,اإلصدار spssاملصدر: البرنامح االحصائي 

( يتادددددددددددح وجدددددددددددود عمقدددددددددددة ارتباطيدددددددددددة ذات د لدددددددددددة  حصدددددددددددائية بدددددددددددين عمليدددددددددددة التنظددددددددددديم واألداا 07مدددددددددددن خدددددددددددم  الجددددددددددددو  

بحيددددددددددث بلددددددددددغ  α≤ 0.05الددددددددددو يفي لددددددددددد  مسدددددددددديري أنديددددددددددة ألعدددددددددداب القددددددددددو  لدددددددددد وي ا حتياجددددددددددات الخاصددددددددددة عنددددددددددد مسددددددددددتو  د لددددددددددة 

  لددددددد وي معامدددددددل ا رتبدددددددان بيرسدددددددون بدددددددين محدددددددور عمليدددددددة التنظددددددديم و محدددددددور األداا الدددددددو يفي لدددددددد  مسددددددديري أنديدددددددة ألعددددددداب القدددددددو 

 (.0.05بمعنى أقل من  0.000بوبلغت قيمة الد لة 0.950ا حتياجات الخاصة 

وعليةةةةةةةه توجةةةةةةةةد عالقةةةةةةةةة ارتباطيةةةةةةةةة ذات داللةةةةةةةةة إحصةةةةةةةةائية بةةةةةةةةين عمليةةةةةةةةة التنظةةةةةةةةيم واألداء الةةةةةةةةوظيفي لةةةةةةةةدى مسةةةةةةةةيري 

 α≤ 0.05أندية ألعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة عند مستوى داللة 

هةةةةةةةل توجةةةةةةةد عالقةةةةةةةة ذات داللةةةةةةةة إحصةةةةةةةائية بةةةةةةةين عمليةةةةةةةة الرقابةةةةةةةة واألداء الةةةةةةةوظيفي لةةةةةةةدى اإلجابةةةةةةةة علةةةةةةةل التسةةةةةةةاؤل الثالث:

 مسيري أندية ألعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة؟

لإلجابددددددددة عيدددددددد  بدددددددد ا التسدددددددداؤ  تددددددددم اسددددددددتخدام معامددددددددل ا رتبددددددددان بيرسددددددددون بددددددددين محددددددددور عمليددددددددة الرقابددددددددة ومحددددددددور األداا 

 (08  الو يفي والنتائو محصل عل ها تي الجدو  

يبدددددددددين معددددددددداممت ا رتبدددددددددان بدددددددددين عمليدددددددددة الرقابدددددددددة واألداا الدددددددددو يفي لدددددددددد  مسددددددددديري أنديدددددددددة ألعددددددددداب القدددددددددو  لددددددددد وي  (08ول )جةةةةةةةةةد

 ا حتياجات الخاصة

 األداا الو يفي للمسيرين
عملية 

 الرقابة

عمقة عملية الرقابة مع األداا الو يفي لد  مسيري 

 أندية ألعاب القو  ل وي ا حتياجات الخاصة

 مل ا رتبان بيرسون"عملية الرقابة"معا 1 **0.967

 قيمة الد لة _ _ _ _ _ 0.000

  جم العينة 30 30

 معامل ا رتبان بيرسون" األداا الو يفي للمسيرين" **0.967 1

 قيمة الد لة 0.000 _ _ _ _ _

  جم العينة 30 30
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 0.01** دالة عند مستو  د لة  

 20ار ,اإلصدspssاملصدر: البرنامح االحصائي 

( يتادددددددددددح وجدددددددددددود عمقدددددددددددة ارتباطيدددددددددددة ذات د لدددددددددددة  حصدددددددددددائية بدددددددددددين عمليدددددددددددة الرقابدددددددددددة واألداا 08  مدددددددددددن خدددددددددددم  الجددددددددددددو  

بحيددددددددددث بلددددددددددغ  α≤ 0.05الددددددددددو يفي لددددددددددد  مسدددددددددديري أنديددددددددددة ألعدددددددددداب القددددددددددو  لدددددددددد وي ا حتياجددددددددددات الخاصددددددددددة عنددددددددددد مسددددددددددتو  د لددددددددددة 

  مسدددددددديري أنديدددددددة ألعدددددددداب القددددددددو  لدددددددد وي معامدددددددل ا رتبددددددددان بيرسددددددددون بدددددددين محددددددددور عمليددددددددة الرقابددددددددة و محدددددددور األداا الددددددددو يفي لددددددددد

 (.0.05بمعنى أقل من  0.000بوبلغت قيمة الد لة 0.967ا حتياجات الخاصة 

وعليةةةةةةةةه توجةةةةةةةةد عالقةةةةةةةةة ارتباطيةةةةةةةةة ذات داللةةةةةةةةة إحصةةةةةةةةائية بةةةةةةةةين عمليةةةةةةةةة الرقابةةةةةةةةة واألداء الةةةةةةةةوظيفي لةةةةةةةةدى مسةةةةةةةةيري 

 α≤ 0.05أندية ألعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة عند مستوى داللة 

بعض الوظائف اإلدارية واألداء الوظيفي لدى  جابة علل التساؤل العام:هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيناإل 

 مسيري أندية ألعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة؟

لإلجابددددددددددة عيدددددددددد  بدددددددددد ا التسدددددددددداؤ  تددددددددددم اسددددددددددتخدام معامددددددددددل ا رتبددددددددددان بيرسددددددددددون بددددددددددين محددددددددددور بعددددددددددئ الو ددددددددددائف ا داريددددددددددة 

 (09والنتائو محصل عل ها تي الجدو  ومحور األداا الو يفي 

يبددددددددددددين معددددددددددداممت ا رتبددددددددددددان بددددددددددددين بعدددددددددددئ الو ددددددددددددائف ا داريدددددددددددة واألداا الددددددددددددو يفي لددددددددددددد  مسددددددددددديري أنديددددددددددددة ألعدددددددددددداب  (09جةةةةةةةةةةةدول )

 القو  ل وي ا حتياجات الخاصة

 بعئ الو ائف ا دارية األداا الو يفي للمسيرين
عمقة بعئ الو ائف ا دارية مع األداا الو يفي لد  

 ي أندية ألعاب القو  ل وي ا حتياجات الخاصةمسير 

 "بعئ الو ائف ا دارية" معامل ا رتبان بيرسون  1 **0.960

 قيمة الد لة _ _ _ _ _ 0.000

  جم العينة 30 30

 معامل ا رتبان بيرسون" األداا الو يفي للمسيرين" **0.960 1

 قيمة الد لة 0.000 _ _ _ _ _

  جم العينة 30 30

 0.01* دالة عند مستو  د لة *

 20,اإلصدار spssاملصدر: البرنامح االحصائي 

( يتادددددددددح وجدددددددددود عمقدددددددددة ارتباطيدددددددددة ذات د لدددددددددة  حصدددددددددائية بدددددددددين بعدددددددددئ الو دددددددددائف ا داريدددددددددة 09مدددددددددن خدددددددددم  الجددددددددددو  

بحيدددددددددث  α≤ 0.05واألداا الددددددددو يفي لدددددددددد  مسددددددددديري أنديدددددددددة ألعدددددددداب القدددددددددو  لددددددددد وي ا حتياجدددددددددات الخاصددددددددة عندددددددددد مسدددددددددتو  د لدددددددددة 

معامدددددددل ا رتبدددددددان بيرسدددددددون بدددددددين محدددددددور بعدددددددئ الو دددددددائف ا داريدددددددة و محدددددددور األداا الدددددددو يفي لدددددددد  مسددددددديري أنديدددددددة ألعددددددداب  بلدددددددغ

 (.0.05بمعنى أقل من 0.000بوبلغت قيمة الد لة 0.960القو  ل وي ا حتياجات الخاصة 

مسةةةةةةةةيري بعةةةةةةةةض الوظةةةةةةةةائف اإلداريةةةةةةةةة واألداء الةةةةةةةةوظيفي لةةةةةةةةدى  وعليةةةةةةةةه توجةةةةةةةةد عالقةةةةةةةةة ذات داللةةةةةةةةة إحصةةةةةةةةائية بةةةةةةةةين

 أندية ألعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة.
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 خاتمة:

مددددددددددددددن خدددددددددددددددم  مدددددددددددددددا تددددددددددددددم عرضددددددددددددددده سدددددددددددددددالفابوبعد عددددددددددددددرض نتدددددددددددددددائو الدراسدددددددددددددددة ومناقشددددددددددددددبها وتفسيربابيتادددددددددددددددح أن بعدددددددددددددددئ 

الو دددددددددددائف ا داريددددددددددددة  التخطي بالتنظيمبالرقابددددددددددددة( ميمدددددددددددة جدددددددددددددا تددددددددددددي العمليدددددددددددة ا داريددددددددددددة وبددددددددددددل القلدددددددددددب النددددددددددددابئ ليابوالقيددددددددددددام 

ريدددددددددددددة بشدددددددددددددكل جيددددددددددددددد يمكدددددددددددددن مدددددددددددددن تحسددددددددددددددين أداا مسددددددددددددديري أنديدددددددددددددة ألعدددددددددددددداب القدددددددددددددو  لفئدددددددددددددة ذوي ا حتياجددددددددددددددات بالو دددددددددددددائف ا دا

الخاصددددددددددةبحيث  سدددددددددد   املسددددددددددديرون  لدددددددددد  تخطدددددددددددي  األبددددددددددداف حسددددددددددب املددددددددددددة  طويلةبمتوسطةبقصدددددددددديرة(بومن يدددددددددددم التيبددددددددددؤ بمدددددددددددا 

 .سيحدث تي املستقبلبورسم يم ترتيب األولويات وتقسيميا وتصييفيا

لتنفيدددددددد با بوتددددددددي األخيددددددددر يقددددددددوم  التددددددددي تتددددددددوفر فدددددددد هم املددددددددؤبمت والقدددددددددرات لعناصددددددددرومددددددددن يددددددددم البحددددددددث واختيددددددددار أفضددددددددل ا

بالتتكدددددددد أن مددددددددا تددددددددم تخطيطددددددده قددددددددد تددددددددم تجسددددددديده عيدددددددد  أرض الواقددددددددعبوأن أبدافددددددده تددددددددم الوصددددددددو   ل هدددددددا بتفضددددددددل الطددددددددرق بوبدددددددد  

و   لددددددد  كفيدددددددل بدددددددتن  سدددددددمح با رتقددددددداا بددددددداألداا بوعليددددددده فكلمدددددددا تدددددددم ضدددددددب  الو دددددددائف ا داريدددددددة بشدددددددكل أمثدددددددل أمكنندددددددا مدددددددن الوصددددددد

 أداا أفضل وقدرة عي  التحكم تي  مام األموربوقد توصلنا  ل  جملة من النتائو أبميا:

عمليدددددددددددة التنظددددددددددديم واألداا الدددددددددددو يفي لدددددددددددد  مسددددددددددديري أنديدددددددددددة ألعددددددددددداب القدددددددددددو   توجدددددددددددد عمقدددددددددددة ذات د لدددددددددددة  حصدددددددددددائية بدددددددددددين -

 α≤ 0.05ل وي ا حتياجات الخاصة عند مستو  د لة 

عمليددددددددة الرقابددددددددة واألداا الددددددددو يفي لددددددددد  مسدددددددديري أنديددددددددة ألعدددددددداب القددددددددو  لدددددددد وي  نتوجددددددددد عمقددددددددة ذات د لددددددددة  حصددددددددائية بددددددددي -

 α≤ 0.05ا حتياجات الخاصة عند مستو  د لة 

بعددددددددددئ الو ددددددددددائف ا داريددددددددددة واألداا الددددددددددو يفي لددددددددددد  مسدددددددددديري أنديددددددددددة ألعدددددددددداب  توجددددددددددد عمقددددددددددة ذات د لددددددددددة  حصددددددددددائية بددددددددددين -

 α≤ 0.05القو  ل وي ا حتياجات الخاصة عند مستو  د لة 

عمليددددددددددة التخطددددددددددي  واألداا الددددددددددو يفي لددددددددددد  مسدددددددددديري أنديددددددددددة ألعدددددددددداب القددددددددددو   عمقددددددددددة ذات د لددددددددددة  حصددددددددددائية بددددددددددين توجددددددددددد -

 α≤ 0.05ل وي ا حتياجات الخاصة عند مستو  د لة 

وقددددددددد بلددددددددغ معامدددددددددل ا رتبددددددددان سدددددددددبيرمان بددددددددراون بددددددددين محدددددددددور  التخطي بالتنظيمبالرقابددددددددة( و محدددددددددور األداا الددددددددو يفي لدددددددددد   -

 0.000بوبلغدددددددددددددت قيمدددددددددددددة الد لدددددددددددددة 0.777-0.967مدددددددددددددابين لددددددددددددد وي ا حتياجدددددددددددددات الخاصدددددددددددددةمسددددددددددددديري أنديدددددددددددددة ألعددددددددددددداب القدددددددددددددو  

 (.0.05بمعنى أقل من 

  أهم االقتراحات:

ت ددددددددجيع األفكددددددددار الجديدددددددددة املفيدددددددددة لتحسددددددددين التسدددددددديير النابعددددددددة تددددددددي األفددددددددراد العدددددددداملين تددددددددي األنديددددددددة الرياضددددددددية وعيدددددددد  كافددددددددة  -

 .املستويات

عددددددددالم تسددددددددتند  لدددددددد  منرجيددددددددة علميددددددددة بحتددددددددة تتخدددددددد  بعددددددددين ا عتبددددددددار تسددددددددطير بددددددددرامو عمددددددددل يضددددددددمن وضددددددددع لليددددددددات واضددددددددحة امل -

 جميع العوائق واملسببات التي تعيق تسيير األندية.

 هددددددددف تتبيدددددددل وصدددددددقل  "سدددددددنوية" وضدددددددع خطددددددد  طويلدددددددة املدددددددد  عيددددددد  أن تقسدددددددم بددددددد ه الخطددددددد   لددددددد  مراحدددددددل  منيدددددددة -

 .املسيرين ا داريين

  يادة ا بتمام بالعنصر البشري داخل النوادي. -
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 ئمة املراجعقا

:دار  (.القيدددددددددددادة ا داريدددددددددددة تدددددددددددي التربيددددددددددة البدنيدددددددددددة والرياضدددددددددددية. ا سدددددددددددكندرية1998ابددددددددددرابيم محمدددددددددددود عبدددددددددددد املقصددددددددددودبو .ش.  1

 .3الوفاا للطباعة.ن

(. دارة املنافسددددددددددددات والبطددددددددددددو ت والدددددددددددددورات الرياضددددددددددددية. ا سددددددددددددكندرية:دار 2003ابددددددددددددرابيم محمددددددددددددود عبددددددددددددد املقصددددددددددددودبو.ش.  2

 .الوفاا لدينا للطباعة واليشر

(.امل جددددددددددم العربددددددددددي امليسددددددددددر للمدرسددددددددددة والجامعددددددددددة.القابرة بيددددددددددروت: دار الكتدددددددددداب املصددددددددددري 1997أحمددددددددددد  كددددددددددي بدددددددددددويبص.م.  3

 و اللبناني.

 . 1(.رياضة املعاقين األسس الطبية والرياضية.القابرة:دار الفكر العربي ن 2000أسامة رياض .  4

 دار الكتاب املصريبالقابرة(.م جم مصطيحات العلوم ا دارية.القابرة:1984بدويبمصطفى. م.  5

(.التخطدددددددددي  للقدددددددددو  العاملدددددددددة املدددددددددوارد البشدددددددددرية تدددددددددي املؤسسدددددددددات الرياضدددددددددية. ا سدددددددددكندرية 2004حسدددددددددن أحمدددددددددد الشددددددددداف ي.  6

 .1: دار الوفاا للطباعة والي . ن

 .4(.السلوك التنظي ي تي منظمة األعما .عمان:دار وائل لليشر.ن2008محمود سليمان العميان.  7

(.كدددددددددددددرة السدددددددددددددلة عيددددددددددددد  الكرارددددددددددددد ي املتحركدددددددددددددة ملتحددددددددددددددي ا عاقدددددددددددددة.عمان:دار اليشدددددددددددددر 2002بدددددددددددددرابيم. مدددددددددددددروان عبدددددددددددددد املجيدددددددددددددد   8

 .1للثقافة والتو يع.ن

 (.الحديث تي ا دارة الرياضية.عمان:دار وائل لليشر.2004فائق حسني أبو حليمة.  9

 .1اعة. ن(.الترب ة الریاض ة ليحا ت الخاصة.عمان: دار الصفاا للطب2000صالح عبد هللا الزغبيبس.أ.  10
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ئل مسدددددددداعدة واليدددددددددف منهددددددددا تطددددددددوير ميددددددددارة رفعددددددددة تكمددددددددن أبميددددددددة البحددددددددث تددددددددي اسددددددددتخدام تمرينددددددددات تخصصددددددددية بوسددددددددا

النتدددددددددددر ومسددددددددددداعدة املتعلمدددددددددددين تدددددددددددي رفدددددددددددع األيقدددددددددددا  حتدددددددددددى ندددددددددددتمكن مدددددددددددن تجددددددددددداو  نقدددددددددددان الضدددددددددددعف تدددددددددددي األداا وا رتقددددددددددداا باملسدددددددددددتو  

 . املطلوب  ذا ما استعملت بشكل متقن وعل ي حتى تساعدبم تي تسييل عملية تعليم ميارة رفعة الخطف

بددددددددتن ميددددددددارة رفعددددددددة النتددددددددر ىددددددددي األك ددددددددر صددددددددعوبة عيدددددددد  الطددددددددمب  : البةةةةةةةةاحثين امةةةةةةةةا عةةةةةةةةن مشةةةةةةةةكلة البحةةةةةةةةث فقةةةةةةةةد حةةةةةةةةددها

 املبتددددددددددئين تدددددددددي املرحلدددددددددة ا ولددددددددد  لكليدددددددددة التربيدددددددددة البدنيدددددددددة وعلدددددددددوم الرياضدددددددددة خاصدددددددددة تدددددددددي تعلميدددددددددم مراحدددددددددل ا داا الفندددددددددي للميدددددددددارة ب

ود ايجدددددددابي لددددددد ا ارتدددددددت  البددددددداحثين الخدددددددوض تدددددددي بددددددد ه املشدددددددكلة لوضدددددددع بعدددددددئ الحلدددددددو  التدددددددي  عتقددددددددون بتنهدددددددا سدددددددتكون ذات مدددددددرد

تددددددددددي تعلدددددددددديم بدددددددددد ه امليددددددددددارة الصددددددددددعبة وتحسددددددددددين نددددددددددواتو الددددددددددتعلم امليدددددددددداري مددددددددددن خددددددددددم  اسددددددددددتخدام تمرينددددددددددات تخصصددددددددددية بوسددددددددددائل 

 مساعدة حيث تساعد املتعلمين تي تعلم ا داا الفني مليارة رفعة النتر

:  عددددددددددددداد تمرينددددددددددددات تخصصددددددددددددية بوسددددددددددددائل مسدددددددددددداعدة للطددددددددددددمبب والتعددددددددددددرف عيدددددددددددد  ايددددددددددددر بدددددددددددد ه تهةةةةةةةةةةةةدف الدراسةةةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةةةل

جامعددددددة الكوفدددددددة ب  –ينددددددات تددددددي تعلددددددم األداا الفندددددددي مليددددددارة رفعددددددة النتدددددددر لددددددد  طددددددمب كليدددددددة التربيددددددة البدنيددددددة وعلدددددددوم الرياضددددددةالتمر 

ومددددددددددددددن خمليددددددددددددددا أسددددددددددددددتخدم البدددددددددددددداحثين املددددددددددددددنرج التجريبددددددددددددددي ملمئمتدددددددددددددده مددددددددددددددع طبيعددددددددددددددة املشددددددددددددددكلة بتصددددددددددددددميم املجموعددددددددددددددة التجريبيددددددددددددددة 

البدددددددددددداحثين مجتمددددددددددددع القبيددددددددددددي والبعدددددددددددددي ب وقددددددددددددد حدددددددددددددد  واملجموعددددددددددددة الضددددددددددددابطة والتددددددددددددي تددددددددددددم ا ختيددددددددددددار العشددددددددددددوا ي ذات ا ختبددددددددددددار 

( 62جامعدددددددددددة الكوفدددددددددددة والبدددددددددددالغ عدددددددددددددبم   –البحدددددددددددث مدددددددددددن طدددددددددددمب املرحلدددددددددددة ا ولددددددددددد  لكليدددددددددددة التربيدددددددددددة البدنيدددددددددددة وعلدددددددددددوم الرياضدددددددددددة 

( طددددددددمب 5( طالبددددددددا حيددددددددث كددددددددان عدددددددددد طددددددددمب عينددددددددة التجربددددددددة ا سددددددددتطمعية  50طالبددددددددا وتددددددددم اختيددددددددار العينددددددددة والبددددددددالغ عددددددددددبم  

 والدددددددددددد ين بددددددددددددم خددددددددددددارج ا
 
لعينددددددددددددة الرئيسددددددددددددية وتددددددددددددم اسددددددددددددتبعاد الغيددددددددددددر ملتددددددددددددزمين بالدددددددددددددوام الرسدددددددددددد ي والراسددددددددددددبين واملجددددددددددددا ين دراسدددددددددددديا

مجموعدددددددددددددة ضدددددددددددددابطة ومجموعدددددددددددددة تجريبيدددددددددددددة وتدددددددددددددي كدددددددددددددل حيدددددددددددددث تدددددددددددددم تقسددددددددددددديميم الددددددددددددد   طالالالالالالالالالالالالال   (7 املعلمدددددددددددددين( والبدددددددددددددالغ عدددددددددددددددبم  

 %( من املجتمع األصيي .80,64( طالب و ه ا تكون نسبة العينة  25مجموعة  

ليددددددددددة ا ختبددددددددددار ملتغيددددددددددرات البحددددددددددث تددددددددددم اسددددددددددتخراج النتددددددددددائو للبحددددددددددث بعددددددددددد املعالجددددددددددة ا حصددددددددددائية ب وبعددددددددددد أن تمددددددددددت عم

مددددددددددع  : ان تطبيدددددددددق التمريندددددددددات التخصصدددددددددية اسةةةةةةةةةتنتاجات حيةةةةةةةةةث كةةةةةةةةةان أهمهةةةةةةةةةةا اآلتةةةةةةةةةيومدددددددددن خمليدددددددددا تدددددددددم التوصدددددددددل  لددددددددد  عدددددددددددة 

 تددددددددي
 
 فعددددددددا 

 
ب كدددددددد لك  طددددددددمبلالالالالالالالال النتددددددددر تعلدددددددديم األداا الفنددددددددي مليددددددددارة رفعددددددددة  اسددددددددتخدام بعددددددددئ الوسددددددددائل املسدددددددداعدة كددددددددان ليددددددددا تددددددددتييرا

اسدددددددتخدام بعدددددددئ الوسدددددددائل املسددددددداعدة تدددددددي تعلددددددديم ا داا الفندددددددي مليدددددددارة رفعدددددددة النتدددددددر كدددددددان عامدددددددل ميدددددددم تدددددددي تفعيدددددددل دور أسددددددداليب 

 والتي استخدمت تي املنرج التعلي ي التمرين

اعتمدددددددداد التمرينددددددددات التعليميددددددددة التخصصددددددددية باسددددددددتخدام ثةةةةةةةةم بعةةةةةةةةدها أوصةةةةةةةة ى البةةةةةةةةاحثين بةةةةةةةةبعض النقةةةةةةةةاط أهمهةةةةةةةةا :

مختلفددددددة مددددددن الوسددددددائل املسدددددداعدة تددددددي تطددددددوير ميددددددارة رفعددددددة النتددددددرب كدددددد لك  جددددددراا دراسددددددات اخددددددر  مشددددددا هة عيدددددد  عينددددددات أنددددددواع 

 .من فئات عمرية مختلفة وألعاب وميارات أخر  لتسييل عمليات التعلم 

 .رفعة النتر  بوسائل مساعدة ب تمرينات تخصصية :  الكلمات املفتاحية
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The effect of specialized exercises by means of assistance in improving the level of technical 

performance of the skill of clean and jerk for students 
The importance of the research lies in the use of specialized exercises by auxiliary tools, the aim of which 

is to develop skill of clean and jerk and to help the learners in lifting weights so that we can overcome 
weaknesses in performance and raise the required level if used in a professional and scientific way in order to 

help them in facilitating the process of teaching skill of clean and jerk. 
As for the research problem, it was identified by the researchers: that skill of clean and jerk is the most 

difficult for junior students in the first stage of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences, especially in 

their learning the stages of technical performance of the skill, therefore, the researchers decided to go into this 
problem to develop some solutions that they believe will have a positive effect in teaching this difficult skill and 

improving skill learning outcomes through the use of specialized exercises by auxiliary means that help learners 

learn the technical performance of skill of clean and jerk ,in addition it is the selection of students who wish to 
develop their capabilities in the field of weightlifting and are distinguished by their individuality and their 

potential for motivation and activity. 
The study aims at: Preparing specialized exercises with assistive means for students, and identifying the 

effect of these exercises in learning the technical performance of the skill of clean and jerk and selecting the best 

among them among students of the College of Physical Education and Sports Sciences - University of Kufa, and 
through it the researchers used the experimental method to suit it with the nature of the problem in the design of 

the group Experimental and control group, which was randomly selected with pre and post- test, the researchers 

have identified the research community from the first stage students of the College of Physical Education and 
Sports Sciences - University of Kufa, whose number is (62) students, and the sample of (50) students was 

selected, as the number of students of the exploratory experiment sample was (5) students who are outside the 

main sample and was excluded Those who are not committed to the official working hours, those who have 
failed and those who have registered (teachers), who number (7), were divided into a control group and an 

experimental group, and in each group (25) students, the sample percentage is (80.64%) from the original 
community. 

After the testing process for the research variables was completed, the results were extracted for the 

research after the statistical treatment, and through it several conclusions were reached, the most important of 
which were the following: The application of specialized exercises with the use of some auxiliary means had an 

effective effect in teaching technical performance to the skill of clean and jerk and the best selection of among 

students, the use of some auxiliary means in teaching the technical performance of the skill of clean and jerk was 
an important factor in activating the role of training methods and the best selection for the good student, which 

was used in the educational curriculum. 
Then, the researchers recommended some points, the most important of which are: Adopting specialized 

educational exercises using different types of means to help develop the the skill of clean and jerk worth and 

better selection of students, as well as conducting other similar studies on samples of different age groups, games 
and other skills to facilitate learning processes and the best selection from among these students. Distinguish the 

resulting individual differences. 

Keywords: Specialized Exercises, Means Of Assistance, clean and jerk. 
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 لبحث :التعريف با -1

نتيجدددددددددة التطدددددددددور العل دددددددددي الحاصدددددددددل تدددددددددي امليدددددددددادين عامدددددددددة وتدددددددددي املجدددددددددا  الرياضددددددددد ي خاصدددددددددة ضدددددددددل مدددددددددن الضدددددددددروري  تبددددددددداع 

األسدددددددددددداليب العلميددددددددددددة الحديثددددددددددددة وأن سددددددددددددباق الدددددددددددددو  لمرتقدددددددددددداا باملسددددددددددددتو  الرياضدددددددددددد ي أصددددددددددددبح واضددددددددددددحا مددددددددددددن خددددددددددددم  اسددددددددددددتعما  

مليددددددددددددددادين الرياضددددددددددددددية ب  ذ   تكدددددددددددددداد تخلددددددددددددددو تكنولوجيددددددددددددددا األجيددددددددددددددزة واألدوات الرياضددددددددددددددية والوسددددددددددددددائل التعليميددددددددددددددة املسدددددددددددددداعدة تددددددددددددددي ا

 فعالية رياضية من جيا  أو أداة مساعدة تواكب العملية التعليمية أو التدريبية .

 ن اسدددددددددددتعما  التمدددددددددددارين الرياضدددددددددددية املتنوعدددددددددددة و  دددددددددددراك األجيدددددددددددزة واألدوات الرياضدددددددددددية تدددددددددددي تعلدددددددددددم امليدددددددددددارات كدددددددددددان لددددددددددده 

وأبميددددددددددددة اسددددددددددددتخداميا تددددددددددددي عمليددددددددددددة الددددددددددددتعلم أو التدددددددددددددريب لددددددددددددم تعددددددددددددد "  ن الوسددددددددددددائل التعليميددددددددددددة التددددددددددددتيير ا يجددددددددددددابي للمتعلمددددددددددددين 

 تددددددددددي العمليددددددددددة التعليميددددددددددة أو التدريبيددددددددددة بددددددددددل أصددددددددددبحت جددددددددددزاا   يتجددددددددددزأ مددددددددددن مقوماوهددددددددددا األساسددددددددددية ب  ذ  ن 
 
 بامشدددددددددديا

 
موضددددددددددوعا

اسدددددددددددددتخدام الوسدددددددددددددائل التعليميدددددددددددددة املختلفدددددددددددددة يجعدددددددددددددل عمليدددددددددددددة الدددددددددددددتعلم أك دددددددددددددر فعاليدددددددددددددة وايجابيدددددددددددددة وذلدددددددددددددك ألن اسدددددددددددددتخداميا تدددددددددددددي 

التعليميدددددددة أو التدريبيدددددددة يدددددددؤدي  لددددددد  بنددددددداا التصدددددددور لدددددددد  المعدددددددب أو املدددددددتعلم وتطدددددددوره ويعمدددددددل عيددددددد  تحقيدددددددق أكبدددددددر قددددددددر  العمليدددددددة

 ( .196ب ص 2008ممكن من الكفاية التعليمية أو التدريبية "  نابده عبد  يد ب 

رفعدددددددددددة وتعدددددددددددد فعاليدددددددددددة رفدددددددددددع األيقدددددددددددا  مدددددددددددن األلعددددددددددداب واسدددددددددددعة ا نتشدددددددددددار تدددددددددددي الوقدددددددددددت الحاضدددددددددددر وف هدددددددددددا ميدددددددددددارتين بمدددددددددددا 

الخطدددددددف ورفعددددددددة النتددددددددر وبدددددددداتين امليدددددددارتين قددددددددد تحتدددددددداج  لدددددددد  وقدددددددت لدددددددديس بالقليددددددددل لتعلميددددددددا و تقانهدددددددا ومددددددددن بدددددددد ه امليددددددددارات ميددددددددارة 

رفعددددددة النتددددددر والتدددددددي تعددددددد ميدددددددارة مقسددددددمة الددددددد  جددددددزئيين الرفدددددددع الدددددد  الصدددددددر والقسدددددددم الثدددددداني النتدددددددر وصددددددعوبة الدددددددتعلم بوقددددددت قصدددددددير 

لددددددددددف الوسددددددددددائل املسدددددددددداعدة لتعلدددددددددديم بدددددددددد ه امليددددددددددارة  سدددددددددديما أن الطرائددددددددددق و بددددددددددد للمدددددددددددربين واملدرسددددددددددين مددددددددددن  دخددددددددددا  عل هددددددددددا مخت

 والوسائل التدريبية والتعليمية   تكون بمفردبا قادرة عي  تعليم امليارة .

تدددددددي كليدددددددة التربيدددددددة البدنيدددددددة  مدددددددن خدددددددم  ممحظدددددددة البددددددداحثين كدددددددونهم تدريسددددددد يقةةةةةةةد حةةةةةةةددوا البةةةةةةةاحثين مشةةةةةةةكلة بحةةةةةةة هم :

دريب والتعلددددددديم اتادددددددح  ن ميدددددددارة رفعدددددددة النتدددددددر ىدددددددي األك دددددددر صدددددددعوبة عيددددددد  الطدددددددمب وعلدددددددوم الرياضدددددددة وليدددددددم مجدددددددا  واسدددددددع تدددددددي التددددددد

املبتددددددددئين تدددددددي تعلميدددددددم مراحدددددددل ا داا الفندددددددي للميدددددددارة لددددددد ا ارتدددددددت  البددددددداحثين الخدددددددوض تدددددددي بددددددد ه املشدددددددكلة لوضدددددددع بعدددددددئ الحلدددددددو  

مددددددددن ,م امليدددددددداري التددددددددي  عتقدددددددددون أنهددددددددا سددددددددتكون ذات مددددددددردود ايجددددددددابي تددددددددي تعلدددددددديم بدددددددد ه امليددددددددارة الصددددددددعبة وتحسددددددددين نددددددددواتو الددددددددتعل

 .خم  أدوات مساعدة حيث تساعد املتعلمين تي تعلم ا داا الفني مليارة رفعة النتر

:  عددددددددداد تمرينددددددددات تخصصدددددددددية بوسددددددددائل مسدددددددداعدة ب كددددددددد لك التعددددددددرف عيدددددددد  تدددددددددتيير امةةةةةةةةا عةةةةةةةةن هةةةةةةةةةدف الدراسةةةةةةةةة ف ةةةةةةةةةي 

جامعدددددددددة  –يدددددددددة وعلدددددددددوم الرياضدددددددددةبددددددددد ه التمريندددددددددات تدددددددددي تعلدددددددددم األداا الفندددددددددي مليدددددددددارة رفعدددددددددة النتدددددددددر لدددددددددد  طدددددددددمب كليدددددددددة التربيدددددددددة البدن

ان بندددددددددداك تددددددددددتيير للتمرينددددددددددات التخصصددددددددددية بوسددددددددددائل مسدددددددددداعدة تددددددددددي تعلددددددددددم األداا الفنددددددددددي  وقةةةةةةةةةةد افتةةةةةةةةةةرض البةةةةةةةةةةاحثين :الكوفددددددددددة ب 

 جامعة الكوفة . –مليارة رفعة النتر لد  طمب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

املرحلدددددددددة األولددددددددد  تدددددددددي كليدددددددددة التربيدددددددددة  البشدددددددددري بطدددددددددمبامةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةن مجةةةةةةةةةاالت البحةةةةةةةةةث فقةةةةةةةةةد حةةةةةةةةةدد البةةةةةةةةةاحثين املجةةةةةةةةةال 

ب كددددددددددد لك تدددددددددددم تحديدددددددددددد مددددددددددددة اجدددددددددددراا البحدددددددددددث  2021–2020للعدددددددددددام الدرارددددددددددد ي  البدنيدددددددددددة وعلدددددددددددوم الرياضدددددددددددة / جامعدددددددددددة الكوفدددددددددددة

ب عددددددددن امددددددددا املجددددددددا  املكدددددددداني فقددددددددد اختددددددددار البدددددددداحثين : قاعددددددددة رفددددددددع األيقددددددددا  تددددددددي  2021/ 3/ 16ولغايددددددددة  10/1/2021بددددددددالفترة مددددددددن 

 الرياضة / جامعة الكوفة . كلية التربية البدنية وعلوم

 منهجية البحث وإجراءاته امليدانية : -2

 منهج البحث : 2-1

املددددددددددددنرج التجريبددددددددددددي  ذ  ن التجريددددددددددددب بددددددددددددو "تغيددددددددددددر متعمددددددددددددد للشددددددددددددرون املحددددددددددددددة لحددددددددددددادث مددددددددددددا  يالالالالالالالالالالالال اسددددددددددددتخدم الباحددددددددددددث

عدددددددددددددددة ( ملمئمتدددددددددددددده وطبي64ب ص 1988وممحظتدددددددددددددده التغيددددددددددددددرات الناتجددددددددددددددة تددددددددددددددي الحددددددددددددددادث ذاتددددددددددددددده وتفسدددددددددددددديربا"  وجيدددددددددددددده محجددددددددددددددوب ب 

البحددددددددددددددث بتصددددددددددددددميم املجموعددددددددددددددة الضددددددددددددددابطة العشددددددددددددددوائية ا ختيددددددددددددددار ذات ا ختبددددددددددددددار القبيددددددددددددددي والبعدددددددددددددددي وىددددددددددددددي مددددددددددددددن التصددددددددددددددداميم 

 التجريبية ذوات الضب  املحكم.
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 يبين التصميم التجريبي للبحث (1جدول )

 االختبار البعدي املتغير املستقل االختبار القبلي املجموعة

 اختبار ا داا الفني لرفعة النتر تمرينات الوسائل املساعدة ة النتراختبار ا داا الفني لرفع التجري ية

 اختبار ا داا الفني لرفعة النتر املنرج املتبع اختبار ا داا الفني لرفعة النتر الضابطة

 مجتمع وعينة البحث : 2-2

جامعدددددددددة  –ياضدددددددددة البددددددددداحثين مجتمدددددددددع البحدددددددددث مدددددددددن طدددددددددمب املرحلدددددددددة ا ولددددددددد  لكليدددددددددة التربيدددددددددة البدنيدددددددددة وعلدددددددددوم الر حددددددددددد 

( طدددددددددمب 5( طالبدددددددددا بوسددددددددداطة الطريقدددددددددة العمديدددددددددة و  50( طالبدددددددددا وأختدددددددددار مدددددددددنهم عيندددددددددة عدددددددددددبم  62الكوفدددددددددة والبدددددددددالغ عدددددددددددبم  

للتجربددددددددددة ا سددددددددددتطمعية خددددددددددارج العينددددددددددة الرئيسددددددددددية بوسدددددددددداطة الطريقددددددددددة العشددددددددددوائية البسدددددددددديطة وتددددددددددم اسددددددددددتبعاد الغيددددددددددر ملتددددددددددزمين 

 
 
 لدددددددددد  مجمددددددددددوعتين  وتددددددددددم تقسدددددددددديميم طالالالالالالالالالال  ( 7 املعلمددددددددددين( والبددددددددددالغ عددددددددددددبم  بالدددددددددددوام الرسدددددددددد ي والراسددددددددددبين واملجددددددددددا ين دراسدددددددددديا

 . %( من املجتمع األصيي الكيي80,64( طالب و ه ا تكون نسبة العينة  25ضابطة وتجريبية وتي كل مجموعة  

 تكافؤ عينة البحث : 2-3

 تم اجراا عملية التكافؤ بين املجموعتين لظب  املتغيرات ا تية 

 وصف ا حصا ي وقيمة  ت( تي ا ختبار القبيي ملجموعتي البحث وملتغيرات البحثيبين ال (2جدول )

 وحدة القياس املتغيرات
 t قيمة املجموعة الضابطة املجموعة التجري ية

 ع س ع س املحسوبة

 1,55 8,22 237 6.25 239  ير العمر

 1,33 4,65 169,4 5,69 169 سم الطول 

 1,88 5,65 63 4,55 61,5 كغم الوزن

 الوسائل واألدوات واألجهزة املستخدمة في البحث : 2-4

 أدوات البحث :  2-4-1

 املمحظة . -

 املقابلة ال خصية . -

 ا ختبار والقياس . -

 األجهزة واألدوات املستخدمة: 2-4-2

 (2ساعة توقيت عدد   -

 . Lenovoحاسبة  لكترونية من نوع  -

 (8عدد   (عمود يقل نموذجي   فت -

 ( .25 عدد مااعمود يقل ا ح -

 ( .25سم عدد  175عصا خشبية طو   -

 ( .1عدد   4*4طبلة خشبية قياس  -

 (1 عدد جيا  عقلة -

 (1عدد   ميزان طبي لقياس الو ن والطو   -

 اختبارات املتغيرات  2-5

 .(168ب ص 1990منصور جميل العنبكي ولخرون ب  اختبار رفعة النتر: 2-5-1

مدرردددددددددددد ي املددددددددددددادة وليددددددددددددم املجددددددددددددا  الواسددددددددددددعة تددددددددددددي التحكدددددددددددديم وملعرفددددددددددددة تددددددددددددم اختبددددددددددددار العينددددددددددددة بحضددددددددددددور املحكمددددددددددددين وبددددددددددددم 

 مستو  الطمب ومد  معرفبهم للميارة .
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 يدددددددم الوقددددددوف ورفدددددددع الثقدددددددل جددددددرك بامتدددددددداد الددددددد راعين وفدددددددتح 
 
يكددددددون النتدددددددر بدددددددالكلين الجددددددالس بثندددددددي الدددددددركبتين ينددددددي كدددددددامم

رميددددددددددده تمدددددددددددنح لكدددددددددددل  عدددددددددددب يدددددددددددمث السدددددددددداقين يدددددددددددم ا متدددددددددددداد الكامدددددددددددل ليجسدددددددددددم لسدددددددددددماع   دددددددددددارة الحكدددددددددددم بدددددددددددإنزا  الثقدددددددددددل وبددددددددددددون 

 ناجحة . محاو ت فق  وتحتسب له تي التقويم أعي  رفعة

 اختبار األداا الفني لرفعة النترالغرض من االختبار :  -

بوصددددددددددددة(ب وأو ان دوليددددددددددددة  رسددددددددددددمية( 1أقدددددددددددددام(ب وقطددددددددددددره   7 سددددددددددددتخدم بددددددددددددار رفددددددددددددع األيقددددددددددددا  طولدددددددددددده  املعةةةةةةةةةةةةدات واألجهةةةةةةةةةةةةزة:  -

 محسوبة بالرطل أو بالكيلوغرامات.

 الدرجة: يتم تنجيل درجة أفضل رفعة من يمث محاو ت. حساب -

تددددددتم الحركددددددة مددددددن وضددددددع البهيددددددؤ حيددددددث يبدددددددأ املختبددددددر بنددددددحب الثقددددددل مددددددن األرض بامتددددددداد الدددددد راعين ومددددددن يددددددم التعليمةةةةةةات:  -

الجلدددددددددددوس بوضدددددددددددع القرفصددددددددددداا بعدددددددددددد لدددددددددددف الكدددددددددددوعين بسدددددددددددرعة ومدددددددددددن يدددددددددددم النهدددددددددددوض بالثقدددددددددددل والوقدددددددددددوف بامتدددددددددددداد الدددددددددددركبتين 

 لدددددددد  ا مدددددددام األسددددددددفل ومددددددددن يدددددددم يبدددددددددأ املختبدددددددر بثنددددددددي الددددددددركبتين ومدددددددن يددددددددم مدددددددد الددددددددركبتين والدددددددددفع  ويكدددددددون الكددددددددوعين مؤ دددددددرين

واليبددددددددون تحددددددددت الثقددددددددل بامتددددددددداد الدددددددد راعين ومددددددددن يددددددددم ضددددددددم الددددددددرجلين والوقددددددددوف بشددددددددكل مسددددددددتقيم وتكددددددددون الددددددددرجلين عيدددددددد  

 ( .78ب ص 2008 -2005خ  مستقيم واحد وانتظار   ارة الحكم. جميل حناب 

 عية :التجربة االستطال  2-6

مددددددددن اجدددددددددل تحقيدددددددددق نتددددددددائو  دددددددددحيحة مويدددددددددوق  هددددددددا ب  بدددددددددد مدددددددددن أتبدددددددداع سدددددددددياقات علميدددددددددة متعددددددددارف عل هدددددددددا عندددددددددد  جدددددددددراا 

ا ختبدددددددددددارات البدنيدددددددددددة عيددددددددددد  العيندددددددددددة املدددددددددددراد قياسددددددددددديا ب ومدددددددددددن بددددددددددد ه السدددددددددددياقات بدددددددددددو التتكدددددددددددد مدددددددددددن صدددددددددددمحية بددددددددددد ه ا ختبدددددددددددارات 

 ( .91ب ص 1995ومناسببها للمرحلة العمرية(  محمد جاسم الياسري ب 

تدددددددي قاعدددددددة رفدددددددع األيقدددددددا  تدددددددي كليدددددددة التربيدددددددة البدنيدددددددة وعلدددددددوم  12/1/2021 جدددددددراا التجربدددددددة ا سدددددددتطمعية تدددددددي تددددددداري  تدددددددم 

 ( طمب .وكان اليدف منها :5جامعة الكوفةب عي  عينة من خارج عينة البحث التجريبية وعددبم   –الرياضة 

 التعرف عي  مد   مكانية ممئمة األجيزة للعينة .  1

 قات التي تحدث ايناا العمل لتمف ها .التعرف عي  املعو  2

 التعرف عي  الوقت املستغرق لكل طالب ال  اداا املحاولة . 3

 التعرف عي  أمكانية اليجنة التحكيمية تي مي  استمارة تنجيل النقان وكيفية تقسيم الدرجة.  4

 االختبارات القبلية : 2-7

تدددددددددي قاعدددددددددة رفدددددددددع األيقدددددددددا  تدددددددددي كليدددددددددة التربيدددددددددة البدنيدددددددددة  13/1/2021تدددددددددم  جدددددددددراا ا ختبدددددددددارات القبليدددددددددة تدددددددددي يدددددددددوم األربعددددددددداا 

جامعدددددددة الكوفددددددة بعدددددددد أعطدددددداا محاضدددددددرتين تعددددددريفيتين عدددددددن ميددددددارة رفعدددددددة النتددددددر بشدددددددكل عددددددام يدددددددم بعدددددددبا تدددددددم  –وعلددددددوم الرياضددددددة 

( تدددددددي 1 جدددددددراا اختبدددددددار األداا الفندددددددي لرفعدددددددة النتدددددددر و دددددددجلت جميدددددددع النتدددددددائو مدددددددن قبدددددددل املحكمدددددددين  مدررددددددد ي املدددددددادة( ينظدددددددر ميحدددددددق 

ختدددددددددامي ودرجبهددددددددددا  خاصدددددددددة معددددددددددة مدددددددددن قبدددددددددل البدددددددددداحثين مقسدددددددددم ف هدددددددددا أجدددددددددزاا الحركدددددددددة  لدددددددددد  قسدددددددددم تحضددددددددديري رئيسددددددددد ياسدددددددددتمارة 

 100 ). 

 التمرينات التخصصية بوسائل مساعدة : 2-8

حيددددددددددث كانددددددددددت املجموعددددددددددة التجريبيددددددددددة تددددددددددتعلم ميددددددددددارة رفعددددددددددة النتددددددددددر  14/1/2021لقددددددددددد تددددددددددم تنفيدددددددددد  التمرينددددددددددات تددددددددددي يددددددددددوم 

تطدددددددددددددور اداا امليدددددددددددددارة أمدددددددددددددا املجموعدددددددددددددة الضدددددددددددددابطة فتدددددددددددددتعلم امليدددددددددددددارة بوسددددددددددددداطة  باسدددددددددددددتخدام بعدددددددددددددئ الوسدددددددددددددائل املسددددددددددددداعدة التدددددددددددددي

 استخدام املنرج التعلي ي املعتمد من قبل املدرس.

( وحددددددددددددات تعليميدددددددددددة لتطدددددددددددوير ا داا الفندددددددددددي مليدددددددددددارة 8حيدددددددددددث  دددددددددددملت بددددددددددد ه التمريندددددددددددات التعليميدددددددددددة التطويريدددددددددددة عيددددددددددد   

تدددددددددددي ا سدددددددددددبوع الواحدددددددددددد واسدددددددددددتمرت الددددددددددد   ( دقيقدددددددددددة90 رفعدددددددددددة النتدددددددددددر للطدددددددددددمبب اسدددددددددددتغرق وقدددددددددددت الوحددددددددددددة التعليميدددددددددددة الواحددددددددددددة 

 يمانية أسابيع .
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وقددددددددددد اسدددددددددددتخدمت املجموعددددددددددة التجريبيدددددددددددة تمرينددددددددددات تخصصدددددددددددية بوسدددددددددددائل مسدددددددددداعدة تطدددددددددددوير األداا تددددددددددي تعلدددددددددددم ميدددددددددددارة 

رفعدددددددددة النتدددددددددر ب حيدددددددددث كاندددددددددت تدددددددددؤدي التكدددددددددرارات ألك دددددددددر مدددددددددن مدددددددددرة باسدددددددددتخدام بددددددددد ه الوسدددددددددائل وتددددددددددرج امليدددددددددارة مدددددددددن السددددددددديل  لددددددددد  

 وسائل املساعدة ىي ا تي :الصعب وكانت ال

 سم ممايل ال  عمود الثقل النموذجي . 220عصا خشبي بطو   1

 سم بتو ان تدريجية مختلفة . 175عمود يقل بطو   2

 . أقراص خشبية بنفس ارتفاع األقراص النموذجية 3

 دمبل  منفرد لتطوير الغطس . 4

 جيا  عقلة لتطوير القوة العضلية . 5

 االختبارات البعدية : 2-9

جامعددددددددددة  – جددددددددددراا ا ختبددددددددددارات البعديددددددددددة تددددددددددي قاعدددددددددة رفددددددددددع ا يقددددددددددا  تددددددددددي كليددددددددددة التربيدددددددددة البدنيددددددددددة وعلددددددددددوم الرياضددددددددددة تدددددددددم 

 وبنفس الظروف التي طبقت  ها ا ختبارات القبلية . 8/3/2021الكوفة يوم ا ينين 

 الوسائل اإلحصائية: 2-10

تدددددددددي تحقيدددددددددق أبدددددددددداف بحثددددددددده ب  اسدددددددددتخدم البددددددددداحثين مجموعدددددددددة مدددددددددن القدددددددددوانين والوسدددددددددائل ا حصدددددددددائية التدددددددددي سددددددددداعدته

 وىي :

 الوس  الحسابي . -

 ا نحراف املعياري . -

- T(test). للعينات املترابطة 

- T(test) 295-127ب ص 2011للعينات املستقلة . محمد جاسم الياسري ب) 

 عرض وتحليل نتائت البحث ومناقشتها : -3

 موعتي البحث التجري ية والضابطة :عرض نتائت القياس القبلي والبعدي الختبار مهارة رفعة النتر ملج3-1

 يبين معنوية الفروق بين ا ختبار القبيي والبعدي للمجموعة التجريبية مليارة رفعة النتر (3جدول )

 اتاملتغير
 (t  قيمة ا ختبار البعدي ا ختبار القبيي

 املحسوبة

 (t  قيمة

 الجدولية

الد لة 

 ع س ع س ا حصائية

 معنوي  2.632 33.9 1.02 65.87 0.76 56.26 ةدرج ميارة رفعة النتر

 ( 24ودرجة حرية   (0.05 * عند مستو  د لة 

 الضابطة تي اختبار ميارة رفعة النتر  يبين معنوية الفروق بين ا ختبار القبيي والبعدي للمجموعة (4جدول )

 اتاملتغير
 (t  قيمة ا ختبار البعدي ا ختبار القبيي

 املحسوبة

 (t  قيمة

 جدوليةال

الد لة 

 ع س ع س ا حصائية

 معنوي  2.632 4.617 0.62 57.08 0.63 56.48 درجة ميارة رفعة النتر

 ( 24ودرجة حرية   (0.05 عند مستو  د لة  *

 : مناقشة وتحليل نتائت االختبار القبلي والبعدي للمجوعتين الضابطة والتجري ية ملهارة رفعة النتر 3-2

ولصددددددددددددالح ا ختبددددددددددددار   حظنددددددددددددا  ن الفددددددددددددروق معنويددددددددددددة تددددددددددددي ا داا الفنددددددددددددي لرفعددددددددددددة النتددددددددددددر لجددددددددددددداو  مددددددددددددن خددددددددددددم  تحليددددددددددددل ا

البعدددددددددي للعينددددددددة التجريبيددددددددة ب ويعددددددددزو البدددددددداحثين ذلددددددددك  لدددددددد  تنفيدددددددد  املددددددددنرج بشددددددددكل عل ددددددددي  ددددددددحيح ومتكامددددددددل واعتمادبمددددددددا عيدددددددد  

التجريبيددددددددة تددددددددي  الوسددددددددائل املسدددددددداعدة مددددددددع املجموعددددددددة أسدددددددداليب علميددددددددة حديثددددددددة ومناسددددددددبة للطددددددددمب حيددددددددث تددددددددم اسددددددددتخدام بعددددددددئ

تعلدددددددديم ميددددددددارة رفعددددددددة النتددددددددر للطددددددددمب متددددددددداخل خددددددددم  املحاضددددددددرات " ذ  ن األجيددددددددزة واألدوات املسدددددددداعدة تسدددددددداعد عيدددددددد  تبسددددددددي  

امليدددددددددددارات وكددددددددددد لك تسددددددددددداعد عيددددددددددد  انتقدددددددددددا  املعرفدددددددددددة واملعلومدددددددددددات وامليدددددددددددارات املختلفدددددددددددة واملتعدددددددددددددة وترفدددددددددددع القددددددددددددرة عيددددددددددد  تعلدددددددددددم 

ر ايجدددددددددابي تدددددددددي سدددددددددرعة الدددددددددتعلم للميدددددددددارات الحركيدددددددددة وتحسدددددددددين أداا التكنيدددددددددك وتطدددددددددوير امليدددددددددارات بشدددددددددكل أسدددددددددرع لددددددددد لك ليدددددددددا تدددددددددتيي
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( ومددددددددددددن مميددددددددددددزات بددددددددددد ا األسددددددددددددلوب بددددددددددددو تعلددددددددددددم امليددددددددددددارة و دخددددددددددددا  بيئددددددددددددة 87ب ص 2005والتكتيدددددددددددك " قاسددددددددددددم لددددددددددددزام  ولخددددددددددددرون( ب 

يدددددددارات تعليميدددددددة جديددددددددة أك دددددددر سددددددديولة وتشدددددددويق وممئمدددددددة ملرحلدددددددة التوافدددددددق الخدددددددام التدددددددي يمدددددددر  هدددددددا املدددددددتعلم تدددددددي بدايدددددددة تعلمددددددده للم

وبمدددددددددا  ن رفعدددددددددة النتدددددددددر ميدددددددددارة صدددددددددعبة الدددددددددتعلم تدددددددددي رفدددددددددع األيقدددددددددا  لددددددددد ا كدددددددددان  بدددددددددد  ن نجدددددددددد وسدددددددددائل وأسددددددددداليب جديددددددددددة للتعلددددددددديم 

وأيضدددددددددا ملدددددددددس الطدددددددددمب و حساسددددددددديم  هددددددددد ه امليدددددددددارة مدددددددددن خدددددددددم  تجزئدددددددددة امليدددددددددارة الددددددددد  أقسدددددددددام و يجددددددددداد الوسددددددددديلة املمئمدددددددددة لدددددددددتعلم 

تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين املجموعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  داا مما يؤدي ال   تقانها وا حتفا   ها بأقسام امليارة وا حساس بكل جزا ف ها والتكرار تي ا

الضددددددددابطة فقددددددددد نفدددددددد ت املددددددددنرج بتسددددددددلوب الددددددددتعلم املعطدددددددداة مددددددددن قبددددددددل املدددددددددرس  ذ  هدددددددددف الددددددددتعلم  لدددددددد  الوصددددددددو  بالطالددددددددب  لدددددددد  

مسدددددددددددددتويات جيددددددددددددددة مدددددددددددددن األداا امليددددددددددددداري وان الدددددددددددددتعلم يدددددددددددددتم مدددددددددددددن خملددددددددددددده التددددددددددددددريب عيددددددددددددد  امليدددددددددددددارة تدددددددددددددي الوحددددددددددددددة التعليميدددددددددددددة أو 

لتدريبيدددددددة الواحددددددددة لحدددددددين  تقانهدددددددا والوصدددددددو  بالطالدددددددب  لددددددد  درجدددددددة تعلدددددددم عاليدددددددة مدددددددن األداا امليددددددداري وندددددددر  كمدددددددا بدددددددو مبدددددددين تدددددددي ا

 معنويددددددددا تددددددددي القيدددددددداس للمجموعددددددددة الضددددددددابطة ولكندددددددده  عددددددددد بسدددددددديطا باليسددددددددبة  لدددددددد  الفددددددددرق املعنددددددددوي 4الجدددددددددو  
 
(  ن بندددددددداك فرقددددددددا

وي تددددددددي املجموعددددددددة الضددددددددابطة  لدددددددد  اسددددددددتمرار الطددددددددمب وتكددددددددراربم تددددددددي املجموعددددددددة التجريبيددددددددة ويعددددددددزو البدددددددداحثين بدددددددد ا الفددددددددرق املعندددددددد

 ألداا امليارة تي الوحدات التعليمية .

 مناقشة نتائت االختبار البعدي للمجموعتين الضابطة والتجري ية ملهارة رفعة النتر 3-3

ا داا الفنددددددددددي  يبددددددددددين معنويددددددددددة الفددددددددددروق بددددددددددين ا ختبددددددددددار البعدددددددددددي للمجمددددددددددوعتين الضددددددددددابطة والتجريبيددددددددددة تددددددددددي اختبددددددددددار (5جةةةةةةةةةةدول )

 لرفعة النتر

 اتاملتغير
 (t  قيمة املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية

 املحسوبة

 (t  قيمة

 الجدولية

الد لة 

 ع س ع س ا حصائية

 معنوي  65.87 21.84 0.62 57.08 1.02 65.87 درجة ميارة رفعة النتر

 ( 48ودرجة حرية  (0.05 * عند مستو  د لة 

( ندددددددددددددددر  أن بنددددددددددددددداك فروقددددددددددددددددا معنويدددددددددددددددة تدددددددددددددددي ا ختبددددددددددددددددار البعددددددددددددددددي للمجمدددددددددددددددوعتين الضددددددددددددددددابطة 5و   مدددددددددددددددن خدددددددددددددددم  الجددددددددددددددددد

والتجريبيدددددددددة وبددددددددد ه الفدددددددددروق تددددددددد بب معنويبهدددددددددا لصدددددددددالح املجموعدددددددددة التجريبيدددددددددة باعتباربدددددددددا صددددددددداحبة الوسددددددددد  الحسدددددددددابي األعيددددددددد  

ي الوسدددددددددددائل ويعددددددددددزو البددددددددددداحثين بدددددددددد ه الفدددددددددددروق املعنويددددددددددة لصدددددددددددالح املجموعددددددددددة التجريبيدددددددددددة  لدددددددددد  اسدددددددددددتخدام بعددددددددددئ التمريندددددددددددات تدددددددددد

املسدددددددداعدة التددددددددي سددددددددابمت بشددددددددكل كبيددددددددر تددددددددي تعلدددددددديم ميددددددددارة رفعددددددددة النتددددددددر للطددددددددمب بشددددددددكل أسددددددددرع مددددددددن املجموعددددددددة الضددددددددابطة التددددددددي 

اكتفدددددت بدددددتعلم ميدددددارة رفعددددددة النتدددددر عيددددد  املددددددنرج املتبدددددع مدددددن قبددددددل املددددددرس الددددد ي حسددددددن تعلميدددددا أيضدددددا لكددددددن بشدددددكل بطددددديا نسددددددبة 

يضدددددددا مدددددددن املعدددددددروف أن مدددددددن أساسددددددديات الدددددددتعلم للمبتددددددددئين بدددددددو عنصددددددددر  لددددددد  تعلدددددددم امليدددددددارة الخددددددداص باملجموعدددددددة التجريبيدددددددة ب وأ

الدافعيددددددددددددة والتشددددددددددددويق وا يددددددددددددارة الدددددددددددد ي كددددددددددددان متددددددددددددوفرا لددددددددددددد  العينددددددددددددة التجريبيددددددددددددة باسددددددددددددتخداميا لددددددددددددبعئ الوسددددددددددددائل املسدددددددددددداعدة 

وخروجيدددددددا مدددددددن النمطيدددددددة التدددددددي اعتدددددددادت عل هدددددددا ممدددددددا خلدددددددق عنددددددددبا  ي طدددددددمب العيندددددددة الضدددددددابطة نوعدددددددا مدددددددن امللدددددددل والددددددد ي  عدددددددد 

 بيات املصاحبة لعملية التعلم .من السل

 االستنتاجات والتوصيات : -4

 االستنتاجات : 4-1

 فيددددددددددتعلم ا داا الفنددددددددددي مليددددددددددارة  1
 
ان تنفيدددددددددد  التمرينددددددددددات مددددددددددع اسددددددددددتخدام بعددددددددددئ الوسددددددددددائل املسدددددددددداعدة كددددددددددان لدددددددددده تددددددددددتييرا فعددددددددددا 

 رفعة النتر للطمب.

تدددددددددددي تفعيدددددددددددل دور أسددددددددددداليب التمدددددددددددرين ان اسدددددددددددتخدام بعدددددددددددئ مدددددددددددن الوسدددددددددددائل املسددددددددددداعدة لددددددددددد داا الفندددددددددددي كدددددددددددان عدددددددددددامم ميمدددددددددددا  2

 املستخدمة تي املنرج التعلي ي.

تدددددددي  ان اسدددددددتخدام بعدددددددئ الوسدددددددائل املسددددددداعدة سدددددددابمت تدددددددي خلدددددددق جدددددددو مدددددددن الدافعيدددددددة وا يدددددددارة والتشدددددددويق لدددددددد  الطدددددددمب 3

 األداا .
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 التوصيات : 4-2

ارة رفعدددددددددددة النتدددددددددددر اعتمددددددددددداد التمريندددددددددددات التعليميدددددددددددة باسدددددددددددتخدام أندددددددددددواع مختلفدددددددددددة مدددددددددددن الوسدددددددددددائل املسددددددددددداعدة تدددددددددددي تطدددددددددددوير ميددددددددددد 1

 للطمب .

 جددددددددراا دراسددددددددات اخددددددددر  مشددددددددا هة عيدددددددد  عينددددددددات مددددددددن فئددددددددات عمريددددددددة مختلفددددددددة وألعدددددددداب وميددددددددارات أخددددددددر  لتسددددددددييل عمليددددددددات  2

 التعلم.

الوسدددددددائل املسددددددداعدة تدددددددي تحقيدددددددق  ضدددددددرورة جعدددددددل املدددددددتعلم  حساسددددددده تدددددددي األداا تدددددددي جميدددددددع أقسدددددددام الحركدددددددة وسددددددداعدت بددددددد ه 3

 اليدف.

 املصادر

 . 2008 -2005جميل حناب  (ترجمة (ولي لرفع ا يقا ا تحاد الدولي القانون الد 1

املوبددددددددددددوب الرياضدددددددددددد ي سددددددددددددماته وخصائصدددددددددددده تددددددددددددي مجددددددددددددا  التدددددددددددددريب قاسددددددددددددم حسددددددددددددن حسددددددددددددين وفتحددددددددددددي امليشددددددددددددي  يوسددددددددددددف :  2

 . 1999بعمانب األردنب  1ب دار الفكر للطباعة واليشر والتو يعب ن الرياض ي

 . 2005ب عمانب  لقدمأسس التعلم والتعليم وتطبيقاته تي كرة اقاسم لزام ولخرون :  3

( سدددددددددنه ب 12-10محمدددددددددد جاسدددددددددم الياسدددددددددري : بنددددددددداا وتقندددددددددين بطاريدددددددددة اختبدددددددددار اللياقدددددددددة البدنيدددددددددة  نتقددددددددداا النا دددددددددئين بتعمدددددددددار   4

 . 1995أطروحة دكتوراه مقدمة  ل  كلية التربية الرياضية جامعة بغداد ب 

ب النجددددددددددف  2ب ن  سدددددددددتد لي(مبدددددددددداد  ا حصددددددددداا التربدددددددددوي  مددددددددددخل تددددددددددي ا حصددددددددداا الوصدددددددددفي وامحمدددددددددد جاسدددددددددم الياسدددددددددري :  5

 . 2011ا  رف ب دار الضياا للطباعة واليشر ب 

 .1990ب بغدادب دار الحكمة للطباعة ب األسس النظرية والعلمية تي رفع األيقا منصور جميل وأخرون :  6

ب النجدددددددددددددف ا  دددددددددددددرف ب دار الضدددددددددددددياا للطباعدددددددددددددة والتصدددددددددددددميم 1ب ن أساسددددددددددددديات تدددددددددددددي الدددددددددددددتعلم الحركدددددددددددددينابدددددددددددددده عبدددددددددددددد  يدددددددددددددد : 7

 .2008ب

 .1988ب جامعة املوصلبمديرية الكتب للطباعة واليشرب طرائق البحث العل يوجيه محجوب : 8

 

 يبين السادة الخبراا واملختصين لتقييم األداا (1ملحق )

 مكان العمل ا سم ت

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الكوفة  أ.د عباس مهدي صالح 1

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -معة الكوفة جا شهيد ةم.د احمد عبد الحمز 2

 االتحاد العراقي لرفع االثقال -مدرب وحكم دولي  م. منذر داوود بالل 3
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 أثر برنامت تدريبي مقترح لتقوية العضالت العلوية باستعمال األثقال الخارجية علل تحسين

ة التصويب في كرة الي
 
 دمهارة دق

 

رابح بلقوش ي,  1عالء الدين حمودي
 3د.خالد شنوف,  2

 اجامعة وهران للعلوم والتكنولوجي -الجزائر  3. 2. 1

alaeddine.hammoudi@univ-usto.dz rabah.belgouchi@univ-usto.dz Khalchenouf@gmail.com 

 

وهددددددددف الدراسددددددددة التددددددددي بدددددددين أيددددددددديكم  لدددددددد  معرفددددددددة مدددددددد  تددددددددتيير البرنددددددددامو التدددددددددريبي املقتدددددددرو لتقويددددددددة العضددددددددمت العلويددددددددة 

باسددددددددتعما  األيقدددددددددا  الخارجيدددددددددة عيددددددددد  تحسددددددددين ميدددددددددارة دقدددددددددة التصدددددددددويب تددددددددي كدددددددددرة اليددددددددددب وألجدددددددددل ذلددددددددك اتبعندددددددددا املدددددددددنرج التجريبدددددددددي 

فددددددردا  عبددددددا مددددددن  عبددددددي كددددددرة اليددددددد تددددددي فريددددددق أوملبيددددددك مغنيددددددة  18ملمئمتدددددده مددددددع طبيعددددددة الدراسددددددةب حيددددددث بلغددددددت عينددددددة الدراسددددددة 

 20سددددددددددنة و 17بددددددددددين   بو يددددددددددة تلمسددددددددددان صددددددددددنف أواسدددددددددد ب والتددددددددددي اختيددددددددددرت بطريقددددددددددة قصددددددددددديهب حيددددددددددث تراوحددددددددددت أعمدددددددددداربم مددددددددددا

دقددددددددددددة التصددددددددددددويب مددددددددددددن الثبددددددددددددات واختبددددددددددددار دقددددددددددددة  سددددددددددددنة(ب واسددددددددددددتعملنا لجمددددددددددددع البيانددددددددددددات البرنددددددددددددامو التدددددددددددددريبي املقتددددددددددددرو واختبددددددددددددار 

التصدددددددددويب مدددددددددن ا رتقدددددددددااب وجددددددددداات أبدددددددددم نتدددددددددائو الدراسدددددددددة  لددددددددد  وجدددددددددود فدددددددددروق ذات د لدددددددددة  حصدددددددددائية بدددددددددين العيندددددددددة التجريبيدددددددددة 

والضدددددددابطة تدددددددي ا ختبدددددددار القبيدددددددي والبعددددددددي تدددددددي ميدددددددارة دقدددددددة التصدددددددويب مدددددددن الثبدددددددات وا رتقددددددداا تدددددددي لعبدددددددة كدددددددرة اليددددددددب  ضدددددددافة  لددددددد  

 تحسين دقة التصويب تي كرة اليد باستعما  األيقا  الخارجية للبرنامو التدريبي.وجود أير كبير عي  

 : البرنامو التدريبيب كرة اليدب األيقا ب التدريب باأليقا ب التصويبب املرابقة.الكلمات املفتاحية

 

Title of the article, The Effect Of The Proposed Training Program To Strengthen The Upper 

Muscles By Using The External Weights Accuracy In Hand Ball 

 

The Study Aims At Knowing The Effect Of The Proposed Training Program To Strengthen The Upper 

Muscles By Using External Wrights TO Improve The Shooting Accuracy In Hand Ball, For This Reason We Follow 

The Experimental Approach TO ITS Suitability Witch The Nature Of The Study. The Sample Study Was 18 Hand 

Ball Players In The Olympic Team Of Maghnia In Tlemcen City, Which Is Chosen Intentionally Their Age Is 

Between 17 And 20 Years, And We Used To Collect Data The Proposed Training Program And The Shooting 

Accuracy From Upgrade And The Most Important Results Of The Study Indicated That There Are Significant 

Differences Between The Control Group And The Experimental Group Before And After The Test In The Shooting 

Accuracy From Persistence And Upgrade In Hand Ball Game, In Addition To The Presence OF A Major Impact On 

Improving The Shooting Accuracy In Hand Ball By Using The External Weights For The Training Program. 

Key Words: The Proposed Training Program, Hand Ball, Weights, Training Weights, Shooting. 
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 املقدمة ومشكلة البحث: -1

 ددددددددددديدت السدددددددددددنوات األخيدددددددددددرة ابتمامدددددددددددا متزايددددددددددددا با عدددددددددددداد املتكامدددددددددددل لمعبدددددددددددي كدددددددددددرة اليدددددددددددد ويتادددددددددددح ذلدددددددددددك مدددددددددددن خدددددددددددم  

ي والخططددددددددديب با ضدددددددددافة  لددددددددد  العمقدددددددددة التكامليدددددددددة بدددددددددين جواندددددددددب التددددددددددريب املختلفدددددددددة والتدددددددددي تشدددددددددمل الجاندددددددددب البددددددددددنيب وامليدددددددددار 

الجاندددددددددب النفسددددددددد يب حيدددددددددث أن الوصدددددددددو   لددددددددد  املسدددددددددتويات العاليدددددددددة يتطلدددددددددب مدددددددددن الفدددددددددرد الرياضددددددددد ي ضدددددددددرورة اسدددددددددتخدام قدراتددددددددده 

 البدنية وامليارية والخططية والنفسية بصورة متكاملة وذلك ملحاولة  حرا  أفضل مستو  ممكن.

البندددددددداا ا جتمددددددددااي األمثددددددددل للدولددددددددةب وبددددددددو عنصددددددددر  حيددددددددث  عتبددددددددر التدددددددددريب الرياضدددددددد ي عمليددددددددة تربويددددددددة تسددددددددبهدف تحقيددددددددق

تدددددددددددي تحقيدددددددددددق اليددددددددددددف التربدددددددددددوي لبنددددددددددداا ا نسدددددددددددان املثدددددددددددالي وفقدددددددددددا للتطدددددددددددور املتناسدددددددددددق لل خصدددددددددددية تدددددددددددي الفدددددددددددردب ويتميدددددددددددز التددددددددددددريب 

الرياضدددددددددد ي بددددددددددالتوافق التددددددددددام مددددددددددع القواعددددددددددد العامددددددددددة للعمليددددددددددة التربويددددددددددةب فالتدددددددددددريب الرياضدددددددددد ي بددددددددددو أحددددددددددد املتطلبددددددددددات واملظددددددددددابر 

ب لتحقيدددددددددق ذاتيدددددددددة الطفولدددددددددة والشدددددددددباب والبدددددددددالغين ويعدددددددددد بددددددددد ا طموحدددددددددا نحدددددددددو تحقيدددددددددق ا مكاندددددددددات الفرديدددددددددة وامليددددددددددان الخصددددددددد

العاليددددددددددددة للقدددددددددددددرة عيدددددددددددد  ا نجددددددددددددا  والكمددددددددددددا ب ويتطلددددددددددددب ذلددددددددددددك مزيدددددددددددددا مددددددددددددن التدددددددددددددريب للتقدددددددددددددم بالقدددددددددددددرات والتكددددددددددددوين الخدددددددددددداص 

 . 31 ب ص1999 عييب بال خصية التي يحتاج  ل ها المعب والتي تنعكس عي  العمل تنظيما وكفاو

بددددددد ا ولقدددددددد أصددددددددبح التددددددددريب الرياضدددددددد ي بصدددددددوره املتعدددددددددة عمليددددددددة ليدددددددا دوربددددددددا اليدددددددام تدددددددي املجتمعددددددددات املعاصدددددددرة فقددددددددد 

صدددددددار مجدددددددا  للتندددددددافس بدددددددين كافدددددددة قطاعدددددددات املجتمدددددددعب وبدددددددل وأصدددددددبح ميددددددددانا للتسدددددددابق بدددددددين مختلدددددددف الددددددددو  والشدددددددعوب كتحدددددددد 

الكفدددددددددددداااتب تما دددددددددددديا مددددددددددددع التطددددددددددددورات الخاصددددددددددددة  هدددددددددددد ا  الوسددددددددددددائل اليامددددددددددددة لزيددددددددددددادة الكفددددددددددددااة البدنيددددددددددددة واملياريددددددددددددة وغيربددددددددددددا مددددددددددددن

الجانددددددبب ويسددددددد   التددددددددريب الرياضددددددد ي  لددددددد   حدددددددداث تغيدددددددرات تدددددددي أنمدددددددان وسدددددددلوك الفدددددددرد مدددددددن خدددددددم  توج هددددددده ألفضدددددددل األسددددددداليب 

مبييددددددددة عيدددددددد  الفيدددددددددم الصددددددددحيح ل خصدددددددديته والعوامدددددددددل املحددددددددددة لسددددددددلوكهب فيدددددددددو  سدددددددديم تددددددددي تكيدددددددددف الفددددددددرد باليسددددددددبة للظدددددددددروف 

 )2003الخالقب (وا نه مع  روف البيئة دائمة التغير حولهاملحيطة به  ل  تحقيق ت

ومدددددددددن املعدددددددددروف أن ا نجدددددددددا  الرياضددددددددد ي   يدددددددددتم    بتكامدددددددددل العمليدددددددددة التدريبيدددددددددة بجميدددددددددع جواناهدددددددددا الخططيدددددددددة واملياريدددددددددة 

والنفسدددددددديةب و ن كددددددددل مدددددددددرب  سدددددددد    لدددددددد  أن يحقددددددددق مددددددددن خددددددددم  منرجدددددددده التدددددددددريبي أفضددددددددل قدددددددددر ممكددددددددن مددددددددن اللياقددددددددة البدنيددددددددة 

المعددددددددددب مددددددددددن مواجيددددددددددة صددددددددددعوبات التدددددددددددريب واملنافسددددددددددةب وأن كددددددددددل أداا أو  نجددددددددددا  رياضدددددددددد ي جيددددددددددد يددددددددددرتب  بالعقددددددددددل كددددددددددي يددددددددددتمكن 

البشددددددددددري و العمليددددددددددات العقليددددددددددة لديددددددددددهب وبدددددددددد ا ا رتبددددددددددان يحدددددددددددث نتيجددددددددددة التدددددددددددريب املتواصددددددددددل وتكامددددددددددل القابليددددددددددات والقدددددددددددرات 

 البدنية وامليارية.

تدددددددي  دددددددغلت حيدددددددزا واسدددددددعا لدددددددد  م دددددددجع ها ومتابع هدددددددا حيدددددددث تعدددددددد لعبدددددددة كدددددددرة اليدددددددد واحددددددددة مدددددددن األلعددددددداب الرياضدددددددية ال

 دددددددتنها  ددددددددتن بقيددددددددة األلعدددددددداب الرياضددددددددية املختلفدددددددةب ألنهددددددددا تتميددددددددز بطددددددددابع خدددددددداص  هدددددددا وبددددددددو ا يقدددددددداع السددددددددريع عنددددددددد األدااب كدددددددد لك 

فدددددددددإن لعبددددددددددة كددددددددددرة اليدددددددددد تلقددددددددددى ا بتمددددددددددام الكبيدددددددددر مددددددددددن الجمددددددددددابير الرياضددددددددددية تدددددددددي مجتمعنددددددددددا الرياضدددددددددد ي بشدددددددددكل عددددددددددامب مددددددددددا يحددددددددددتم 

لبددددددددات األدائيددددددددة والعمليددددددددات العقليددددددددة ملددددددددا ليددددددددا مددددددددن تددددددددتيير كبيددددددددر تددددددددي عمليددددددددة التدددددددددريب والتددددددددي يجددددددددب مراعاوهددددددددا عنددددددددد العنايددددددددة باملتط

الدددددددتعلم والتددددددددريب عيددددددد  ميدددددددارات اللعبدددددددةب وتعدددددددد دقدددددددة التصدددددددويب تدددددددي كدددددددرة اليدددددددد مدددددددن امليدددددددارات امليمدددددددة والصدددددددعبة كونهدددددددا تحتددددددداج 

أنددددددددواع التصددددددددويب املختلفددددددددة حتددددددددى يصددددددددل تددددددددي النهايددددددددة   لدددددددد  سددددددددرعة ودقددددددددة تددددددددي األدااب ويجددددددددب التتكددددددددد عيدددددددد   تقددددددددان المعبددددددددين لكددددددددل

 لدددددددد  أقصددددددددر الطددددددددرق للتصددددددددويب عيدددددددد  مرمددددددددى الفريددددددددق املنددددددددافسب و ن اللعددددددددب الحددددددددديث لكددددددددرة اليددددددددد يتطلددددددددب مددددددددن المعددددددددب الدقددددددددة 

املتنابيددددددددة تددددددددي تسددددددددديداته فضددددددددم عددددددددن سددددددددرعبهاب وذلددددددددك لتددددددددتمين التنددددددددجيل والفددددددددو  باملنافسددددددددة وىددددددددي مددددددددن الفعاليددددددددات الرياضددددددددية 

المعدددددددددب مجيدددددددددودا بددددددددددنيا كبيدددددددددرا جددددددددددا عيددددددددد  مدددددددددد   مدددددددددن املبددددددددداراةب كددددددددد لك نجدددددددددد أن كدددددددددرة اليدددددددددد تعتمدددددددددد عيددددددددد  التدددددددددي يبددددددددد   ف هدددددددددا 

تندددددددددجيل أكبدددددددددر عددددددددددد مدددددددددن األبدددددددددداف عدددددددددن طريدددددددددق التصدددددددددويب فدددددددددإن عددددددددددم  صدددددددددابة اليددددددددددف عندددددددددد التصدددددددددويب يدددددددددؤدي  لددددددددد  ضدددددددددياع 

قدددددددددددة فدددددددددددرص سددددددددددديلة البهدددددددددددديفب ولضدددددددددددمان أكبدددددددددددر عددددددددددددد مدددددددددددن األبدددددددددددداف عندددددددددددد التصدددددددددددويب يجدددددددددددب أن يتدددددددددددوفر لدددددددددددد  الرياضددددددددددد ي الد

 )2016أسامةب (العالية تي األداا وتوجيه الكرة نحو املرمى وب ا يحتاج  ل  التركيز واللياقة البدنية والقوة

والتصدددددددويب تددددددددي كددددددددرة اليددددددددد يحتدددددددداج  لدددددددد  القددددددددوة العضددددددددلية مددددددددن مختلددددددددف عضددددددددمت الجسددددددددم سددددددددواا تددددددددي الجددددددددزا العلددددددددوي 

ة الكبيددددددددرة تددددددددي  نجددددددددا  ميددددددددارة التصددددددددويب بدقددددددددة أو السددددددددفيي بدددددددداختمف نددددددددوع التصددددددددويبب حيددددددددث أن األطددددددددراف العلويددددددددة ليددددددددا األبميدددددددد

والتحصددددددددددل عيدددددددددد  العدددددددددددد الكبيددددددددددر لنيددددددددددل املبدددددددددداراةب لدددددددددد لك يجددددددددددب عيدددددددددد  املدددددددددددربين ا بتمددددددددددام تطددددددددددوير القددددددددددوة العضددددددددددلية ل طددددددددددراف 
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العلويدددددددددة عدددددددددن طريدددددددددق التددددددددددريب باأليقدددددددددا  الددددددددد ي يتطلدددددددددب القددددددددددرة الم مدددددددددة والكافيدددددددددة مدددددددددن القدددددددددوة والر ددددددددداقة والتحمدددددددددل للددددددددد ين 

 جميع الرياضات خاصة كرة اليدب التي تعتبر لعبة تنافسية تحتاج  ل  كفااة بدنية عالية.يمارسون التدريب تي 

ليدددددددد ا أصدددددددددبح التددددددددددريب تددددددددي كدددددددددرة اليدددددددددد يدددددددددرتب  بتسددددددددريع الفعاليدددددددددات الدفاعيدددددددددة والرجوميدددددددددة عيدددددددد  مسدددددددددتو  عدددددددددالي مدددددددددن 

ركدددددددز تدددددددي الفريدددددددق أي القدددددددوة والسدددددددرعةب فضدددددددم عدددددددن ارتفددددددداع املسدددددددتو  امليددددددداري لمعبدددددددينب فتصدددددددبح المعدددددددب  شدددددددغل الكثيدددددددر مدددددددن م

أننددددددددا نددددددددر  املدددددددددافع  سددددددددابم تددددددددي بشددددددددكل فعددددددددا  تددددددددي الرجددددددددوم وامليدددددددداجم يتراجددددددددع للدددددددددفاع عددددددددن املرمددددددددىب وعيدددددددد  الددددددددرغم مددددددددن تحمددددددددل 

 .(2001 برابيم.ب (المعب لي ا الجيد العالي فإن عيه ا حتفا  بلياقته البدنية طيلة فترة املباراة

العضدددددددددددددلية يمكدددددددددددددن أن يدددددددددددددتم مدددددددددددددن خدددددددددددددم  التددددددددددددددريبات وبددددددددددددد ا مدددددددددددددا أكدتددددددددددددده خولدددددددددددددة  بدددددددددددددرابيم عيددددددددددددد  أن تطدددددددددددددوير القدددددددددددددوة 

التقليديدددددددددة باسدددددددددتخدام األيقدددددددددا ب  ذا مدددددددددا اسدددددددددتخدمت بمجموعدددددددددات كبيدددددددددرةب  ذ تمثدددددددددل أبميدددددددددة كبدددددددددر  لتحسدددددددددين مسدددددددددتو  األداا 

 (2001  برابيمب وتحسين قدرة الجيا  العصبي العضيي وسرعة األداا الحركي

أليدددددددددددر النددددددددددداجم عدددددددددددن البرندددددددددددامو تدددددددددددي تحسدددددددددددين وبندددددددددددااا عيددددددددددد  مدددددددددددا سدددددددددددبق عرضددددددددددده تكمدددددددددددن مشدددددددددددكلة الدراسدددددددددددة تدددددددددددي معرفدددددددددددة ا

 التصويب والتسديد تي رياضة كرة اليدب مما يدفعنا  ل  طرو التساؤ ت التالية:

 التساؤل العام:-1-1

 ما بو أير البرنامو التدريبي ل يقا  الخارجية عي  تحسين ميارة دقة التصويب تي كرة اليد؟. -

 التساؤالت الفرعية:-1-2

لددددددددددة  حصددددددددددائية بددددددددددين العينددددددددددة الضددددددددددابطة والتجريبيددددددددددة تددددددددددي ا ختبددددددددددار البعدددددددددددي تددددددددددي ميددددددددددارة دقددددددددددة بددددددددددل توجددددددددددد فددددددددددروق ذات د  -

 التصويب من الثبات تي كرة اليد؟.

بددددددددددل توجددددددددددد فددددددددددروق ذات د لددددددددددة  حصددددددددددائية بددددددددددين العينددددددددددة الضددددددددددابطة والتجريبيددددددددددة تددددددددددي ا ختبددددددددددار البعدددددددددددي تددددددددددي ميددددددددددارة دقددددددددددة  -

 التصويب من ا رتقاا تي كرة اليد؟.

 لدراسة تي:: تمثلت أبداف ااألهداف-2

 التعرف عي  أفضل برنامو تدريبي لتحسين ميارة التصويب تي كرة اليد. -2-1

 التعرف عي  التصحيح املستمر ل خطاا حتى يتمكن املتعلم من  تقان امليارة بتقل عدد من األخطاا. -2-2

 .محاولة  برا  أبمية الدقة أيناا التصويب تي كرة اليد -2-3

 الفرضيات:-3

ة بتنهدددددددددا اسددددددددددتيتاج ذكددددددددددي يتوصدددددددددل  ليدددددددددده الباحدددددددددث ويتمسددددددددددك بدددددددددده بشدددددددددكل مؤقددددددددددتب ف دددددددددي أ ددددددددددبه بددددددددددرأي تعدددددددددرف الفرضددددددددددي

الباحدددددددددددددددددددث املبددددددددددددددددددددد ي تدددددددددددددددددددي حددددددددددددددددددددل املشدددددددددددددددددددكلةب فوضددددددددددددددددددددع الفرضددددددددددددددددددديات بشددددددددددددددددددددكل دقيدددددددددددددددددددق يمكددددددددددددددددددددن مدددددددددددددددددددن الوصددددددددددددددددددددو   لددددددددددددددددددد  نتددددددددددددددددددددائو 

 . وعليه قمنا بوضع جملة من الفرضيات تمثلت تي:)2008موضوعية قندلي يب 

 الفرضية العامة:-3-1 

 ي باستعما  األيقا  الخارجية أير كبير عي  تحسين دقة التصويب تي كرة اليد.للبرنامو التدريب

 الفرضيات الفرعية:-3-2

توجدددددددد فدددددددروق ذات د لدددددددة  حصدددددددائية بدددددددين العيندددددددة الضدددددددابطة والتجريبيدددددددة تدددددددي ا ختبدددددددار البعددددددددي تدددددددي ميدددددددارة دقدددددددة التصدددددددويب  -

 من الثبات تي كرة اليد.

ضدددددددابطة والتجريبيدددددددة تدددددددي ا ختبدددددددار البعددددددددي تدددددددي ميدددددددارة دقدددددددة التصدددددددويب توجدددددددد فدددددددروق ذات د لدددددددة  حصدددددددائية بدددددددين العيندددددددة ال -

 من ا رتقاا تي كرة اليد.

 مصطلحات الدراسة:-4

 البرنامت التدريبي: -4-1

تعنددددددددي كلمددددددددة برنددددددددامو حسددددددددب اسددددددددتعماليا العددددددددام ترتيبددددددددا محددددددددددا سددددددددلفا ل عمددددددددا  أو األحددددددددداث أو التطددددددددورات املزعدددددددددوم 

  جرائها لتحقيق نتيجة معينة.
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ل غطددددددددددداس ولخدددددددددددرون البرندددددددددددامو بتنددددددددددده مجموعدددددددددددة عناصدددددددددددر مخططدددددددددددة ومتكاملدددددددددددة ومتفاعلدددددددددددة مدددددددددددع بعضددددددددددديا وعرفددددددددددده نبيددددددددددد

 (.2001 السيد.ب البعئ موجية لعدد من األعضاا لتحقيق أبداف معينة خم  فترة  منية محددة

كمدددددددددا أنددددددددده عبدددددددددارة عدددددددددن الخطدددددددددوات التنفي يدددددددددة لعمليدددددددددة التخطدددددددددي  لخطدددددددددة صدددددددددممت سدددددددددلفاب ومدددددددددا يتطلبددددددددده ذلدددددددددك مدددددددددن 

 (.33ب ص  2002 رفب (ق تنفي  و مكانات تحقق ب ه الخطةتو يع  مني وطر 

ويعددددددددددرف أيضددددددددددا أندددددددددده عمليددددددددددة مخطدددددددددد  ليددددددددددا منرجيددددددددددا مددددددددددن أجددددددددددل التكامددددددددددل الرياضدددددددددد ي وبدددددددددددفيا الوصددددددددددو   لدددددددددد  األداا أو 

 .51-40 صبب2017 بوبكرب ا نجا  املثاليب ووهيئة المعب والفريق 

 كرة اليد: -4-2

 .)1968 منظورب و من أطراف األصابع  ل  الكتفتعرف لغة بتنها جمع األيادي واليدب الكف أ

وتعدددددددرف اصدددددددطمحا بتنهدددددددا لعبدددددددة تمدددددددارس داخدددددددل ملعدددددددب صدددددددغير أو صدددددددالةب تتكدددددددون مدددددددن فدددددددريقين كدددددددل فريدددددددق يتكدددددددون مدددددددن 

 .325)بص 2001 الحياليب ستة  عبينب بحيث يحاو  كل فريق تنجيل األبداف تي مرمى الخصم

 07عيدددددددة القديمدددددددة تجدددددددري بدددددددين فدددددددريقين يتدددددددتلف كدددددددل منهمدددددددا عيددددددد  كمدددددددا تعتبدددددددر كدددددددرة اليدددددددد مدددددددن األلعددددددداب الرياضدددددددية الجما

 املجيدددددددددد.ب  عبدددددددددينب تتصدددددددددف بسدددددددددرعة األداا والتنفيددددددددد  ويشدددددددددارك ف هدددددددددا عددددددددددد كبيدددددددددر مدددددددددن الرياضددددددددديين ليدددددددددا قدددددددددوانين وقواعدددددددددد يابتة

2020.) 

 األثقال: -3 -4

و كددددددددددل و ن نعنددددددددددي باأليقددددددددددا  أو املقاومددددددددددات تددددددددددتيير يقددددددددددل أو مقاومددددددددددة معينددددددددددة عيدددددددددد  عمددددددددددل مجموعددددددددددات عضددددددددددلية معينددددددددددة أ

 (.1989 سالم.ب الجسم

 التدريب باألثقال: -4-4

ويعدددددددددددرف أيضدددددددددددا بالبرندددددددددددامو التددددددددددددريبي التخص ددددددددددد ي باأليقدددددددددددا ب ىدددددددددددي مجموعدددددددددددة مدددددددددددن التمريندددددددددددات باسدددددددددددتخدام األيقددددددددددددا  

تتضدددددددددمن أبدددددددددم العضدددددددددمت العاملدددددددددةب وتكدددددددددون تدددددددددي نفدددددددددس اتجددددددددداه العمدددددددددل العضددددددددديي الددددددددد ي  سدددددددددتخدمه  عدددددددددب كدددددددددرة القددددددددددم أينددددددددداا 

 .)2007لروبي.ب (املباراة

 التدريب باألثقال: -4-4

بدددددددددددو مصدددددددددددطيح  سدددددددددددتخدم ليصدددددددددددف احدددددددددددد أندددددددددددواع التمريندددددددددددات تتطلدددددددددددب أن تتحدددددددددددرك عضدددددددددددمت الجسدددددددددددم أو تحددددددددددداو  أن 

 كمدددددددددددا ب تتحدددددددددددرك ضدددددددددددد بعدددددددددددئ أ دددددددددددكا  املقاومدددددددددددة والتدددددددددددي تتمثدددددددددددل تدددددددددددي أندددددددددددواع مختلفدددددددددددة مدددددددددددن األيقدددددددددددا  الحدددددددددددرة وأجيدددددددددددزة األيقا 

2018.) 

 :التصويب -4-5

 البسددددددددددددتاني.ب معددددددددددددينب والتصددددددددددددويب  عنددددددددددددي تصددددددددددددحيح الخطت  عددددددددددددرف لغددددددددددددة بتندددددددددددده مددددددددددددن مصدددددددددددددر صددددددددددددّوب أي نحددددددددددددو بدددددددددددددف

1993(. 

أمدددددددددا اصددددددددددطمحا فيددددددددددو حركدددددددددة فرديددددددددددة نتيجددددددددددة عمددددددددددل كدددددددددل أعضدددددددددداا الفريددددددددددقب تتطلددددددددددب تجنيدددددددددد وعطدددددددددداا كيددددددددددي للمصددددددددددّوب 

 (.2015 لحسين.ب كما ييبغي لجلب التفّوق تي الرجوم  رسا  الكرة نحو املرمىب بحيث تكون الق فة مصّوبة

 :املراهقة -4-6

معنابدددددددددددا النموبيقدددددددددددا  رابدددددددددددق الفتدددددددددددى ورابقدددددددددددت الفتددددددددددداةب بمعندددددددددددى أنهمدددددددددددا نميدددددددددددا نمدددددددددددوا متواصدددددددددددم ومسدددددددددددتمراب تدددددددددددي اللغدددددددددددة 

 (.323بصب  برانب بم تاري (وا  تقاق اللغوي  غير ب ا املعنى عي  ا قتراب والنمو من الناج والحلم

الجيسدددددددددد ي( حتددددددددددى أمددددددددددا اصددددددددددطمحا ف ددددددددددي تعددددددددددرف بتنهددددددددددا تلددددددددددك املرحلددددددددددة التددددددددددي تبدددددددددددأ مددددددددددن بدايددددددددددة البلددددددددددوغ  بدايددددددددددة الناددددددددددج 

(ب 14بص2005 لدمب اكتمدددددددددا  العظددددددددددام وتقدددددددددع عددددددددددادة مددددددددددابين الثانيدددددددددة عشددددددددددرة والثامندددددددددة عشددددددددددرة مددددددددددع مراعددددددددداة الفددددددددددروق الفرديددددددددددة

 .(95ب ص2009 ينب (وتعرف أيضا بتنها ىي السن ال ي   يمكن أن نعتبر ف ها ال خ  طفم أو را دا
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 الدراسات السابقة واملشابهة: -5

بحيدددددددددث بددددددددددفت الدراسدددددددددة  لددددددددد  التعدددددددددرف عيددددددددد  تدددددددددتيير البرندددددددددامو التددددددددددريبي باأليقدددددددددا  1998محمدددددددددد دراسدددددددددة  سدددددددددمم توفيدددددددددق  -1 -5

فددددددددردا  عبددددددددا لكددددددددرة السددددددددلة  14وتدددددددددريبات البليومتريددددددددك عيدددددددد  القددددددددوة العضددددددددلية تددددددددي كددددددددرة السددددددددلةب وقددددددددد  ددددددددملت عينددددددددة الدراسددددددددة 

دراسددددددددةب وكانددددددددت أبددددددددم سددددددددنةب حيددددددددث اسددددددددتخدم الباحددددددددث املددددددددنرج التجريبددددددددي ملمئمتدددددددده مددددددددع طبيعددددددددة ال 18تتددددددددراوو أعمدددددددداربم تحددددددددت 

النتددددددددائو املتوصددددددددل  ل هددددددددا ىددددددددي أن اسددددددددتخدام البرنددددددددامو املقتددددددددرو أد   لدددددددد  ا رتقدددددددداا بمسددددددددتو  القدددددددددرة العضددددددددلية ب ومعددددددددد ت نمددددددددو 

القدددددددددددرة العضدددددددددددلية تكدددددددددددون سددددددددددريعة تدددددددددددي بدايدددددددددددة التدددددددددددريب يدددددددددددم تبطددددددددددد  بدددددددددد ه املعدددددددددددد تب كددددددددددد لك التدددددددددددريب باأليقدددددددددددا  والتددددددددددددريب 

 ية لجميع أجزاا الجسم.البليومتري أد   ل  تطوير القدرة العضل

ب حيددددددددث بدددددددددفت الدراسددددددددة  لدددددددد  معرفددددددددة تددددددددتيير تنميددددددددة القدددددددددرة العضددددددددلية باسددددددددتخدام 2002دراسددددددددة عدددددددداد   بددددددددرابيم أحمددددددددد  -5-2

التمرينددددددات البليومتريددددددة عيدددددد  مسددددددافة الطيددددددران ودقددددددة التصددددددويب مددددددن مركددددددز الجندددددداو األ سددددددر تددددددي كددددددرة اليدددددددب بدددددد ا وقددددددد  دددددددملت 

راسدددددددددددة عدددددددددددن نتدددددددددددائو تمثلدددددددددددت تدددددددددددي أن البرندددددددددددامو التددددددددددددريبي املقتدددددددددددرو باسدددددددددددتخدام فدددددددددددرداب حيدددددددددددث أسدددددددددددفرت الد 15عيندددددددددددة الدراسدددددددددددة 

التدددددددددريب البليددددددددومتري لدددددددده تددددددددتيير عيدددددددد  تحسددددددددين املتغيددددددددرات البدنيددددددددة قيددددددددد البحددددددددث ممددددددددا انعكددددددددس با يجدددددددداب عيدددددددد  تنميددددددددة القدددددددددرة 

ي أدت العضدددددددددددلية ومسدددددددددددتو  األدااب كددددددددددد لك أن تنميدددددددددددة القددددددددددددرة العضدددددددددددلية للدددددددددددرجلين أد   لددددددددددد  اسدددددددددددتخدام التددددددددددددريب البليدددددددددددومتر 

  ل  تحسين مستو  التصويب من الجناو األ سر.

ب حيددددددددث بدددددددددفت الدراسددددددددة  لدددددددد  التعددددددددرف عيدددددددد  أيددددددددر التدددددددددريبات 2002دراسدددددددة عثمددددددددان عدددددددددنان عبددددددددد الصددددددددمد عيددددددددي البيدددددددداتي  -5-3

تدددددددددددي بعدددددددددددئ أوجددددددددددده القدددددددددددوة العضدددددددددددلية واملتغيدددددددددددرات الو يفيدددددددددددة لدددددددددددد   عبدددددددددددي كدددددددددددرة اليدددددددددددد للنا دددددددددددئينب بددددددددددد ا وقدددددددددددد  دددددددددددملت عيندددددددددددة 

ن نا دددددددد ي املركددددددددز التدددددددددريبي لكددددددددرة اليددددددددد تددددددددي محافظددددددددة نينددددددددو  مقسددددددددمة  لدددددددد  يميددددددددة مجموعددددددددات تجريبيددددددددة  عبددددددددا مدددددددد 21الدراسددددددددة 

وأيبتدددددددددت الدراسدددددددددة التجريبيدددددددددة عيددددددددد  حددددددددددوث  سدددددددددنةب 16بواقدددددددددع سدددددددددبعة  عبدددددددددين لكدددددددددل مجموعدددددددددةب وكاندددددددددت أعمددددددددداربم أقدددددددددل مدددددددددن 

لمجموعدددددددددات التجريبيدددددددددة تطدددددددددور تدددددددددي بعدددددددددئ أوجددددددددده القدددددددددوة العضدددددددددلية واملتغيدددددددددرات الو يفيدددددددددة للنا دددددددددئين التدددددددددي تناوليدددددددددا الباحدددددددددث ل

 .نتيجة تطبيق املناهج التدريبية املقترحة التي أ يروها الفروق بين ا ختبارات القبلية والبعدية

 الدراسة األساسية:-6

 منهج الدراسة: -6-1

املدددددددددددنرج بدددددددددددو الطريدددددددددددق الددددددددددد ي يقدددددددددددود الباحدددددددددددث  لددددددددددد  الكشدددددددددددف عدددددددددددن الحقيقدددددددددددة تدددددددددددي العلدددددددددددوم بواسدددددددددددطة مجموعدددددددددددة مدددددددددددن 

 (.2003.ب  الراجحيالقواعد العلمية 

فيددددددددو  عتبددددددددر فددددددددن التنظدددددددديم الصددددددددحيح لسلسددددددددلة مددددددددن األفكددددددددار  مددددددددا مددددددددن أجددددددددل الكشددددددددف عددددددددن حقيقددددددددة مجيولددددددددة أو مددددددددن 

 (.26بص 2010اليمينب  أجل البربنة عن حقيقة    عرفيا ا خرون

عرفدة ول لك استخدمنا تي دراستنا املنرج التجريبي ملمئمته مع مشكلة الدراسةب والد ي يقدوم عيد  التجربدة العلميدة مل

أن  " Joud جدود "الحقائق وسدن القدوانين مدن بد ه التجدارببفيو محاولدة لتحديدد العمقدة السدببية بدين متغيدرات محدددة ويعتبدر

طبيعددددة البحددددث التجريبددددي ىددددي الكشددددف عددددن العمقددددات السددددببية بددددين املتغيددددرات وىددددي بدددد لك تكشددددف عددددن بدددددفين أساسدددديين مددددن 

 دددطب جميدددع العوامدددل ذات التدددتيير تدددي املوقدددف التجريبدددي والكشدددف عدددن  : األبدددداف التدددي  سددد ي  ل هدددا البحدددث التجريبدددي وبمدددا

 (.312-311بص2019عجابيب  العمقات السببية بين املتغيرات

 مجتمع الدراسة: -6-2

عيددددددددددد  أنددددددددددده مجموعدددددددددددة منبهيدددددددددددة أو غيدددددددددددر منبهيدددددددددددة مدددددددددددن العناصدددددددددددر املحدددددددددددددة مسدددددددددددبقاب والتدددددددددددي ترتكدددددددددددز  (GRAWITZ  عرفددددددددددده 

 (.928ص ب 2004أنجرس.ب  عل ها املمحظات 

ولقدددددددد تمثددددددددل مجتمددددددددع الدراسددددددددة تددددددددي  عبدددددددي كددددددددرة اليددددددددد تددددددددي أوملبيددددددددك مغنيدددددددة بو يددددددددة تلمسددددددددان صددددددددنف أواسدددددددد ب والبددددددددالغ 

 سنة. 20سنة و 17 عبا تتراوو أعماربم مابين  30عددبم 

 

 



 Vol.15 - No.3 - 2022  172-181  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 177 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 عينة الدراسة: -6-3

ن يمكدددددددددددن تعريدددددددددددف العيندددددددددددة عيددددددددددد  أنهدددددددددددا  جدددددددددددراا  سدددددددددددبهدف تمثيدددددددددددل املجتمدددددددددددع األصددددددددددديي بحصدددددددددددة أو بمقددددددددددددار محددددددددددددود مددددددددددد

املفددددددددردات التددددددددي عددددددددن طريقيددددددددا تؤخدددددددد  القياسددددددددات أو البيانددددددددات املتعلقددددددددة بالدراسددددددددة أو البحددددددددثب وذلددددددددك بغددددددددرض تعمدددددددديم النتددددددددائو 

 (.17-14ب ص دد2003الدينب  التي يتم التوصل  ل ها من العينة عي  املجتمع األصيي املنحوب منه العينة

املندددددددح الشدددددددامل وبددددددد الك يدددددددتم الرجدددددددوع  لددددددد   وليحصدددددددو  عيددددددد  املعلومدددددددات مدددددددن املجتمدددددددع األصددددددديي للبحدددددددث يتعددددددد ر عليندددددددا

وحدددددددددات تمثددددددددل مجتمددددددددع الدراسددددددددةب أو مددددددددا  سدددددددد ى بالعينددددددددة والتددددددددي يقصددددددددد  هددددددددا ىددددددددي جددددددددزاا مددددددددن مجتمددددددددع الدراسددددددددة الدددددددد ي تجمددددددددع 

مندددددددده البياندددددددددات امليدانيدددددددددةب وىدددددددددي تعتبدددددددددر جدددددددددزأ مدددددددددن الكدددددددددلب بمعندددددددددى أن نتخددددددددد  بمجموعدددددددددة مدددددددددن األفدددددددددراد املجتمدددددددددعب عيددددددددد  أن تكدددددددددون 

 (2007 ر يدبب ممثلة ملجت البحث

تجريبيددددددددة(  09ضددددددددابطةب 09 عبددددددددا مددددددددن  عبددددددددي كددددددددرة اليددددددددد   18حيددددددددث تددددددددم اختياربددددددددا بطريقددددددددة قصددددددددديهب وبلددددددددغ عددددددددددبا 

 وال ين يلعبون تي نادي أوملبيك مغنية بو ية تلمسان.

 تحديد املتغيرات: -6-4

غيدددددددر التدددددددابع الددددددد ي تتمثدددددددل متغيدددددددرات الدراسدددددددة تدددددددي املتغيدددددددر املسدددددددتقل والددددددد ي تمثدددددددل تدددددددي البرندددددددامو التددددددددريبي املقتدددددددروب واملت

 تمثل تي ميارة دقة التصويب لكرة اليد.

 األدوات املستعملة: -6-5

 استخدمنا لجمع البيانات عدة اختبارات تمثلت تي:

 اختبار دقة التصويب من الثبات. -

 اختبار دقة التصويب من ا رتقاا.  -

ضددددددددد ي بملعدددددددددب كدددددددددرة اليددددددددددب أدوات رفدددددددددع البرندددددددددامو التددددددددددريبي املقتدددددددددرو ب حيدددددددددث تمثلدددددددددت أدواتددددددددده املسدددددددددتخدمة تدددددددددي املركدددددددددب الريا -

 األيقا ب حاجزب صافرةب كرات أقماعب حلقات.

 األدوات اإلحصائية: -6-6

 عدددددددددددرف علدددددددددددم ا حصددددددددددداا بتنددددددددددده علدددددددددددم متكامدددددددددددلب يتضدددددددددددمن األسدددددددددددلوب العل دددددددددددي الضدددددددددددروري لتق ددددددددددد ي حقدددددددددددائق الظدددددددددددوابر 

افددددددددة امليددددددددادين ا قتصددددددددادية واسددددددددتخمص النتددددددددائو عنهدددددددداب كمددددددددا يتضددددددددمن أيضددددددددا النظريددددددددة الم مددددددددة للقيدددددددداس واتخدددددددداذ القددددددددرار تددددددددي ك

 .)1988د.حسينب  وا جتماعية والسياسية والعسكرية

بحيدددددددددددددددث اسدددددددددددددددتعملنا البرندددددددددددددددامو ا حصدددددددددددددددا ي املسددددددددددددددد ى بالحقيبدددددددددددددددة ا حصدددددددددددددددائية للعلدددددددددددددددوم ا جتماعيدددددددددددددددة  صددددددددددددددددار الرابدددددددددددددددع 

 .(SPSS24) والعشرين

ف املعيددددددددددددداريب : املتوسددددددددددددد  الحسدددددددددددددابيب ا نحدددددددددددددراومدددددددددددددن خدددددددددددددم  بددددددددددددد ا اعتمددددددددددددددنا عيددددددددددددد  التقنيدددددددددددددات ا حصدددددددددددددائية التاليدددددددددددددة

 لعييتين مستقلتين. (T) معامل ا لتوااب اختبار

 عرض النتائت ومناقشتها:-7

 عرض نتائت اختبار دقة التصويب من الثبات: -7-1

 يمثل مستو  د لة الفروق تي ميارة دقة التصويب من الثبات تي كرة اليد.( 01)الجدول 

 

 العينة التجري ية العينة الضابطة
( T) قيمة

 ةاملحسوب
DDL SIG 

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

املتوس  

 الحسابي

ا نحراف 

 املعياري 

املتوس  

 الحسابي

ا نحراف 

 املعياري 

اختبار دقة التصويب 

 من الثبات
 دا  0.00 16 7.66 1.47 16.20 1.98 12.20
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 رة اليدة التصويب من الثبات تي كيمثل مستو  د لة الفروق ا حصائية تي ميارة دق (01)شكل 

 
 عرض نتائت اختبار دقة التصويب من االرتقاء: -7-2

 يمثل مستو  د لة الفروق تي ميارة دقة التصويب من ا رتقاا تي كرة اليد.( 02)جدول 

 

 العينة التجري ية العينة الضابطة
( Tقيمة )

 املحسوبة

DDL 

 
SIG 

مستوى 

الداللة عند 

0.05 

املتوس  

 الحسابي

ا نحراف 

 املعياري 

املتوس  

 الحسابي

ا نحراف 

 املعياري 

اختبار دقة التصويب 

 من االرتقاء
 دا  0.00 16 7.005 1.68 15.20 1.63 12.00

 يمثل مستو  د لة الفروق ا حصائية تي ميارة دقة التصويب من ا رتقاا تي كرة اليد. (02)شكل 

 
 مناقشة النتائت: -8

 مناقشة الفرضية األولل: -8-1

( الددددددددددد ي يمثدددددددددددل مسدددددددددددتو  د لدددددددددددة الفدددددددددددروق ا حصدددددددددددائية تدددددددددددي ميدددددددددددارة دقدددددددددددة التصدددددددددددويب مدددددددددددن 01الجددددددددددددو    مدددددددددددن خدددددددددددم 

اختبددددددددار دقددددددددة التصدددددددويب مددددددددن الثبددددددددات ( T)املقابلددددددددة لمختبدددددددار  ( SIG)الثبدددددددات تددددددددي كدددددددرة اليدددددددددب نمحددددددددظ أن القيمدددددددة ا حصددددددددائية   

( وىددددددددي دالددددددددة 0.000ت قيمتدددددددده  ( حيددددددددث بلغدددددددد0.05تددددددددي كددددددددرة اليددددددددد بددددددددين املجموعددددددددة الضددددددددابطة واملجموعددددددددة التجريبيددددددددة أقددددددددل مددددددددن  

( بمتوسددددددددددددددد  16( عندددددددددددددددد درجدددددددددددددددة حريدددددددددددددددة  7.66املحسدددددددددددددددوبة بلغدددددددددددددددت  ( T)(ب وقيمدددددددددددددددة 0.01 حصدددددددددددددددائيا عندددددددددددددددد مسدددددددددددددددتو  معنويدددددددددددددددة  
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(ب أمددددددددا تددددددددي العينددددددددة التجريبيددددددددة فقددددددددد 1.98( وانحددددددددراف معيدددددددداري قيمتدددددددده  12.20حسددددددددابي عنددددددددد القيمددددددددة الضددددددددابطة التددددددددي قيمبهددددددددا  

(. وممدددددددددددا سدددددددددددبق نمحدددددددددددظ أن بنددددددددددداك فدددددددددددروق ذات د لدددددددددددة 1.47اري قيمتددددددددددده  ( وانحدددددددددددراف معيددددددددددد16.20بلدددددددددددغ املتوسددددددددددد  الحسدددددددددددابي  

 حصدددددددددددائية تدددددددددددي نتدددددددددددائو ا ختبدددددددددددار ألبعددددددددددددي تدددددددددددي ميدددددددددددارة دقدددددددددددة التصدددددددددددويب مدددددددددددن الثبدددددددددددات بدددددددددددين املجموعدددددددددددة الضدددددددددددابطة واملجموعدددددددددددة 

 التجريبية لصالح املجموعة التجريبية. 

تيجددددددددددة املشددددددددددا هة سددددددددددنة وبدددددددددد ا مددددددددددا أكدتدددددددددده الدراسددددددددددة السددددددددددابقة  سددددددددددمم توفيددددددددددق محمددددددددددد الدددددددددد ي وصددددددددددل  لدددددددددد  نفددددددددددس الن

تحدددددددددددت عنددددددددددددوان  تددددددددددددتيير البرنددددددددددددامو التدددددددددددددريبي باأليقددددددددددددا  والتدددددددددددددريبات البليوميتريددددددددددددك عيدددددددددددد  القددددددددددددوة العضددددددددددددلية لمعبددددددددددددي كددددددددددددرة  1998

سددددددددنة حيددددددددث تددددددددم القيددددددددام بالقيدددددددداس  18 عددددددددب تحددددددددت سددددددددن  14السددددددددلة(ب والتددددددددي أجرابددددددددا عيدددددددد  مجموعددددددددة مددددددددن المعبددددددددين قدددددددددربم 

نمددددددددو العضدددددددديي تكددددددددون سددددددددريعة تددددددددي بدايددددددددة التدددددددددريب يددددددددم تدددددددددخل تددددددددي مرحلددددددددة القبيددددددددي والبعدددددددددي للعينددددددددةب و حددددددددظ بددددددددتن معددددددددد ت ال

 التباطؤ عند معد ت النمو.

وعليدددددددددددددده نسددددددددددددددتيتو أن التدددددددددددددددريب باأليقددددددددددددددا  والتدددددددددددددددريب البليوميتريددددددددددددددك سددددددددددددددابم بشددددددددددددددكل  يجددددددددددددددابي تددددددددددددددي تطددددددددددددددوير القدددددددددددددددرة 

 العضلية عند  عبي كرة السلة.

 مناقشة الفرضية الثانية: -8-2

ل مسدددددددددددتو  د لدددددددددددة الفدددددددددددروق ا حصدددددددددددائية تدددددددددددي ميدددددددددددارة دقدددددددددددة التصدددددددددددويب مدددددددددددن ( الددددددددددد ي يمثددددددددددد02مدددددددددددن خدددددددددددم  الجددددددددددددو   

اختبدددددددار دقددددددددة التصددددددددويب مددددددددن الثبددددددددات ( T)املقابلددددددددة لمختبددددددددار   (SIG)ا رتقددددددداا تددددددددي كددددددددرة اليدددددددددب نمحدددددددظ أن القيمددددددددة ا حصددددددددائية  

دالددددددددة ( وىددددددددي 0.000( حيددددددددث بلغددددددددت قيمتدددددددده  0.05تددددددددي كددددددددرة اليددددددددد بددددددددين املجموعددددددددة الضددددددددابطة واملجموعددددددددة التجريبيددددددددة أقددددددددل مددددددددن  

( بمتوسدددددددددددددد  16( عنددددددددددددددد درجددددددددددددددة حريددددددددددددددة  7.005املحسددددددددددددددوبة بلغددددددددددددددت  ( T)(ب وقيمددددددددددددددة 0.01 حصددددددددددددددائيا عنددددددددددددددد مسددددددددددددددتو  معنويددددددددددددددة  

(ب أمددددددددا تددددددددي العينددددددددة التجريبيددددددددة فقددددددددد 1.98( وانحددددددددراف معيدددددددداري قيمتدددددددده  12.00حسددددددددابي عنددددددددد القيمددددددددة الضددددددددابطة التددددددددي قيمبهددددددددا  

ممدددددددددددا سدددددددددددبق نمحدددددددددددظ أن بنددددددددددداك فدددددددددددروق ذات د لدددددددددددة (. و 1.68( وانحدددددددددددراف معيددددددددددداري قيمتددددددددددده  15.20بلدددددددددددغ املتوسددددددددددد  الحسدددددددددددابي  

 حصدددددددددددائية تدددددددددددي نتدددددددددددائو ا ختبدددددددددددار ألبعددددددددددددي تدددددددددددي ميدددددددددددارة دقدددددددددددة التصدددددددددددويب مدددددددددددن ا رتقددددددددددداا بدددددددددددين املجموعدددددددددددة الضدددددددددددابطة واملجموعدددددددددددة 

 التجريبية لصالح املجموعة التجريبية. 

ة وبددددددد ا مددددددددا أكدتدددددددده الدراسددددددددة السددددددددابقة محمدددددددد فكددددددددري سدددددددديد أحمددددددددد الدددددددد ي وصدددددددل  لدددددددد  نفددددددددس النتيجددددددددة املشددددددددا هة سددددددددن

تحددددددددت عندددددددددوان  تددددددددتيير برندددددددددامو بيلددددددددومتري حدددددددددس حركددددددددي عيددددددددد  دقدددددددددة التصددددددددويب بالويدددددددددب عاليددددددددا لدددددددددد  نا دددددددد ي كدددددددددرة اليدددددددددد(ب  2006

سدددددددنة حيددددددددث املدددددددنرج التجريبددددددددي الددددددد ي  حددددددددظ  16نا ددددددددئا تحدددددددت سددددددددن  96والتدددددددي أجرابددددددددا عيددددددد  مجموعددددددددة مدددددددن المعبددددددددين قددددددددربم 

لدددددددددرجلين والددددددددد راعين كمدددددددددا أد   لددددددددد  تحسدددددددددين دقدددددددددة مدددددددددن خملددددددددده بدددددددددتن البرندددددددددامو البيلدددددددددومتري أد   لددددددددد  تنميدددددددددة القددددددددددرة العضدددددددددلية ل

 التصويب بالويب عاليا تي كرة اليد.

وعليدددددددددددده نسددددددددددددتيتو أن البرنددددددددددددامو التدددددددددددددريبي البيلددددددددددددومتري لدددددددددددده تددددددددددددتيير  يجددددددددددددابي عيدددددددددددد  املتغيددددددددددددرات البدنيددددددددددددة واملياريددددددددددددةب ممددددددددددددا 

 انعكس با يجاب عي  مستو  أداا المعبين بدنيا وميا ريا.

 االستنتاجات:-9

تدددددددي الدراسدددددددة التدددددددي تطرقندددددددا  ل هدددددددا والتدددددددي  دددددددملت اختبدددددددارات قبليدددددددة وبعديدددددددة باسدددددددتخدام ميدددددددارة دقدددددددة بمجدددددددرد انطمقندددددددا 

التصددددددددددددويب مددددددددددددن الثبددددددددددددات ومددددددددددددن ا رتقددددددددددددااب وكدددددددددددد لك تطبيددددددددددددق البرنددددددددددددامو التدددددددددددددريبي املقتددددددددددددرو عيدددددددددددد  أفددددددددددددراد العينددددددددددددة توصددددددددددددلنا  لدددددددددددد  

 ا ستيتاجات التالية:

جريبيدددددددددددددة تدددددددددددددي ا ختبدددددددددددددار ألبعددددددددددددددي تدددددددددددددي ميدددددددددددددارة دقدددددددددددددة توجدددددددددددددد فدددددددددددددروق ذات د لدددددددددددددة  حصدددددددددددددائية بدددددددددددددين العيندددددددددددددة الضدددددددددددددابطة والت -9-1

 التصويب من الثبات تي لعبة كرة اليد.

توجدددددددددددددد فدددددددددددددروق ذات د لدددددددددددددة  حصدددددددددددددائية بدددددددددددددين العيندددددددددددددة الضدددددددددددددابطة والتجريبيدددددددددددددة تدددددددددددددي ا ختبدددددددددددددار ألبعددددددددددددددي تدددددددددددددي ميدددددددددددددارة دقدددددددددددددة  -9-2

 التصويب من الثبات تي لعبة كرة اليد.

ائلدددددددددة بدددددددددتن للبرندددددددددامو التددددددددددريبي باسدددددددددتعما  األيقدددددددددا  ومدددددددددن خدددددددددم  بددددددددد ه ا سدددددددددتيتاجين يمكدددددددددن القدددددددددو  أن الفرضدددددددددية الق

 الخارجية أير كبير عي  تحسين دقة التصويب تي كرة اليد قد تحققت.
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 الخاتمة:-10

يدددددددر  الكثيدددددددر مدددددددن العلمددددددداا تدددددددي مجدددددددا  التددددددددريب الرياضددددددد ي الحدددددددديث أنددددددده يجدددددددب ا عتمددددددداد عيددددددد  أسدددددددس ومنددددددداهج علميدددددددة 

مة بغيدددددددددة تحقيقيددددددددداب كمدددددددددا ينصدددددددددح العلمددددددددداا باسدددددددددتخدام جديددددددددددة خاصدددددددددة تدددددددددي كدددددددددرة اليددددددددددب ووضدددددددددع خطددددددددد  ذات أبدددددددددداف مرسدددددددددو 

 الوسائل الحديثة تي التدريب.

 ذ مدددددددددا أكدتددددددددده النتدددددددددائو التدددددددددي تحصدددددددددلنا عل هدددددددددا مدددددددددن خدددددددددم  تطبيدددددددددق البرندددددددددامو التددددددددددريبي عيددددددددد  عيندددددددددة الدراسدددددددددةب والددددددددد ي 

رتقدددددددداا تددددددددي كددددددددان  هدددددددددف  لدددددددد  تنميددددددددة القددددددددوة العضددددددددلية ل طددددددددراف العلويددددددددة ودوربددددددددا تددددددددي تحسددددددددين دقددددددددة التصددددددددويب مددددددددن الثبددددددددات وا  

كددددددددرة اليدددددددددب أندددددددده بندددددددداك أيددددددددر  يجددددددددابي عيدددددددد  المعبددددددددين وبدددددددد ا بفضددددددددل تطبيددددددددق الوحدددددددددات التدريبيددددددددة بدقددددددددة و ددددددددمولية أبدددددددددافياب 

 والتي اختيرت بطريقة مقننة.

مدددددددددن  كدددددددددلوحرصدددددددددا عيددددددددد  أن تكدددددددددون ليددددددددد ه الدراسدددددددددة قيمدددددددددة و يفيدددددددددة وعمليدددددددددة يمكدددددددددن تقدددددددددديم بعدددددددددئ التوصددددددددديات  لددددددددد  

ن والعددددددددددددداملين تدددددددددددددي مجدددددددددددددا  التربيدددددددددددددة البدنيدددددددددددددة والرياضدددددددددددددية وكددددددددددددد ا التددددددددددددددريب  همددددددددددددده بددددددددددددد ا املوضدددددددددددددوعب ونخددددددددددددد  بالددددددددددددد كر البددددددددددددداحثي

الرياضدددددددد يب حيددددددددث  دددددددددملت عيدددددددد  تطبيددددددددق مثدددددددددل بدددددددد ه البدددددددددرامو ملددددددددا ليددددددددا مدددددددددن  يجابيددددددددة تحسدددددددددين دقددددددددة التصددددددددويب تدددددددددي كددددددددرة اليددددددددددب 

و نشدددددددددداا قاعدددددددددددات رياضدددددددددددية للتدددددددددددريب الرياضددددددددددد ي ووضدددددددددددع األجيدددددددددددزة الم مددددددددددة ليددددددددددداب كمدددددددددددا يجدددددددددددب  جددددددددددراا دراسدددددددددددات أخدددددددددددر  تتنددددددددددداو  

 لتدريبي باأليقا  تي لعبة كرة اليد.الجانب ا
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لدى طالب كلية التربية  الجمناستك الفني سالصحة النفسية وعالقتها بالتكيف الدرا  ي لدر 

 البدنية وعلوم الرياضة 
 

 3امال عبد الحمزة هادي .مم,2م.د سعاد خيري كاظم, 1أ.د شيماء علي خميس
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة بابل  -العراق  3. 2. 1

. لدد  طدمب كليدة التربيدة الرياضدية يدف الدرارد يالتعدرف عيد  العمقدة بدين الصدحة النفسدية والتك وهدف الدراسة ال 

. لددد  طددمب كليددة التربيددة الرياضددية بندداك عمقددة ارتبددان معنويددة بددين الصددحة النفسددية والتكيددف الدراردد ي :امددا فددرض البحددث 

وبم تم تحديد مجتمع البحث . استخدمن الباحثات املنرج الوصفي باألسلوب املسحي والعمقات ا رتباطية  اما منرج البحث

وتم اختيار عينة البحدث ( 169)ويبلغ عددبم  2020- 2019جميع طلبة املرحلة األول  تي كليه التربية الرياضية للعام الدرار ي

 طدمب (10)من مجتمع البحث وقد تم اسدتبعاد % 95وبم يمثلون نسبة (85)والبالغ عددبم ( القرعة)بالطريقة العشوائية 

بتو يع املقاييس عي  عينة البحث املتمثلة  قام الباحثات بإجراا التجربة الرئيسية .ل هم بسبب  جراا التجربة ا ستطمعية ع

 : وكانت ابم ا ستيتاجات التي توصل ليا. جامعة بابل/  بطمب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 ني . ن بناك عمقة ارتبان معنوية بين الصحة النفسية والتكيف الدرار ي ودرس الجمناسك الف -

 .التكيف الدرار ي يتتير بمقدار الصحة النفسية الجيدة للطالب وقدرته عي  ا ندماج مع البيئة والتوافق -

 : كانتفالتوصيات ابم اما 

  عداد الطالب نفسيا واجتماعيا للتفاعل مع البيئة ا جتماعية وجعل أمر تكيفه مع ب ه البيئة أك ر تقبم . -

 . من خم   عطائهم مجا  أوسع للمناقشة أمام ا خرينت جيع الطلبة عي   بداا أرائهم  -

 .الجمناستك ب التكيف الدرار ي  بالنفسية  الصحة:  املفتاحيةالكلمات 

Mental health and its relationship to the academic adaptation of the artistic gymnastics 

course among students of the College of Physical Education and Sports Sciences 
 

Prof. Dr. Shaima Ali Khamis. Dr. Suad Khairy Kazem. Asst. L. Amal Abdel Hamza Hadi 

The study aims to identify the relationship between mental health and academic adaptation among 

students of the Faculty of Physical Education. As for the imposition of research: There is a significant correlation 

between mental health and academic adaptation among students of the Faculty of Physical Education. As for the 

research method, the researchers used the descriptive approach in the survey method and the correlational 

relations. The research community has been identified and they are all students of the first stage in the Faculty of 

Physical Education for the academic year 2019-2020 and their number is (169). Students because of conducting 

the pilot experiment on them. The researchers conducted the main experiment by distributing the measures on 

the research sample represented by students of the College of Physical Education and Sports Sciences / 

University of Babylon. The most important conclusions reached by them were:. 

- Academic adaptation is affected by the student's good mental health and his ability to integrate with the 

environment and conform to the recommendations 

- Preparing the student psychologically and socially to interact with the social environment and making his 

adaptation to this environment more receptive. 

- Encouraging students to express their opinions by giving them a wider space for discussion in front of others. 



 Vol.15 - No.3 - 2022  182-192  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 183 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 التعريف بالبحث : -1

 ن الطالددددددددددددب الجددددددددددددام ي  عددددددددددددد الصددددددددددددفوة   ن الحيدددددددددددداة الجامعيددددددددددددة تعددددددددددددد مددددددددددددن منطلقددددددددددددات تحديددددددددددددد يقافددددددددددددات الشددددددددددددعوب

املختددددددددددارة لتلددددددددددك املجتمعددددددددددات ملددددددددددا لدددددددددده مددددددددددن دور كبيددددددددددر تددددددددددي تقدددددددددددميا وبددددددددددو أيضددددددددددا أداة للتنميددددددددددة وتجديددددددددددد وتطوربددددددددددا وبددددددددددم أيضددددددددددا 

 ملجتمع .عناصر ميمة تي بناا الجامعة وأسس تطوربا بما يخدم ذلك ا

وان الواجب امللقى عي  عاتق املربين واملدرسين تي الجامعات خطيرا وكبيرا جددا نظدرا لكدم اليائدل مدن التحدديات التدي 

 ن الطالب يقض ي معظم وقته تي الكلية أك ر مما يقضيه بين أبناا أسرته وبنا قد  تحي  بحياة الطالب من  روف وضغون

ة قد تحدد نوع الرغبات وامليو  التي  شعر  ها الطالب وتغير مجر  حياته ملنح  معين . تيشا مجموعة من العمقات بين الطلب

الطالددب وخاصددة تددي املرحلددة األولدد  بنددوع مددن ا غتددراب النفسدد ي وعدددم التكيددف مددع املحددي  املوجددود فيدده عيدد  عكددس  وقددد يصدداب

معدة . ممدا يولدد صدراعات نفسدية  ن ا نتقدا  طلبة املراحل املتقدمة وال ين قد أصبحت حياوهم تعتمد عي  وجودبم تي الجا

مدددن املرحلدددة الثانويدددة  لددد  الكليدددة لددده ايدددر كبيدددر تدددي  بدددرا  بددد ه الصدددراعات بدددين ا حتياجدددات التدددي  شدددعر  هدددا الطالدددب وبدددين تكيفددده مدددع 

را تي بي ته وقادرا املحي  الجديد . وبنا يتتي الدور الكبير للصحة النفسية وىي قدرة الفرد عي  التكيف مع الحياة متتيرا ومؤي

عيدد  التددواؤم معيددا بمددا يخدددم الكفايددة والسددعادة وىددي أيضددا تكيدددف الفددرد مددع ا خددرين والعددي  بفعاليددة وتوافددق الفددرد مددع نظدددم 

الصحة النفسية دورا كبير تي قدرة الطالب عي  ضب  الدنفس ومواجيدات األ مدات النفسدية  ومعايير ذلك املجتمع . وبنا تلعب

 عدم القدرة عي  التكيف الدرار ي بسبب حالة المتوا نوالمتكامل بين الو ائف النفسية للفرد .التي قد تحدث بسبب 

 ذ ان  دددددددددددعور الطالدددددددددددب بتحقيدددددددددددق التوافدددددددددددق بينددددددددددده وبدددددددددددين نفسددددددددددده وبينددددددددددده وبدددددددددددين البيئدددددددددددة الجديددددددددددددة التدددددددددددي  عدددددددددددي  ف هدددددددددددا  

ويسددددددددددددتطيع أن  عددددددددددددي   تجعلدددددددددددده قددددددددددددادرا عيدددددددددددد  تقبددددددددددددل الوضددددددددددددع النفسدددددددددددد ي العددددددددددددام والجديددددددددددددد باملجددددددددددددا ت ا جتماعيددددددددددددة والدراسددددددددددددية

بسدددددددمم  ذا كاندددددددت  دددددددحته النفسدددددددية جيددددددددة وتبعدددددددده عدددددددن التدددددددوترات والقلدددددددق الددددددد ي قدددددددد يكدددددددون مدددددددن أسدددددددباب عددددددددم القددددددددرة عيددددددد  

التكيددددددددددف الدراردددددددددد ي . وان التربيددددددددددة الرياضددددددددددية وهددددددددددتم ببندددددددددداا شخصددددددددددية الفددددددددددرد مددددددددددن جميددددددددددع الجوانددددددددددب ا جتماعيددددددددددة وال خصددددددددددية 

التدددددددددي يكدددددددددون ف هدددددددددا الجاندددددددددب الترويحدددددددددي والعل دددددددددي لددددددددده دورا تدددددددددي البنددددددددداا والعمقدددددددددات بدددددددددين الطلبدددددددددة مدددددددددن خدددددددددم  دروسددددددددديا املتنوعدددددددددة و 

 ا يجابي لتلك ال خصية بما يخدم التطور تي املجا ت التربوية والرياضية ونحو التطور ال ي نيشد .

وليدددددددد ا تكمددددددددن أبميددددددددة البحددددددددث تددددددددي دراسددددددددة العمقددددددددة بددددددددين الصددددددددحة النفسددددددددية والتكيددددددددف الدراردددددددد ي لددددددددد  طددددددددمب كليددددددددة 

 لوم الرياضية .التربية البدنية وع

تعدددددددددد الصدددددددددحة النفسدددددددددية مدددددددددن األمدددددددددور امليمدددددددددة التدددددددددي  سدددددددددتطيع الفدددددددددرد أن يوفدددددددددق بينددددددددده وبدددددددددين ف مشةةةةةةةةةكلة البحةةةةةةةةةثامدددددددددا 

البيئددددددددة التدددددددددي  عدددددددددي  ف هدددددددددا ف دددددددددي تسدددددددداعده عيددددددددد  العدددددددددي  بسدددددددددمم ومواجيدددددددددة التحددددددددديات واأل مدددددددددات التدددددددددي تواجيددددددددده بحيدددددددددث يكدددددددددون 

ت ة تددددددي كليددددددة التربيددددددة البدنيددددددة وعلددددددوم الرياضددددددة جامعددددددة قددددددادرا عيدددددد  التكيددددددف مددددددع تلددددددك البيئددددددة وبصددددددورة .وكددددددون الباحثددددددات أسددددددا

 حظددددددددددن  ن بندددددددددداك العديددددددددددد مددددددددددن املواقددددددددددف التددددددددددي يمددددددددددر  هددددددددددا الطلبددددددددددة وخاصددددددددددة طلبددددددددددة املرحلددددددددددة األولدددددددددد     سددددددددددتطيعون أن  بابددددددددددل

يتكيفدددددددددوا مدددددددددع الوضدددددددددع الجديدددددددددد والبيئدددددددددة الجديددددددددددة كونهدددددددددا تمثددددددددددل تحدددددددددديا صدددددددددعبا ملعظدددددددددم الطلبدددددددددة وقدددددددددد يتعدددددددددرض الطالدددددددددب  لدددددددددد  

ومددددددددددن خددددددددددم  بدددددددددد ا ارتدددددددددد  الباحثددددددددددات دراسددددددددددة  يددددددددددق التكيددددددددددف مددددددددددع تلددددددددددك البيئددددددددددة وخاصددددددددددة التكيددددددددددف الدراردددددددددد يأ مددددددددددات نفسددددددددددية تع

 الصحة النفسية وعمقبها بالتكيف الدرار ي لد  طمب كلية التربية الرياضية .

 لد  طمب كلية التربية الرياضية لتعرف عي  العمقة بين الصحة النفسية والتكيف الدرار يال  ابدف البحث 

لدددددددد  طدددددددمب كليدددددددة  ينددددددداك عمقدددددددة ارتبدددددددان معنويدددددددة بدددددددين الصدددددددحة النفسدددددددية والتكيدددددددف الدرارددددددد يف البحةةةةةةةثفةةةةةةةرض امدددددددا 

 التربية الرياضية

 : مجاالت البحث

 . 2020- 2019جامعة بابل املرحلة ا ول  للعام الدرار ي  -املجا  البشري : طمب كلية التربية الرياضية 

 . 2/2020/ 15لغاية  10/12/2019املجا  ألزماني : للمدة من 

 . املجا  املكاني : قاعات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بابل

 



 Vol.15 - No.3 - 2022  182-192  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 184 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 تحديد املصطلحات : 

الصددددددددددددحة النفسددددددددددددية : التكيددددددددددددف السددددددددددددليم للفددددددددددددرد مددددددددددددع الحيدددددددددددداة ومددددددددددددع ا خددددددددددددرين بفاعليددددددددددددة والشددددددددددددعور ا يجددددددددددددابي بالسددددددددددددعادة  -

 (32: 1 وتوافق الفرد مع النظم واملعايير السائدة تي املجتمع .

 هج البحث وإجراءاته امليدانية :من -2

  منهج البحث : 2-1

اسددددددددددددددددتخدمن الباحثددددددددددددددددات املددددددددددددددددنرج الوصددددددددددددددددفي باألسددددددددددددددددلوب املسددددددددددددددددحي والعمقددددددددددددددددات ا رتباطيددددددددددددددددة .  ن طبيعددددددددددددددددة املشددددددددددددددددكلة 

املدروسددددددة ىددددددي التددددددي تحدددددددد املدددددددنرج املمئددددددم لبحددددددث املشددددددكلة  عدددددددد مددددددن الخطددددددوات التددددددي يترتددددددب عل هدددددددا نجدددددداو البحددددددث وعيدددددد  بددددددد ا 

 يعة املشكلة املراد حليا .األساس ملمئمة طب

 مجتمع وعينة البحث : 2-2

- 2019تدددددددم تحديدددددددد مجتمدددددددع البحدددددددث وبدددددددم جميدددددددع طلبدددددددة املرحلدددددددة األولددددددد  تدددددددي كليددددددده التربيدددددددة الرياضدددددددية للعدددددددام الدرارددددددد ي

(وبدددددددددم يمثلدددددددددون 85والبدددددددددالغ عدددددددددددبم   (( وتدددددددددم اختيدددددددددار عيندددددددددة البحدددددددددث بالطريقدددددددددة العشدددددددددوائية  القرعدددددددددة ويبلدددددددددغ عدددددددددددبم  2020

 بسبب  جراا التجربة ا ستطمعية عل هم . طمب (10جتمع البحث وقد تم استبعاد  % من م95نسبة 

 أدوات البحث : 2-3

 املصادر واملراجع العربية  -

 مقياس الصحة النفسية . -

 مقياس التكيف الدرار ي . -

 حاسبة الكترونية . -

 املقاييس املستخدمة بالبحث : 2-3-1

 (3 فقددددددددددرة و (24( ويتكددددددددددون مددددددددددن  1997وسددددددددددناا مجددددددددددو  اليددددددددددزاع ب  أعددددددددددده كامددددددددددل الزبيدددددددددددي  : مقيدددددددددداس الصددددددددددحة النفسددددددددددية -

للفقدددددددددرات السدددددددددلبية  (1-3 للفقدددددددددرات ا يجابيدددددددددة ومدددددددددن  (3 -1 بددددددددددائل لإلجابدددددددددة وان مفتددددددددداو التصدددددددددحيح للمقيددددددددداس ىدددددددددي مدددددددددن 

( 48(ب واملتوسدددددددددددددددد  الفرضدددددددددددددددد ي للمقيدددددددددددددددداس بددددددددددددددددو  24وأدنددددددددددددددددى درجددددددددددددددددة كليددددددددددددددددة محتملددددددددددددددددة ىددددددددددددددددي  (72وان أعيدددددددددددددددد  درجددددددددددددددددة ىددددددددددددددددي  

 (1 ميحق درجة.

. بمددددددددددددا  ن املقيدددددددددددداس يم دددددددددددي ا جابددددددددددددة فددددددددددددان  2003للباحثدددددددددددة سدددددددددددديلة حسددددددددددددين قلنددددددددددددر (2ميحددددددددددددق   تكيددددددددددددف الدرارددددددددددد ي :مقيددددددددددداس ال -

ا جابددددددددددة  نعددددددددددم تتخدددددددددد  درجتددددددددددين( ذ كانددددددددددت الفقددددددددددرة تددددددددددد  عيدددددددددد  التكيددددددددددف وا جابددددددددددة    ادري( درجددددددددددة واحدددددددددددة وا جابددددددددددة    

الددددددددددددنيا صدددددددددددفر بمتوسددددددددددد  (والدرجدددددددددددة 168(فقدددددددددددرة لددددددددددد ا فدددددددددددان الدرجدددددددددددة العليدددددددددددا 84صدددددددددددفر( وبمدددددددددددا  ن املقيددددددددددداس مكدددددددددددون مدددددددددددن 

. (3ميحددددددددددق  ام  عرضدددددددددديما عيدددددددددد  مجموعددددددددددة مددددددددددن الخبددددددددددرا( وقددددددددددد تحقددددددددددق الصدددددددددددق الظددددددددددابري للمقياسددددددددددين مددددددددددن خدددددددددد84فرضدددددددددد ي 

و يدددددددددادة تدددددددددي الدقدددددددددة وللتتكدددددددددد مدددددددددن أن املقياسدددددددددين يتمتعدددددددددان بالثبدددددددددات ب قدددددددددام الباحدددددددددث بإعدددددددددادة تطبيقيمدددددددددا بطريقدددددددددة  عدددددددددادة 

( ملقيددددددددداس الصدددددددددحة النفسدددددددددية ب تدددددددددي حدددددددددين بلدددددددددغ 0.79ات  ( طالدددددددددب ب  ذ بلدددددددددغ معامدددددددددل الثبددددددددد10ا ختبدددددددددار عيددددددددد  عيندددددددددة بلغدددددددددت  

 ( .0.80معامل الثبات ملقياس التكيف الدرار ي  

 التجربة االستطالعية : 2-4

( طددددددددددمب مددددددددددن 10عيدددددددددد  عينددددددددددة مددددددددددن   2019/ 12/ 15تددددددددددم  جددددددددددراا التجربددددددددددة ا سددددددددددتطمعية يددددددددددوم الخمدددددددددديس املصددددددددددادف 

واجدددددددده الباحثددددددددات والوقددددددددت املسددددددددتغرق لإلجابددددددددة وقددددددددد كددددددددان املرحلددددددددة األولدددددددد  والغددددددددرض منهددددددددا التعددددددددرف عيدددددددد  املعوقددددددددات التددددددددي قددددددددد ت

 الوقت مناسب لإلجابة .

 التجربة الرئيسية : 2-5

( وذلدددددددددددددك بتو يدددددددددددددع 18/12/2019  قددددددددددددام الباحثدددددددددددددات بدددددددددددددإجراا التجربددددددددددددة الرئيسدددددددددددددية بتددددددددددددداري  يدددددددددددددوم الخمدددددددددددديس املصدددددددددددددادف

امعدددددددددة بابدددددددددل والبدددددددددالغ عدددددددددددبم / جاملقددددددددداييس عيددددددددد  عيندددددددددة البحدددددددددث املتمثلدددددددددة بطدددددددددمب كليدددددددددة التربيدددددددددة البدنيدددددددددة وعلدددددددددوم الرياضدددددددددة 

 ( طالب من طمب املرحلة ا ول  .75 
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 الوسائل اإلحصائية : 2-6

اسدددددددددتخدم الباحثددددددددددات الوسددددددددددائل ا حصدددددددددائية التددددددددددي تمئددددددددددم البحدددددددددث وطبيعددددددددددة أبدافدددددددددده وتمثلدددددددددت الوسددددددددددائل ا حصددددددددددائية 

 بما يتتي :

 (95: 2 الوس  الحسابي -

 (247: 3 ا نحراف املعياري  -

 الصحة النفسية والتكيف الدرا  ي ودرس الجمناستك الفني : عرض نتائت العالقة بين 3-1

والتكييددددددددددددف النفسدددددددددددد ي ودرس  يبددددددددددددين األوسددددددددددددان الحسددددددددددددابية وا نحرافددددددددددددات املعياريددددددددددددة ملقيدددددددددددداس الصددددددددددددحة النفسددددددددددددية (1جةةةةةةةةةةةةدول )

 الجمناستك الفني

 ا نحراف املعياري  الوس  الحسابي املعالم ا حصائية
 قيمة ر(

 املحسوبة

 قيمة ر(

 الجدولية
 الد لة

 27.9 55.75 الصحة النفسية

 35.09 135.05 التكيف الدرار ي معنوي  0.21 0.79

 258ب2 142.8 الجمناستك الفني

( 0.21( اكبددددددددددر مددددددددددن قيمبهددددددددددا الجدوليددددددددددة والبالغددددددددددة  0.79(  ن قيمددددددددددة  ر( املحتسددددددددددبة والبالغددددددددددة  1مددددددددددن خددددددددددم  الجدددددددددددو   

ودرس  بدددددددددددين الصدددددددددددحة النفسدددددددددددية والتكيدددددددددددف الدراردددددددددددد ي ( ممدددددددددددا يدددددددددددد   ن بنددددددددددداك عمقدددددددددددة ارتبدددددددددددان0.05تحدددددددددددت مسدددددددددددتو  د لدددددددددددة  

 الجمناسك الفني لد  عينة البحث .

 مناقشة النتائت : 3-2

( والدددددددددد ي د  عيدددددددددد   ن بندددددددددداك عمقددددددددددة ارتبددددددددددان معنويددددددددددة بددددددددددين الصددددددددددحة 1مددددددددددن خددددددددددم  مددددددددددا تددددددددددم عرضدددددددددده تددددددددددي الجدددددددددددو   

تددددددددي سددددددددلوك ا نسددددددددان  النفسددددددددية والتكيددددددددف الدراردددددددد ي لددددددددد  عينددددددددة البحددددددددث  ن الصددددددددحة النفسددددددددية تلعددددددددب دورا كبيددددددددرا وأساسدددددددديا

والتفاعددددددددل مددددددددع البيئددددددددة عيدددددددد  أسدددددددداس تكامددددددددل الو ددددددددائف  اتجدددددددداه ا خددددددددرين مددددددددن خددددددددم  الددددددددتحكم تددددددددي القدددددددددرة عيدددددددد  ضددددددددب  الددددددددنفس

النفسددددددية الكاملددددددة والتددددددي تددددددؤدي  لدددددد  مواجيددددددة األ مددددددات التددددددي تواجدددددده الفددددددرد كددددددون  ن ا ندددددددماج تددددددي البيئددددددة الجديدددددددة  عددددددد تكيفددددددا 

ية الجيددددددددددة للفدددددددددرد تسددددددددداعده كددددددددد لك تدددددددددي التغلدددددددددب عيددددددددد  الضدددددددددغون الناتجدددددددددة اجتماعيدددددددددا جديددددددددددا للطالدددددددددب وان الصدددددددددحة النفسددددددددد

مددددددددن القلددددددددق ا جتمددددددددااي والدراردددددددد ي والتددددددددي قددددددددد تيددددددددتو مددددددددن عدددددددددم اقتندددددددداع الددددددددبعئ مددددددددن الطلبددددددددة تددددددددي التخصدددددددد  الجديددددددددد والدددددددد ي 

قدددددددد يكوندددددددوا غيدددددددر راغبددددددددين فيددددددده وقدددددددد تسدددددددبب بدددددددد ه الضدددددددغون أيضدددددددا تددددددددي ا نقطددددددداع عدددددددن الدراسدددددددة مددددددددن جدددددددراا عددددددددم تكدددددددديفيم أو 

جتماعيددددددددا ودراسدددددددديا مدددددددددع بدددددددد ا الواقددددددددع وبددددددددد ا مددددددددا أكددددددددده برمدددددددددز ويوسددددددددف " فددددددددان بعدددددددددئ الطلبددددددددة   يكونددددددددون معددددددددددين تددددددددوافقيم ا

 عدددددددددادا طيبددددددددا لمنخددددددددران تددددددددي الجامعددددددددة وبدددددددد لك فقددددددددد يتعرضددددددددون ملشددددددددكمت وصددددددددعوبات أكاديميددددددددة أو دراسددددددددية وقددددددددد ييسدددددددديخون 

فددددددددرض عيدددددددد  الطالددددددددب الجددددددددام ي عددددددددن الدراسددددددددة أو ينقطعددددددددون عنهددددددددا . بسددددددددبب عدددددددددم تددددددددوافقيم وتكدددددددديفيم معيددددددددا . كددددددددل مددددددددا سددددددددبق ي

خددددددددددددم  السددددددددددددنة األولدددددددددددد  مطاليددددددددددددب جديدددددددددددددة ولكددددددددددددي يواجييددددددددددددا ويجتا بددددددددددددا بنجدددددددددددداو عليدددددددددددده أن يددددددددددددؤدي العديددددددددددددد مددددددددددددن ا سددددددددددددتجابات 

 (786: 4 ."ناسبة ل جواا الجامعية الجديدةالتكيفية امل

ة األولددددددددد  والصددددددددحة النفسددددددددية مددددددددن املددددددددؤيرات األساسددددددددية التددددددددي تعكددددددددس التكيددددددددف الدراردددددددد ي الجيددددددددد للطالددددددددب تددددددددي املرحلدددددددد

مدددددددن الحيدددددددداة الجامعيددددددددة وىددددددددي أيضددددددددا تددددددددنعكس عيدددددددد  تحصدددددددديله الدرارددددددد ي ومددددددددواده الدراسددددددددية الجديدددددددددة والتددددددددي قددددددددد تكددددددددون صددددددددعبه 

بحكددددددددددم التخصدددددددددد   ن التجربددددددددددة الجامعيددددددددددة متعددددددددددددة األوجدددددددددده بتنددددددددددوع متطلباوهددددددددددا .  ذ  ن الصددددددددددحة النفسددددددددددية الجيدددددددددددة تكمددددددددددن 

 التي تواجيه تي ب ه املرحلة .تي وجود توافقات تجعل الطالب قادرا عي  مواجية املشكمت 
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 االستنتاجات والتوصيات :  -4

 االستنتاجات :  4-1

  ن بناك عمقة ارتبان معنوية بين الصحة النفسية والتكيف الدرار ي ودرس الجمناسك الفني . 1

التكيدددددددددف الدراردددددددددد ي يتددددددددددتير بمقدددددددددددار الصددددددددددحة النفسددددددددددية الجيدددددددددددة للطالدددددددددب وقدرتدددددددددده عيدددددددددد  ا ندددددددددددماج مددددددددددع البيئددددددددددة والتوافددددددددددق  2

 عيا .م

 التوصيات : 4-2

 تعزيز برامو ا ر اد النفس ي والوجيه التربوي أبمية كبيرة من اجل تعزيز الصحة النفسية للطالب .. 1

  عداد الطالب نفسيا واجتماعيا للتفاعل مع البيئة ا جتماعية وجعل أمر تكيفه مع ب ه البيئة أك ر تقبم . 2

 . هم مجا  أوسع للمناقشة أمام ا خرينت جيع الطلبة عي   بداا أرائهم من خم   عطائ 3

 املصادر

 32(ص1978ب دار القلم ب الكويت .  عيادات العمج النفس ي والصحة النفسيةبركات ب محمد خليفة :  1

.  جامعددددددددددددة بغددددددددددددداد . مطبعدددددددددددة التعلدددددددددددديم العددددددددددددالي  مبدددددددددددداد  ا حصددددددددددداا تددددددددددددي التربيددددددددددددة الرياضددددددددددديةقددددددددددديس ندددددددددددداجي . دددددددددددامل كامددددددددددددل .  2

 .1988) 

. بغدددددددداد .مطبعدددددددة التعلددددددديم العدددددددالي  ا ختبدددددددارات ومبددددددداد  ا حصددددددداا تدددددددي املجدددددددا  الرياضددددددد يحمدددددددد .قددددددديس نددددددداجي وبسطويسددددددد ي ا 3

 .1983. ) 

ب جامعددددددددة املوصددددددددلب علددددددددم الددددددددنفس التكددددددددويني  الطفولددددددددة واملرابقددددددددة((. 1988صددددددددباو حنددددددددا برمددددددددز ب ويوسددددددددف حنددددددددا  بددددددددرابيم   4

 دار الكتب.
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 مقياس التكيف الدرار ي (1)محلق 

 

 رحمن الرحيمبسم هللا ال

 جامعة بابل

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 

 م/ استبانه الخبراا واملختصين

 

 حضرة األستاذ ......................................................................... املحترم

 

 ... تحية طيبة وبعد

 

عمقبهدددددددددا بدددددددددالتكيف الدرارددددددددد ي لدددددددددد  طدددددددددمب كليدددددددددة تدددددددددروم الباحثدددددددددات  جدددددددددراا دراسدددددددددة وهددددددددددف  لددددددددد   الصدددددددددحة النفسدددددددددية و 

ونظدددددددددددرا ملدددددددددددا تتمتعدددددددددددون بددددددددددده مدددددددددددن خبدددددددددددرة ودرايدددددددددددة تدددددددددددي مجدددددددددددا  علدددددددددددم الدددددددددددنفس العدددددددددددام الرياضددددددددددد ي وا ختبدددددددددددارات  (التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية

 والقياس ل ا نرجو من سيادتكم بيان مد  صمحية املقياس لعينة البحث .

 

 .  اكرين تعاونكم معنا خدمة للمسيرة العلمية وهللا املوفق
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 مقياس التكيف الدرار ي بصورته النهائية لطلبة الجامعة( 2ملحق )

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أعزا ي الطلبة :

 …تحية طيبة وبعد 

 

نضددددددددددع بددددددددددين أيددددددددددديكم مجموعددددددددددة مددددددددددن الفقددددددددددرات التددددددددددي تعكددددددددددس بعددددددددددئ ا راا واملعتقدددددددددددات التددددددددددي وهدددددددددددف الباحثددددددددددة مددددددددددن 

مددددددددواقفكم الحقيقيددددددددة الصددددددددادقة بشدددددددتنهاب ملددددددددا لدددددددد لك مددددددددن أبميدددددددة كبيددددددددرة للبحددددددددث العل ددددددددي خدددددددم   جددددددددابتكم عنهددددددددا التعددددددددرف عيددددددد  

بشددددددددددكل خدددددددددداص وتطددددددددددوير املجتمددددددددددع بشددددددددددكل عددددددددددام كددددددددددونكم تمثلددددددددددون  ددددددددددريحة اجتماعيددددددددددة ميمددددددددددة ومسددددددددددتو  متقدددددددددددما مددددددددددن الددددددددددواي 

 واملعرفة.

 ملددددددددا نعيدددددددده فدددددددديكم مددددددددن موضدددددددوعية وصددددددددراحة وأمانددددددددة تدددددددي العبيددددددددر عدددددددن لرائكددددددددم ومددددددددواقفكم لددددددد ا تتمددددددددل ال
 
باحثددددددددة ونظدددددددرا

 بتنددددددددده   توجدددددددددد 
 
تعددددددددداونكم معيدددددددددا تدددددددددي ا جابدددددددددة عدددددددددن جميدددددددددع بددددددددد ه الفقدددددددددرات بمدددددددددا  عكدددددددددس مدددددددددواقفكم الحقيقيدددددددددة تجابيددددددددداب علمدددددددددا

 …. جابة  حيحة بقدر ما تعبر عن لرائكم نحو ب ه املواقف

 مع خال   كري وتقديري لتعاونكم العل ي

 التوقيع ا سم واللقب العل ي:

 التخص  الدقيق:

  / / التتري :

 

     ادري  نعم فقراتال ت

 ما اخبر  مم ي بما  شغل بالي .1
 
    كثيرا

    أتقبل بسيولة مزاو  مم ي .2

    يطيب لي أن اسبهز  من بعئ الزمما كلما سنحت لي الفرصة .3

    ا عر بتني وحيد حتى ولو كنت مع  مم ي تي الجامعة .4

    أ ياا تعود ليم من النادر أن أعيد لزمم ي ما اع ر عليه من .5

    ارتاو أحيانا عندما تتعرض بعئ ممتلكات  مم ي للعبث أو التخريب .6

    ا عر أن  مم ي تي الكلية   يحبوني .7

    ا عر أحيانا برغبة تي سب من يضايقني .8

    من السيل عيي أن استمر تي الحديث مع  مم ي بصورة عامة .9

    ندما أكون تي الجامعةا عر بعدم ا رتياو ع .10

    ا عر أن  مم ي يتحديون عني بسوا .11

 مع  مم ي تي الجامعة .12
 
 ممتعا

 
    اقض ي وقتا

 مع  مم ي بعد انبهاا دوامي تي الجامعة .13
 
 ممتعا

 
    اقض ي وقتا

    ا عر بتن  مم ي يقدرونني .14

    أتقيد عادة بما اتفق عليه مع  مم ي .15

    أجد صعوبة تي ا ننجام مع  مم ي أيناا القيام بعمل مشترك معيم .16

    أجد صعوبة تي التعبير عما تي نفس ي أمام الطمب ا خرين .17
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     ادري  نعم فقراتال ت

    يزعجني الطالب ال ي  س يا  ل  سمعة الكلية .18

      جبني أن أيير املشاكل بين  مم ي .19

    ون  هاا عر أن  مم ي  هملون لرا ي و   هتم .20

    ا عر بالخجل عندما يوجه الزمما بعئ األسئلة لي .21

 ما يحصل خصام بيني وبين  مم ي .22
 
    كثيرا

    أجد نفس ي غير راغب تي مساعدة  مم ي .23

 ما اجرو  عور  مم ي دون قصد مني .24
 
    كثيرا

    كليةأتضايق من مراقبة  مم ي لي أيناا قيامي بعمل ما تي ال .25

    ا عر بالح ر من بعئ  مم ي .26

    يطيب لي حضور املحاضرة قبل األستاذ .27

    ا عر أن األسات ة تي الجامعة يقسون عييّ  .28

    ا عر أن أسات تي يقدرونني .29

    لم أتغيب عن املحاضرات .30

    ا عر أن أسات تي   يثقون بي .31

    عمل ما أسرع تي انجا ه عن طيب خاطرعندما يكلفني أستاذي ب .32

    ا عر برغبة تي مشاكسة األستاذ .33

    ا عر بالخجل عندما يوجه لي األستاذ سؤا  .34

    أتحايل عي  األستاذ أحيانا ألتخل  من واجب ما .35

    اقدر أسات تي ولو صدر منهم ما يضايقني أحيانا .36

 ما يتضايق مني األسا .37
 
    ت ة بدون سببكثيرا

    أجد متعة تي عرقلة املحاضرة و يارة املشاكل .38

    أيرير قليم تي أيناا املحاضرة .39

    أجد صعوبة تي التحدث مع أسات تي حو  ما  شغل بالي .40

    خجيي الشديد من األسات ة يمنعني من التحدث بحرية معيم .41

    ختلف معيم تي الرأيأتردد تي مناقشة أسات تي عندما ا .42

      أجد من أبوو له بمتاعبي .43

    أحس أن الصداقة معدومة بيني وبين أسات تي .44

      ا عر بوجود تجاوب بيني وبين أسات تي .45

      جبني أن أتحمل جزاا من املسؤولية تي  دارة القسم .46

      بتس تي مخالفة بعئ األنظمة تي الكلية .47

    اترك الكلية بدون  جا ة كلما أتيح املجا  لي .48

    ا عر بالحسرة عند انبهاا العطلة الصيفية .49

    أجد صعوبة تي الخضوع للنظام الجام ي .50

    أؤجل عمل اليوم  ل  الغد .51
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     ادري  نعم فقراتال ت

     سعدني أن اقض ي أكبر وقت ممكن تي الجامعة .52

    السبب يضايقني غيابي عن الكلية ميما كان .53

    ا عر أن كليتي ذات سمعة حسنة .54

 لترك الكلية .55
 
    كثيرا ما أجد ع را

    يطيب لي أن أكتب ما أريد عي  الجدار الحر .56

     سرني ا نقطاع عن الكلية بحجة التحضير لممتحان .57

    أجد متعة تي مخالفة الزي املوحد .58

    ر قابليتي للتكيف مع مختلف األفرادالجامعة تساعدني عي  تطوي .59

    ا عر بالسعادة عندما أ ارك بالعمل الجمااي تي كليتي .60

    الجامعة تن ي عندي املعرفة وتساعدني عي  حل املشكمت التي تواجيي خارجيا .61

    أحس أن الجامعة تساعدني عي  تنمية ا ستعدادات الخلقية والقيم ا جتماعية .62

    أجد أن أك ر اليشاطات تي الجامعة غير محببة لدي .63

      جبني  يارة املشاكل تي املباريات الرياضية الجامعية .64

 من الفشل .65
 
    أتردد با  تراك باألنشطة الرياضية الجامعية خوفا

    اب   كل جيدي لتنظيم و نجاو السفرات الترف هية .66

    ا  لم تراك تي أك ر من لجنة ونشانأتمنى أن يتاو لي املج .67

 للكلية .68
 
     ذا حصلت عي  جائزة أو كتس تي فعالية ما أفضل أن يبقى ملكا

      ا عر بالخيبة  ذا خسرت مسابقة أو مباراة .69

    عندما نكلف بعمل ما أفضل أن أقوم به لوحدي حتى تظير جيودي .70

    شطبها الرياضية والفنيةأتمنى أن تك ر الجامعة من أن .71

       همني التعب عندما أعمل تي معرض أو مسابقة ما .72

     سرني أن أكلف بتي عمل تي سبيل أنجاو اليشان ا جتمااي .73

    أحب  ا نضمام  ل  مسبح الجامعة .74

    أحب  القيام بحفمت التعارف بين الزمما .75

    امليمد للزمما تي الجامعةأفضل أن تقام حفمت عيد  .76

    ا عر  ن اليشاطات ا جتماعية تضيع من وقت الطالب .77

    أود أن تقوم الكلية بعدد أكبر من السفرات .78

    يصعب عيي اختيار ما يناسبني من اليشاطات املتيسرة للطمب .79

     سعدني أن أضحي بوقتي وراحتي حتى تفو  الكلية تي نشان ما .80

    أ ارك بقس  كبير من اليشاطات ا جتماعية .81

    أحس بتن اليشان ا جتمااي تي الجامعة  ه ب السلوك .82

    أحس بتن اليشاطات ا جتماعية من الجامعة مخط  ليا بشكل جيد .83

    ا عر بتني شخصية يانوية تي الفعاليات التي تقوم  ها كليتي .84
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 ة النفسيةمقياس الصح (3ملحق )

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة الكوفة

 كلية التربية الرياضية

 

 م/ استبانه الخبراا واملختصين

 

 حضرة األستاذ ......................................................................... املحترم

 

 تحية طيبة وبعد

ية وعمقبهددددددددددا بددددددددددالتكيف الدراردددددددددد ي لددددددددددد  طددددددددددمب كليددددددددددة يددددددددددروم الباحددددددددددث  جددددددددددراا دراسددددددددددة وهدددددددددددف  لدددددددددد   الصددددددددددحة النفسدددددددددد

ونظدددددددددددرا ملددددددددددا تتمتعددددددددددون بددددددددددده مددددددددددن خبدددددددددددرة ودرايددددددددددة تددددددددددي مجدددددددددددا  علددددددددددم الددددددددددنفس العدددددددددددام والرياضدددددددددد ي وا ختبدددددددددددارات  (التربيددددددددددة الرياضددددددددددية

 والقياس ل ا نرجو من سيادتكم بيان مد  صمحية املقياس لعينة البحث .

 

  اكرين تعاونكم معنا خدمة للمسيرة العلمية وهللا املوفق .

 

 التوقيع ا سم واللقب العل ي:

 التخص  الدقيق:

 / / التتري :
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 مقياس الصحة النفسية

 عزيزي الطالب ... عزيزتي الطالبة :

الفعدددددددددلب لددددددددديس بنددددددددداك بدددددددددين يدددددددددديك مجموعدددددددددة مدددددددددن الفقدددددددددرات ب يرجددددددددد  ا جابدددددددددة عل هدددددددددا بصدددددددددورة عفويدددددددددة وكمدددددددددا تشدددددددددعر ب

 جواب  حيح ولخر خاط  .. فم تفكر با جابة األحسن ب مع جزيل الشكر .

  نعم الفقرات ت
 
   أحيانا

    أنفق كثيرا" من املبالغ لشراا املمبس . 1

    أنا دقيق وملتزم تي كل مجا ت حياتي . 2

    أجد نفس ي أراجع األعما  التي قمت  ها مرارا" دون سبب . 3

    من طبيعتي أن   أنفعل كثيرا" . 4

    أ عر بعدم استطاعتي عي    باع حاجاتي الجسمية . 5

    أحافظ دائما" عي  سممة جس ي . 6

    أستسلم لقدر املوت . 7

    أؤدي الفرائئ الدييية . 8

    أجد نفس ي مشغو  البا  خوفا" من ا صابة بمرض   يرج   فاؤه . 9

    النظافة ميمة جدا" بحيث تتتي بعد مخافة هللا من حيث األبمية .أعتقد أن  10

    أتردد دائما" تي اتخاذ قرار . 11

    أ عر بتن الحياة سعيدة . 12
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الدددددددددد  التعدددددددددددرف عيدددددددددد  ابميدددددددددددة اسدددددددددددتخدام التعلدددددددددديم الفدددددددددددردي الدددددددددد اتي بطريقدددددددددددة البرمجددددددددددة تدددددددددددي تعلددددددددددديم  بدددددددددددفت الدراسدددددددددددة

ا نشددددددددددطة الرياضددددددددددية املدرسددددددددددية عنددددددددددد تمميدددددددددد  الطددددددددددور املتوسدددددددددد ب وذلددددددددددك تددددددددددي تحقيددددددددددق مختلددددددددددف ا بددددددددددداف التعليميددددددددددةب وقددددددددددد 

 سددددددددتبيان مقسددددددددم حسددددددددب تو يددددددددع ليكددددددددرت الثم ددددددددي تددددددددي جمددددددددع البيانددددددددات اسددددددددتعان الباحثددددددددان بددددددددتداة جمددددددددع البيانددددددددات تجلددددددددت تددددددددي ا

اسددددددددددددتاذ مددددددددددددن كددددددددددددم  90عيدددددددددددد  عينددددددددددددة مقصددددددددددددودة تمثلددددددددددددت تددددددددددددي جميددددددددددددع اسددددددددددددات ة التربيددددددددددددة البدنيددددددددددددة والرياضددددددددددددية واملقدددددددددددددر عددددددددددددددبم 

 الجيسينب وقد استعمل الباحثان املنرج الوصفي بالنم  املسحيب وقد اسفرت النتائو ال  ان:

يددددددددؤدي الدددددددد   املتنوعددددددددة( –املتفرعددددددددة  – اتي بمختلددددددددف انددددددددواع الطريقددددددددة البرمجددددددددة  الخطيددددددددة اسددددددددتخدام التعلدددددددديم الفددددددددردي الدددددددد -

 تعليم جيد ل نشطة الرياضية املدرسية.

اسدددددددتخدام طريقدددددددة البرمجدددددددة تدددددددي التددددددددريس يدددددددؤدي الددددددد  التعلدددددددديم الحركدددددددي الجيدددددددد. كمدددددددا يوصددددددد ي الباحثدددددددان بدددددددددضرورة تطبيددددددددق  -

 دروس الدروس التطبيقية.التدريس التعليم الفردي ال اتي بطريقة البرمجة تي 

 ( سنة.14-11الطور املتوس    -ا نشطة الرياضية املدرسية  -طريقة البرمجة  -التعليم الفردي ال اتي  :الكلمات الدالة

 

THE USE OF INDIVIDUAL SELF-INSTRUCTION BY PROGRAMMING METHOD IN TEACHING 

SCHOOL SPORTS ACTIVITIES FOR MEDIUM STAGE PUPILS (11-14) YEARS OLD 

 

The study aimed to know the importance of using individual self-education by programming method in 

teaching sports activities of the school for the pupils of the medium stage ,and this in achieving different 

educational goals, the two researchers used the tool of a data collection which was reflected questionnaire, 

devided according to three linkert to collect informations in intended sample represented by all professors of 

physical education and sports which numbered 90 professors of both sexes. 

And the two researchears used the descriptive approach with the suervey style, and the results were: 

- using self-individual education, by a different programming ways, (linear,branched,diverse) takes to a good 

education for school sports activities . 

- using programming method in teaching leads to good education. 

- the researches also recomanded the necessity of applying the teaching of individual self-education by 

programming method in the lessons of the applied lessons. 

Key words: Individualized self-education - Programming method - School sports activities - - medium stage (11-

14) years. 
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 مشكلة البحث . مقدمة و1

 يددددددددددرت فكددددددددددرة التعلدددددددددديم املبددددددددددرمو  لدددددددددد  حيددددددددددز الوجددددددددددود نتيجددددددددددة اسدددددددددديامات علمدددددددددداا الددددددددددنفس األمريكددددددددددان أمثددددددددددا  سددددددددددكينر ب 

لكندددددده وجدددددده بعاصددددددفة مددددددن  (Theory of Programming ة جانييددددددهب مدددددداجرب برقددددددزب كددددددراودرب حيددددددث  يددددددرت نظريددددددة البرمجدددددد

النقدددددددد تدددددددي السدددددددتينات وانحسدددددددر عدددددددن امليددددددددان التربدددددددوي لدددددددبعئ الوقدددددددتب    أنددددددده سدددددددرعان مدددددددن انبعدددددددث مدددددددن جديدددددددد بشدددددددكل لخدددددددر 

(ب و يددددددددددرت أك ددددددددددر مددددددددددن طريقددددددددددة لبرمجيددددددددددة املددددددددددواد 101: 1مددددددددددن املشددددددددددكمت التعليميددددددددددة القائمددددددددددة.  أك ددددددددددر فاعليددددددددددة تددددددددددي حددددددددددل الكثيددددددددددر

اتخدددددددد  أ ددددددددكا  ونمدددددددداذج متعددددددددددة نتيجددددددددة ا بتمددددددددام الكبيددددددددر تددددددددي طرائددددددددق تعليميددددددددة ب وعقددددددددد املددددددددؤتمرات التددددددددي الدراسددددددددية ب حيددددددددث 

تخدددددددددد  أسدددددددددداليب التعلددددددددددديم املبددددددددددرمو وأسدددددددددداليب  عدددددددددددداد البددددددددددرامو وتقويمدددددددددددهب و  عتبددددددددددر التعلدددددددددديم املبدددددددددددرمو  حددددددددددد  أدوات التعلددددددددددديم 

مشدددددددددكلة الفدددددددددروق الفرديدددددددددة تدددددددددي عمليدددددددددة املفدددددددددرد حيدددددددددث  عدددددددددين املدددددددددتعلم عيددددددددد  الدددددددددتعلم الددددددددد اتي وبدددددددددو أحدددددددددد الحلدددددددددو  اليامدددددددددة لحدددددددددل 

 هدددددددددف التعلدددددددديم املبددددددددرمو  لدددددددد  تحقيددددددددق العديددددددددد مددددددددن األبددددددددداف ومنهددددددددا  يددددددددادة فاعليددددددددة الددددددددتعلم تددددددددي جعددددددددل املددددددددتعلم كمددددددددا  التعلدددددددديمب

محددددددددددددور للعمليدددددددددددددة التعليميدددددددددددددة ب و يدددددددددددددادة كفددددددددددددااة التعلددددددددددددديم مدددددددددددددن خدددددددددددددم  تقديمددددددددددددده بتسدددددددددددداليب حديثدددددددددددددة بعيددددددددددددددة عدددددددددددددن األسددددددددددددداليب 

بيدددددددددددة نحدددددددددددو التعلددددددددددديم مدددددددددددن خدددددددددددم  تدددددددددددوفير التغ يدددددددددددة الراجعدددددددددددة التدددددددددددي تسددددددددددداعد عيددددددددددد   تقدددددددددددان التقليديدددددددددددةب وتكدددددددددددوين اتجابدددددددددددات ايجا

التمميددددددد  للمحتدددددددو  التعلي ددددددديب با ضدددددددافة  لددددددد  تحقيدددددددق نتاجدددددددات الدددددددتعلم تدددددددي وقدددددددت قصدددددددير وبشدددددددكل أك دددددددر فاعليدددددددةب حيدددددددث يقدددددددوم 

تطبيددددددددق الدددددددد اتي" التلميدددددددد  بنددددددددا بالدددددددددور الرئيسدددددددد ي بينمددددددددا يقددددددددل دور املدددددددددرس أو يكدددددددداد ينعدددددددددم وتسدددددددد ى بدددددددد ه الطريقددددددددة "طريقددددددددة ال

فالتلميدددددددددد  يتحمددددددددددل مسددددددددددؤولية تعلمدددددددددده ويبدددددددددددأ تددددددددددي ا عتمدددددددددداد عيدددددددددد  نفسدددددددددده تددددددددددي اتخدددددددددداذ القددددددددددرارات ويحدددددددددددث مددددددددددا  سدددددددددد ى بتسددددددددددلوب 

فيددددددو يدددددددتعلم ممحظدددددددة أدائدددددده بنفسددددددده يددددددم يقددددددددر بددددددد ا األداا عيدددددد  أسددددددداس محدددددددك  -املتابعددددددة ال اتيدددددددة أو التطبيددددددق الددددددد اتي للتلميددددددد 

ضدددددددددددددوعية تدددددددددددددي األداا وكددددددددددددد لك اتخددددددددددددداذ القدددددددددددددرارات تدددددددددددددي التنفيددددددددددددد ب وبنددددددددددددداك ( وتدددددددددددددي بددددددددددددد ه الطريقدددددددددددددة األماندددددددددددددة واملو 57: 2محدددددددددددددددب 

اختيدددددددددددداران للعمددددددددددددل  هدددددددددددد ه الطريقددددددددددددةب األولدددددددددددد : املدددددددددددددرس يحدددددددددددددد العمددددددددددددل لجميددددددددددددع التمميدددددددددددد ب والثدددددددددددداني: يحدددددددددددددد املدددددددددددددرس أعمددددددددددددا  

 مختلفدددددددة للتمميددددددد ب وتيت دددددددي بددددددد ه الطدددددددرق تدددددددي التددددددددريس  لددددددد  مجموعدددددددة يطلدددددددق عل هدددددددا  طدددددددار أسدددددددلوب التوجيددددددده الددددددد اتي أو الدددددددتعلم

الددددددد اتيب وتعتبددددددددر طريقددددددددة البرمجددددددددة نددددددددوع التعلددددددديم الفددددددددردي الدددددددد اتيب حيددددددددث  عتمددددددددد املدددددددتعلم عيدددددددد  نفسدددددددده تددددددددي تحقيقدددددددده وتحصدددددددديل 

نتدددددددددددائو التعلددددددددددديمب وذلدددددددددددك مدددددددددددن خدددددددددددم  وسدددددددددددائل خاصدددددددددددة مثدددددددددددل: الكتددددددددددداب أو الشدددددددددددرائح أو األفدددددددددددممب أو الصدددددددددددورب أو ل ت التعلددددددددددديم 

عليميددددددددددددة تددددددددددددي بددددددددددددرامو وخطددددددددددددوات متدرجددددددددددددة بتحددددددددددددد الوسددددددددددددائل وأجيددددددددددددزة الكومبيددددددددددددوتر...ب حيددددددددددددث تترتددددددددددددب امليددددددددددددارات أو الخبددددددددددددرات الت

السددددددددابقةب ييتقددددددددل املددددددددتعلم مددددددددن  حددددددددداباب  لدددددددد  املرحلددددددددة أو الخطددددددددوة التددددددددي يحددددددددددبا لدددددددده البرندددددددداموب ويمحددددددددظ  هدددددددد ه الطريقدددددددددة أن 

العمقددددددددة والصدددددددددلة بدددددددددين املعلدددددددددم والتلميددددددددد  تددددددددي بددددددددد ه الطريقدددددددددة اضدددددددددعف مدددددددددن صددددددددلته بالتلميددددددددد  تدددددددددي الطدددددددددرق التقليديدددددددددة للتعلددددددددديمب 

ن الصددددددددلة األكبددددددددر فيمددددددددا بددددددددين املددددددددتعلم والوسدددددددديلة املتبعددددددددة تددددددددي البرنددددددددامو و   عنددددددددي بدددددددد ا  ن دور املعلددددددددم بنددددددددا معدددددددددومب بينمددددددددا تكددددددددو 

و نمدددددددا ربمدددددددا كدددددددان دوره األسارددددددد ي تدددددددي التفاعدددددددل بينهمدددددددا لتحقيدددددددق اليددددددددف امليشدددددددود للبرندددددددامو الددددددد ي  عدددددددد بميدددددددارة ودقدددددددة متنابيدددددددة 

يددددددددددق بدددددددددددف محددددددددددددب والنتيجددددددددددة التددددددددددي يجددددددددددب أن يحصددددددددددل بواسددددددددددطة الخبددددددددددراا واملتخصصددددددددددينب تعتمددددددددددد عيدددددددددد  ا يضدددددددددداحات للتحق

وقددددددددددد عل هدددددددددداب حتددددددددددى تكددددددددددون اسددددددددددتجابته  ددددددددددحيحةب يددددددددددم ا يضدددددددددداحات الجديدددددددددددة ليخطددددددددددوة أو املرحلددددددددددة التاليددددددددددة ونتائجيدددددددددداب وبك ا.

عرفيدددددددددددا  يتدددددددددددون كمدددددددددددا  البرمجدددددددددددة بتنهدددددددددددا " عمليدددددددددددة ترتيدددددددددددب املدددددددددددادة التعليميددددددددددددة فددددددددددددي سلسدددددددددددلة مدددددددددددن الخطدددددددددددواتب تقدددددددددددود املدددددددددددتعلم _ 

بدددددددددف  لدددددددد  بدددددددددف أخددددددددر جديددددددددد ومجيددددددددو ب أك ددددددددر صددددددددعوبة وتعقيدددددددددا وبدددددددد لك يبدددددددددأ املددددددددتعلم مددددددددن بدددددددددف  بتعلمدددددددده الدددددددد اتي _ مددددددددن

( ونظددددددرا ألبميدددددددة بددددددد ه 95: 3مبددددددد ي  لددددددد  أن يصددددددل بددددددددف نهددددددا ي محددددددددد عدددددددن طريددددددق خطدددددددوات صددددددغيرة  سددددددد ى كدددددددل منهددددددا  طدددددددارب 

 :األخيرة تي الحصة التعلمية تي التربية البدنية والرياضية فقد طرحنا التساؤ  العام التالي

بددددددددددددددل  سددددددددددددددتخدام التعلدددددددددددددديم الفددددددددددددددردي الدددددددددددددد اتي بطريقددددددددددددددة البرمجددددددددددددددة يددددددددددددددؤدي لتحصدددددددددددددديل تعلدددددددددددددديم ا نشددددددددددددددطة الرياضددددددددددددددية 

 املدرسية ؟ وانطمقا من ب ا ا  كا  العام نطرو عدة تساؤ ت و ىي:

 بل  ستخدام التعليم الفردي ال اتي بطريقة البرمجة الخطية يؤدي لتحصيل تعليم ا نشطة الرياضية املدرسية ؟  -

 ستخدام التعليم الفردي ال اتي بطريقة البرمجة املتفرعة يؤدي لتحصيل تعليم ا نشطة الرياضية املدرسية؟ بل    -

 بل  ستخدام التعليم الفردي ال اتي بطريقة البرمجة املتنوعة يؤدي لتحصيل تعليم ا نشطة الرياضية املدرسية؟ -
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 . اهداف البحث2

مامددددددددا وعنايددددددددة كبيددددددددرة بالجانددددددددب التربددددددددويب وغددددددددرس مجموعددددددددة مددددددددن القدددددددديم تتجيدددددددد  ابميددددددددة الدراسددددددددة تددددددددي كونهددددددددا تددددددددولي ابت

الراقيددددددددة لددددددددد  املتعلمددددددددينب كددددددددل ذلددددددددك   يددددددددتم ا  بتفعيددددددددل طددددددددرق التدددددددددريس للتعلدددددددديم والددددددددتعلم وا نشددددددددطة التربويددددددددة التددددددددي تتخدددددددد  

 هدددددددددد ا  مددددددددددن املددددددددددتعلم محددددددددددورا للعمليددددددددددة التعليميددددددددددة التعلميددددددددددةب ومددددددددددن خددددددددددم  األبميددددددددددة السددددددددددابقة الدددددددددد اكر التددددددددددي أدت  لدددددددددد  القيددددددددددام

 البحث نجد أنفسنا نس    ل  تحقيق األبداف التالية:

 تبين دور استخدام التعليم الفردي ال اتي بطريقة البرمجة الخطية لتحصيل تعليم ا نشطة الرياضية املدرسية. -

التعددددرف عيددددد  اسدددددتخدام التعلددددديم الفدددددردي الددددد اتي بطريقدددددة البرمجددددة املتفرعدددددة يدددددؤدي لتحصددددديل تعلددددديم ا نشدددددطة الرياضدددددية  -

 املدرسية.

ابدددددرا  ابميدددددة اسدددددتخدام التعلددددديم الفدددددردي الددددد اتي بطريقدددددة البرمجدددددة املتنوعدددددة يدددددؤدي لتحصددددديل تعلددددديم ا نشدددددطة الرياضدددددية  -

 املدرسية.

 . فرضيات البحث3

 استخدام التعليم الفردي ال اتي بطريقة البرمجة الخطية يؤدي لتحصيل تعليم ا نشطة الرياضية املدرسية. -

 ال اتي بطريقة البرمجة املتفرعة يؤدي لتحصيل تعليم ا نشطة الرياضية املدرسية . استخدام التعليم الفردي -

 استخدام التعليم الفردي ال اتي بطريقة البرمجة املتنوعة يؤدي لتحصيل تعليم ا نشطة الرياضية املدرسية. -

 . مصطلحات البحث4

لتعليميدددة فدددي سلسددلة مددن الخطددواتب تقددود املددتعلم _ عرفيددا  يتددون كمددا  البرمجددة بتنهددا " عمليددة ترتيددب املددادة االبرمجةةة:  -

بتعلمه ال اتي _ من بدف  ل  بدف أخر جديد ومجيو ب أك ر صعوبة وتعقيدا وب لك يبدأ املتعلم من بدف مبد ي  ل  

 (84: 4أن يصل بدف نها ي محدد عن طريق خطوات صغيرة  س ى كل منها  طار". 

برمجدة عيد  تجزئدة املدادة الدراسددية  لددى أجددزاا صددغيرة أو خطدوات قصديرة  سد ى يبندى ب ا الندوع مدن الالبرمجة الخطية:  -

وتتددابع فيدده األطددر تدي خدد  أفقددي مسدتقيم وتقدددم األسددئلة مبا ددرة تدي البرنددامو الخطدديب بحيددث  "ب Frame كدل منهددا " أطددرا

ب وتتمثدددل تددي ا جابددة الصددحيحةب يددم بندداك التعزيددز أو املكافددتة الفوريددة التددي تقدددم للطالدد يفكدددر املدددتعلم ويكتددب  جابتددهب

وب ه ا جابة التي يوفربا البرنامو تعتبر تتكيدا وتعزيزا لمستجابة املقدمة من طرف املتعلمب فتثبت تي خبرته" ب ويؤخ  

عي  ب ا النوع من البرامو عدم املرونةب فيو   يتيح للمتعلم التفكير تي استجابات بديلة ويقيده با ستجابة املحددة تي 

 (99: 5البرنامو. 

وين  ب ا النوع من البرمجة عي  تقسيم املادة العلميدة  لد  أطدرب وكدل  طدار رئيسد ي متصدل بإطدارات البرمجة املتفرعة:  -

فرعية تحتوي عي  أفكارب وتقدم بدرامو كراودر أطرا تحوي أجزاا كبيرة بدرجة ما من املعلوماتب ويختبر فيم املتعلم ليا 

مع  مكانية ا ستفادة من خطت املدتعلم أينداا ا جابةب فبد  من أن  عيد قدرااة ا طدار الد ي  ددببتسئلة ا ختيار من متع

أخطدت فيده مددرة يانيدة كمددا بدو الحدا  تددي البرمجدة الخطيددةب فدإن كدراودر يدددعو  لد   ددرو املشدكلة أو ا طدار الدد ي أخطدت فيدده 

يدم  عدود لإلطدار الرئيسد ي  "بframe Remedialطدار العمجدي"املدتعلم قبدل متابعدة البرندامو؛ لد لك  سد ى "ا طدار الفرادي با  

تددي التتددابع لعمدددل محاولدددة جديدددة  ختيددار ا جابددة الصددحيحةب وبكدد ا يضددع البرنددامو أمددام الدددارس عدددة بدددائل  سددير ف هددا 

 (63: 6وفق معدله واتجابه. 

خطيدة والبرمجددة املتفرعدةب وتسدد ى أيضددا ندتو بدد ا األسددلوب مدن البرمجددة عدن التددتليف بدين البرمجددة الالبرمجةة املتنوعةةة:  -

البرمجددة الخطيددة واملتفرعددةب مددن أجددل وضددع املددادة التعليميددة  بالبرمجددة القددافزةب وتعتمددد عيدد  الدددمو بددين مزايددا كددل مددن

و خراجيا تي بناا محكم يوفر املرونة تي املواقف التعليمية ويمدد البددائل املناسدبة لإلجابدة علددى املثيدرات. وتجعدل املدتعلم 

 (57: 7ك ر حريةب بحيث يتنقل بين األطر حسب درجة فيمه أو  ب لي ه األطر. أ

ندة ومتكاملدة مدن الندوا ي: الوجدانيددة  االنشةطة الرياضةية املدرسةية: - ز 
ال
 تربدويت  عمدل عيد  تربيدة الدي ا تربيدة مت

ت
بدو نشدان

دة تحدت   د صدة تعمدل عيد  وا جتماعية والبدنية والعقليةب عدن طريدق بدرامو ومجدا ت رياضدية متعدّد  راف قيدادة متخّص 
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تحقيدددددق أبدددددداف اليشدددددان الرياضددددد ي بمدددددا  سددددديم تدددددي تحقيدددددق األبدددددداف العامدددددة للتربيدددددة البدنيدددددة تدددددي مراحدددددل التعلددددديم العدددددام 

 (32: 8والتعليم الفني. 

 . اجراءات البحث5

 . الدراسة االستطالعية: 1.5

ملتوسدددددددددددد  سددددددددددددوق أبددددددددددددراس و جددددددددددددراا قمنددددددددددددا با تصددددددددددددا  مددددددددددددع بعددددددددددددئ اسددددددددددددات ة الربيددددددددددددة البدنيددددددددددددة والرياضددددددددددددية للتعلدددددددددددديم ا

مدددددددد  ابتمدددددددام ومراعددددددداة ا سدددددددات ة لددددددددور اسدددددددتخدام التعلددددددديم الفدددددددردي الددددددد اتي  مقابلدددددددة معيدددددددمب وذلدددددددك مدددددددن اجدددددددل الوقدددددددوف عيددددددد 

بطريقدددددددددة البرمجدددددددددة تدددددددددي تحصددددددددديل نتدددددددددائو التعلددددددددديم الرياضددددددددد ي املدررددددددددد يب و ايضدددددددددا مدددددددددد   مكانيدددددددددة  جدددددددددراا بددددددددد ه الدراسدددددددددة ميددددددددددانيا 

الخاصددددددددددة باسددددددددددتمارة ا سددددددددددتبيان وذلددددددددددك بتحديددددددددددد املحدددددددددداور األساسددددددددددية لمسددددددددددتبيانب  التشدددددددددداور حددددددددددو  املسددددددددددودة املقترحددددددددددة وكدددددددددد ا

وقدددددددددد عبدددددددددر عنهدددددددددا بمجموعدددددددددة مدددددددددن اندددددددددواع البرمجدددددددددة التعليميدددددددددة وتو يعيدددددددددا عيددددددددد  يميدددددددددة محددددددددداور رئيسدددددددددية. وللتتكدددددددددد مدددددددددن صدددددددددمحية 

 ياضدددددددددددية(األداة عددددددددددرض ا سددددددددددتبيان عيدددددددددد  سدددددددددددبعة مددددددددددن املحكمددددددددددين  دكددددددددددداترة معابددددددددددد علددددددددددوم وتقنيدددددددددددات اليشدددددددددداطات البدنيددددددددددة والر 

وذلددددددددك  هدددددددددف التحقددددددددق مددددددددن صدددددددددقهب وقددددددددد اقتددددددددرو السددددددددادة املحكمددددددددين بعددددددددئ التعددددددددديمت والتددددددددي منهددددددددا: تقلددددددددي  عدددددددددد البنددددددددود 

 عدددددددددادة صدددددددددياغة بعدددددددددئ العبدددددددددارات وفدددددددددك التدددددددددداخل و   لددددددددد  عددددددددددد أقدددددددددل حتدددددددددى يمكدددددددددن قياسددددددددديا أينددددددددداا الدددددددددزمن الخاصدددددددددة بالحصدددددددددة.

وقددددددددد اسددددددددتخدمنا طريقددددددددة صدددددددددق ا تسدددددددداق  دبالتكددددددددرار فيمددددددددا بينهددددددددا. دمددددددددو بعددددددددئ العناصددددددددر داخددددددددل املجددددددددا  تحددددددددت مسدددددددد ى واحدددددددد

 الداخيي والبنا ي ليحصو  عي  مؤ ر ا تفاق بين املحكمين.

 . منهج البحث: 2.5

 ن طبيعددددددددددددة املشددددددددددددكلة التددددددددددددي طرحنابددددددددددددا تقتضدددددددددددد ي اسددددددددددددتخدام املددددددددددددنرج الوصددددددددددددفي املسددددددددددددحيب لدددددددددددد لك فدددددددددددداملنرج الوصددددددددددددفي 

والتفسدددددددير بشدددددددكل عل دددددددي مدددددددنظم مدددددددن اجدددددددل  املسدددددددحي  عدددددددد األنسدددددددب ملثدددددددل بددددددد ه الدراسدددددددات ويعدددددددرف عيددددددد  انددددددده طريقدددددددة التحليدددددددل

 (39: 9الوصو   ل  أغراض محددة لوضعية أو مشكلة اجتماعية أو سكان معنيين.  

كمدددددددددا يدددددددددر  لخدددددددددرون  ن املدددددددددنرج الوصدددددددددفي  عتبدددددددددر طريقدددددددددة لوصدددددددددف الظدددددددددابرة املدروسدددددددددة وتصدددددددددويربا كميدددددددددا عدددددددددن طريدددددددددق 

 (.80: 10 جمع املعلومات مقننة عن املشكلة وتصييفيا و خضاعيا للدراسة الدقيقة.

 . عينة البحث:3.5

 ن العينددددددددة ىددددددددي أسدددددددداس عمددددددددل الباحددددددددث حيددددددددث أن " العينددددددددة ىددددددددي مجموعددددددددة مددددددددن األفددددددددراد يبنددددددددي الباحددددددددث عملدددددددده عل هددددددددا 

 (46: 11وىي متخوذة من املجتمع األصدديي وتكون ممثلة له تمثيم صادقا ".  

 100ة مقصدددددددددودة بلدددددددددغ عدددددددددددبا البدنيدددددددددة والرياضددددددددديةب اختيدددددددددرت بطريقددددددددد التربيدددددددددةوتمثلدددددددددت عيندددددددددة دراسدددددددددتنا تدددددددددي اسدددددددددات ة 

 استاذ.

 . متغيرات البحث: 4.5

 املتغير املستقل:  1.4.5

بدددددددددو األداة التدددددددددي تدددددددددؤدي التغييدددددددددر تدددددددددي قيمبهدددددددددا  لددددددددد   حدددددددددداث التغييدددددددددر تدددددددددي قددددددددديم متغيدددددددددرات أخدددددددددر  ذات صدددددددددلة بددددددددده والتدددددددددتيير 

 (.61: 12عل ها.  

 ة.التعليم الفردي ال اتي بطريقة البرمجوتي بحثنا ب ا املتغير املستقل بو 

 املتغير التابع:  2.4.5

وبددددددددو الددددددددد ي تتوقدددددددددف قيمتددددددددده عيدددددددد  مفعدددددددددو  وتدددددددددتيير قددددددددديم متغيددددددددرات أخدددددددددر ب حيدددددددددث أنددددددددده كلمددددددددا أحددددددددددث تعدددددددددديمت عيددددددددد  

 (74: 13املتغير املستقل ستظير حتما نتائجيا عي  قيم املتغير التابع. 

 وتي بحثنا ب ا املتغير التابع بو ا نشطة الرياضية املدرسية. 

 :. مجاالت البحث5.5

 املجال ال شري: -

 ( سنة.14-11تمثل املجا  البشري لدراستنا تي فئة اسات ة التربية البدنية والرياضية للتعليم املتوس  لفئة  
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  املجال الزمني: -

 .2020ماي  25جانفي  ل  غاية  05امتد املجا  الزماني لدراستنا من 

 املجال املكاني: -

 .وية التابعة للطور التعليم املتوس تمت الدراسة عي  مستو  املؤسسات الترب

 . أدوات البحث: 6.5

 االست يان:  -

تددددددددم اسددددددددتخدام اسددددددددتمارة اسددددددددتبيان موجيددددددددة ألسددددددددات ة التربيددددددددة البدنيددددددددة والرياضددددددددية للتعلدددددددديم املتوسدددددددد ب حيددددددددث قمنددددددددا 

بتكييفيدددددددا وصدددددددياغة أسدددددددئلبها حسدددددددب أغدددددددراض بحثندددددددا مدددددددن اجدددددددل الوصدددددددو   لددددددد  اليددددددددف العدددددددام للبحدددددددث وبدددددددو الوقدددددددوف عيددددددد  دور 

اسدددددددددددددتخدام التعلددددددددددددديم الفددددددددددددددردي الددددددددددددد اتي بطريقددددددددددددددة البرمجدددددددددددددة تددددددددددددددي تحصددددددددددددديل نتددددددددددددددائو التعلددددددددددددديم الرياضدددددددددددددد ي املدررددددددددددددد يب وا ددددددددددددددتملت 

 سؤا ب مقسمة ال  يمث محاور مو عة حسب التو يع الثم ي ليكرت عي  النحو ا تي: 30ا ستمارة عي  

 عليم ا نشطة الرياضية املدرسية.تاملحور ا و : استخدام التعليم الفردي ال اتي بطريقة البرمجة الخطية تي 

 تعليم ا نشطة الرياضية املدرسية.املحور الثاني: استخدام التعليم الفردي ال اتي بطريقة البرمجة املتفرعة تي 

 تعليم ا نشطة الرياضية املدرسية.استخدام التعليم الفردي ال اتي بطريقة البرمجة املتنوعة تي  املحور الثالث:

 7.5حث:. ضوابط الب 

 الصدق: - 

(ب لقدددددددددد عالجندددددددددا الصددددددددددق تدددددددددي بحثندددددددددا بددددددددد ا 87: 14 صددددددددددق ا سدددددددددتبيان  عندددددددددي قدرتددددددددده عيددددددددد  قيددددددددداس مدددددددددا وضدددددددددع ألجلددددددددده.

 با عتماد عي  الصدق الظابريب وصدق ا تساق الداخييب وصدق ا تساق الداخيي.

 الثبات: -

أنواعيدددددددداب وكدددددددد لك عنددددددددد   ن الثبددددددددات بددددددددو مددددددددن أبددددددددم مددددددددا يجددددددددب أن يؤخدددددددد  تددددددددي ا عتبددددددددار عنددددددددد بندددددددداا ا ختبددددددددارات بكافددددددددة

 استخدامياب وقد استخدمنا تي بحثنا ب ا بمعامل الفا كرونباخ. 

 . األساليب اإلحصائية املستخدمة:8.5

لددددددددم نكتفددددددددي بجمددددددددع البيانددددددددات وعرضدددددددديا بددددددددل ذببنددددددددا  لددددددددد  تحليليددددددددا  حصددددددددائيا وتفسدددددددديربا وذلددددددددك مددددددددن خددددددددم  اسدددددددددتخدام 

 ونباخ و ا تساق الداخيي والبنا ي.كاف تربيع با ضافة ال  اليسبة املئوية و معامل الفا كر 

 . عرض و تحليل نتائت الدراسة:6

 . عرض وتحليل النتائت الخاصة بالفرضية األولل:1.6

 يؤدي لتحقيق ا بداف التعليمة؟ بل تجد ان استخدام التعلم ال اتي بطريقة البرمجة الخطية :السؤال

الددددددددد اتي بطريقدددددددددة البرمجدددددددددة الخطيدددددددددة يدددددددددؤدي لتحقيدددددددددق  الغدددددددددرض مدددددددددن السدددددددددؤا : التعدددددددددرف عيددددددددد  مدددددددددا ان كدددددددددان اسدددددددددتخدام الدددددددددتعلم

 ا بداف التعليمة.

 نتائو السؤا  : (01جدول )

االستنتاج 

 االحصائي

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

-CHI"كاي تربيع"  2كا

SQUIRE 
 النسبة املئوية

% 

 التكرارات
 االجابات

 املتوقعة املشابدة املحسوبة الجدولية

 15.577 5.991 0.05 2 دا 

 نعم 23.7 55 61.11

 احيانا 23.7 25 27.77

11.11 10 23.7   

 املجموع  90 100%
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أي  55نجد أن  جابات أفراد العينة كانت لصالح نعم بقيم مشابدة:   01من خم  الجدو  رقم   التعليق علل الجدول:

% . اما   فقد  27.77ب وبيدسبة 25بقيم مشابدة قدرت بد  % بينما بقيت أفراد العينة كانت لصالح احيانا61.11بيدسبة 

وىي أكبر  15.577املحسوبة بلغت 2اما كا .وبو ما يوضحه الشكل أدناه %11.11وبيسبة  10 ملت عي  قيم مشابدة قدرت بد 

 ائية.ب أي توجد د لة  حص2وبدرجة حرية  0.05عند مستو  الد لة  5.991املجدولة التي قدرت ب  2قيمة من كا

استخدام التعلم  ن ما يمكن استيتاجه من خم  نتائو التحليل ا حصا ي أعمه بو أن اغلبية ا سات ة يرون ان : االستنتاج

 ال اتي بطريقة البرمجة يؤدي لتحقيق ا بداف التعليمة.

 ن طرف الطالب؟بل تجد أن التعلم ال اتي بطريقة البرمجة يزيد من ا عتماد عي  النفس تي التعلم م السؤال:

معرفة ما ان كان أن التعلم ال اتي بطريقة البرمجة يزيد من ا عتماد عي  النفس تي التعلم من طرف  الغرض من السؤال:

 الطالب.

 نتائو السؤا  : (02جدول )

االستنتاج 

 االحصائي

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

-CHI"كاي تربيع"  2كا

SQUIRE 
 النسبة املئوية

% 

 التكرارات
 الجاباتا

 املتوقعة املشابدة املحسوبة الجدولية

 12.197 5.991 0.05 2 دال

 نعم 23.7 65 72.22

 احيانا 23.7 20 22.22

5.55 05 23.7   

 املجموع  90 100%

أي  65مشابدة:  نجد أن  جابات أفراد العينة كانت لصالح نعم بقيم  02من خم  الجدو  رقم   التعليق علل الجدول:

% . اما   فقد 22.22ب وبيدسبة 20% بينما بقيت أفراد العينة كانت لصالح احيانا بقيم مشابدة قدرت بد 72.22بيدسبة 

وىي أكبر 12.197املحسوبة بلغت 2اما كا .وبو ما يوضحه الشكل أدناه %5.55وبيسبة  05 ملت عي  قيم مشابدة قدرت بد 

 ب أي توجد د لة  حصائية.2وبدرجة حرية  0.05عند مستو  الد لة  5.991درت ب املجدولة التي ق 2قيمة من كا

 االستنتاج

أن التعلم ال اتي بطريقة البرمجة يزيد من ا عتماد  ن ما يمكن استيتاجه من خم  نتائو التحليل ا حصا ي أعمه بو ان 

 عي  النفس تي التعلم من طرف الطالب.

 اصة بالفرضية الثانية:.عرض وتحليل النتائت الخ2.6

 بل تعتبر أن البرمجة املتفرعة تزيد تطلعات التلمي  تي استغم   مكانياته ال اتية. السؤال:

 معرفة ما ان كانت البرمجة املتفرعة تزيد تطلعات التلمي  تي استغم   مكانياته ال اتية. الغرض من السؤال:

 نتائو السؤا  : (03جدول )

االستنتاج 

 االحصائي

جة در 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

-CHI"كاي تربيع"  2كا

SQUIRE 
 النسبة املئوية

% 

 التكرارات
 االجابات

 املتوقعة املشابدة املحسوبة الجدولية

 8.817 5.991 0.05 2 دال

 نعم 23.7 70 77.77

 احيانا 23.7 18 20.00

02.22 02 23.7   

 املجموع  90 100%
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نجدددددددددد أن  جابدددددددددات أفدددددددددراد العيندددددددددة كاندددددددددت لصدددددددددالح نعدددددددددم بقددددددددديم   03مدددددددددن خدددددددددم  الجددددددددددو  رقدددددددددم   الجةةةةةةةةةدول: التعليةةةةةةةةةق علةةةةةةةةةل

ب 18% بينمددددددددددددا بقيددددددددددددت أفددددددددددددراد العينددددددددددددة كانددددددددددددت لصددددددددددددالح احيانددددددددددددا بقدددددددددددديم مشددددددددددددابدة قدددددددددددددرت بددددددددددددد 77.77أي بيدددددددددددددسبة  70مشددددددددددددابدة: 

ضددددددددددحه الشددددددددددكل وبددددددددددو مددددددددددا يو  %2.22وبيسددددددددددبة  02فقددددددددددد  ددددددددددملت عيدددددددددد  قدددددددددديم مشددددددددددابدة قدددددددددددرت بددددددددددد  % . امددددددددددا   20.00وبيدددددددددددسبة 

عنددددددددد مسددددددددتو  الد لددددددددة  5.991املجدولددددددددة التددددددددي قدددددددددرت ب  2وىددددددددي أكبددددددددر قيمددددددددة مددددددددن كددددددددا8.817املحسددددددددوبة بلغددددددددت 2امددددددددا كددددددددا .أدندددددددداه

 ب أي توجد د لة  حصائية.2وبدرجة حرية  0.05

البرمجددددددددددددة املتفرعددددددددددددة تزيددددددددددددد  ن مددددددددددددا يمكددددددددددددن اسددددددددددددتيتاجه مددددددددددددن خددددددددددددم  نتددددددددددددائو التحليددددددددددددل ا حصددددددددددددا ي أعددددددددددددمه بددددددددددددو أن االسةةةةةةةةةةةةتنتاج: 

 لتلمي  تي استغم   مكانياته ال اتية.تطلعات ا

 بل تر  أن استخدام طريقة البرمجة املتفرعة تجعل التلمي  أك ر حرية تي التعبير عن ذاته؟ السؤال:

معرفدددددددة مدددددددا ان كاندددددددت اسدددددددتخدام طريقدددددددة البرمجدددددددة املتفرعدددددددة تجعدددددددل التلميددددددد  أك دددددددر حريدددددددة تدددددددي التعبيدددددددر  الغةةةةةةةرض مةةةةةةةن السةةةةةةةؤال:

 عن ذاته.

 لسؤا نتائو ا : (04جدول )

االستنتاج 

 االحصائي

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

-CHI"كاي تربيع"  2كا

SQUIRE 
 النسبة املئوية

% 

 التكرارات
 االجابات

 املتوقعة املشابدة املحسوبة الجدولية

 19.803 5.991 0.05 2 دال

 نعم 23.7 59 65.55

 احيانا 23.7 20 22.22

12.22 11 23.7   

 املجموع  90 100%

بقددددددددديم  نعدددددددددم نجدددددددددد أن  جابدددددددددات أفدددددددددراد العيندددددددددة كاندددددددددت لصدددددددددالح  04مدددددددددن خدددددددددم  الجددددددددددو  رقدددددددددم   التعليةةةةةةةةةق علةةةةةةةةةل الجةةةةةةةةةدول:

ب 20% بينمددددددددددددا بقيددددددددددددت أفددددددددددددراد العينددددددددددددة كانددددددددددددت لصددددددددددددالح احيانددددددددددددا بقدددددددددددديم مشددددددددددددابدة قدددددددددددددرت بددددددددددددد 65.55أي بيدددددددددددددسبة  59مشددددددددددددابدة: 

وبددددددددددو مددددددددددا يوضددددددددددحه الشددددددددددكل  %12.22وبيسددددددددددبة  11د فقددددددددددد  ددددددددددملت عيدددددددددد  قدددددددددديم مشددددددددددابدة قدددددددددددرت بدددددددددد % . امددددددددددا  22.22وبيدددددددددددسبة 

عندددددددد مسدددددددتو  الد لدددددددة  5.991املجدولدددددددة التدددددددي قددددددددرت ب  2وىدددددددي أكبدددددددر قيمدددددددة مدددددددن كدددددددا 19.803املحسدددددددوبة بلغدددددددت 2امدددددددا كدددددددا .أدنددددددداه

 ب أي توجد د لة  حصائية.2وبدرجة حرية  0.05

  االستنتاج

اسدددددددتخدام طريقدددددددة البرمجدددددددة املتفرعدددددددة تجعدددددددل  ن مدددددددا يمكدددددددن اسدددددددتيتاجه مدددددددن خدددددددم  نتدددددددائو التحليدددددددل ا حصدددددددا ي أعدددددددمه بدددددددو أن 

 التلمي  أك ر حرية تي التعبير عن ذاته.

  . عرض وتحليل النتائت الخاصة بالفرضية الثالثة:3.6

بددددددددددددل اسددددددددددددتخدام طريقددددددددددددة البرمجددددددددددددة املتنوعددددددددددددة تزيددددددددددددد مددددددددددددن طمددددددددددددوو فددددددددددددرص للنجدددددددددددداو تددددددددددددي تعلددددددددددددم امليددددددددددددارات الحركيددددددددددددة  السةةةةةةةةةةةةؤال:

 املختلفة؟

ن اسددددددتخدام طريقددددددة البرمجددددددة املتنوعددددددة تزيددددددد مددددددن طمددددددوو فددددددرص للنجدددددداو تددددددي تعلددددددم معرفددددددة مددددددا ان كددددددا الغةةةةةةرض مةةةةةةن السةةةةةةؤال:

 امليارات الحركية املختلفة عند التممي .
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 نتائو السؤا  : (05جدول )

االستنتاج 

 االحصائي

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

-CHI"كاي تربيع"  2كا

SQUIRE 
 النسبة املئوية

% 

 التكرارات
 االجابات

 املتوقعة املشابدة املحسوبة الجدولية

 10.169 5.991 0.05 2 دال

 نعم 23.7 54 60.00

 احيانا 23.7 21 23.33

16.66 15 23.7   

 املجموع  90 100%

أي  54نجد أن  جابات أفراد العينة كانت لصالح نعم بقيم مشابدة:   05من خم  الجدو  رقم   التعليق علل الجدول:

% . اما   فقد 23.33ب وبيدسبة 21لبقيت أفراد العينة كانت لصالح احيانا بقيم مشابدة قدرت بد  نفس الش   %60ة بيدسب

وىي أكبر 10.169املحسوبة بلغت 2اما كا .وبو ما يوضحه الشكل أدناه %16.66وبيسبة  15 ملت عي  قيم مشابدة قدرت بد 

 ب أي توجد د لة  حصائية.2وبدرجة حرية  0.05تو  الد لة عند مس 5.991املجدولة التي قدرت ب  2قيمة من كا

  االستنتاج

استخدام طريقة البرمجة املتنوعة تزيد من طموو  ن ما يمكن استيتاجه من خم  نتائو التحليل ا حصا ي أعمه بو ان 

 فرص للنجاو تي تعلم امليارات الحركية املختلفة عند التممي .

 تعلم بالبرمجة املتنوعة فرصا متعددة لتطوير القدرات التعليمية للتممي ؟بل تقدم طريقة ال السؤال:

 قدرات التعليميةال فرصا متعددة لتطوير  طريقة التعلم بالبرمجة املتنوعةالتعرف عي  ما ان كانت  الغرض من السؤال:

 للتممي .

 نتائو السؤا  : (06جدول )

االستنتاج 

 االحصائي

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

-CHI"كاي تربيع"  2كا

SQUIRE 
 النسبة املئوية

% 

 التكرارات
 االجابات

 املتوقعة املشابدة املحسوبة الجدولية

 17.775 5.991 0.05 2 دال

 نعم 23.7 67 74.44

 احيانا 23.7 13 14.44

11.11 10 23.7   

 املجموع  90 100%

أي  67نجد أن  جابات أفراد العينة كانت لصالح نعم بقيم مشابدة:   06  رقم  من خم  الجدو  التعليق علل الجدول:

% . اما   فقد 14.44ب وبيدسبة 13% بينما بقيت أفراد العينة كانت لصالح احيانا بقيم مشابدة قدرت بد 74.44بيدسبة 

  .وبو ما يوضحه الشكل أدناه %11.11وبيسبة 10 ملت عي  قيم مشابدة قدرت بد 

وبدرجة حرية  0.05عند مستو  الد لة  5.991املجدولة التي قدرت ب  2وىي أكبر قيمة من كا 17.775املحسوبة بلغت 2ااما ك

 ب أي توجد د لة  حصائية.2

  االستنتاج

 فرصا متعددة لتطوير  طريقة التعلم بالبرمجة املتنوعة ن ما يمكن استيتاجه من خم  نتائو التحليل ا حصا ي أعمه أنه 

 للتممي . قدرات التعليميةال

 ن من بين األبداف الرئيسية لكل بحث عل ي بو محاولة التحقق من  حة الفرضيات . مقابلة الفرضيات بالبحث: 7

 املطروحة ما بتتكيدبا أو نف ها وعي  ب ا النحو كانت نتائو بحثنا كا تي: 
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(ب املتحصدددددددل عل هدددددددا مددددددددن 02(ب 01الجدددددددداو  رقدددددددم   مدددددددن خدددددددم  النتدددددددائو املحصددددددددل عل هدددددددا مدددددددن. مناقشةةةةةةةة الفرضةةةةةةةية األولةةةةةةةل: 1.1

اسددددددددددددتخدام التعلدددددددددددديم الفددددددددددددردي الدددددددددددد اتي بطريقددددددددددددة ا سددددددددددددتبيان املوجدددددددددددده ألسددددددددددددات ة التربيددددددددددددة البدنيددددددددددددة والرياضددددددددددددية حددددددددددددو  نظددددددددددددروهم 

ب وعندددددددددددد مقارندددددددددددة بددددددددددد ه (سدددددددددددنة14-11البرمجدددددددددددة تدددددددددددي تعلددددددددددديم ا نشدددددددددددطة الرياضدددددددددددية املدرسدددددددددددية عندددددددددددد تمميددددددددددد  الطدددددددددددور املتوسددددددددددد   

ألولددددددددد  التدددددددددي تدددددددددن  عيددددددددد  ان اسدددددددددتخدام التعلددددددددديم الفدددددددددردي الددددددددد اتي بطريقدددددددددة البرمجدددددددددة الخطيدددددددددة يدددددددددؤدي النتدددددددددائو مدددددددددع الفرضدددددددددية ا

اسدددددددددتخدام ( أن 01لتحصدددددددديل تعلدددددددديم ا نشددددددددطة الرياضدددددددددية املدرسدددددددديةب كانددددددددت  جابدددددددددات املبحددددددددويين مددددددددن خدددددددددم  الجدددددددددو  رقددددددددم  

أمدددددددددددددا نتدددددددددددددائو  %61.11ب وبددددددددددددد ا بيسدددددددددددددبة الدددددددددددددتعلم الددددددددددددد اتي بطريقدددددددددددددة البرمجدددددددددددددة الخطيدددددددددددددة يدددددددددددددؤدي لتحقيدددددددددددددق ا بدددددددددددددداف التعليمدددددددددددددة

الددددددتعلم الدددددد اتي بطريقددددددة البرمجددددددة يزيددددددد مددددددن ا عتمدددددداد عيدددددد  الددددددنفس تددددددي الددددددتعلم مددددددن طددددددرف ( فقددددددد بنيددددددت أن 02الجدددددددو  رقددددددم  

ب ومنددددددددده نسدددددددددتخل  أن األسدددددددددات ة يدددددددددرون ان اسدددددددددتخدام التعلددددددددديم الفدددددددددردي الددددددددد اتي بطريقدددددددددة % 72.22ب وذلدددددددددك نسدددددددددبة الطالدددددددددب

 اتي بطريقدددددددة البرمجدددددددة الخطيدددددددة يدددددددؤدي لتحصددددددديل تعلددددددديم ا نشدددددددطة البرمجدددددددة الخطيدددددددة يدددددددؤدي اسدددددددتخدام التعلددددددديم الفدددددددردي الددددددد

 الرياضية املدرسيةب ومنه نثبت الفرضية األول .

(ب املتحصدددددددددل عل هددددددددددا 04(ب 03مددددددددددن خدددددددددم  النتدددددددددائو املحصددددددددددل عل هدددددددددا مددددددددددن الجدددددددددداو  رقددددددددددم  . مناقشةةةةةةةةةة الفرضةةةةةةةةةةية الثانيةةةةةةةةةة: 2.1

اسدددددددددتخدام التعلددددددددديم الفدددددددددردي الددددددددد اتي بطريقدددددددددة روهم مدددددددددن ا سدددددددددتبيان املوجددددددددده ألسدددددددددات ة التربيدددددددددة البدنيدددددددددة والرياضدددددددددية حدددددددددو  نظددددددددد

ب وعندددددددددددد مقارندددددددددددة بددددددددددد ه (سدددددددددددنة14-11البرمجدددددددددددة تدددددددددددي تعلددددددددددديم ا نشدددددددددددطة الرياضدددددددددددية املدرسدددددددددددية عندددددددددددد تمميددددددددددد  الطدددددددددددور املتوسددددددددددد   

النتددددددددائو مددددددددع الفرضددددددددية الثانيددددددددة التددددددددي تددددددددن  عيدددددددد  ان اسددددددددتخدام التعلدددددددديم الفددددددددردي الدددددددد اتي بطريقددددددددة البرمجددددددددة املتفرعددددددددة يددددددددؤدي 

البرمجددددددددددة ( أن 03نشددددددددددطة الرياضدددددددددية املدرسدددددددددديةب كانددددددددددت  جابدددددددددات املبحددددددددددويين مددددددددددن خدددددددددم  الجدددددددددددو  رقددددددددددم  لتحصددددددددديل تعلدددددددددديم ا 

( 04أمددددددددا نتددددددددائو الجدددددددددو  رقددددددددم   %77.77ب وبدددددددد ا بيسددددددددبة املتفرعددددددددة تزيددددددددد تطلعددددددددات التلميدددددددد  تددددددددي اسددددددددتغم   مكانياتدددددددده ال اتيددددددددة

ب وذلددددددددددك نسددددددددددبة عبيددددددددددر عددددددددددن ذاتددددددددددهاسددددددددددتخدام طريقددددددددددة البرمجددددددددددة املتفرعددددددددددة تجعددددددددددل التلميدددددددددد  أك ددددددددددر حريددددددددددة تددددددددددي التفقددددددددددد بنيددددددددددت أن 

ب ومنددددددددددددده نسدددددددددددددتخل  أن األسدددددددددددددات ة يدددددددددددددرون ان اسدددددددددددددتخدام التعلددددددددددددديم الفدددددددددددددردي الددددددددددددد اتي بطريقدددددددددددددة البرمجدددددددددددددة الخطيدددددددددددددة  % 65.55

يددددددددددددؤدي اسددددددددددددتخدام التعلدددددددددددديم الفددددددددددددردي الدددددددددددد اتي بطريقددددددددددددة البرمجددددددددددددة املتفرعددددددددددددة يددددددددددددؤدي لتحصدددددددددددديل تعلدددددددددددديم ا نشددددددددددددطة الرياضددددددددددددية 

 املدرسيةب ومنه نثبت الفرضية الثانية.

(ب املتحصدددددددددل عل هددددددددددا 06(ب 05مدددددددددن خدددددددددم  النتدددددددددائو املحصددددددددددل عل هدددددددددا مدددددددددن الجددددددددددداو  رقدددددددددم  اقشةةةةةةةةةة الفرضةةةةةةةةةية الثالثةةةةةةةةةةة: . من3.1

اسدددددددددتخدام التعلددددددددديم الفدددددددددردي الددددددددد اتي بطريقدددددددددة مدددددددددن ا سدددددددددتبيان املوجددددددددده ألسدددددددددات ة التربيدددددددددة البدنيدددددددددة والرياضدددددددددية حدددددددددو  نظدددددددددروهم 

ب وعندددددددددددد مقارندددددددددددة بددددددددددد ه (سدددددددددددنة14-11توسددددددددددد   البرمجدددددددددددة تدددددددددددي تعلددددددددددديم ا نشدددددددددددطة الرياضدددددددددددية املدرسدددددددددددية عندددددددددددد تمميددددددددددد  الطدددددددددددور امل

النتددددددددائو مددددددددع الفرضددددددددية الثالثددددددددة التددددددددي تددددددددن  عيدددددددد  ان اسددددددددتخدام التعلدددددددديم الفددددددددردي الدددددددد اتي بطريقددددددددة البرمجددددددددة املتنوعددددددددة يددددددددؤدي 

اسدددددددددتخدام ( أن 05لتحصدددددددديل تعلدددددددديم ا نشددددددددطة الرياضدددددددددية املدرسدددددددديةب كانددددددددت  جابدددددددددات املبحددددددددويين مددددددددن خدددددددددم  الجدددددددددو  رقددددددددم  

ب وبددددددددد ا زيدددددددددد مددددددددن طمددددددددوو فدددددددددرص للنجدددددددداو تددددددددي تعلدددددددددم امليددددددددارات الحركيددددددددة املختلفدددددددددة عنددددددددد التمميدددددددد طريقددددددددة البرمجددددددددة املتنوعددددددددة ت

 فرصدددددددددا متعدددددددددددة لتطدددددددددوير  طريقدددددددددة الدددددددددتعلم بالبرمجدددددددددة املتنوعدددددددددة( فقدددددددددد بنيدددددددددت أن 06أمدددددددددا نتدددددددددائو الجددددددددددو  رقدددددددددم   %60بيسدددددددددبة 

خدام التعلدددددددددددديم ب ومندددددددددددده نسددددددددددددتخل  أن األسددددددددددددات ة يددددددددددددرون ان اسددددددددددددت% 74.44ب وذلددددددددددددك نسددددددددددددبة للتمميدددددددددددد  قدددددددددددددرات التعليميددددددددددددةال

الفدددددددددردي الددددددددد اتي بطريقدددددددددة البرمجدددددددددة الخطيدددددددددة يدددددددددؤدي اسدددددددددتخدام التعلددددددددديم الفدددددددددردي الددددددددد اتي بطريقدددددددددة البرمجدددددددددة املتنوعدددددددددة يدددددددددؤدي 

 لتحصيل تعليم ا نشطة الرياضية املدرسيةب ومنه نثبت الفرضية الثالثة.

 :لقد تم التوصل تي الدراسة الحالية  ل  جملة من النتائو وىي كا تياستنتاجات: 

 استخدام التعليم الفردي ال اتي بطريقة البرمجة الخطية يؤدي ال  تعليم جيد ل نشطة الرياضية املدرسية. -

يددددددددددددددؤدي الدددددددددددددد  تعلدددددددددددددديم جيددددددددددددددد ل نشددددددددددددددطة الرياضددددددددددددددية  اسدددددددددددددتخدام التعلدددددددددددددديم الفددددددددددددددردي الدددددددددددددد اتي بطريقددددددددددددددة البرمجددددددددددددددة املتفرعدددددددددددددة -

 املدرسية.

الدددددددددددددد  تعلدددددددددددددديم جيددددددددددددددد ل نشددددددددددددددطة الرياضددددددددددددددية  يددددددددددددددؤدي اسددددددددددددددتخدام التعلدددددددددددددديم الفددددددددددددددردي الدددددددددددددد اتي بطريقددددددددددددددة البرمجددددددددددددددة املتنوعددددددددددددددة -

 املدرسية.

 استخدام طريقة البرمجة تي التدريس يؤدي ال  التعليم الحركي الجيد. -
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 التوصيات:

 ضرورة تطبيق التدريس التعليم الفردي ال اتي بطريقة البرمجة تي دروس الدروس التطبيقية. -

مو اعددددددددداد مدرردددددددد ي التربيددددددددة الرياضددددددددية لتحسددددددددين ضددددددددرورة اسددددددددتخدام التعلدددددددديم الفددددددددردي الدددددددد اتي بطريقددددددددة البرمجددددددددة تددددددددي بددددددددرا -

 برنامو اعدادبم مينيا.

 ضرورة تطبيق التعليم الفردي ال اتي بطريقة البرمجة تي دروس طرائق التدريس. -

 .ضرورة ا ستفادة من تطبيق التعليم الفردي ال اتي بطريقة البرمجة تي برامو التعليم ا لكتروني -

دي الددددددددد اتي بطريقدددددددددة البرمجدددددددددة تدددددددددي بدددددددددرامو اعدددددددددداد مدررددددددددد ي التربيدددددددددة الرياضدددددددددية ضدددددددددرورة اسدددددددددتخدام تطبيدددددددددق التعلددددددددديم الفدددددددددر  -

 لتحسين برنامو اعدادبمد مينيا.

وجدددددددددوب اسدددددددددتخدام التعلددددددددديم الفدددددددددردي الددددددددد اتي بطريقدددددددددة البرمجدددددددددة تدددددددددي املسدددددددددتويات التعليميدددددددددة  كسددددددددداب وتزويدددددددددد املعلمدددددددددين  -

 .بميارات التدريس

 خاتمةةة: 

ياضددددددددية لتحقيددددددددق أغراضددددددددياب وذلددددددددك عددددددددن طريددددددددق اليشددددددددان الحركددددددددي  عددددددددد اليشددددددددان الرياضدددددددد ي أحددددددددد وسددددددددائل التربيددددددددة الر 

البدنيددددددددددةب العقليددددددددددةب النفسدددددددددديةب ا جتماعيددددددددددة(ب تحددددددددددت   هدددددددددددف تعددددددددددديل سددددددددددلوك الفددددددددددرد وحسددددددددددن تيشدددددددددد ته مددددددددددن كافددددددددددة النددددددددددوا ي

جددددددداا نتيجدددددددة للتطدددددددور التعلددددددديم الفدددددددردي الددددددد اتي بطريقدددددددة البرمجدددددددة   دددددددراف قيدددددددادة واعيدددددددة أ  وبدددددددو املعلدددددددمب وبالتدددددددالي اسدددددددتخدام 

للتعلدددددددددديم الفددددددددددردي  ل تددددددددددي املجتمددددددددددع تدددددددددي كافددددددددددة املجددددددددددا ت بمددددددددددا ف هدددددددددا التربويددددددددددة التعلميددددددددددةب ونسددددددددددتيتو ممدددددددددا سددددددددددبق أنالددددددددد ي يحصدددددددددد

دور كبيدددددددددددر تدددددددددددي اليشدددددددددددان الرياضددددددددددد ي املدررددددددددددد ي لتلميددددددددددد  املرحلدددددددددددة املتوسدددددددددددطةب حيدددددددددددث  الددددددددددد اتي بطريقدددددددددددة البرمجدددددددددددة بكدددددددددددل ا دددددددددددكاليا

بددددددددددين التمميدددددددددد  وبالتددددددددددالي تلبيددددددددددة ميددددددددددو وهم  تسددددددددددابم تددددددددددي تنميددددددددددة ميددددددددددارات التمميدددددددددد ب با ضددددددددددافة الدددددددددد  مراعددددددددددات الفددددددددددروق الفرديددددددددددة

 ورغباوهم. وأيضا توفير الوقت والجيد عند استخدام تكنولوجيا التعليم.

 قائمة املصادر

 ب األردن: مكتبة النهضة ا سممية.1(ب تحليل عملية التدريسب ن2001بم ب أحمد   أبو 1

 ب األردن: دار املسيرة لليشر والتو يع.2ية والرياضيةب ن(ب أساليب تدريس التربية الفنية واملين2008عا  ب أحمد جميل   2

 ب القابرة: عالم الكتب.1(ب التدریس نماذج ومياراتب ن2003 یتونب كما  عبد الحم دب   3

 ب القابرة: عالم الكتب.1(ب التدریس نماذج ومياراتب ن2003 یتونب كما  عبد الحم دب   4

 ب القابرة: عالم الكتب.1 جتماعيةب ج(ب تدريس املواد ا1990اللقا يب أحمد حسينب   5

 (ب محاضرات تي التعلم الحركي لطلبة الدكتوراه.1999ود ع ياسينب التكريتيب   6

 ب القابرة: عالم الكتب.1(ب اللغة العربية املعاصرةب ن 2008عمرب احمد مختارب   7

 لعربي.ب القابرة: دار الفكر ا4(ب القياس واملجا  الرياض يب ن1996خاطرب احمد محمدب   8

 املعارف. ب ا سكندرية: دار2 النفسب ن علم (ب أصو  1979عزتب   راجحب احمد 9

 ب الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية.4وطرق  عداد البحوثب ن العل ي البحث (ب مناهج1995بوحوشب عمارب   10

 ملطبوعات الجامعية.ب الجزائر: ديوان ا2وطرق  عداد البحوثب ن العل ي البحث (ب مناهج1995ذنيباتب محمودب   11

 ب مصر: دار اليشر ليجامعات.4(ب مناهج البحث تي العلوم النفسية والتربويةب ن2004أبو عممب رجاا مجمودب   12

 (ب أسس البحث العل يب األردن: مؤسسة الوراق.2000 برابيمب مروانب   13

 و رابي لليشر و التو یع.ب األردن: دار حم1(ب أسال ب وطرق التدریس الحد ثةب ن2008طریبةب محمد عصامب   14
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تعتبددددددر القددددددددرة عيدددددد  التحمدددددددل مددددددن أبدددددددم الصددددددفات البدنيدددددددة التدددددددي يجددددددب أن يمتلكيدددددددا المعددددددب مدددددددن أجددددددل الحفدددددددا  عيددددددد  

ددددددددا لقواعدددددددددد لعبدددددددددة كددددددددرة السدددددددددلةنفددددددددس الحركدددددددددات عاليددددددددة الشددددددددددة ملدددددددددة   تقدددددددددل عدددددددددن سدددددددداعة  ب وكدددددددد لك  لددددددددد  العدددددددددبا  واحددددددددددة وفق 

وتكمددددددددددددن ب  والجيدددددددددددد الددددددددددد ي تسدددددددددددلطه مبدددددددددددداراة كدددددددددددرة السدددددددددددلة عيدددددددددددد  المعدددددددددددب والددددددددددد ي يختلدددددددددددف بدددددددددددداختمف  ددددددددددددة األداا ومراحليدددددددددددا

  ذا كدددددددددددان 
 
دددددددددددا للغايدددددددددددة لغدددددددددددرض تحقيدددددددددددق النتدددددددددددائو الجيددددددددددددة ب خاصدددددددددددة ا ميم  مشدددددددددددكلة البحدددددددددددث تدددددددددددي األداا طيلدددددددددددة فتدددددددددددرة اللعبدددددددددددة أمدددددددددددر 

تخطددددددددددى مسددددددددددتو  عددددددددددبا األداا الخدددددددددداص بدددددددددده والتغلددددددددددب عيدددددددددد  التعددددددددددب. مددددددددددن خددددددددددم  خبددددددددددرة الباحثددددددددددان املتواضددددددددددعة المعددددددددددب قددددددددددد 

ومعدددددددرفبهم بدددددددتداا  عبدددددددي وجددددددددوا ت بددددددد با تدددددددي املسدددددددتو  البددددددددني وامليددددددداري خاصدددددددة تدددددددي األ دددددددوان األخيدددددددرة مدددددددن املبددددددداراة وبددددددد ا يدددددددد  

عيدددددددد  األداا بددددددددنفس املسددددددددتو  . لدددددددد لك  عيدددددددد  ضددددددددعف األداا . مددددددددن التحمددددددددل الخدددددددداص وأنددددددددواع مختلفددددددددة ب وبالتددددددددالي عدددددددددم القدددددددددرة

كدددددددددددان  بدددددددددددد مدددددددددددن  يجددددددددددداد التددددددددددددريبات املناسدددددددددددبة والتمدددددددددددارين الدقيقدددددددددددة واملتخصصدددددددددددة ضدددددددددددمن األسدددددددددددلوب املختدددددددددددار لحدددددددددددل مشدددددددددددكلة 

 وهدف البحث الل :البحث ورفع مستو  التحمل واألداا املياري الرجومي لد   عبي كرة السلة املتقدمين 

لمعبدددددددددي كدددددددددرة  واألداا امليددددددددداري الرجدددددددددوميلتطدددددددددوير بعدددددددددئ أندددددددددواع التحمدددددددددل ة متدددددددددواترة عاليدددددددددة الكثافدددددددددأعدددددددددداد تددددددددددريبات 

واألداا امليددددددددداري  لتطدددددددددوير بعدددددددددئ أندددددددددواع التحمدددددددددلمتدددددددددواترة عاليدددددددددة الكثافدددددددددة املتقددددددددددمين والتعدددددددددرف عيددددددددد  تدددددددددتيير تددددددددددريبات  السدددددددددلة

 املتقدمين . لمعبي كرة السلة الرجومي

 ا ستيتاجات 

طددددددددددوير بعدددددددددددئ أنددددددددددواع التحمددددددددددل الخددددددددددداص واألداا امليدددددددددداري الرجدددددددددددومي متدددددددددددواترة عاليددددددددددة الكثافددددددددددة عيددددددددددد  تتدددددددددددريبات سدددددددددداعدت  -

 لمعبي كرة السلة املتقدمين.

 كرة السلة .  ب: التدريب الرياض ي  الكلمات املفتاحية
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The effect of high-intensity, intermittent training in developing the special endurance and 

offensive skill performance of advanced basketball players 
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Endurance is one of the most important physical qualities that a player must possess in order to maintain 

the same high-intensity movements for a period of not less than one hour according to the rules of the basketball 

game, as well as to the burden and effort that a basketball match exerts on the player, which varies according to 

the intensity and stages of performance. And the problem of researching performance throughout the game is 

very important for the purpose of achieving good results, especially if the player has surpassed his level of 

performance burden and overcome fatigue. Through the researchers' modest experience and knowledge of the 

performance of players, they found fluctuations in the physical and skill levels, especially in the last rounds of the 

match, which indicates poor performance. Of special endurance and different types, and thus the inability to 

perform at the same level. Therefore, it was necessary to find appropriate exercises and accurate and specialized 

exercises within the chosen method to solve the research problem and raise the level of endurance and offensive 

skill performance of advanced basketball players, and the research aimed to: 

Preparing high-intensity, frequent training exercises to develop some types of endurance and the 

offensive skill performance of advanced soccer players, and to identify the effect of high-intensity, frequent 

training exercises to develop some types of endurance and the offensive skill performance of advanced soccer 

players. 

Conclusions 

- High-intensity interval training helped develop some types of special endurance and offensive performance 

for advanced basketball players. 

Key words: Sports Training - Basketball. 
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 التعريف بالبحث -1 

القددددددددرة عيدددددد  التحمدددددددل مددددددن أبدددددددم الصددددددفات البدنيدددددددة التدددددددي يجددددددب أن يمتلكيدددددددا المعددددددب مدددددددن أجددددددل الحفدددددددا  عيددددددد  تعتبددددددر 

ددددددددا لقواعدددددددددد لعبدددددددددة كددددددددرة السدددددددددلة ب وكدددددددد لك  لددددددددد  العدددددددددبا  نفددددددددس الحركدددددددددات عاليددددددددة الشددددددددددة ملدددددددددة   تقدددددددددل عدددددددددن سدددددددداعة واحددددددددددة وفق 

ا ومراحليددددددددددا  ذ  سددددددددددتخدم والجيدددددددددد الدددددددددد ي تسددددددددددلطه مبدددددددددداراة كدددددددددرة السددددددددددلة عيدددددددددد  المعددددددددددب والدددددددددد ي يختلدددددددددف بدددددددددداختمف  دددددددددددة األدا

المعددددددب تحمدددددددل السددددددرعة وتحمدددددددل القددددددوة خدددددددم  مدددددددة اللعدددددددب با عتمدددددداد عيددددددد  النظددددددام المبدددددددوا ي تددددددي  نتددددددداج الطاقددددددة .  ذ ييبغدددددددي 

أن يكددددددددددون ا عددددددددددداد لتدددددددددددريب الفددددددددددرق الرياضددددددددددية بكددددددددددرة السددددددددددلة تددددددددددي تطددددددددددوير النظددددددددددام المبددددددددددوا ي مددددددددددع تتكيددددددددددد خصوصددددددددددية مراكددددددددددز 

    أنهددددددددا تتناسدددددددب وطبيعدددددددة امليدددددددام والواجبددددددددات المعبدددددددين ومدددددددا يتطلبددددددده مددددددددن قددددددددرات  بوا
 
ئيدددددددة التدددددددي قددددددددد تكدددددددون متفاوتدددددددة نسدددددددبيا

ددددددددا للغايددددددددة لغددددددددرض  مشةةةةةةةةكلة البحةةةةةةةةثوتكمددددددددن ب  الفرديددددددددة امللقدددددددداة عيدددددددد  عدددددددداتق المعبددددددددين ا ميم  تددددددددي األداا طيلددددددددة فتددددددددرة اللعبددددددددة أمددددددددر 

  ذا كددددددددان المعددددددددب قددددددددد تخطددددددددى مسددددددددتو  عددددددددبا األداا الخدددددددداص بدددددددده و 
 
التغلددددددددب عيدددددددد  التعددددددددب. تحقيددددددددق النتددددددددائو الجيدددددددددة ب خاصددددددددة

مددددددددن خدددددددددم  خبدددددددددرة الباحثدددددددددان املتواضدددددددددعة ومعدددددددددرفبهم بدددددددددتداا  عبدددددددددي وجدددددددددوا ت بددددددددد با تدددددددددي املسدددددددددتو  البددددددددددني وامليددددددددداري خاصدددددددددة تدددددددددي 

األ دددددددددوان األخيدددددددددرة مدددددددددن املبددددددددداراة وبددددددددد ا يدددددددددد  عيددددددددد  ضدددددددددعف األداا . مدددددددددن التحمدددددددددل الخددددددددداص وأندددددددددواع مختلفدددددددددة ب وبالتدددددددددالي عددددددددددم 

كددددددددان  بددددددددد مددددددددن  يجدددددددداد التدددددددددريبات املناسددددددددبة والتمددددددددارين الدقيقددددددددة واملتخصصددددددددة القدددددددددرة عيدددددددد  األداا بددددددددنفس املسددددددددتو  . لدددددددد لك 

ضدددددددددددمن األسدددددددددددلوب املختدددددددددددار لحدددددددددددل مشدددددددددددكلة البحدددددددددددث وتدددددددددددم وضدددددددددددع تددددددددددددريبات متدددددددددددواترة عاليدددددددددددة الكثافدددددددددددة لتطدددددددددددوير ورفدددددددددددع مسدددددددددددتو  

متددددددددددواترة أعددددددددددداد تدددددددددددريبات وهةةةةةةةةةةدف البحةةةةةةةةةةث الةةةةةةةةةةل التحمددددددددددل واألداا امليدددددددددداري الرجددددددددددومي لددددددددددد   عبددددددددددي كددددددددددرة السددددددددددلة املتقدددددددددددمين 

املتقدددددددددددمين والتعددددددددددرف عيدددددددددد   لمعبددددددددددي كددددددددددرة السددددددددددلة واألداا امليدددددددددداري الرجددددددددددوميلتطددددددددددوير بعددددددددددئ أنددددددددددواع التحمددددددددددل اليددددددددددة الكثافددددددددددة ع

 لمعبدددددددددددي كدددددددددددرة السدددددددددددلة واألداا امليددددددددددداري الرجدددددددددددومي لتطدددددددددددوير بعدددددددددددئ أندددددددددددواع التحمدددددددددددلمتدددددددددددواترة عاليدددددددددددة الكثافدددددددددددة تدددددددددددتيير تددددددددددددريبات 

ختبدددددددددار القبيدددددددددي والبعدددددددددي تدددددددددي التحمدددددددددل األداا امليددددددددداري املتقدددددددددمين . وكاندددددددددت فدددددددددروض البحددددددددث   توجدددددددددد فدددددددددروض معنويدددددددددة بددددددددين ا  

 الرجومي لعينة البحث .

 إجراءات البحث امليدانية  -2

 منهج البحث :  2-1

وبما أنال طبيعة املشكلة ىدي التدي تحددد املدنرج الد ي يختداره الباحدث للتوصدل  لد  النتدائو ب فقدد اختيدر املدنرج التجريبدي 

مامبها لطبيعة البحث   ذ يجب عي  الباحث قبل أجراا الدراسة اختيار تصميم تجريبي مل بتسلوب تصميم املجموعة الواحدة

( ب فالتجريددددب بدددددو تغيددددر متعمددددد ومضدددددبون للشددددرون املحدددددددة 377:2مناسددددب  ختبددددار  دددددحة النتددددائو املسددددتيبطة مدددددن فروضدددده( 

 (.327:12لحادث ما وممحظة التغيرات الناتجة تي الحادية نفسيا ب وتفسيربا  

 ينة البحث :ع 2-2

( 10البددددددددددددددالغ عددددددددددددددددبم  2020/2021حدددددددددددددددد الباحثددددددددددددددان مجتمددددددددددددددع البحددددددددددددددث وبددددددددددددددم أنديددددددددددددددة الدددددددددددددددوري املمتددددددددددددددا  للموسددددددددددددددم 

أنديددددددددةب وعييتدددددددده مددددددددن  عبددددددددي املحليددددددددين فئددددددددة املتقدددددددددمين ب وتددددددددم اختيددددددددار العينددددددددة بالطريقددددددددة العمديددددددددة التددددددددي  ددددددددملت  عبددددددددي نددددددددادي 

(  عبدددددددددددددددينب وقدددددددددددددددد مثلدددددددددددددددت عيندددددددددددددددة 6عدددددددددددددددددبم   الحلدددددددددددددددة الرياضددددددددددددددد ي بكدددددددددددددددرة السدددددددددددددددلة الددددددددددددددد ين يمثلدددددددددددددددون مجتمدددددددددددددددع البحدددددددددددددددث البدددددددددددددددالغ

(  عبدددددددددددددين بسدددددددددددددبب التحددددددددددددداق ايندددددددددددددين مدددددددددددددن المعبدددددددددددددين باملنتخبدددددددددددددات 4%( مدددددددددددددن مجتمدددددددددددددع األصدددددددددددددلب وتدددددددددددددم اسدددددددددددددتبعاد  0,06البحدددددددددددددث 

 الوطنية لكرة السلةب اينين لغرض التجربة ا ستطمعية .

 لجسم(العمر بالعمر التدريبي ب الطو  ب كتلة ا يوضح تجانس العينة تي متغيرات  (1جدول )

 معامل االلتواء الوسيط االنحراف املعياري  الوسط الحسابي وحدة القياس املتغيرات ت

 0.717 21 5.376 22.286 سنة العمر الزمني 1

 0.488 11 2.637 11.429 سنة العمر التدريبي 2

 - 0.881 185 7.783 182.714 السيتمتر طو  المعب 3

 0.376 76 9.118 77.143 كيلو غرام كتلة الجسم 4
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تددددددددددددددم اسددددددددددددددتخدام معامددددددددددددددل ا لتددددددددددددددواا  ذ دلددددددددددددددت قيمبهددددددددددددددا عيدددددددددددددد  أن جميددددددددددددددع املتغيددددددددددددددرات تحقددددددددددددددق املنحنددددددددددددددى أ عتدددددددددددددددالي  ن 

 ( 64:10(  1 ±( يبين معامل ا لتواا تي املنحنى املعتد  يمتد بين 1الجدو   

 وسائل جمع املعلومات واألجهزة املستخدمة: 2-3

 وسائل جمع املعلومات 2-3-1

 جع العربية واألجنبية .املصادر واملرا -

 ا نترنيت(  بكة املعلومات الدولية  -

 املقابمت ال خصية.  -

 األجهزة واألدوات املستخدمة: 2-3-2

 سلم تدريبي ارض ي  -

 ( كغم 3-2-1كرات طبية مختلفة األو ان   -

 كوري( جيا  قياس الو ن والطو   -

 ساعة توقيت الكترونية يدوية  -

 HPنوع  جيا   بتوب -

 ( م .50 ري  قياس   -

 ملعب كرة سلة قانوني ب صافرة. -

 7 جم  10كرات سلة عدد  -

 حبا  قفز  -

 (ذراعين _ رجلين أو ان تثقيل  -

  واخ  متعددة ا رتفاعات . -

 اختبارات القدرات البدنية : 2-4

  (266:9اختبار قياس تحمل القوة لعضالت الرجلين ) 2-4-1

 ة العاملة عي  الرجلين : قياس تحمل قوة املجموعات العضليالغرض من االختبار

 ملعب صغير(. -مساعدة الزميل عي  حساب العدد -ساعة توقيت :اإلمكانات واألدوات

يني مفصل الركبة ومده والويب العمودي مع رفع ال راعين  ل  األعي  يم العودة  –: من وضع الوقوف  مواصفات االختبار 

  من املرات.  ل  الوضع ا بتدا ي ب يكرر ب ا العمل اكبر عدد ممكن

 يانية مؤ ر لتحمل القوة . 60عدد مرات الويب خم   : التقويم

 % من  مكانية المعب . 70: يتم تحديد املسافة التي يقفز  ل ها المعب واملتمثلة بد  مالحظة -

 ( 45:3اختبار قياس تحمل القوة لعضالت الذراعين ) 2-4-2

  ثني الذراعين من االنبطاح املائل .

 من االختبار : قياس تحمل القوة للعضالت العاملة علل مد الذراعين  الغرض -

 ((ساعة توقيت - ميل لحساب العدد  -ملعب    : اإلمكانات واألدوات -

: من وضع ا نبطاو األمامي املائل يقوم املختبر بثني املرفقين ب يم العودة  ل  الوضع ا بتدا ي يكرر ب ا مواصفات االختبار -

  ر عدد ممكن من املراتالعمل أكب

 أق  ى عدد يمكن أداؤه لتحمل القوة لل راعين .  : التقويم -

 : تجمع األرقام املنجلة الدرجات الخام وب لك نحصل عي  د لة تحمل القوة لل راعين  التقدير -

 توج هات وممحظات وقواعد عامة :  -

 التوقف أيناا األداا .* وغير مسموو ب  استقامة الجسم تي جميع املحاو ت* يمحظ 
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 (92:7) الرجلين لعضالت السرعة تحمل قياس اختبار 2-4-3

 8×25لعضالت الرجلين ركض مكوكي  الغرض من االختبار : قياس تحمل السرعة

 (صافرة -5م , 30ساحة مستوية أطول من  -4ساعة إيقاف ,  -3شريط الصق ,  -2شريط قياس ,  -1: ) األدوات

 البدددا   ددارة البدايددة وعنددد خدد  عنددد المعددب يقددف ب م 25 (بينهمددا املسددافة متوا يددان خطددان سددمير  : األداء مواصةةفات

 بدد ا يكددرر  ب البدايددة خدد   لدد  للعددودة يددم  سددتدير بقدمدده ليممسدده الثدداني الخدد  باتجدداه سددرعة بتق دد ى بددالجري  يقددوم

 املسافة لتصبح مرات  8 األداا

 م( املسافة املقطوعة 200  8×م 25 

 املسافة قطع تي استغرقه ال ي الزمن لمعب نجل  : الت جيل 

 . وأجزائها م( بالثانية200  8×م 25  

 POEINT 3 (170:5)التصويب من القفز  2-4-4

 يمث نقان( : - ا ستمم املنت ي بالتصويب بالقفز 

 : قياس القدرة عي  أداا امليارتين الرجوميتين.الغرض من االختبار

م(ب  20( قانونيةب و ري  قياس جلدي  8  السلةب وحاجزانب و اخ  واحدب وكرات سلة عدد : ملعب كرةاألدوات الالزمة

 و ري   صقب وساعة توقيت  لكترونيةب و كرسيانب وصافرة.

 : تحدد نقطة مركزية أسفل السلة  عتمد عل ها تي تت ير بعئ النقان الرئيسة.اإلجراءات

سم( وتكون عمودية عي  النقطة املركزيةب وتمثل وقفة  30ا يين وعي  بعد  تحدد نقطة أمامية خارج القوس بين الخطين املو 

 المعب املختبر.

 م(. 3رسم خطين موا يين من نهايتي خ  الرمية الحرة باتجاه القوس ببعد  

يقددددددددف المعددددددددب املختبددددددددر عيدددددددد  النقطددددددددة األماميددددددددة املؤ ددددددددرة عيدددددددد  األرضب وتددددددددي الوقددددددددت نفسدددددددده يقددددددددف أحددددددددد أفددددددددراد وصةةةةةةةةف األداء: 

 العمل ومعه الكرة عي  النقطة املحددة  الجانب المعب املختبر(.فريق 

عندددددددد   دددددددارة البددددددددا  صدددددددافرة( يدددددددتم تسدددددددليم الكدددددددرة  مناولدددددددة صددددددددرية باليددددددددين( لمعدددددددب املختبدددددددر الددددددد ي يدددددددؤدي ا سدددددددتمم 

. يدددددددؤدي المعدددددددب املختبدددددددر يمددددددداني محددددددداو تب تقسدددددددم املحددددددداو ت الثمددددددد
 
اني  لددددددد  املنت دددددددي بالتصدددددددويب بدددددددالقفز  يدددددددمث نقدددددددان( مبا دددددددرة

خمددددددددددس محدددددددددداو ت مددددددددددن الثبدددددددددداتب والددددددددددثمث األخددددددددددر  األخيددددددددددرة تددددددددددتم بعددددددددددد  ن يحصددددددددددل دوران حددددددددددو  الشدددددددددداخ  املوجددددددددددود خلددددددددددف 

 النقطة األماميةب والرجوع  ل  النقطة األمامية نفسيا.

 وبالطريقة التي يرغب  هاشروط االختبار: 
 
ساعدة المعب املختبرب وم السرعة تي األدااب والدوران حو  الشاخ  يكون حرا

 المعب املختبر  التنبيه( للبدا بالدوران حو  الشاخ  ب ولكل  عب محاولتان خاطئتان فق .

يحسب الوقت من  استمم المعب املختبر للكرة حتى نهاية املحاولة الثامنة بعد أن تترك الكرة يد المعب :  حساب الدرجة

 املختبر.

 يا(. 60تقسيم الزمن عي   

 كل حالة تصويب بالقفز ناجحة.تحسب لمعب درجة عن 

 تحسب لمعب  صفر( من الدرجات عن كل حالة تصويب بالقفز فا لة.

 جمع درجات  الدقة( املحاو ت الناجحة.

 الدرجة الكلية  النهائية(: تقسيم ناتو الدقة عي  الزمن .

 POEINT 2 (187:5)التصويب من القفز 2-4-5

 نقطتان( : -قفز العنوان  ا ستمم املنت ي بالتصويب بال

 : قياس القدرة عي  أداا امليارتين الرجوميتين.الغرض من االختبار
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م(ب و ري   20( قانونيةب و ري  قياس جلدي  10: ملعب كرة السلةب وأربعة حواجزب وكرات سلة عدد  األدوات الالزمة

  صقب وساعة توقيت  لكترونيةب وكرسيانب وصافرة.

 :اإلجراءات

 أسفل السلة  عتمد عل ها تي تت ير النقان الرئيسة. تحدد نقطة مركزية -

م( وتدددددددددي الوقدددددددددت نفسددددددددده تبتعددددددددددان عدددددددددن  4.63تحددددددددددد أربدددددددددع نقدددددددددان األولددددددددد  والثانيدددددددددة عيددددددددد  جدددددددددانبي النقطدددددددددة املركزيدددددددددة ببعدددددددددد   -

سدددددددددم(ب والثالثدددددددددة والرابعدددددددددة جدددددددددانبي النقطدددددددددة املركزيدددددددددة  داخدددددددددل املنطقدددددددددة( بعدددددددددد كدددددددددل منهمدددددددددا  30ركندددددددددي خددددددددد  الرميدددددددددة الحدددددددددرة  

 وتمثل وقفة المعب املختبر. النقطة املركزيةبم( عن  2.21 

سددددددددم مدددددددددن  100م والحدددددددداجز املعلددددددددق عيدددددددد  كدددددددددل واحددددددددد منهمددددددددا بطددددددددو  2وضددددددددع أربعددددددددة حددددددددواجز  ارتفدددددددداع العمددددددددود لكدددددددددل منهمددددددددا  -

  المعب املختبر. سم( وباتجاه 75سم( عي  بعد   50األعي  وعرضه 

يددددددددددةب ونقطتدددددددددان عيدددددددددد  الجددددددددددانبين القددددددددددريبين بعددددددددددد م( عددددددددددن النقطددددددددددة املركز  8.35تحددددددددددد يددددددددددمث نقددددددددددان األولدددددددددد  أماميدددددددددة ببعددددددددددد   -

م(ب وتمثدددددددددل وقفددددددددة أحددددددددد أفدددددددددراد  1.75سددددددددم( عدددددددددن خدددددددد  القددددددددوس وتبتعددددددددد عدددددددددن الخدددددددد  تحددددددددت السددددددددلة   30الواحدددددددددة منهددددددددا  

 فريق العمل ال ي  سلم الكرة لكل نقطة.

عي  األرض  جية يقف المعب املختبر عي  النقطة الجانبية بالقرب من نهاية خ  الرمية الحرة واملؤ رة وصف األداء: 

اليمين(ب وتي الوقت نفسه يقف يمية من أفراد فريق العمل ومعيم الكرة عي  النقان املحددة.عند   ارة البدا  صافرة( يتم 

تسليم الكرة  مناولة صدرية باليدين( من األمام  سار المعب املختبر ال ي يؤدي ا ستمم املنت ي بالتصويب بالقفز  نقطتان( 

 لثم 
 
ث محاو ت  التسليم يكون من األمام(ب ومن يم ا نتقا   ل  النقطة داخل املنطقة ملحاولتين أخر   التسليم مبا رة

يكون من الجانب اليمين(ب ومن يم ا نتقا   ل  النقطة داخل املنطقة الثانية  التسليم يكون من جانب اليسار(ب ومن يم 

اا يمث محاو ت  التسليم يكون من األمام(ب وكما موضح بالخطوات ا نتقا   ل  النقطة الجانبية  جية اليسار( ألد

 (.4ب3ب2ب1 

محاولتددددددددان مددددددددن داخددددددددل -يددددددددؤدي المعددددددددب املختبددددددددر عشددددددددر محدددددددداو ت مقسددددددددمة عيدددددددد   يددددددددمث محدددددددداو ت مددددددددن جيددددددددة اليمددددددددين

 يمث محاو ت من جانب اليسار(.-محاولتان من داخل املنطقة الثانية-املنطقة

ألدااب ومساعدة المعب املختبر  التنبيه( ألداا املحاو ت من أماكنها املحددةب ويقوم أحد أفراد السرعة تي اشروط االختبار: 

( 4كرات  يمث كرات متتالية ملرتين( وعي  وفق وصف األدااب ومن يم   (6فريق العمل الواقف عي  النقطة األمامية بتسليم  

ب ومن قبل أحد أفراد فريق العمل الثاني الواقف عي  يمين كرات  كرتان متتالية من جانب اليمين ومن جانب اليسار(

 المعب املختبر والثالث عي   سارهب ولكل  عب محاولتان خاطئتان فق .

.م جل
 
 وتت ير كل من املحاو ت الناجحة والفا لة والزمن يانيا

 
 : يقوم بالنداا عي  األسماا أو 

ختبر للكرة حتى نهاية املحاولة العا رة بعد أن تترك الكرة يد المعب يحسب الوقت من  استمم المعب املحساب الدرجة: 

 املختبر.

 يا(. 60تقسيم الزمن عي   

 تحسب لمعب درجة عن كل حالة تصويب بالقفز ناجحة.

 تحسب لمعب  صفر( من الدرجات عن كل حالة تصويب بالقفز فا لة.

 جمع درجات  الدقة( املحاو ت الناجحة.

 تقسيم ناتو الدقة عي  الزمن. ة )النهائية(:الدرجة الكلي

 التجربة االستطالعية : 2-5

 ولغدددددددرض تمف هدددددددا والقيدددددددام بتطدددددددوير 
 
مدددددددن اجدددددددل الوقدددددددوف عيددددددد  الندددددددوا ي ا يجابيدددددددة والسدددددددلبية التدددددددي قدددددددد تظيدددددددر مسدددددددتقبم

أفدددددددددراد  (2أو حدددددددد ف أو تعدددددددددديل بعددددددددئ الخطدددددددددوات البحثيددددددددة قدددددددددام الباحثددددددددان بدددددددددإجراا تجربددددددددة اسدددددددددتطمعية عيدددددددد  عيندددددددددة قواميددددددددا  



 Vol.15 - No.3 - 2022  203-213  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 209 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

( وعندددددددددددددد  جدددددددددددددراا التجربدددددددددددددة ا سدددددددددددددتطمعية يجدددددددددددددب أن  تتدددددددددددددوافر ف هدددددددددددددا الشدددددددددددددرون 14/11/2020عيندددددددددددددة البحدددددددددددددث يدددددددددددددومي السدددددددددددددبت  

 (.58:4والظروف نفسيا التي تكون  ها التجربة الرئيسية ما أمكن ذلك حتى يمكن األخ  بيتائجيا 

 املساعد .ملعرفة النجاو ا ختبارات تي املنرج وصمحية واألجيزة واألدوات والكادر  1

 . معرفة الصعوبات واملعوقات التي قد تواجه الباحثان تي أيناا تطبيق التمرينات 2

 . ة التي سوف تخضع ليا عينة البحثسممة وصمحية األدوات واألجيزة املستعمل 3

 االختبار القبلي  2-6

ان تددددددددددم  ددددددددددرو ة( بعددددددددددد قبددددددددددل التدددددددددددريبات املتددددددددددواترة عاليددددددددددة الكثافدددددددددد قددددددددددام الباحثددددددددددان بددددددددددإجرااات ا ختبددددددددددارات القبليددددددددددة 

 تدددددددددددي قاعدددددددددددة  18/11/2020ا ختبدددددددددددارات البدنيدددددددددددة واملياريدددددددددددة تدددددددددددي يدددددددددددوم األربعددددددددددداا املوافدددددددددددق 
 
تدددددددددددي تمدددددددددددام السددددددددددداعة الخامسدددددددددددة عصدددددددددددرا

الشدددددددددعب الددددددددددولي عيددددددددد  مجموعدددددددددة البحدددددددددث بعدددددددددد أن يدددددددددتم توضددددددددديح ا ختبدددددددددار لعيندددددددددة البحدددددددددث مدددددددددن أجدددددددددل الحصدددددددددو  عيددددددددد  جميدددددددددع 

 املتغيرات من خم  األداا.

 تطبيق تدريبات متواترة عالية الكثافة( التجربة الرئيسة ) 2-7

قددددددددددددددام الباحثددددددددددددددان بإعدددددددددددددددداد وتنظدددددددددددددديم تددددددددددددددددريبات متددددددددددددددواترة عاليدددددددددددددددة الكثافددددددددددددددة مدددددددددددددددن اطددددددددددددددمع الباحثدددددددددددددددان عيدددددددددددددد  املصدددددددددددددددادر 

تددددددددددي مجددددددددددا  علددددددددددم التدددددددددددريب الرياضدددددددددد ي وكددددددددددرة السددددددددددلة ب وبدددددددددددأ بتطبيددددددددددق التجربددددددددددة الرئيسددددددددددة  والدراسددددددددددات العلميددددددددددة املتخصصددددددددددة

 ف هدددددددددا  14/1/2021ولغايدددددددددة  11/2020/ 22للفتدددددددددرة مدددددددددن 
 
وكدددددددددد لك  (الشدددددددددددة ب التكدددددددددرارات ب فتدددددددددرات الراحدددددددددة املناسدددددددددبة ب مراعيدددددددددا

 عيدددددددددد  تطدددددددددوير القدددددددددددرة  القابليدددددددددة البدنيدددددددددة والو يفيددددددددددة لعيندددددددددة البحددددددددددث واألدوات املسدددددددددتخدمة وطريقددددددددددة التددددددددددريب
 
ليكددددددددددون قدددددددددادرا

 التحمل واألداا املياري الرجومي بكرة السلة لتحقيق أغراض وأبداف العملية التدريبية .

 فة( في املنهج التدريبي كاآلتي :اءت تفاصيل تمرينات )تدريبات متواترة عالية الكثاوج

 ( وحدة تدريبية بمعد  يمث وحدات تي األسبوع.24( أسابيع بواقع  8بلغت مدة التجربة   1

 التمرينات طبقت تي مرحلة األعداد الخاص لعينة البحث وتي بداية القسم الرئيس ي للوحدة التدريبية. 2

 الباحثان تدريبات متواترة عالية الكثافة وتم أعطائها تي بداية الجزا ا و  من الوحدة التدريبية. رااي 3

 د(. 20-25 من التمرينات كانت تي الوحدة التدريبية من   4

 . أيام  األحدب والثمياا ب الخميس( من أيام األسبوع 5

 % خم  الوحدة التدريبية . 100-85 دة التدريبات كانت من  6

 قة التدريب املستخدمة  طريقة التدريب التكراري( .طري 7

 الراحة ايجابية قصيرة بين التمارين والتكرارات فق  8

 االختبار البعدي  2-8

تدددددددددددم  جددددددددددراا ا ختبددددددددددار البعدددددددددددي عيدددددددددد  عينددددددددددة البحددددددددددث يددددددددددوم التدددددددددددريبات املتددددددددددواترة عاليددددددددددة الكثافددددددددددة( بعددددددددددد انبهدددددددددداا مدددددددددددة  

 تدددددددي ذلدددددددك  دددددددروف ا ختبدددددددار القبيدددددددي نفسددددددديا عيددددددد  تدددددددي تمدددددددام السددددددداعة الخ 16/1/2021السدددددددبت املوافدددددددق 
 
 ب مراعيدددددددا

 
امسدددددددة عصدددددددرا

مختبدددددددددر  ذ حدددددددددرص الباحثدددددددددان عيددددددددد  وهيئدددددددددة الظدددددددددروف نفسددددددددديا لمختبدددددددددار مدددددددددن ناحيدددددددددة الزمدددددددددان واملكدددددددددان وفريدددددددددق العمدددددددددل املسددددددددداعد 

 واألدوات واألجيزة من أجل تثبيت املتغيرات قدر ا مكان . (تي ا ختبارين القبيي و البعدي نفسه 

 سائل اإلحصائية:الو  2-9

 حساب كل من( SPSSاستخدام الباحثان الحقيبة ا حصائية ا جتماعية  
 
 :قيم  ب وتم لليا

 الوس  الحسابي . -

 الوسي  . -

 ا نحراف املعياري . -

 معامل ا لتواا . -

 ( للعينات املترابطة .T-testاختبار   -
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 عرض النتائت وتحليلها ومناقشتها -3

 ل وتحليلهاعرض نتائت اختبار التحم 3-1

األوسدددددددددددان الحسدددددددددددابية وا نحرافدددددددددددات املعياريدددددددددددة بدددددددددددين نتدددددددددددائو ا ختبدددددددددددارين القبيدددددددددددي والبعددددددددددددي تدددددددددددي اختبدددددددددددار التحمدددددددددددل  (2جةةةةةةةةةةةدول )

 واألداا املياري الرجومي لعينة البحث

 وحدة القياس املتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع س   ع س  

 10,647 59,166 11,414 50,500 تكرار ثا( 60اختبار )القفز العمودي 

 6,735 47,833 6,024 28,500 تكرار ثا( 60اختبار )االستناد االمامي 

 6,013 48,166 12,895 57,500 يانية م(25×8اختبار ركض املكوكي )

 2,549 23,668 5,143 9,807 درجة دقة التصويب بالقفز )نقطتين(

 1,160 14,609 3,314 2,997 درجة نقاط( 3دقة التصويب بالقفز )

( بدددددددددددين نتدددددددددددائو ا ختبدددددددددددارين القبيدددددددددددي Sig( املحسدددددددددددوبة و tفدددددددددددرق األوسدددددددددددان الحسدددددددددددابية وانحرافددددددددددده املعيددددددددددداري وقيمدددددددددددة   (3جةةةةةةةةةةةدول )

 والبعدي اختبار التحمل واألداا املياري الرجومي لعينة البحث

  وحدة القياس املتغيرات
 
 الداللة Sig املحسوبة tقيمة  ف هة ف

 معنوية 0,001 -7,086 2,728 19,333 تكرار ثا( 60اختبار )االستناد االمامي 

 معنوي  0,042 2,712 3,441 9,333 يانية 8×م25اختبار ركض املكوكي 

 معنوي  0,001 -6,368 2,176 13,860 درجة دقة التصويب بالقفز )نقطتين(

 معنوي  0,000 11,785 0,985 11,611 الزمن نقاط( 3دقة التصويب بالقفز )

 تائت مناقشة الن 3-2

أ يدددددددددرت النتدددددددددائو وجدددددددددود فدددددددددرق معندددددددددوي بدددددددددين ا ختبدددددددددارين القبيدددددددددي والبعددددددددددي ( 3  (2مدددددددددن خدددددددددم  مراجعدددددددددة الجددددددددددولين  

لعينددددددددددة البحددددددددددث ولصددددددددددالح ا ختبددددددددددار البعددددددددددديب ويعددددددددددزو الباحثددددددددددان ذلددددددددددك الفددددددددددرق املعنددددددددددوي  ختبددددددددددار التحمددددددددددل  القددددددددددوة والسددددددددددرعة( 

بيددددددددة الواحدددددددددة مددددددددن خددددددددم  التو يددددددددع والتقسدددددددديم الجيددددددددد للدددددددد راعين والددددددددرجلين  لدددددددد  التناسددددددددق والددددددددرب  الجيددددددددد تددددددددي الوحدددددددددة التدري

والتدددددددددريبات املتددددددددواترة عاليددددددددة الكثافددددددددة يددددددددتم ف هددددددددا الددددددددرب  بددددددددين القددددددددوة العضددددددددلية والتحمددددددددل ب و ن للتمددددددددارين لتطددددددددوير التحمددددددددل ب 

العضددددددددددمت العاملدددددددددددة قددددددددددد تطدددددددددددورت نتيجدددددددددددة لتطددددددددددور قددددددددددددرة تحمدددددددددددل القددددددددددوة ب  ن  التددددددددددددريب املندددددددددددتظم عيدددددددددد  التمريندددددددددددات يكيدددددددددددف 

( ب  ذ اسدددددددتمد املدددددددنرج تدددددددي 137:6يدددددددد مدددددددن قددددددددروها عيددددددد  ا سدددددددتمرار باللعدددددددب مددددددددة أطدددددددو  بقدددددددوة و ددددددددة حمدددددددل أكبدددددددر( األعضددددددداا ويز 

 عدددددددددددن الزيدددددددددددادة املتدرجدددددددددددة للشددددددددددددة خاصدددددددددددة و ن التددددددددددددريبات 
 
عمدددددددددددل تكدددددددددددرارات مرتفعدددددددددددة للوصدددددددددددو   لددددددددددد  مرحلدددددددددددة التعدددددددددددبب فضدددددددددددم

اومدددددددددددة التعدددددددددددب عدددددددددددن طريدددددددددددق تنويدددددددددددع املتدددددددددددواترة عاليدددددددددددة الكثافدددددددددددة التدددددددددددي أدت  لددددددددددد  تطدددددددددددوير قددددددددددددرة  عبدددددددددددي عيندددددددددددة البحدددددددددددث عيددددددددددد  مق

 عددددددددن تحريددددددددر مدددددددددة الراحددددددددة غيددددددددر 
 
التمرينددددددددات للمجدددددددداميع العضددددددددلية العاملددددددددة واسددددددددتخدام الشدددددددددة املناسددددددددبة والتدددددددددرج ف هددددددددا فضددددددددم

ب أمدددددددددا باليسدددددددددبة لنتدددددددددائو  الكاملددددددددة ألنددددددددده تدددددددددي حدددددددددا   طالدددددددددة مددددددددددة الراحدددددددددة فدددددددددإن ذلدددددددددك    عمددددددددل عيددددددددد  تنميدددددددددة قددددددددددرة تحمدددددددددل القدددددددددوة

 معنويدددددددددة بددددددددين ا ختبددددددددارين القبيدددددددددي والبعدددددددددي  ختبدددددددددار تحمددددددددل السدددددددددرعة  تحمددددددددل السددددددددرعة فقدددددددددد تبددددددددين ان بنالدددددددددك
 
 25×8 فروقددددددددا

م( ولصدددددددددالح ا ختبدددددددددار البعددددددددددي ويعدددددددددود سدددددددددبب ذلدددددددددك الددددددددد  ان التددددددددددريب قدددددددددد عمدددددددددل عيددددددددد  تطدددددددددوير قددددددددددرات المعبدددددددددين تدددددددددي تحسدددددددددين 

خدمة واملقننددددددددة بشددددددددكل التطددددددددور تددددددددي بدددددددد ا ا ختبددددددددار  عددددددددود لفعاليددددددددة التدددددددددريبات املتددددددددواترة عاليددددددددة الكثافددددددددة املسددددددددتأدائهددددددددمب  ذ ان 

عل ددددددددي مددددددددن ناحيددددددددة اختيددددددددار  دددددددددة التدددددددددريب و جددددددددم التدددددددددريب واختيددددددددار الراحددددددددة املناسددددددددبة التددددددددي تددددددددتمام مددددددددع متطلبددددددددات تحمددددددددل 

السددددددددرعة ب كدددددددد لك األحمددددددددا  التدريبيددددددددة املقننددددددددة يكددددددددون ليددددددددا تددددددددتيير كبيدددددددددر تددددددددي تحقيددددددددق مسددددددددتو  جيددددددددد وبدددددددد ا مددددددددا أكددددددددده كددددددددل مدددددددددن 

التدددددددددددددريب بددددددددددددو الوسدددددددددددديلة الرئيسددددددددددددة  حددددددددددددداث التددددددددددددتييرات الفسدددددددددددديولوجية  ( "  عددددددددددددد حمددددددددددددل22:8 عددددددددددددموي وأبددددددددددددو العددددددددددددم( يقوليددددددددددددا 

ليجسدددددددم ممدددددددا يحقدددددددق تحسدددددددين اسدددددددتجاباته ومدددددددن يدددددددم تكيدددددددف أجيدددددددزة الجسدددددددم وا رتفددددددداع باملسدددددددتو  لددددددد ا  عدددددددد مدددددددن أبدددددددم عوامدددددددل 
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 نجددددددددداو البرندددددددددامو التددددددددددريبي ومدددددددددن يدددددددددم تحسدددددددددين األداا" ب وعندددددددددد مناقشدددددددددة نتدددددددددائو ا ختبدددددددددارات األداا امليددددددددداري الرجدددددددددومي نجدددددددددد أن

 معنويدددددددة
 
تدددددددي نتدددددددائو ا ختبدددددددارين القبيدددددددي والبعددددددددي ولصدددددددالح ا ختبدددددددار البعددددددددي ويعدددددددزو الباحثدددددددان سدددددددبب ذلدددددددك الددددددد   بنالدددددددك فروقدددددددا

فاعليدددددددددددددددددة التددددددددددددددددددريبات املتدددددددددددددددددواترة عاليدددددددددددددددددة الكثافدددددددددددددددددة باسدددددددددددددددددتعما  األدوات التدريبيدددددددددددددددددة املسددددددددددددددددداعدة املعددددددددددددددددددة وحسدددددددددددددددددن تطبيقيدددددددددددددددددا 

خر  يددددددددور التعددددددددب كدددددددد لك املحافظددددددددة عيدددددددد  مسددددددددتو  األداا ومناسددددددددببها لقدددددددددراتب  ذ أدت الدددددددد  تطددددددددور التحمددددددددل الخدددددددداص وتددددددددي تددددددددت

طددددددددددددو   مددددددددددددن أداا ا ختبددددددددددددار والتددددددددددددي أيددددددددددددرت بدددددددددددددوربا تددددددددددددي األداا امليدددددددددددداري الرجددددددددددددومي وتحسددددددددددددين النتددددددددددددائو أيندددددددددددداا تطبيددددددددددددق ا ختبددددددددددددار 

والددددددتحكم  هددددددا وسدددددديوله نقليددددددا مددددددن ا سددددددتمم الدددددد  البهددددددديف  البعدددددددي عددددددن طريددددددق  يددددددادة قدددددددرة المعددددددب تددددددي السدددددديطرة عيدددددد  الكددددددرة

(  ذ بييدددددددددت "بدددددددددتن تطدددددددددور امليددددددددارات يجدددددددددب أن ترافقددددددددده عمليدددددددددة تطدددددددددور 99:11ب وأكددددددددددت عيددددددددد  ذلدددددددددك  مندددددددددى عبددددددددد السدددددددددتار( بددددددددالقفز

 مدددددددددن 
 
عناصددددددددر اللياقدددددددددة البدنيدددددددددةب كدددددددد لك تنميدددددددددة امليدددددددددارات الحركيددددددددة عيددددددددد  أنهدددددددددا جددددددددزاان لعمليدددددددددة واحددددددددددة" و يددددددددر ذلدددددددددك واضدددددددددحا

والتدددددددددددي كاندددددددددددت  متدددددددددددواترة عاليدددددددددددة الكثافدددددددددددة خدددددددددددم  فاعليدددددددددددة التددددددددددددريبات الخاصدددددددددددة التدددددددددددي قدددددددددددام  هدددددددددددا الباحثدددددددددددان بتسدددددددددددلوب تددددددددددددريبات

وبنددددددددددا  قصددددددددددو  او اقددددددددددل مددددددددددن القصدددددددددو  والتصددددددددددويب بددددددددددالقفز. تتناسدددددددددب مددددددددددع لعبددددددددددة كددددددددددرة السدددددددددلة مددددددددددن حيددددددددددث الددددددددددركئ بسدددددددددرعة

باسددددددددددتخدام األدوات التدريبيددددددددددة املسدددددددددداعدة لتطددددددددددوير تحمدددددددددددل التدددددددددددريبات املتددددددددددواترة عاليدددددددددددة الكثافددددددددددة  يددددددددددرت فائدددددددددددة اسددددددددددتخدام 

ن والددددددددددرجلين و يددددددددددادة التوافددددددددددق العصددددددددددبي العضدددددددددديي نتيجددددددددددة تكددددددددددرار األداا بتوضدددددددددداع القددددددددددوة وتحمددددددددددل السددددددددددرعة لعضددددددددددمت الدددددددددد راعي

مختلفدددددددددددة و  دددددددددددراك أك دددددددددددر مدددددددددددن مجموعدددددددددددة عضدددددددددددلية تدددددددددددي أينددددددددددداا أداا التمريندددددددددددات البدنيدددددددددددة أسددددددددددديم تدددددددددددي تطدددددددددددوير مسدددددددددددتو  سدددددددددددرعة 

 معنويدددددددة بدددددددين املسدددددددتو  امليددددددداري للتصدددددددويب تدددددددي كدددددددرة " وجدددددددود عمقدددددددة ارتبدددددددانالتصدددددددويب ودقتدددددددهب  ذ أيبتدددددددت بعدددددددئ الدراسدددددددات 

التدددددددددددددي أعددددددددددددددبا الباحثدددددددددددددان با عتمددددددددددددداد عيددددددددددددد  أسدددددددددددددس علميدددددددددددددة  طبيعدددددددددددددة تمريندددددددددددددات (.59:1السدددددددددددددلة وقددددددددددددددرة الددددددددددددد راعين والدددددددددددددرجلين" 

مدروسددددددددة مددددددددن اجددددددددل ا رتقدددددددداا بدددددددداملتغيرات البدنيددددددددة  ذ تلعددددددددب التمرينددددددددات دور كبيددددددددر تددددددددي تطددددددددوير التحمددددددددل الخدددددددداص ومنهددددددددا تحمددددددددل 

ة عاليددددددددة الكثافددددددددة تعمددددددددل عيدددددددد  تطددددددددوير قددددددددوة التحمددددددددل التمرينددددددددات املتددددددددواتر  بددددددددان ((Mark Jones2014القددددددددوة وبدددددددد ا مددددددددا أكددددددددده

 ( .52:13 و يادة القدرة عي  العمل  أي القدرة عي  تحمل درجه عالية من الشدة لفترة أطو ( 

 االستنتاجات والتوصيات  -4

 االستنتاجات 4-1

لرجدددددددددددومي سدددددددددداعدت تدددددددددددريبات متدددددددددددواترة عاليددددددددددة الكثافددددددددددة عيددددددددددد  تطددددددددددوير بعدددددددددددئ أنددددددددددواع التحمددددددددددل الخددددددددددداص واألداا امليدددددددددداري ا 1

 لمعبي كرة السلة املتقدمين.

تددددددددددريبات املتددددددددددواترة عاليدددددددددة الكثافددددددددددة أسدددددددددديمت بتطدددددددددوير القدددددددددددرات البدنيددددددددددة واملياريدددددددددة املتمثلددددددددددة بددددددددددد  تحمدددددددددل القددددددددددوة وتحمددددددددددل  2

 السرعة واألداا املياري الرجومي( .

داا امليددددددددداري ان تطدددددددددور القددددددددددرات البدنيدددددددددة  تحمدددددددددل القدددددددددوة وتحمدددددددددل السدددددددددرعة( انعكدددددددددس ايجابيدددددددددا عيددددددددد  دقدددددددددة أداا ميدددددددددارة  األ  3

 الرجومي( بكرة السلة .

 التوصيات  4-2

كفدددددددااة  عبدددددددي  ضدددددددرورة ا بتمدددددددام باسدددددددتخدام تددددددددريبات املتدددددددواترة عاليدددددددة الكثافدددددددة عيددددددد  وفدددددددق أسدددددددس تدريبيدددددددة علميدددددددة لرفدددددددع 1

 كرة السلة المبوائية .

ون بنالددددددددك تقيدددددددديم ضددددددددرورة اسددددددددتخدام ا ختبددددددددارات الدوريددددددددة ملعرفددددددددة مقدددددددددار التطددددددددور تددددددددي املتغيددددددددرات البدنيددددددددة لمعبددددددددين ويكدددددددد 2

 دوري لنتائو التدريب بوصفيا متغيرات بامة ليحالة التدريبية لمعبين .

 ضرورة  جراا دراسات مشابه عي  عينات مختلفة والعاب رياضية أخر . 3
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 املصادر

لة   دددددددراق عيدددددددي محمددددددددود: اختبدددددددار أداا عددددددددد مددددددددن املتغيدددددددرات البدنيدددددددة واملياريددددددددة وعمقبهدددددددا بيتدددددددائو فددددددددرق كدددددددرة السدددددددلة ب رسددددددددا 1

 .2002ماجستيرب جامعة بغدادب كلية التربية الرياضيةب 

ب ترجمددددددة محمددددددد نبيددددددل ولخددددددرون ب القددددددابرة  منةةةةةةاحج البحةةةةةةث العلمةةةةةةي فةةةةةةي التربيةةةةةةة وعلةةةةةةم الةةةةةةنفسديددددددو بولددددددد فددددددان دالددددددين :  2

 .1996ب مكتبة ا نجلو املصرية ب 

ب جامعدددددددة البصدددددددرة 1. ج يةةةةةةةةموسةةةةةةةوعة القياسةةةةةةةات واالختبةةةةةةةارات فةةةةةةةي التربيةةةةةةةة الرياضةةةةةةةية والبدنريسدددددددان خدددددددريب  مجيدددددددد :  3

 . 1989ب 

 . 1974ب بيروت ب دار النهضة العربية ب  : القياس والتجريب في علم النفس والتربيةعبد الرحمن عيسوي  4

فدددددددددارس سدددددددددامي يوسدددددددددف  دددددددددابا: بنددددددددداا وتقندددددددددين بطاريدددددددددة اختبدددددددددار لقيددددددددداس بعدددددددددئ امليدددددددددارات الرجوميدددددددددة املركبدددددددددة بكدددددددددرة السدددددددددلة  5

 .2006د بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بللشباب ب اطروحة دكتوراه ب جامعة بغدا

 . 1979: بغدادب مطبعة عماب التدريب الرياض ي بين النظرية والتطبيق :قاسم املند وي واحمد سعيد  6

 .١٩٨٠ ب العربي الفكر دار  :القابرة .يدال كرة في القياس  :حسانين صبحي ومحمد الحميد عبد كما  7

 . 1984ب القابرة ب دار الفكر العربي ب  فسيولوجيا التدريب الرياض يمد: محمد حسن عموي وأبو العم أح 8

ب القدددددددددابرة : الجيدددددددددا  1محمدددددددددد صدددددددددبحي حسدددددددددانين : طدددددددددرق بنددددددددداا وتقندددددددددين ا ختبدددددددددارات واملقددددددددداييس تدددددددددي التربيدددددددددة الرياضدددددددددية . ن 9

 . 1982 املركزي للكتب ب

ب  1ب نوالصةةةةةةةةةدق واملوضةةةةةةةةةوعية املعةةةةةةةةةامالت العلميةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةين النظريةةةةةةةةةة والتطبيةةةةةةةةةق , الثبةةةةةةةةةات مصدددددددددطفى حسدددددددددين بددددددددداىي :  10

 . 1999القابرة ب مركز الكتاب لليشر ب 

كليددددددددة التربيددددددددة  ب رسددددددددالة ماجسددددددددتير ب جامعددددددددة بغددددددددداد ب عالقةةةةةةةةة اإلعةةةةةةةةداد البةةةةةةةةدني بمسةةةةةةةةتوى االنجةةةةةةةةازمنددددددددى عبددددددددد السددددددددتار :  11

 . 1989الرياضية ب

 . 1993ب بغداد ب دار الحكمة للطباعةب طرائق البحث العلمي ومناحجهوجيه محجوب :  12

13 Mark Jones: Hiit How to Lose Weight, Get Shredded Muscles and Improve Your Health with 

High, Create space Independent Pub, 2014.  
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 املنرج التدريبي املقترو (1ملحق )

 (مرحلة األعداد الخاص     اليدف : تطوير  تحمل السرعة ب تحمل القوة(

 %95-85الشدة :     (الخميس –الثمياا  –ألحد ا أيام التدريب 

 التمرين
 الحجم

 ثا

 تكرار

 

 شدة

التمرين 

 الواحد

 مجموع الوقت كلي الراحة بين 

 املجاميع التكرارات
 للعمل

 د/ث

للراحة 

 د/ث
 للراحة والعمل

يربط الالعب بالحبال املطاطية من منطقةة السةاقين كليهمةا  -1

 ومرات يم 3يقوم الالعب بالحجل 
ً
 وبعةدها 3ينةا

ً
مةرات يسةارا

 من الجانب 2pointالتصويب من منطقة 

 ث180 / ث50 %85 4 ث 50
200  /

 ث

330 /

 ث
 / ث530

يقةةةةةف الالعةةةةةب ويةةةةةتم ربطةةةةةه بالحبةةةةةال املطاطيةةةةةة مةةةةةن منطقةةةةةة  -2

داخل الزون املسةافة بينهمةا  2الورك توضع شواخص عدد 

م يقوم الالعةب باسةتالم  5م ويبعد الشاخص عن الجهاز  5

 لكةةل شةاخص عنةةد الوصةةل للشةةاخص الكةر 
ً
ة والةةركض جانبةةا

 . 2pointيقوم بالتصويب علل السلة من منطقة 

 ث180 / ث50 % 90 4 ث 50
200  /

 ث

330  /

 ث
 / ث530

يقف الالعب ويةربط بالحبةال املطاطيةة مةن منطقةة األفخةاذ  -3

مةةةةع تثقيةةةةل اليةةةةدين ويقةةةةم الالعةةةةب باسةةةةتالم الكةةةةرة التصةةةةويب 

 . 2pointعلل السلة من منطقة 

 ث180 / ث40 % 95 4 ث 40
160 /

 ث

300 /

 ث
 / ث 460

يقةةةةةةف الالعةةةةةةب ويةةةةةةتم ربةةةةةةط الحبةةةةةةال املطاطيةةةةةةة بنهايةةةةةةة عظةةةةةةم  -4

علةةةةةةةل منطقةةةةةةةة  3السةةةةةةةاق للةةةةةةةرجلين وتوضةةةةةةةع شةةةةةةةواخص عةةةةةةةدد 

3point  متةةةةةر يقةةةةةوم الالعةةةةةب بةةةةةالركض الةةةةةةل  3املسةةةةةافة بينهمةةةةةا

الشةةةةةةاخص وعنةةةةةةده اسةةةةةةتالم الكةةةةةةرة والتصةةةةةةويب علةةةةةةل السةةةةةةلة 

 بعدها تكملة بقية الشواخص. والرجوع بحركة الدفاع

 ث180 / ث45 % 85 4 ث 45
180  /

 ث

360  /

 ث
 / ث 540
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التوافق الدرا  ي وعالقته بامللل األكاديمي لدى طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في 

 جامعة تكريت
 

 3م.م أسامة أنور ألبياتي, 2م.د ندى إبراهيم عبد الرضا, 1أ.د ابتسام حيدر بكتاش
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة تكريت  -العراق  3. 2. 1

 

بدددفت الدراسددة  لدد  التعددرف عيدد  مسددتو  التوافددق الدراردد ي وامللددل األكددادي ي لددد  طددمب كليددة التربيددة البدنيددة وعلددوم 

سددتخدم البدداحثون املددنرج الرياضددة تددي جامعددة تكريددت ب وكدد لك التعددرف عيدد  العمقددة بددين التوافددق الدراردد ي وامللددل األكددادي ي ب ا

فقدرة  (54 الوصفي باألسلوب املسحي ملمئمته وطبيعة البحدث ب ولتحقيدق أبدداف الدراسدة أعدد البداحثون اسدتبانة مكوندة مدن 

فقددرة مددن امللدددل األكددادي ي ب وبعددد التتكددد مدددن صدددق األداة ويباوهددا تدددم تو يعيددا عيدد  عيندددة  (12 مددن مقيدداس التوافددق الدرارددد ي و 

 مدددددن طدددددمب كليدددددة التربيدددددة البدنيدددددة وعلدددددوم الرياضدددددة بمراحليدددددا األربعدددددة واختيدددددرت عيندددددة الدراسدددددة بالطريقدددددة  (360 قواميدددددا 
 
طالبدددددا

العشددوائية ب وأ يددرت نتددائو الدراسددة  لدد  وجددود عمقددة ارتبددان بددين التوافددق الدراردد ي وامللددل األكددادي ي لددد  طددمب كليددة التربيددة 

غيدددر معنويدددة مدددن حيدددث  (الرابعدددة األكدددادي ي لدددد  طدددمب السدددنة الدراسدددية البدنيدددة وعلدددوم الرياضدددة ب وكددد لك أن مسدددتو  امللدددل 

  لد  أن 
 
العمقة بين التوافق الدرار ي وامللل األكادي ي عند مقارنبهم مع طلبة املراحل الدراسية األخدر  ب وأ دارت النتدائو أيضدا

ب وتي ضوا  (األول  رنبهم مع السنة الدراسية كانت ذات د لة عالية عند مقا (الثانية ب الثالثة مستو  طلبة السنة الدراسية 

النتائو التدي توصدل  ليده البداحثون أوصدوا بضدرورة ا بتمدام بموضدوع التوافدق الدرارد ي وامللدل األكدادي ي ألنهمدا  عتبدران الركيدزة 

ليب وطدددرق األساسددية تددي العمليددة التعليميدددة مددن حيددث نجاحيدددا وفشددليا تددي الوسدد  الجدددام ي ب كدد لك التنددوع تدددي اسددتخدام أسددا

 التدريس املناسبة التي تمئم مستو  و روف الطلبة ليحد من امللل التي تواجه طلبة الجامعة.

 امللل األكادي يب التوافق الدرار ي :  الكلمات املفتاحية

Academic compatibility and its relationship to academic boredom among students of the 

College of Physical Education and Sports Sciences at the University of Tikrit 

The study aimed to identify the level of academic compatibility and academic boredom among the 

students of the Faculty of Physical Education and Sport Sciences at the University of Tikrit, as well as to identify 

the relationship between academic compatibility and academic boredom. The researchers used the descriptive 

method in the survey method for its suitability and the nature of the research. (54) of the measure of academic 

compatibility and (12) of the academic boredom. After verifying the validity of the tool and its stability, it was 

distributed to a sample of (360) students from the College of Physical Education and Sport Sciences in its four 

stages. The results of the study showed that there is a correlation between academic compatibility and academic 

boredom among the students of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences, and that the level of 

academic boredom among students in the fourth year is not significant in terms of the relationship between 

academic compatibility and academic boredom when comparing them The results also indicated that the level of 

students in the school year (second and third) was very significant when compared with the first year of study. In 

the light of the findings of the researchers, Lacey and academic boredom because they are considered the main 

pillar in the educational process in terms of success and failure in the university community, as well as diversity 

in the use of appropriate techniques and methods of teaching that are appropriate to the level and conditions of 

students to reduce the boredom faced by university students. 
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 التعريف بالبحث : -1

لدددددددددددديم الجددددددددددددام ي مددددددددددددن أبددددددددددددم املراحددددددددددددل التعليميددددددددددددة لكوندددددددددددده يمثددددددددددددل قمددددددددددددة اليددددددددددددرم التعلي ددددددددددددي ب  ذ تسدددددددددددد    ن مرحلددددددددددددة التع

 عددددددددن أنهددددددددا تلدددددددد  الطالددددددددب 
 
 ب فضددددددددم

 
 وتربويددددددددا

 
 واجتماعيددددددددا

 
 أكاديميددددددددا

 
املؤسسددددددددات التربويددددددددة الجامعيددددددددة  لدددددددد   عددددددددداد الطالددددددددب  عدددددددددادا

  كتسددددددددددداب الخبدددددددددددرات واملعلومدددددددددددات التدددددددددددي تدددددددددددؤدي  لددددددددددد  التحقيدددددددددددق التغيدددددددددددر املرغدددددددددددوب و سدددددددددددي
 
ما تدددددددددددي الجواندددددددددددب ال خصدددددددددددية فكريدددددددددددا

 تدددددددددي العمليدددددددددة التعليميدددددددددة فالخصدددددددددائ  املعرفيدددددددددة وا نفعاليدددددددددة تدددددددددي عمليدددددددددة التعلددددددددديم 
 
 أساسددددددددديا

 
 ب وتعدددددددددد الجامعدددددددددة ركندددددددددا

 
وسدددددددددلوكيا

األكددددددددادي ي ونتاجيددددددددا الفاعددددددددل عنددددددددد الطالددددددددب ب وأن ليدددددددد ه الخصددددددددائ  ليددددددددار واضددددددددحة عيدددددددد  نتددددددددائو التحصدددددددديل األكددددددددادي ي للطلبددددددددة 

النفسدددددددددية والحركيددددددددددة وا نفعاليددددددددددة واملعرفيددددددددددة وا جتماعيدددددددددة ب وقددددددددددد يددددددددددؤدي التفاعددددددددددل ا جتمددددددددددااي مدددددددددن حيددددددددددث   ددددددددددباع حاجاتدددددددددده 

 لددددددد  حددددددددوث التوافدددددددق والتحصددددددديل الجيدددددددد ب ويحتددددددداج الطالدددددددب تدددددددي بددددددد ه املرحلدددددددة  لددددددد  التوافدددددددق مدددددددع متطلبدددددددات الحيددددددداة املعاصدددددددرة 

ات الجديددددددددددة والتصدددددددددي مدددددددددع كافددددددددة كمدددددددددا يحتدددددددداج  لددددددددد   مكانددددددددات وقددددددددددرات نفسددددددددية وفكريدددددددددة تمكددددددددنهم مدددددددددن التعامددددددددل مدددددددددع املعطيدددددددد

مظددددددددددابر القلددددددددددق وامللددددددددددل بسددددددددددبب انتقدددددددددداليم  لدددددددددد  البيئددددددددددة مددددددددددن اسددددددددددتعداد ومقدددددددددددرات ومتطلبددددددددددات الدراسددددددددددة مددددددددددن حيددددددددددث أسدددددددددداليب 

 التدريس الجيدة وتشكيل عمقات اجتماعية عما كان يتلفه الطلبة من املدارس.

ان أو عدددددددددم ا بتمددددددددام بددددددددالفرص امللددددددددل مددددددددن الحددددددددا ت ا نفعاليددددددددة التددددددددي يمددددددددر  هددددددددا الطالددددددددب خددددددددم  فتددددددددرة انعدددددددددام اليشدددددددد

املحيطدددددددددددة بددددددددددده ب كمدددددددددددا أنددددددددددده  دددددددددددابرة تسدددددددددددود أغلدددددددددددب الطلبدددددددددددة تدددددددددددي الجامعدددددددددددات بسدددددددددددبب عددددددددددددم التندددددددددددوع تدددددددددددي األسددددددددددداليب الدراسدددددددددددية 

واسددددددددتخدام مندددددددداهج مناسددددددددبة وأسدددددددداليب تقددددددددويم متطددددددددورة و ر دددددددداد أكددددددددادي ي والتعامددددددددل بتسددددددددلوب ديمقراطددددددددي مددددددددع الطلبددددددددة ممددددددددا 

غ  النفسددددددد ي وا كتئددددددداب ب وكدددددددل بددددددد ا يدددددددنعكس بشدددددددكل سدددددددلبي عيددددددد  الطلبدددددددة يدددددددؤدي  لددددددد  ارتفددددددداع مسدددددددتو  القلدددددددق والتدددددددوتر والضددددددد

ويشدددددددددكل لدددددددددد هم امللدددددددددل ب كمدددددددددا ويشدددددددددعر بانعددددددددددام املتعدددددددددة وا حبدددددددددان املعندددددددددوي وبالتدددددددددالي يدددددددددؤدي كدددددددددل بددددددددد ا النتدددددددددائو  لددددددددد  انخفددددددددداض 

املسددددددددددددتو  الدراردددددددددددد ي للطلبددددددددددددة ب وعيدددددددددددد  بدددددددددددد ا األسدددددددددددداس تركددددددددددددزت أبميددددددددددددة الدراسددددددددددددة تددددددددددددي تحديددددددددددددد مسددددددددددددتو  التوافددددددددددددق الدراردددددددددددد ي 

 ته بامللل األكادي ي لد  طمب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تي جامعة تكريت.وعمق

عتبدددددددر الحيددددددداة الجامعيدددددددة بدايدددددددة انتقدددددددا  الفدددددددرد مدددددددن الحيددددددداة الثانويدددددددة  لددددددد  الحيددددددداة الجامعيدددددددة فت مشةةةةةةةكلة البحةةةةةةةثامدددددددا 

وصدددددددداقات تختلددددددددف عمددددددددا والددددددد ي يحتدددددددداج الطالدددددددب  لدددددددد  التوافدددددددق للتكيددددددددف مدددددددع البيئددددددددة الجديددددددددة وتكددددددددوين عمقدددددددات اجتماعيددددددددة 

كددددددان عليدددددده تددددددي املرحلددددددة الثانويددددددة ب كمددددددا وتظيددددددر مواقددددددف عديددددددددة وأ ددددددكا  متنوعددددددة مددددددن العمقددددددات الدددددد ي  عطددددددي ليحيدددددداة معندددددددى 

ويمددددددددددبا باليشددددددددددان والحيويدددددددددة ب وأن التحددددددددددديات واملعوقدددددددددات التددددددددددي سدددددددددادت األوسددددددددددان الجامعيدددددددددة تددددددددددي البيئدددددددددة العربيددددددددددة بصددددددددددورة 

ليددددددار تددددددي نفددددددوس الطلبددددددة والتددددددي تمثددددددل تددددددي  يددددددور مؤ ددددددرات وانفعددددددا ت نفسددددددية  عامددددددة والبيئددددددة العراقيددددددة بصددددددورة خاصددددددة تركددددددت

وا ديدددددددداد القلددددددددق وا كتئدددددددداب التددددددددي تددددددددؤدي  لدددددددد  الشددددددددعور بامللددددددددل ب لدددددددد ا نجددددددددد أن املشددددددددكمت السددددددددلوكية والتددددددددي تمثددددددددل تددددددددي صددددددددعوبة 

تركدددددددددددزت مشدددددددددددكلة التركيدددددددددددز وا نتبددددددددددداه بددددددددددداملقررات الدراسدددددددددددية مدددددددددددن جدددددددددددراا القلدددددددددددق وا كتئددددددددددداب والتدددددددددددوتر وتشدددددددددددتيت األفكدددددددددددار ب لددددددددددد ا 

الدراسددددددددددة تددددددددددي تحديددددددددددد عمقددددددددددة التوافددددددددددق الدراردددددددددد ي بامللددددددددددل األكددددددددددادي ي ب ومعرفددددددددددة درجددددددددددة التوافددددددددددق الدراردددددددددد ي وامللددددددددددل ا كددددددددددادي ي 

 لد  طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تي جامعة تكريت.

التربيددددددددة  التعددددددددرف عيدددددددد  مسددددددددتو  التوافددددددددق الدراردددددددد ي وامللددددددددل األكددددددددادي ي لددددددددد  طددددددددمب كليددددددددةالةةةةةةةةل هةةةةةةةةدف البحةةةةةةةةث  وقددددددددد

 . البدنية وعلوم الرياضة للمراحل الدراسية األربعة

بنددددددددددداك فدددددددددددروق ذات د لدددددددددددة  حصدددددددددددائية بدددددددددددين التوافدددددددددددق الدرارددددددددددد ي وامللدددددددددددل األكدددددددددددادي ي لدددددددددددد   انون حثارض البةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةفاو

 طمب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للمراحل الدراسية األربعة.

 مجاالت البحث :

 . ربية البدنية وعلوم الرياضة تي جامعة تكريتاملجا  البشري : طمب كلية الت

 . 20/5/2017 - 20/11/2016املجا  الزماني : 

 . جامعة تكريت -املجا  املكاني : قاعات وممعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
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 تحديد املصطلحات :

من  مكانات وما  ستشعره من حاجات وبين بي ته بتنه " عملية تفاعل بين الفرد بما لديه  (2003الهابط , )عرفه  التوافق :

 بما ليا من خصائ  ومتطلبات مما يمكن الفرد من   باع حاجاته وتحقيق متطلباته ".

بتنه " قدرة الطالب عي    باع حاجاته و مكاناته بما فيه من خصائ  :  (2007الناصر , )عرفه  التوافق الدرا  ي :

التفاعل الطالب ا يجابي مع جامعته أو كليته وال ي يظير بوضوو تي انجا ه األكادي ي ومتطلبات مع الحياة الجامعية بتنه 

 وارتقائه ال خ  ي ".

 بتنه " الشعور التي يصيب الفرد بالضيق وا كتئاب أيناا تجريب ش يا ما   يرغب ف ها مع امللل : 
 
ويعرفيا الباحثون  جرائيا

 نق  الحافز والدافع املعنوي للتجريب ".

 عرف موقع ويكيبيديا ا لكتروني بتنه " الشعور بالفتور وعدم القدرة عي  التركيز مع انعدام املتعة تي أوجه لل األكاديمي : امل

 اليشان اليومية والشعور با حبان ويعرف بتنه فقدان ا يارة وا ستماع والرضا والحماس ".

 منهج البحث وإجراءاته امليدانية : -2

 منهج البحث : 2-1

 ستخدم الباحثون املنرج الوصفي باألسلوب املسحي ملمئمته وطبيعة الدراسة.ا

 مجتمع البحث وعينته : 2 – 3

تكددددددددددون مجتمددددددددددع الدراسددددددددددة مددددددددددن جميددددددددددع طددددددددددمب كليددددددددددة التربيددددددددددة البدنيددددددددددة وعلددددددددددوم الرياضددددددددددة تددددددددددي جامعددددددددددة تكريددددددددددت للعددددددددددام 

 (491 والبددددددددددددددالغ عددددددددددددددددبم  (ة ب الرابعددددددددددددددةاألولدددددددددددددد  ب الثانيددددددددددددددة ب الثالثدددددددددددددد للمراحددددددددددددددل الدراسددددددددددددددية األربعددددددددددددددة  2017 – 2016الدراردددددددددددددد ي 

طالددددددددب ب وأعتمددددددددد البدددددددداحثون تددددددددي اختيددددددددار عينددددددددة الدراسددددددددة عيدددددددد  الطددددددددمب وبتسددددددددلوب العينددددددددة الطبقيددددددددة العشددددددددوائية وتددددددددم تو يددددددددع 

طالدددددددددب مدددددددددن كدددددددددل مرحلدددددددددة ب  (90 اسدددددددددتبانة عيددددددددد  طدددددددددمب كليدددددددددة التربيدددددددددة البدنيدددددددددة وعلدددددددددوم الرياضدددددددددة بجميدددددددددع مراحليدددددددددا أي  (360 

 (73,31 بالطريقدددددددددة العشدددددددددوائية وبدددددددد ا تشدددددددددكل نسدددددددددبة  (التوافددددددددق الدرارددددددددد ي ب وامللدددددددددل األكددددددددادي ي وو عددددددددت مقيددددددددداس التوافدددددددددق أي 

 من مجتمع البحث والجدو  ا تي يبين ذلك :

 يبين عدد أفراد عينة البحث وفق املراحل الدراسية الصباحية (1جدول )

 النسبة املئوية العينة االستضافة املؤجلين العدد الكلي املتغيرات

 %87 130 11 7 148 األول 

 %97 90 2 0 92 الثالث

 %79 106 13 4 134 الثاني

 %92 91 3 1 98 الرابع

 وسائل جمع املعلومات : 2-3

 تحليل محتو  املصادر والدراسات العلمية الخاصة بموضوع البحث. -

 استمارة جمع البيانات. -

 الحاسبة ا لكترونية. -

 .(ا نترنيت الشبكة األولية للمعلومات  -

 مت ال خصية.املقاب -

 مقياس الدراسة : 2-4

 مقياس التوافق الدرا  ي : -

تددددددددم تقنيندددددددده وتعريبدددددددده مددددددددن قبددددددددل  (1964الزيةةةةةةةةادي , )اسددددددددتخدم البدددددددداحثون مقيدددددددداس التوافددددددددق النفسدددددددد ي الدددددددد ي صددددددددممه 

 (54 تدددددددددي مجتمدددددددددع اململكدددددددددة العربيدددددددددة السدددددددددعودية وبدددددددددو مدددددددددن مقددددددددداييس التقددددددددددير الددددددددد ات الددددددددد ي تكدددددددددون مدددددددددن  (2013الجنيةةةةةةةةةدي , )
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أوافددددددددق بدرجدددددددددة كبيددددددددرة ب أوافدددددددددق بدرجددددددددة قليلدددددددددة ب   أوافددددددددق بدرجدددددددددة كبيددددددددرة ب   أوافدددددددددق بدرجدددددددددة  بددددددددددائل  (4 فددددددددق فقددددددددرة وعيددددددددد  و 

عيددددددددددددد  التدددددددددددددوالي للفقدددددددددددددرات ا يجابيدددددددددددددة وبدددددددددددددالعكس للفقدددددددددددددرات السدددددددددددددلبية ب وبددددددددددددد لك  (1ب  2ب  3ب  4 وأعطدددددددددددددي ليدددددددددددددا أو ان  (قليلدددددددددددددة

درجددددددددددة ب وأن ارتفدددددددددداع درجددددددددددة املقيدددددددددداس  (54 درجددددددددددة وأوطددددددددددت درجددددددددددة للمقيدددددددددداس ىددددددددددي  (216 تكددددددددددون أعيدددددددددد  درجددددددددددة للمقيدددددددددداس ىددددددددددي 

يدددددددددددد  عيددددددددددد  ارتفددددددددددداع درجدددددددددددة التوافدددددددددددق الدرارددددددددددد ي األكدددددددددددادي ي لدددددددددددد  الطالدددددددددددب وبعكسددددددددددده انخفددددددددددداض درجدددددددددددة املقيددددددددددداس  شدددددددددددير  لددددددددددد  

 انخفاض نسبة التوافق الدرار ي لديه.

 مقياس امللل األكاديمي : -

بصدددددددددددددددوروها  (2013الخوالةةةةةةةةةةةةةةةدة , تيسةةةةةةةةةةةةةةةير , )اسدددددددددددددددتخدم البددددددددددددددداحثون مقيددددددددددددددداس امللدددددددددددددددل األكدددددددددددددددادي ي الددددددددددددددد ي اسدددددددددددددددتخدمه 

تنطبددددددددددق بدرجدددددددددة كبيدددددددددرة ب تنطبدددددددددق بدرجدددددددددة قليلددددددددددة ب    فقددددددددددرة مقسدددددددددمة عيددددددددد  أربعدددددددددة بددددددددددائل  (31 األوليدددددددددة حيدددددددددث تكوندددددددددت مدددددددددن 

عيددددددددددد  التدددددددددددوالي للفقدددددددددددرات ا يجابيدددددددددددة  (1ب  2ب  3ب  4 وأعطددددددددددى ليدددددددددددا أو ان  (تنطبددددددددددق بدرجدددددددددددة كبيدددددددددددرة ب   تنطبدددددددددددق بدرجدددددددددددة كبيدددددددددددرة

 وبالعكس عي  الفقرات السلبية.

 االستطالعية :التجربة  2-5

طدددددددددددمب مدددددددددددن خدددددددددددارج عيندددددددددددة الدراسدددددددددددة اختيدددددددددددروا  (10 تدددددددددددم  جدددددددددددراا التجربدددددددددددة ا سدددددددددددتطمعية عيددددددددددد  عيندددددددددددة تكوندددددددددددت مدددددددددددن 

بطريقددددددة عشددددددوائية مدددددددن جميددددددع املراحدددددددل الدراسددددددية تدددددددي كليددددددة التربيددددددة البدنيدددددددة وعلددددددوم الرياضدددددددة لبيددددددان مدددددددد  صددددددمحية مقيددددددداس 

  جراا التجربة ما يتتي :ب وكان الغرض من  (التوافق الدرار ي ب والتوافق األكادي ي 

- .
 
  عداد الصورة األول  للفقرات قبل القيام بتحليليا  حصائيا

 التتكد من وضوو املقياس ومد  تجاوب أفراد العينة للمقياس. -

 التتكد من سممة األسئلة. -

 الخطوات العلمية للمقياس : 2-6

 صياغة فقرات املقياس : 2-6-1

 مقياس التوافق الدرا  ي : -

قيددددددددداس مصدددددددددمم تدددددددددي مجتمدددددددددع اململكدددددددددة العربيدددددددددة السدددددددددعودية ب  ذ تدددددددددم  عدددددددددادة  عدددددددددداده تدددددددددي املجتمدددددددددع العراقدددددددددي بمدددددددددا أن امل

وذلددددددددددك مدددددددددددن خددددددددددم  عرضددددددددددده عيدددددددددد  مجموعدددددددددددة مددددددددددن الخبدددددددددددراا واملختصددددددددددين تدددددددددددي بدددددددددد ا املجدددددددددددا  لبيددددددددددان مدددددددددددد  اسددددددددددتخدامه ومدددددددددددد  

 (صدددددددالحة ت بد لدددددددة وتدددددددم ا تفددددددداق عيددددددد  كافدددددددة الفقدددددددرا (صدددددددالحة ب غيدددددددر صدددددددالحة ب صدددددددالحة بعدددددددد التعدددددددديل صدددددددمحيته وبد لدددددددة 

 ل ا استخدم املقياس كما بو ولم يتم تبديل أو ح ف أي فقرة.

 مقياس امللل األكاديمي : -

تدددددم عرضددددده عيددددد  مجموعدددددة مدددددن الخبدددددراا  (جامعدددددة ل  البيدددددت بمدددددا أن املقيددددداس مصدددددمم تدددددي اململكدددددة األردنيدددددة اليا دددددمية 

ضددددية ليددددتم تصددددميمه أو  عددددداده بشددددكل يمئددددم املجتمددددع وا ختصدددداص تددددي مجددددا  العلددددوم التربويددددة والنفسددددية وكدددد لك العلددددوم الريا

فقرة منه بعدد اتفداق الخبدراا واملختصدين بعددم توافدق  (19 فقرة ب وقد تم ح ف  (31 العراقي ب حيث كان املقياس مكون من 

وها النهائيددة الفقددرات املح وفددة مددع املجتمددع العراقددي ومسددتو  طلبددة كليددة التربيددة البدنيددة وعلددوم الرياضددة فتصددبح املقيدداس بصددور 

 درجة. (12 درجة وأقل درجة  (48 فقرة وب لك تكون أعي  درجة للمقياس  (12 مكون من 

 صدق املقياس : 2-6-2

وذلدددددددددددددك بعدددددددددددددرض  (التوافدددددددددددددق الدرارددددددددددددد ي ب امللدددددددددددددل األكدددددددددددددادي ي اسدددددددددددددتخدم البددددددددددددداحثون الصددددددددددددددق الظدددددددددددددابري للمقياسدددددددددددددين 

لرياضدددددددددددة ب والقيددددددددددداس والتقدددددددددددويم للتتكدددددددددددد مدددددددددددن املقياسدددددددددددين عيددددددددددد  الخبدددددددددددراا مدددددددددددن اختصددددددددددداص علدددددددددددم الدددددددددددنفس التربدددددددددددوي ب وعلدددددددددددوم ا

صدددددددددمحية فقدددددددددرات أداة الدراسدددددددددة وجدددددددددود صدددددددددياغبها ومدددددددددد  ممئمبهدددددددددا للمكدددددددددون الددددددددد ي وضدددددددددعت فيددددددددده والحكدددددددددم عليددددددددده مدددددددددن حيدددددددددث 

 نهدددددددددا تصدددددددددديح ب أو   تصدددددددددديح ب أو تصدددددددددديح بعددددددددددد التعددددددددددديل ب وتعتبددددددددددر بددددددددد ه الطريقددددددددددة مددددددددددن طددددددددددرق التتكددددددددددد مددددددددددن صدددددددددددق املقيدددددددددداس ب 

 (%75 عليدددددده تددددددي  عددددددداده مددددددن خددددددم  اتفدددددداق لجنددددددة الخبددددددراا واملختصددددددين عيدددددد  نسددددددبة وبدددددد ا النددددددوع مددددددن الصدددددددق تددددددم الحصددددددو  

 فتك ر حو  صمحية فقرات املقياس.
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 ثبات املقياس : 2-6-3

تددددددددددم الحصددددددددددو  عيدددددددددد  الثبددددددددددات للمقياسددددددددددين باسددددددددددتخدام طريقددددددددددة الفددددددددددا كرونبدددددددددداخ ب حيددددددددددث بلددددددددددغ معامددددددددددل الفددددددددددا ملقيدددددددددداس 

 .(0,82 ألكادي ي ومعامل ألفا ملقياس امللل ا (0,91  التوافق الدرار ي

 : (الصورة النهائية للمقياس)وصف املقياس وتث يته  2-7

فقددددددددرة  ذ تددددددددم ا تفدددددددداق عيدددددددد  كافددددددددة الفقددددددددرات دون تبددددددددديل أو حدددددددد ف أي  (54 تكددددددددون مقيدددددددداس التوافددددددددق الدراردددددددد ي مددددددددن 

كدددددددون فقدددددددرة لددددددد ا اسدددددددتخدم املقيددددددداس كمدددددددا بدددددددو ولدددددددم يدددددددتم تبدددددددديل أو حددددددد ف تدددددددي الفقدددددددرات ب أمدددددددا مقيددددددداس امللدددددددل األكدددددددادي ي فقدددددددد ت

فقدددددددددرة مدددددددددن املقيددددددددداس حسدددددددددب اتفددددددددداق الخبدددددددددراا واملختصدددددددددين ليصدددددددددبح األداة بصدددددددددوروها  (19 فقدددددددددرة حيدددددددددث تدددددددددم حددددددددد ف  (31 مدددددددددن 

 فقرة. (12 النهائية مكونة من 

 التطبيق النهائي للمقياس : 2-8

طالدددددددددددب مقسدددددددددددمين  لددددددددددد  املراحدددددددددددل الدراسدددددددددددية  (360 تدددددددددددم تطبيدددددددددددق املقياسدددددددددددين عيددددددددددد  عيندددددددددددة البحدددددددددددث والبدددددددددددالغ عدددددددددددددبم 

طالدددددددددب لكدددددددددل مرحلدددددددددة ومدددددددددن دون تحديدددددددددد وقدددددددددت يابدددددددددت لإلجابدددددددددة  (90 وبواقدددددددددع  (ألولددددددددد  ب الثانيدددددددددة ب الثالثدددددددددة ب الرابعدددددددددةا األربعددددددددة : 

( أمدددددددام كدددددددل فقدددددددرة وتحدددددددت البدددددددديل الددددددد ي تدددددددراه عيددددددد  املقيددددددداس ب وتدددددددم  دددددددرحه طريقدددددددة ا جابدددددددة عدددددددن املقيددددددداس بوضدددددددع عممدددددددة  

  ن ا جابددددددة تكددددددون عيدددددد  املقيدددددداس نفسدددددده يددددددم تددددددم جمددددددع مددددددن امل
 
 علمددددددا

 
ختبددددددرين و هدددددد ا تكددددددون درجددددددة املختبددددددر عيدددددد  املقيدددددداس مناسددددددبا

.
 
 ىي مجموع درجاته عي  فقرات املقياس جميعا

 الوسائل اإلحصائية املستخدمة : 2-9

التكريتةةةةةةةةةةةةةةةي والعبيةةةةةةةةةةةةةةةدي , ) (اليسددددددددددددددبة املئويدددددددددددددددة ب الوسددددددددددددددد  الحسدددددددددددددددابي ب ا نحددددددددددددددراف املعيددددددددددددددداري ب معامدددددددددددددددل ا رتبدددددددددددددددان 

 .(2002رضوان , ) (املتوس  ا فتراض ي  (1999

 رض النتائت وتحليلها ومناقشتها :ع -3

 عرض النتائت : 3-1

 ياس التوافق الدرار ي لعينة البحثيبين املتوس  الحسابي وا نحراف املعياري واملتوس  ا فتراض ي ملق (2) جدول 

 الداللة املعنوية املتوسط االفتراض ي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املتغيرات

 22,39 151,77 املرحلة األولل

 درجة 135

 معنوي 

 معنوي  19,811 166,122 املرحلة الثانية

 معنوي  37,36 143,69 املرحلة الثالثة

 معنوي  30,31 137,36 املرحلة الرابعة

يددددددددددددداس امللدددددددددددددل األكدددددددددددددادي ي لعيندددددددددددددة يبدددددددددددددين املتوسددددددددددددد  الحسدددددددددددددابي وا نحدددددددددددددراف املعيددددددددددددداري واملتوسددددددددددددد  ا فتراضددددددددددددد ي ملق (3)جةةةةةةةةةةةةةدول 

 البحث

 الداللة املعنوية املتوسط االفتراض ي االنحراف املعياري  لحسابياملتوسط ا املتغيرات

 4,14 23,18 املرحلة األولل

 درجة 30

 غير معنوي 

 غير معنوي  6,42 23,63 املرحلة الثانية

 غير معنوي  5,33 28,14 املرحلة الثالثة

 غير معنوي  7,93 26,19 املرحلة الرابعة

اك د لددة معنويدة تددي التوافدق الدراردد ي لدد  طلبددة كليدة التربيددة البدنيدة وعلددوم بند (3ب  2 نمحدظ مددن خدم  الجدددولين 

ب  ذ كانددت قيمددة املتوسدد  ا فتراضدد ي أقددل مددن قيمددة  (األولدد  ب الثانيددة ب الثالثددة ب الرابعددة الرياضددة وللمراحددل الدراسددية األربعددة 

ا املعنويددة  ذ أن طدددمب الجامعددة ينحددددرون مدددن املتوسدد  الحسدددابي ب وبدد ا يدددد  عيدد  معنويدددة املقيدداس ويعدددزو البددداحثون  لدد  بددد 

 ومتفاعلين مع البيئة الجامعية ب وب ه النتدائو 
 
نفس البيئة الجامعية ويتمتعون بنفس الخبرات مما يجعليم متوافقين دراسيا
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حسدددددابي تختلدددددف تدددددي الد لدددددة املعنويدددددة للملدددددل الدرارددددد ي األكدددددادي ي ب  ذ كاندددددت قيمدددددة املتوسددددد  ا فتراضددددد ي أعيددددد  مدددددن املتوسددددد  ال

للمراحدل الدراسددية األربعددة تددي حدين بندداك عمقددة معنويددة تدي املراحددل الدراسددية الثانيددة ب  ذ كاندت قمددة املتوسدد  الحسددابي أعيدد  

 سدواا  (األول  ب والثالثة ب والرابعة من قيمة املتوس  ا فتراض ي ب وبنا يمكن القو  بتن املراحل الدراسية الثمث 
 
األك در تدتيرا

قرار الوضددع األمنددي أو عدددم ممئمددة املقددررات أو املندداهج الدراسددية مددع وضددع الطلبددة تددي بدد ه املراحددل وسددوا كانددت مددن عدددم اسددت

التوافددق الدرارددد ي ممددا يدددؤدي  لدد   يدددور امللددل الدرارددد ي سددواا كاندددت مددن جاندددب املندداهج الدراسدددية أو اسددتخدام أسددداليب وطرائدددق 

الظددروف ب والجدددو  أدندداه يبددين قيمددة معامددل ا رتبددان بددين  التدددريس التقليديددة وعدددم تفاعددل الطالددب بشددكل مناسددب مددع بدد ه

 التوافق الدرار ي وامللل األكادي ي لعينة البحث.

 قيمة معامل ا رتبان بين التوافق الدرار ي وامللل األكادي ي لعينة البحث (4)جدول 

 عنويةالداللة امل قيمة معامل االرتباط الجدولية قيمة معامل االرتباط املحسوبة املتغيرات

 0,599 املرحلة األولل

0,205 

 معنوي 

 معنوي  0,685 املرحلة الثانية

 معنوي  0,987 املرحلة الثالثة

 معنوي  0,151 املرحلة الرابعة

 . 88ودرجة حرية  0,05عند نسبة خطت 

 مناقشة النتائت : 3-2

ي وامللدددل األكدددادي ي لدددد  طلبدددة كليدددة مدددن خدددم  النتدددائو توصدددل  ليددده البددداحثون تدددي  يجددداد العمقدددة بدددين التوافدددق الدرارددد 

التربية البدنيدة وعلدوم الرياضدة ب حيدث وجدد أن بنداك عمقدة ارتبدان لدد  عيندة البحدث ب ويعدزو البداحثون  لد  بد ا القيمدة  لد  

 مدددن اسدددتيعاب املدددواد الدراسدددية والنجددداو ف هدددا وتحقيدددق الدددتمئم بيدددنهم وبدددين البيئدددة الدراسدددية رغددد
 
م أن الطلبدددة كاندددت لدددد هم نوعدددا

 مدددن اليشدددان مقارنددددة 
 
 كثيدددرا

 
الظدددروف الصدددعبة التدددي يمدددر  هدددا الطلبددددة تدددي بددد ه البيئدددة ب وبمدددا أن الدراسدددة الجامعيددددة تتطلدددب قددددرا

بالكليددات األخددر  ب وبدد ا مدددا يتطلددب تغيددر بعددئ السدددلوكيات التددي تعددود عل هددا مدددن أجددل الدددخو   لدد  حالدددة التوافددق الم مددة التدددي 

:  ن نجدداو املؤسسددة التعليميددة تددي و يفبهددا والددتعلم بددين  (1993عبةةد الخةةالق , )أ ددار  تتضددمن لدده النجدداو تددي الدراسددة ب حيددث

 " ب أمددا 
 
 واجتماعيددا

 
 وانفعاليددا

 
 للنمددو السددنوي معرفيددا

 
" يكددون الطالددب  فقددد أ ددار (1979دسةةوقي , )املعلددم والطالددب لدديس  روفددا

 مع البيئة الدراسدية واختيدار ندو 
 
 عندما يكون متوافقا

 
ع الدراسدة بواقدع ورغبدة ذاتيدة " ب وأ دارت نتدائو الدراسدة متوافق دراسيا

 
 
 لدد  أن مسددتو  امللددل األكددادي ي لددد  طلبددة السددنة الدراسددية الرابعددة غيددر معنويددة مددن حيددث العمقددة بددين التوافددق الدراردد ي أيضددا

راسدددية قدددد تعدددرض  لددد  كاندددت غيدددر معندددوي عندددد مقارنبهدددا مدددع طلبدددة املراحدددل الدراسدددية األخدددر  ب ونجدددد طدددمب تدددي بددد ه املراحدددل الد

 عاقات كثيرة طو  فترة الدراسة من حيث الوضدع األمندي الد ي مدر  هدا الطدمب مدن هجدرة الطدمب وصدعوبة الظدروف املعيشدية 

الصعبة تي تلدك الفتدرة والشدعور بالضديق والقلدق والخدوف مدن املسدتقبل وقلدة ممارسدة األنشدطة الرياضدية وعددم التواصدل مدع 

خلدف ندوع مدن ا كتئداب والتدوتر والخدوف مدن املجيدو  مثلمدا كدان معتداد عليده وبالتدالي أد   لد   يدور ا خدرين ب كدل بد ه األمدور 

نددوع مددن امللددل والاددجر لددد  الطلبددة  ضددافة  لدد  الظددروف القاسددية خددم  فتددرة الترجيددر ألقسددري ب وبدد ا مددا انعكددس عيدد  نتيجددة 

 رف أمني غير مستقر مع جو درار ي غير ممئم تي الجامعة  التوافق الدرار ي األكادي ي ب ونجد أن الطمب كلما مر وجودبم تي

كانت  (الثانية ب الثالثة  اد مستو  امللل األكادي ي لد هم أك ر ب أما النتيجة التي جاات لصالح مستو  طلبة السنة الدراسية 

مسددتو  الطددمب تدي بدد ه السددنة ب فقدد  عددز  ذلددك  لد  أن  (األولدد  ذات د لدة معنويددة عاليددة عندد مقددارنبهم مددع السدنة الدراسددية 

الدراسدددية لددددم  عددددانوا مددددن الظددددرف األمنددددي الغيددددر املمئددددم مقارنددددة مدددع مسددددتو  السددددنة الرابعددددة ممددددا يجعليددددم يفكددددرون تددددي التحصدددديل 

 لقو  
 
" الحالة النفسدية املثيد   عدد  (2000راتب , )الدرار ي األكادي ي وتي بيئة جامعية بعيدة عن الضغوطات النفسية طبقا

ة نفسددية لددد  الطالددب حيددث  سددتطيع خمليددا تحقيددق أفضددل نتيجددة " وأن  يددادة الخبددرة الجامعيددة تددؤدي  لدد   يددادة أفضددل وهيئدد

 
 
"  ن التعدداون تددي املشدداركة التددي يحتاجيددا ا نسددان تددي الحيدداة  (2005املحمةةداوي , ) التوافددق النفسدد ي والدراردد ي وكمددا قددا  أيضددا

 ة متوافقة ".يتطلب نشان ومشاركة اجتماعية مستقلة وبناا شخصي
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 االستنتاجات : -4

 وجود عمقة ارتبان بين التوافق الدرار ي وامللل األكادي ي لد  طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. -

غيددددددددر معنويددددددددة مددددددددن حيددددددددث العمقددددددددة بددددددددين التوافددددددددق  (الرابعددددددددة  ن مسددددددددتو  امللددددددددل األكددددددددادي ي لددددددددد  طلبددددددددة السددددددددنة الدراسددددددددية  -

 مقارنبهم مع طلبة املراحل الدراسية األخر .الدرار ي وامللل األكادي ي عند 

 (.نبهم مع السنة الدراسية  األول كانت ذات د لة عالية عند مقار  (الثانية ب والثالثة  ن مستو  طلبة السنة الدراسية  -

 التوصيات : -5

ي العمليددددددددددددة ضدددددددددددرورة ا بتمدددددددددددام بموضددددددددددددوع التوافدددددددددددق الدراردددددددددددد ي وامللدددددددددددل األكددددددددددددادي ي ألنهمدددددددددددا  عتبددددددددددددران الركيدددددددددددزة األساسددددددددددددية تددددددددددد -

 التعليمية من حيث نجاحيا وفشليا تي الوس  الجام ي.

التندددددددوع تدددددددي اسدددددددتخدام أسددددددداليب وطدددددددرق التددددددددريس املناسدددددددبة التدددددددي تمئدددددددم مسدددددددتو  و دددددددروف الطلبدددددددة ليحدددددددد مدددددددن امللدددددددل التدددددددي  -

 تواجه طلبة الجامعة.

  جراا دراسات مشا هة عي  طمب الكليات األخر  تي الجامعة. -

 املراجع :

 .(1978القابرة ب مكتبة الخان ي ب  :  اسة سيكولوجية التكيفدر مصطفى في ي ؛  1

 فاعليةةةةةةة مةةةةةةنهج وحةةةةةةدة الخبةةةةةةرة املتكاملةةةةةةة فةةةةةةي التوافةةةةةةق النفسةةةةةة ي واالجتمةةةةةةاعي ألطفةةةةةةال الريةةةةةةاضلقدددددداا محفددددددو  أحمددددددد ؛  2

 .(1979رسالة ماجستير غير ميشورة ب جامعة املوصل ب  : 

 .(1979الزقا يق ب جامعة  :  3ب ن علم النفس ودراسة التوافقكما  دسوقي ؛  3

 .(1993ا سكندرية ب دار املعرفة الجامعية ب  :  أصول الصحة النفسيةأحمد عبد الخالق ؛  4

:  رياضةةةةةةةةة املشةةةةةةةة ي ومةةةةةةةةدخل لتحقيةةةةةةةةق الصةةةةةةةةحة النفسةةةةةةةةية والبدنيةةةةةةةةةأسددددددددامة كامددددددددل راتددددددددب و بددددددددرابيم عبددددددددد ربدددددددده خليفددددددددة ؛  5

 .(1998القابرة ب دار الفكر العربي ب  

املوصدددددددل  :  التطبيقةةةةةةةات اإلحصةةةةةةةائية فةةةةةةةي بحةةةةةةةوث التربيةةةةةةةة الرياضةةةةةةةيةمدددددددد العبيددددددددي ؛ ود دددددددع ياسدددددددين التكريتدددددددي وحسدددددددن مح 6

 .(1999ب دار الكتب للطباعة واليشر ب 

دراسدددددددددة ميدانيدددددددددة عدددددددددن طلبدددددددددة الجامعدددددددددة األردنيدددددددددة ب  :  التوافةةةةةةةةةق األكةةةةةةةةةاديمي لةةةةةةةةةدى طلبةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةاتريددددددددداض ملكدددددددددوش ؛  7

 .(1999عمان ب املجلد الخامس عشر ب العدد األو  ب 

القدددددددددابرة ب دار  :  اإلحصةةةةةةةةةاء الوصةةةةةةةةةفي فةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةوم التربيةةةةةةةةةة البدنيةةةةةةةةةة وعلةةةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةةةةدين رضدددددددددوان ؛ محمدددددددددد نصدددددددددر الددددددددد 8

 .(2002الفكر العربي ب 

 (.2003ب املكتب الجام ي الحديث ب  ا سكندرية :  1ب ن التوافق والصحة النفسيةمحمد السيد الياب  ؛  9

توافق النفسةةةةةةةةةة ي واالجتمةةةةةةةةةةاعي لةةةةةةةةةةدى طلبةةةةةةةةةةة األفكةةةةةةةةةةار الةةةةةةةةةةال عقالنيةةةةةةةةةةة وعالقتةةةةةةةةةةه بةةةةةةةةةةالسدددددددددد ى خليددددددددددل حسددددددددددين العيددددددددددي بددددددددددك ؛  10

 .(2004رسالة ماجستير غير ميشورة ب كلية التربية ب جامعة املوصل ب   : جامعة املوصل

 فةةةةةةي مةةةةةةادة اللغةةةةةةة الفرنسةةةةةةية وعالقتةةةةةةه أمدددددداني محمددددددد ناصددددددر ؛  11
ً
التوافةةةةةةق املدر ةةةةةة ي عنةةةةةةد املتفةةةةةةوقين واملتةةةةةةاخرين تحصةةةةةةيال

 .(2006ير ميشورة ب كلية التربية ب جامعة دمشق ب رسالة ماجست :  بالتحصيل الدرا  ي في هذه املادة

التوافةةةةةةةةةق الدرا ةةةةةةةةة ي وعالقتةةةةةةةةةه بالتحصةةةةةةةةةيل الدرا ةةةةةةةةة ي وامليةةةةةةةةةل العلمةةةةةةةةةي واألدبةةةةةةةةةي لةةةةةةةةةدى طلبةةةةةةةةةة جبدددددددددار بدددددددددم  الجنيددددددددددي ؛  12

 .(2013, جامعة أم القرى ,  رسالة ماجستير ميشورة ب :  الجامعة

دراسةةةةةةةةةةية الرابعةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي كليةةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةةة بنةةةةةةةةةةاء مقيةةةةةةةةةةاس السةةةةةةةةةةلوك التةةةةةةةةةةوافقي لطةةةةةةةةةةالب السةةةةةةةةةةنة الوليةةةةةةةةةةد خالةةةةةةةةةةد رجةةةةةةةةةةب    13

 .(2013ب  63ب العدد  19مجلة الرافدين للعلوم الرياضية ب املجلد  :  الرياضية / جامعة املوصل

مجلدددددددددة املندددددددددارة ب  :  امللةةةةةةةةةل األكةةةةةةةةةاديمي لةةةةةةةةةدى طلبةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة العلةةةةةةةةةوم التربويةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي جامعةةةةةةةةةة آل البيةةةةةةةةةتتيسددددددددير الخوالددددددددددة ؛  14

 .(2013ب  1العدد  ب 19املجلد 
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 مقياس التوافق (1ملحق )

 الفقرات ت
تنطبق بدرجة 

 كبيرة

 تنطبق بدرجة

 قليلة

 التنطبق بدرجة

 كبيرة

 التنطبق بدرجة

 قليلة

     بل تتفق الدراسة مع ميولك وابتمامك 1

2 
بددددددل تعتقدددددددد انددددددده  فائددددددددة مددددددن التعلددددددديم  ذا مدددددددا قدددددددورن بددددددداملين 

 األخر  
    

3 
ل بددددددل تعتقددددددد بددددددان معظددددددم املددددددواد الدراسددددددية صددددددعبة ويسددددددتحي

 فيميا
    

     بل تقلق لفترة طويلة اذا تعرضت  بانة من احد الناس 4

     بل يتجابلك  ممئك تي بعئ املواقف 5

     بل ترتبك بسرعة تي ابس  األمور  6

     بل تتفق دراستك مع ميولك وابتمامك 7

     بل تساعد  ممئك اذا طلبوا منك عونا 8

     مشاكل كثيرةبل تبكي بسرعة اذا قابلتك  9

     بل تشعر غالبا بالضيق مع بداية اليوم الدرار ي 10

     بل عمقتك بوالديك طيبة 11

     بل تمنيت  ن تعود طفم 12

     بل لديك رغبة قوية تي الدراسة 13

14 
بددددددل تشددددددعر بعواطددددددف متناقضددددددة مددددددن الحددددددب والكرابيددددددة نحددددددو 

 بعئ  فراد أسرتك
    

     املدرسين  شعرون نحوك باملودةبل تعتقد  ن معظم  15

16 
بددل تعتقددد بتنددك كنددت تددي املاضدد ي أك ددر سددعادة ممددا أنددت عليدده 

 أ ن
    

     بل تفضل التغيب عن املدرسة كلما استطعت ذلك 17

     بل تشعر عادة بحرج من ا تصا  باملدرسين 18

19 
بددددل تفضددددل  ن تعددددي  تددددي عددددالم األحددددمم بددددد  مددددن التفكيددددر تددددي 

 الواقع
    

     بل تشعر  ن املدرسين أناس متعسفين 20

     بل تشعر بان املستقبل مظلم باليسبة لك 21

     بل تشعر بتنك اقل من  ممئك من الناحية العقلية 22

     بل تجد ت جيعا من والدك عي  الدراسة وا نتظام ف ها 23

24 
بددددل سددددبق  ن تمنيددددت املددددوت لنفسددددك تددددي بعددددئ األحيددددان حتددددى 

 عد عن الدنيا وما ف هاتب
    

     بل  عتقد والدك  ن معظم أفعالك خاطئة 25

     بل تفيم غالبا الدوافع وراا تصرفاتك 26

     بل تتجنب مقابلة الناس غالبا 27

28 
بل تشعر  ن بعئ قدراتك ال بنية اقدل مدن  ممئدك تدي مثدل 

 سنك
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 الفقرات ت
تنطبق بدرجة 

 كبيرة

 تنطبق بدرجة

 قليلة

 التنطبق بدرجة

 كبيرة

 التنطبق بدرجة

 قليلة

     ة طويلة ذا تعرضت  بانة بعئ الناس فيل تقلق لفتر  29

     بل  شرد ذبنك كثيرا  يناا الحص  30

     بل تشعر بالصداع ودوخة دون سبب 31

     بل تشعر برغبة تي النوم تي معظم األحيان 32

     بل تتشاجر كثيرا مع  خوانك 33

     بل تتردد كثيرا تي  ن تست  املدرس عما   تفيمه 34

     ي مشروع مابل تحب  ن تتعاون مع أخواتك ت 35

36 
بل تخش ى ا جابة عيد  سدؤا  املددرس بدالرغم مدن اندك تعدرف 

 ا جابة الصحيحة
    

     بل عمقتك بإخوانك طيبة 37

     بل تشعر بالتعب وا نهاك الشديد عند استيقا ك صباحا 38

     بل تراودك الرغبة كثيرا تي الخروج من الحصة  يناا الشرو 39

     ة تي تكوين الصداقاتبل تجد سيول 40

41 
بدددل تضدددطرب اضدددطرابا  دددديدا عندددد دخدددو  ا متحدددان لدرجدددة 

 تمنعك من امل اكرة
    

     بل تشعر برغبة  ديدة تي اليرب من املنز   42

     بل تشعر بال نب  ذا تتخرت عن الدوام املدرر ي 43

     بل تثق بنفسك تي مواجية املواقف الجديدة 44

     ك موضع تقدير من  ممئكبل تشعر ان 45

     بل يقرر ا خرون ما يجب  ن تفعله غالبا 46

     بل تحاو  ا ستفادة من املعلومات من كتب خارجية 47

     بل وهتم كثيرا بتمور البيت عندكم 48

      ذا عرفت انك لن تضب  وأنت تغ  فيل تفعل ذلك 49

     بل تعتبر نفسك شخصا مشاغبا تي الفصل 50

     بل تشعر بان معظم أبدافك واقعية ويمكن تحقيقيا 51

52 
بدددل تعتقدددد  ن الكددد ب بدددو أفضدددل الطدددرق التدددي يجدددب  ن ييجدددت 

  ل ها الفرد للتخل  من مشكمته
    

     بل تضعف عزيمتك عندما تفشل ألو  مرة من عمل معين 53

     بل أنت راض عن نفسك عموما 54
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 امللل األكادي يمقياس  (2ملحق )

 الفقرات 
تنطبق 

 بدرجة كبيرة

 تنطبق بدرجة

 قليلة

 التنطبق بدرجة

 كبيرة

 التنطبق بدرجة

 قليلة

1 
تجعلندددددي طرائددددددق التددددددريب املسددددددتخدمة ا دددددعر بددددددان الوقدددددت تددددددي 

 املحاضرة  سير بب ا  ديد
    

     معظم املدرسين  ستخدمون طرائق تدريس مملة 2

3 
تددددددي املحاضددددددرات بسددددددبب طددددددرق افقددددددد التواصددددددل مددددددع األسددددددات ة 

 تدريسيم التقليدية
    

4 
تجعلنددددددي طرائددددددق التدددددددريس التددددددي  سددددددتخدميا معظددددددم األسددددددات ة 

 ا عر بالاجر
    

5 
ا دددددددعر با سدددددددتياا بسدددددددبب قلدددددددة التفاعدددددددل بيندددددددي وبدددددددين أسدددددددات تي 

 بسبب طرائق تدريسيم غير الفعالة
    

6 
ا ددعر بددان معظددم املحاضددرات يقيلددة عيدد  نفسدد ي تددي املحاضددرة 

 ر بب ا  ديديم
    

7 
 ددددكلت تددددي طرائددددق التدددددريس اململددددة التددددي  سددددتخدميا كثيددددر مددددن 

 األسات ة اتجابا سلبيا نحو التعلم
    

8 
تجعلنددددددي طرائددددددق التدددددددريس النظريددددددة الجافددددددة التددددددي  سددددددتخدميا 

 بعئ األسات ة ا عر بعدم ا رتياو تي الكثير من املحاضرة
    

     ة القير واملعاناةتسبب لي معظم طرائق التدريس املستخدم 9

10 
أر   ن مددددن مصددددادر امللددددل لدددددي بددددو وجددددود كثيددددر مددددن الحددددواجز 

 بيني وبين أسات تي تي املحاضرات بسبب طرائق التدريس
    

      فادتي من املحاضرات محدودة بسبب سوا التدريس 11

     تسيم طرائق التدريس غير املثيرة تي كرىي للتعلم 12
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 واجه مدرب السباحة في االندية العراقيةاملعوقات التي ت
  

 3محمد حسن جبر, م.م 2وليد خالد عبد الهادي, م.د 1أ.م.د حسنين عبد الواحد عباس شعيلة
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة القاسم الخضراا  -العراق  1
 اضةكلية التربية البدنية وعلوم الري -جامعة كلية املستقبل ال -العراق  2
 املديرية العامة لتربية بابل - و ارة التربية -العراق  3

 

بدددددددددفت الدراسددددددددة الدددددددد  التعددددددددرف عيدددددددد  املعوقددددددددات التددددددددي تواجدددددددده مدددددددددرب السددددددددباحة تددددددددي ا نديددددددددة العراقيددددددددة ب ومددددددددن خددددددددم  

يدددددددددد ه الرياضدددددددددة ب وجددددددددددو بنددددددددداك مشددددددددددكمت عمدددددددددل البددددددددداحثين كمددددددددددربين لرياضدددددددددة السددددددددددباحة ب وبا ضدددددددددافة الددددددددد  كدددددددددونهم  عبدددددددددين ل

دربي السدددددددددددددددباحة وتعدددددددددددددديقيم عيدددددددددددددد  ا رتقددددددددددددددداا بمسددددددددددددددتو  المعبدددددددددددددددين ومشدددددددددددددداركة األنديددددددددددددددة تدددددددددددددددي البطددددددددددددددو ت الداخليدددددددددددددددة تواجدددددددددددددده مدددددددددددددد

والخارجيدددددددةب ولعدددددددل أبدددددددر  بددددددد ه املشدددددددكمت ىدددددددي قلدددددددة ا بتمدددددددام بالرياضدددددددات الفرديدددددددة عيددددددد  مسدددددددتو  العدددددددراق  ضدددددددافة  لددددددد  الددددددددعم 

تحدددددددددادب وقلدددددددددة الخبددددددددددرات مدددددددددن خدددددددددم  عدددددددددددم املدددددددددادي وا عممدددددددددي وتطددددددددددوير املددددددددددربين وقلدددددددددة الدددددددددددورات التدريبيدددددددددة عيددددددددد  مسددددددددددتو  ا 

املعرفددددددددة بالقدددددددددرات البدنيددددددددة وا داريددددددددة واملياريددددددددة والخططيددددددددة والتنظيميددددددددة والصددددددددحية وسددددددددبل انتقدددددددداا المعبددددددددين النا ددددددددئينب تددددددددم 

اختيددددددددار عيندددددددددة الدراسددددددددة بالطريقدددددددددة العمديددددددددة مدددددددددن مدددددددددربي السدددددددددباحة تددددددددي األنديدددددددددة العراقيددددددددة حيدددددددددث بلددددددددغ عددددددددددد عينددددددددة الدراسدددددددددة 

( مدددددددددددرب وقددددددددددد تددددددددددم اسددددددددددتبعاد عدددددددددددد مددددددددددن املدددددددددددربين 80حيددددددددددث كددددددددددان مجتمددددددددددع الدراسددددددددددة يحتددددددددددوي عيددددددددد    ( مدددددددددددرب50ا ساسدددددددددية  

( مدددددددددددددربين كعينددددددددددددة 10او عدددددددددددددم اكمددددددددددددا  األسددددددددددددتمارة كمددددددددددددا حدددددددددددددد   ( مدددددددددددددرب لعدددددددددددددم اسددددددددددددتيفائهم  ددددددددددددرون العينددددددددددددة20عددددددددددددددبم  

معبدددددددددددينب أسدددددددددددتطمعية .ومدددددددددددن ابدددددددددددم ا سدددددددددددتيتاجات التدددددددددددي توصدددددددددددل ال هدددددددددددا الباحدددددددددددث: تدددددددددددوفير مبدددددددددددالغ خاصدددددددددددة لعقدددددددددددود املددددددددددددربين وال

تخصدددددددددي  ميزانيدددددددددة للمعسدددددددددكرات التدريبيدددددددددة الخارجيدددددددددة واملشددددددددداركة تدددددددددي البطدددددددددو ت الخارجيدددددددددةب تخصدددددددددي  مكافئدددددددددات وحدددددددددوافز 

لمعبددددددددددددين واملدددددددددددددربين الجيدددددددددددددينب عمددددددددددددل ا تحدددددددددددداد عيدددددددددددد  تطدددددددددددددوير املدددددددددددددربين بشددددددددددددكل مسددددددددددددتمر مددددددددددددن خددددددددددددم  الدددددددددددددورات التدريبيدددددددددددددة 

ب أنشددددددددددددداا مراكدددددددددددددز تدريبيدددددددددددددة الخارجيدددددددددددددةب رسدددددددددددددم خطدددددددددددددة ووضدددددددددددددع ابدددددددددددددداف لمتحددددددددددددداد تتناسدددددددددددددب مدددددددددددددع ا مكاندددددددددددددات 
 
املتدددددددددددددوفرة حاليدددددددددددددا

للنا دددددددئين تدددددددي املحافظددددددداتب وضددددددددع معدددددددايير خاصدددددددة  نتقدددددددداا النا دددددددئينب تحديدددددددد واجبدددددددات املسددددددددؤولين با تحددددددداد واألنديدددددددة وعدددددددددم 

األ دواجيددددددددة تددددددددي املناصددددددددبب نشددددددددر واددددددددي يقافددددددددة رياضددددددددة السددددددددباحة مددددددددن خددددددددم  عقددددددددد الندددددددددوات وتفعيددددددددل الدددددددددور األعممددددددددي وضددددددددع 

  أايدددددددام األسدددددددبوع بمدددددددا يتناسدددددددب مدددددددع دراسدددددددبهمب أنشددددددداا جيدددددددل جديدددددددد مدددددددن البدددددددراعم والبددددددددا بعمدددددددل تخطدددددددي  سدددددددليم لمعدددددددب خدددددددم

خطددددددددددددة طويلددددددددددددة األمددددددددددددد أليصدددددددددددداليم الدددددددددددد  مسددددددددددددتو  البطددددددددددددو ت األسدددددددددددديوية والعامليددددددددددددة وتحقيددددددددددددق األنجددددددددددددا ب وضددددددددددددع معددددددددددددايير ألختيددددددددددددار 

الدددددددددد  القيددددددددددام بدراسددددددددددات توجدددددددددده األتحدددددددددداد  سددددددددددواا تددددددددددي األنديددددددددددة او تددددددددددي األتحدددددددددداداتب اشددددددددددخاص كفددددددددددوؤين ألدارة رياضددددددددددة السددددددددددباحة

 من قبل ا تحاد أو النادي. تحديد الواجبات ا دارية لحل جميع مشكمت املدربين والعملية التدريبيةب

 : مدرب ب األندية العراقية ب السباحة الكلمات املفتاحية
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Obstacles facing the swimming coach in Iraqi clubs 
The study aimed to identify the obstacles facing swimming coaches in Iraqi clubs, All scientific efforts 

were directed by specialists In the specialized field of sports By doing espcially research Which solves different 

problems associated with swimming , As well as communication to scientific solutions ,for Reaching the players 

to the world sports level, Relying on what has been developed by science, And through the work of researchers 

as swimming coaches, They find there are problems facing swimming coaches , that impedes the upgrading of 

the players And the clubs’ joining in internal and external tournaments Perhaps the most important of these 

problems is the lack of interest in individual sports at the level of Iraq, In addition to material and media support 

and The development of trainers and the lack of training courses And the lack of experience by not knowing with 

capabilities Physical, administrative skill and healthy.....The study sample was selected in a deliberate way From 

the swimming coach in the Iraqi clubs, Where the number of the main study sample(50) coaches , Where the 

study community contains(80) coaches , and It has been excluded (20) coaches because not met the most 

important conditions of the sample and we choice (10) coaches as reconnaissance sample . It is the most 

important conclusions: Providing special sums for contracts coaches and players . Allocate a budget for external 

training. Allocate rewards and incentives to players. The Federation is working to develop coaches continuously. 

Draw a plan and set goals for the Federation. Establishing training centers for juniors in the cities. Setting special 

criteria for the selection of juniors players. Determine the duties of officials in the Federation and clubs. 

Spreading awareness of the culture of swimming. Develop proper planning for the player during the days of the 

week in proportion to their studies, establish a new generation of buds and start making a long-term plan to 

bring them to the level of Asian and international championships and achieve achievement, set criteria for 

selecting competent people to manage swimming sport, whether in clubs or in federations, the federation 

directed to do Conducting studies to solve all the problems of coaches and the training process, defining 

administrative duties by the federation or the club. 

Keywords: coach, Iraqi clubs, swimming 
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 : التعريف بالبحث -1

تعتبدددددددددر رياضدددددددددده السددددددددددباحة  حدددددددددد  أبددددددددددم الرياضددددددددددات التنافسددددددددددية والتدددددددددي تطدددددددددددورت بديدددددددددددا أسددددددددداليب وطددددددددددرق التدددددددددددريب  لدددددددددد  

جانددددددددب تقنددددددددين األحدددددددددما  التدريبيددددددددة وكددددددددد لك تحسددددددددين األداا امليددددددددار  بديددددددددددف الوصدددددددددو   لددددددددد  أفدضددددددددددل مسددددددددتويات ا نجددددددددا ب ممدددددددددا 

ذلدددددددك  لددددددد  حددددددددوث تقددددددددم ملمدددددددوس تدددددددي كافدددددددة األرقدددددددام القياسدددددددية تدددددددي السدددددددنوات األخيدددددددرة. ويرجدددددددع ذلدددددددك  لددددددد  توجيددددددده أسددددددداليب أد  

البحددددددددث العل ددددددددي نحددددددددو تحليددددددددل الكثيددددددددر مددددددددن املشددددددددكمت التددددددددي تقددددددددف تددددددددي سددددددددبيل تحقيددددددددق بدددددددد ه األبدددددددددافب والوصددددددددو   لدددددددد  أنسددددددددب 

 (7:1 الحلو  لي ه املشكمت ووضع نظريات علمية لمرتقاا بمستو  السباحين.

وللسددددددددددباحة متطلباوهددددددددددا البدنيددددددددددة والو يفيددددددددددة الخاصددددددددددة والتددددددددددي تختلددددددددددف عددددددددددن سددددددددددائر الرياضددددددددددات التنافسددددددددددية األخددددددددددر ب 

ف دددددددددددي تتطلدددددددددددب مجيدددددددددددود بددددددددددددني  ائدددددددددددد للمحافظدددددددددددة عيددددددددددد  وضدددددددددددع الجسدددددددددددم األفقدددددددددددي تدددددددددددي املددددددددددداا وحركدددددددددددة الجسدددددددددددم ضدددددددددددد املقاومدددددددددددات 

 (13: 1 املختلفة داخل الوس  املا ي.

بتنهدددددددددددددا  حدددددددددددددد  أندددددددددددددواع الرياضدددددددددددددات املائيدددددددددددددة والتدددددددددددددي تسدددددددددددددتخدم  السدددددددددددددباحة (2022)وعةةةةةةةةةةةةةرف محمةةةةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةةةةي القةةةةةةةةةةةةةط " 

ا رتقدددددددددددداا بكفائددددددددددددة  الوسدددددددددددد  املددددددددددددا ي كوسدددددددددددديلة للتحددددددددددددرك وذلددددددددددددك عددددددددددددن طريددددددددددددق حركددددددددددددات الدددددددددددد راعين والددددددددددددرجلين والجدددددددددددد ع بغددددددددددددرض

 (12: 9 ا نسان بدنيا وميارية وعقلية واجتماعية .

حريددددددددك كدددددددددل عضدددددددددمت الجسدددددددددم وتعتبددددددددر رياضدددددددددة السدددددددددباحة مددددددددن ابدددددددددم الرياضدددددددددات املتكاملدددددددددة ب حيددددددددث أنهدددددددددا تدددددددددؤدي  لددددددددد  ت

الحركددددددددة و ىددددددددي الصددددددددفات التددددددددي يحتاجيددددددددا أي ریاضدددددددد ى يمددددددددارس اي نددددددددوع مددددددددن أنددددددددواع  وتكسددددددددب الجسددددددددم مرونددددددددة ور دددددددداقة تددددددددي

 (4: 1 .الرياضة 

السدددددددددددباحة با ضدددددددددددافة الددددددددددد   أحدددددددددددواضأن رياضدددددددددددة السدددددددددددباحة تعتبدددددددددددر مدددددددددددن الرياضدددددددددددات الصدددددددددددعبة نظدددددددددددرا لصدددددددددددعوبة تدددددددددددوفر 

 . دريبا جيزة وا دوات التي تساعد املدربين تي الت

اذا وجيددددددددت كافدددددددددة الجيددددددددود العلميدددددددددة مددددددددن قبدددددددددل املتخصصددددددددين تدددددددددي املجددددددددا  الرياضددددددددد ي التخص دددددددد ي عدددددددددن طريددددددددق  جدددددددددراا 

البحدددددددددددوث الخاصدددددددددددة والتدددددددددددي تعدددددددددددالج مختلدددددددددددف املشددددددددددداكل املرتبطدددددددددددة باليشدددددددددددان. عامدددددددددددة وكددددددددددد لك التوصدددددددددددل  لددددددددددد  الحلدددددددددددو  العلميدددددددددددة 

مدددددددا اسدددددددتحديه العلدددددددم مدددددددن أسدددددددس ونظريدددددددات للوصدددددددو  بدددددددالمعبين  لددددددد  املسدددددددتويات الرياضدددددددية العامليدددددددة معتمددددددددين تدددددددي ذلدددددددك عيددددددد  

علميدددددددددة ب كمدددددددددا تسدددددددددابق العلمددددددددداا تدددددددددي مدددددددددن دو  العدددددددددالم تدددددددددي تنددددددددداو  املشددددددددداكل التدددددددددي تتعلدددددددددق باألنشدددددددددطة الرياضدددددددددية والددددددددددليل عيددددددددد  

ذلدددددددك بدددددددو مدددددددا حققددددددده أبطدددددددا  بددددددد ه الددددددددو  عيددددددد  املسدددددددتويين العدددددددال ي واألوليمبدددددددي تدددددددي تحطددددددديم األرقدددددددام القياسدددددددية ب ويرجدددددددع ذلدددددددك 

تدددددددي  عدددددددداد المعدددددددب تدددددددي جميدددددددع الندددددددوا ت بدنيدددددددة ومياريدددددددة وخططيدددددددة ونفسدددددددية با ضدددددددافة الددددددد  تدددددددوفير العلدددددددوم التدددددددي تسددددددديم   لددددددد 

 جميع مستلزمات العملية التدريبية.

ومدددددددددددن خدددددددددددم  عمدددددددددددل البددددددددددداحثين كمددددددددددددربين لرياضدددددددددددة السدددددددددددباحة ب وبا ضدددددددددددافة الددددددددددد  كدددددددددددونهم  عبدددددددددددين ليددددددددددد ه الرياضدددددددددددة ب 

اا بمسددددددددتو  المعبدددددددددين ومشدددددددداركة األنديددددددددة العراقيدددددددددة تواجددددددددده مدددددددددربي السددددددددباحة وتعددددددددديقيم عيدددددددد  ا رتقدددددددد وجدددددددددو بندددددددداك مشددددددددكمت

تدددددددددي البطدددددددددو ت األسدددددددددديوية واألوملبيدددددددددة والعامليددددددددددةب ولعدددددددددل أبدددددددددر  بدددددددددد ه املشدددددددددكمت ىددددددددددي قلدددددددددة ا بتمدددددددددام بالرياضددددددددددات الفرديدددددددددة عيدددددددددد  

مسدددددددتو  العدددددددراق  ضدددددددافة  لددددددد  الددددددددعم املدددددددادي وا عممدددددددي وتطدددددددوير املددددددددربين وقلدددددددة الددددددددورات التدريبيدددددددة عيددددددد  مسدددددددتو  ا تحدددددددادب 

الخبدددددددرات مدددددددن خددددددددم  عددددددددم املعرفدددددددة بالقدددددددددرات البدنيدددددددة وا داريدددددددة واملياريدددددددة والخطيطددددددددة والتنظيميدددددددة والصدددددددحية وعدددددددددم  وقلدددددددة

 املشاركات تي البطو ت الخارجية وسبل انتقاا المعبين النا ئين.

ممدددددددا دفدددددددع البددددددداحثين بدددددددتجراا دراسدددددددة لتحديدددددددد املشدددددددكمت التددددددددي تعيدددددددق العمليدددددددة التدريبيدددددددة مدددددددن حيدددددددث نوعيدددددددا ودرجددددددددة 

ميبهدددددددا لوضدددددددع أولويدددددددات ملعالجاوهدددددددا ألن تدددددددرك بددددددد ه املشدددددددكمت دون دراسدددددددة علميدددددددة سدددددددوف يجعليدددددددا تتفددددددداقم وبالتدددددددالي يصددددددددعب أب

معالجبهدددددددددا ووضدددددددددع حلدددددددددو  ليدددددددددا فيمدددددددددا بعددددددددددب و ن التصددددددددددي ليددددددددد ه املشدددددددددكمت بالدراسدددددددددة والعدددددددددمج سيسددددددددداعد تدددددددددي الوصدددددددددو   لددددددددد  

 اليدف امليشود.

 أهداف الدراسة :

 لرياضة السباحة تي ا ندية العراقية . فة التي تواجه العملية التدريبةالتعرف عي  أبم املشكمت املختل -
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 حدود الدراسة :

 املجا  البشري : مدربي اندية الدرجة ا ول  بفعالية السباحة .

 م .20/7/2021 - 20/5/2021املجا  الزمني: 

 لسباحة .املجا  املكاني : اندية الدرجة ا ول  املشاركة تي بطولة ا تحاد املركزي ل

 اجراءات الدراسة : -2

 منهج الدراسة: 2-1

 . ملمئمته لطبيعة الدراسة استخدم الباحثان املنرج الوصفي با سلوب املسحي

 مجتمع الدراسة : 2-2

 مددددددددو عين عيدددددددد  90يتكددددددددون مجتمددددددددع البحددددددددث مددددددددن مدددددددددربي السددددددددباحة تددددددددي ا نديددددددددة العراقيددددددددة والبددددددددالغ عددددددددددبم  
 
( مدددددددددربا

 وطني.أندية العراق واملنتخب ال

 مجتمع الدراسة : 2-

 مدددددددددو عين عيدددددددددد  أنديددددددددددة 90يتكدددددددددون مجتمددددددددددع البحددددددددددث مدددددددددن مدددددددددددربي السددددددددددباحة تدددددددددي ا نديددددددددددة العراقيددددددددددة والبدددددددددالغ عددددددددددددبم  
 
( مدددددددددددربا

 العراق واملنتخب الوطني.

 عينة الدراسة : 2-3

( مدددددددددددربا مددددددددددن مجتمددددددددددع البحددددددددددثب وقددددددددددد 70تددددددددددم اختيددددددددددار العينددددددددددة بالطريقددددددددددة العمديددددددددددة مددددددددددن مدددددددددددربي السددددددددددباحة بواقددددددددددع  

 ترن الباحث عند اختيار العينة ما ييي : أ 

 سنوات .  5 أن   تقل خبراوهم التدريبية عن 1

 ( سنة.65- 30تراوحت أعماربم بين   2

 ان يكونوا قد  اركوا اخر يمث بطو ت اقاميا ا تحاد العراقي للسباحة . 3

 ( مدربا وذلك لعدم تطابقيم لشرون عينة البحث. 17تم استبعاد   -

 مدددددددددددن مجتمدددددددددددع البحدددددددددددث وخدددددددددددارج العيندددددددددددة 10ممت العلميدددددددددددة  سدددددددددددتمارة ا سدددددددددددتبيان عيددددددددددد  عددددددددددددد  تدددددددددددم أيجددددددددددداد املعدددددددددددا -
 
( مددددددددددددربا

 األساسية.

 ( استمارة استبيان من التجربة األساسية وذلك لعدم اكتما  أجاببهم .3تم استبعاد عدد   -

 وكما مبين تي الجدو  رقم  50بلغ أجمالي  جم عينة البحث األساسية   -
 
 (.1( مدربا

 توصيف عينة البحث (1جدول)

 عدم اكتمال أجابتهم االستمارات املستبعدة العينة األساسية العينة االستطالعية العدد الكلي

80 10 50 17 3 

 االجهزة واالدوات املستخدمة في الدراسة:4 -2

 وسائل جمع املعلومات : 2-4-1

 املمحظة. 1

 .استمارة ا ستبيان الخاصة بمشكمت مدربي السباحة 2

 الدوات واالجهزة املستخدمة في الدراسة:ا 2-4-2

 صيني الصنع. 3( عدد Kencoحاسبة يدوية نوع   1

 صيني الصنع.  1( عدد hpحاسبة شخصية نوع  2

 اقمم جاف ورصاص. 3
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 استمارة االست يان : 2-5

 تحديد محاور استمارة االست يان: -أ 

عرضدددددددددددديا عيدددددددددددد  مجموعددددددددددددة مدددددددددددددن ( محدددددددددددداور وتددددددددددددم 4قددددددددددددام الباحثددددددددددددان بوضددددددددددددع محدددددددددددداور اسددددددددددددتمارة ا سددددددددددددتبيان وعدددددددددددددددبا  

( خبيددددددددر مددددددددن ذوي الخبددددددددرة تددددددددي مجددددددددا  السددددددددباحة ب وذلددددددددك بغددددددددرض اسددددددددتطمع 6السددددددددادة الخبددددددددراا و ا كدددددددداديمين والبددددددددالغ عددددددددددبم  

 مددددددددددن محدددددددددداور 
 
أرائهدددددددددم حددددددددددو  مناسدددددددددبة املحدددددددددداور لتحقيددددددددددق أبدددددددددداف البحددددددددددث ولتعدددددددددديل أو حدددددددددد ف أو  ضددددددددددافة مدددددددددا يروندددددددددده مناسدددددددددبا

 لسادة الخبراا عي  محاور استمارة ا ستبيان.( يوضح اتفاق لراا ا2والجدو  التالي رقم  

 (12ن    نسبة موافقة الخبراا عي  محاور استمارة ا ستبيان (2جدول )

 

 املحور  م
 ال نعم

 % ك % ك

 صفر صفر %100 12 محور ا مكانيات املادية 1

 16,66 2 %83,33 10 للعملية التدريبية محور التخطي  الغير املنتظم 2

 صفر صفر %100 12 اص با عبينمحور الخ 3

 16.66 2 %83.33 10 املحور األداري  4

( نسدددددددددددددبة موافقددددددددددددددة الخبدددددددددددددراا عيددددددددددددد  املحدددددددددددددداور املقترحدددددددددددددة  ذ تدددددددددددددم قبددددددددددددددو  جميدددددددددددددع املحددددددددددددداور وذلددددددددددددددك 2يوضدددددددددددددح الجددددددددددددددو   

%( وىدددددددددددد  نسددددددددددددب اتفدددددددددددداق ارتضدددددددددددد ى  هددددددددددددا البدددددددددددداحثين .كمددددددددددددا قددددددددددددام 100-%83.33لحصددددددددددددوليا عيدددددددددددد  نسددددددددددددبة مئويددددددددددددة تراوحددددددددددددت بددددددددددددين  

( 1ب 2ب  3الخطدددددددددوة بوضددددددددددع ميدددددددددزان تقدددددددددديري وبو اوافدددددددددق    لددددددددد  حددددددددددد مدددددددددا     اوافدددددددددق( مدددددددددع اعطددددددددداا درجددددددددددة   البددددددددداحثين تدددددددددي بددددددددد ه

 كمقترو ألخ  لراا السادة الخبراا فيه ب وب لك توصل الباحثان للصورة املبدئية  ستمارة ا ستبيان 

 اختيار العبارات املناسبة لكل محور بما يحقق اهداف الدراسة: -ب 

وصددددددددددياغة عدددددددددددد مددددددددددن العبددددددددددارات  سددددددددددتمارة ا سددددددددددتبيان بالصدددددددددديغة األوليددددددددددة  ذ بلددددددددددغ أجمدددددددددددالي  ن بإعدددددددددددادو قددددددددددام البدددددددددداحث

 ي.( عبارة مو عة عي  محاور ا ستمارة كما بو موضح تي الجدو  التال32عدد ب ه العبارات  

 األوليةعدد عبارات كل محور تي الصورة  (3جدول)

 عدد العبارات املحور  م

 8 محور ا مكانيات املادية 1

 8 للعملية التدريبية محور التخطي  الغير املنتظم 2

 8 محور الخاص بالمعبين 3

 8 املحور النفس ي للمدرب 4

 32 االجمالي

وبددددددددد لك تدددددددددم  عدددددددددداد اسدددددددددتمارة ا سدددددددددتبيان تدددددددددي صدددددددددوروها ا وليدددددددددة ب حيدددددددددث تدددددددددم عرضددددددددديا عيددددددددد  السدددددددددادة الخبدددددددددراا  بدددددددددداا 

بمددددددا يحقددددددق أبددددددداف املحددددددور وممئمددددددة العبددددددارات مددددددن حيددددددث  الددددددرأي مددددددن حيددددددث ممئمددددددة العبددددددارات التددددددي تندددددددرج تحددددددت كددددددل محددددددور 

الصدددددددياغة واللغدددددددة .و عدددددددادة صدددددددياغة أو حددددددد ف أو نقدددددددل أو  ضدددددددافة مددددددددا يرونددددددده مدددددددن العبددددددداراتب وبعدددددددد ا طدددددددمع عيددددددد  رأي السددددددددادة 

الخبددددددددددراا تددددددددددم قبددددددددددو  العبددددددددددارات جميعددددددددددا وبعددددددددددد اجددددددددددراا بعددددددددددئ التعددددددددددديمت الطفيفددددددددددة عليددددددددددهب وبدددددددددد لك أصددددددددددبحت ا سددددددددددتمارة تددددددددددي 

 ( عبارة .32( محاور وعدد  4ئية مكونة من  صوروها النها
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 املعامالت العلمية لالستمارة :2-6

 اوال : صدق االستمارة :

اسددددددددددتخدم الباحثددددددددددان صدددددددددددق املحكمددددددددددين  صدددددددددددق الخبددددددددددراا( حيددددددددددث قددددددددددام بعددددددددددرض ا سددددددددددتمارة بصددددددددددوروها األوليددددددددددة عيدددددددددد  

 ( مدددددددن ا سددددددددات ة واملختصددددددددين بددددددددا دارة وا عددددددددمم 12مجموعدددددددة مددددددددن الخبددددددددراا وعددددددددددبم  
 
الرياضددددددد ي يددددددددم تعددددددددديل ا سددددددددتمارة طبقددددددددا

 ( نسبة اتفاقيم حو  عبارات ا ستمارة.4ملمحظاوهم حتى أصبحت تي صوروها النهائية ويوضح الجدو  رقم  

 يبين صمحية عبارات ا ستمارة الخاصة بمشكمت املدربين (4جدول )

 أرقام الفقرات ت
 قيم عدد اإلجابات

 2كا
 داللة الفرق 

  تصيح تصيح

 معنوية 12 0 12 19ب 18ب 17ب 16ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1 1

 معنوية 8.33 1 11 32ب 31ب 24ب 23ب 22ب 21ب 20ب 10ب 9ب 8ب 7 2

 معنوية 5.33 2 10 30ب 29ب 28ب 27ب 26ب 25ب 15ب 14ب 13ب 12ب 11 3

 اكبدددددددددددر مدددددددددددن قيمدددددددددددة  كدددددددددددا (4يتادددددددددددح مدددددددددددن الجددددددددددددو   
 
لجدوليدددددددددددة ( ا2نتدددددددددددائو قبدددددددددددو  الفقدددددددددددرات كليدددددددددددا ألنهدددددددددددا حققدددددددددددت قيمدددددددددددا

 ( ب مما يبين صمحية عبارات ا ستمارة.0,05( ومستو  د لة  1( عند درجة حرية  3.84والبالغة  

قددددددددددام الباحثددددددددددان باسددددددددددتخدام معامددددددددددل الفالكرونبدددددددددداك لحسدددددددددداب يبددددددددددات محدددددددددداور وعبددددددددددارات اسددددددددددتمارة ثانيةةةةةةةةةةا : ثبةةةةةةةةةةات االسةةةةةةةةةةتمارة: 

 ( التالي.6(ب  5ا ستبيان وىي كما يوضحيا جدو  رقم  

 50ن  معامل الفالكرونباك تي حساب يبات محاور استمارة ا ستبيان (5جدول )

 معامل الثبات املحاور  م

 0,910 محور ا مكانيات املادية 1

 0,901 للعملية التدريبية محور التخطي  الغير املنتظم 2

 0,891 محور الخاص بالمعبين 3

 0,881 املحور االداري  4

يتادددددددددح  مدددددددددل الفالكرونبددددددددداك تدددددددددي حسددددددددداب يبدددددددددات محددددددددداور اسدددددددددتمارة ا سدددددددددتبيان( ان معا5يتادددددددددح مدددددددددن الجددددددددددو  رقدددددددددم  

( وبددددددد ه القددددددديم معنويددددددده ممدددددددا يدددددددد  عيددددددد  وجدددددددود ارتبدددددددان عدددددددا  بدددددددين 0,910 - 0881ان قددددددديم معامدددددددل الثبدددددددات تراوحدددددددت مدددددددا بدددددددين  

 املحاور.

 معاممت الثبات باستخدام معامل الفالكرونباك لعبارات محاور ا ستبيان (6جدول )

 املحور الرابع املحور الثالث ملحور الثانيا املحور االول 

رقم 

 العبارة

معامل 

 ا رتبان

رقم 

 العبارة

معامل 

 ا رتبان

رقم 

 العبارة

معامل 

 ا رتبان

رقم 

 العبارة

معامل 

 ا رتبان

1 0,853 1 0,938 1 0,895 1 0,886 

2 0,8920 2 0,895 2 0,999 2 0,933 

3 0,966 3 0,839 3 0,858 3 0,887 

4 0,998 4 0,886 4 0,995 4 0,940 

5 0,832 5 0,933 5 0,849 5 0,853 

6 0,897 6 0,887 6 0,922 6 0,8920 

7 0,965 7 0,940 7 0,969 7 0,966 

8 0,990 8 0,851 8 0,837 8 0,998 
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( معامدددددددددددددددل الثبددددددددددددددددات باسدددددددددددددددتخدام معدددددددددددددددداممت الثبدددددددددددددددات الفالكرونبدددددددددددددددداك حيدددددددددددددددث يتاددددددددددددددددح أن قدددددددددددددددديم 6يوضدددددددددددددددح جدددددددددددددددددو   

 -0,831تراوحدددددددددت مدددددددددا بدددددددددين   لعبدددددددددارات محددددددددداور عبدددددددددارات ا سدددددددددتبيان لكدددددددددل محدددددددددور جددددددددداات مرتفعدددددددددة ومقبولدددددددددةمعددددددددداممت الثبدددددددددات 

 ( وبو ما  عني وجود يبات عالي  ستمارة ا ستبيان.0,998

 الدراسة االستطالعية : 2-7

املشداركين ( مدن مددربين ا نديدة الرياضدية 10وقدد أجريدت عيد  عيندة قواميدا   قام الباحثين بإجراا دراسة اسدتطمعية

تدددم  جدددراا التجربددددة ا سدددتطمعية بتدددداري  تدددي بطدددو ت العددددراق للسدددباحة ا وملبيدددة ب مددددن خدددارج عينددددة الدراسدددة ا ساسدددية ب حيددددث 

وبدددددفت التجربددددة ا سددددتطمعية  لدددد  التتكددددد مددددن وضددددوو العبددددارات ب والتعددددرف عيدددد   ددددروف تطبيددددق ا سددددتمارة ومددددا  30/5/2021

قدددت املسدددتغرق لإلجابدددة عيددد  ا سدددتمارة واسدددفرت التجربدددة ا سدددتطمعية عيددد  امكانيدددة يرافقددده مدددن صدددعوبات ب والتعدددرف عيددد  الو 

تطبيددق ا سددتمارة عيدد  افددراد العينددة ا ساسددية وبدددون اي عراقيددل او صددعوبات قددد تواجدده عمددل البدداحثين تددي التجربددة الرئيسددة . 

 دقائق. 10-5وتمكن الباحثين من التوصل ال   من ا جابة عي  ا ستمارة اذ تراوو مابين 

 تطبيق استمارة االست يان:  2-8

قدددددددام البددددددداحثين بتطبيدددددددق اسدددددددتمارة ا سدددددددتبيان املعددددددددة مدددددددن قبدددددددل الباحثدددددددان عيددددددد  عيندددددددة البحدددددددث ا ساسدددددددية تدددددددي الفتدددددددرة 

( فردا ب وبعد التتكد من ان املفحوص قد اجاب عي  جميع عبارات ا ستبيان قام الباحثان بتجميع 50البالغة   11/6/2021

 وتفريغيا تي  كل بيانات مبوبة تمييدا ألجراا املعالجات ا حصائية واستخراج النتائو. ا ستمارات 

 املعالجات اإلحصائية املستخدمة:2-9

التكدددددددددددرار واليسدددددددددددبة املئويدددددددددددةب معامدددددددددددل ارتبدددددددددددان بيرسدددددددددددونب معامدددددددددددل  SPSS ن الحقيبدددددددددددة ا حصدددددددددددائيةو اسدددددددددددتخدم البددددددددددداحث

 .2كا الفالكرونباكب الوس  الحسابي ب ا نحراف املعياري.

 عرض النتائت ومناقشتها وتحليلها : -3

 عرض ومناقشة النتائت الخاصة باملحور األول )محور اإلمكانيات املادية(:  3-1

 ملقتضددددددددد ي التكدددددددددرارات واليسدددددددددب املئويدددددددددة. والتدددددددددي جدددددددددرت 
 
بعدددددددددد ترتيدددددددددب وتبويدددددددددب البياندددددددددات تدددددددددي اليسدددددددددق التحلييددددددددديب وفقدددددددددا

 تائو املرصودة .بشكل دقيق ومحكم .. اكتمل عيي ايره الوصو   لي الن

 املحور االول: محور اإلمكانيات املادية :

 يوضح التكرارات واليسب املئوية  جابات العينة( 7جدول )

 العبارات ت
 اوافق الل حد ما ال اوافق

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

1 
عدددددم تحديدددددد رواتددددب خاصدددددة تتناسدددددب مددددع مدددددؤبمت وكفدددددااة 

 املدرب.
26 52.08 8 16.66 16 31.25 

 63.12 32 16.66 8 20.20 10 عدم تجييز األدوات وا جيزة ليجيا  التدريبي والمعبين. 2

 31.25 16 37.5 18 31.25 16 قلة توافر مبالغ خاصة بعقود املدربين والمعبين. 3

4 
عدددددددددددددددم وجددددددددددددددود ميزانيددددددددددددددة خاصددددددددددددددة لشددددددددددددددراا بعددددددددددددددئ ا جيددددددددددددددزة 

 التدريب.التكنولوجية الحديثة الخاصة بعملية 
10 20.62 10 20.83 30 58.54 

 69.79 35 13.45 7 16.66 8 عدم توافر املبالغ املناسبة للمعسكرات التدريبية. 5

 31.25 15 31.25 16 37.5 19 عدم توافر مبالغ خاصة ملعالجة املدربين والمعبين. 6

7 
عدددم تددوافر مبددالغ ماليددة خاصددة تغطددي املشدداركة تددي بطدددو ت 

 خلية و الخارجية.ا ندية الدا
10 20.08 30 59.33 10 20.00 

 27.08 14 38.12 19 24.79 13 قلة املكافتة والحوافز التي يتقاضيا المعبين. 8
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( عبددددددددارات تضددددددددمنها محددددددددور ا مكانيددددددددات املاديددددددددة 8( اعددددددددمه أندددددددده مددددددددن أصددددددددل  7ويمحددددددددظ مددددددددن البيانددددددددات بالجدددددددددو  رقددددددددم  

%( ب حيدددددددددددث جددددددددددداات العبدددددددددددارة رقدددددددددددم 69.79-%58.54نحصدددددددددددرت مدددددددددددا بدددددددددددين  ( عبدددددددددددارات باملوافقدددددددددددة ب وبيسدددددددددددب ا3قيمدددددددددددت العيندددددددددددة  

( وتل هددددددددددا عةةةةةةةةةةدم تةةةةةةةةةةوافر املبةةةةةةةةةةال  املناسةةةةةةةةةةبة للمعسةةةةةةةةةةكرات التدري يةةةةةةةةةةة%( تددددددددددي املرتبددددددددددة ا ولددددددددددي وتشددددددددددير  لددددددددددي  69.79( وبيسددددددددددبة  5 

أن  ( وحيددددددددثعةةةةةةةةدم تجهيةةةةةةةةز األدوات واالجهةةةةةةةةزة للجهةةةةةةةةاز التةةةةةةةةدريبي والالعبةةةةةةةةين%( وتشددددددددير  لددددددددي  63.12( بيسددددددددبة  2العبددددددددارة رقددددددددم  

ا جيددددددددزة وا دوات بددددددددو العنصددددددددر ا ساردددددددد ي تددددددددي العمليددددددددة التدريبيددددددددة ب فددددددددإن األداا امليددددددددار  لمعبددددددددين  عتمددددددددد اعتمدددددددداد كامددددددددل عيدددددددد  

ا جيدددددددددددددزة وا دوات ب ومدددددددددددددن يدددددددددددددم فدددددددددددددان اسدددددددددددددتخدام ا جيدددددددددددددزة وا دوات والوسدددددددددددددائل التدريبيدددددددددددددة الجديددددددددددددددة املبييدددددددددددددة عيددددددددددددد  أسدددددددددددددس 

فددددددددددان اسدددددددددتخدام بدددددددددد ه الوسدددددددددائل واألجيدددددددددزة   يددددددددددتتي وليددددددددددة فكددددددددددرة  علميدددددددددة ب تعتبدددددددددر مددددددددددادة حيويدددددددددة لتطددددددددددوير عمليدددددددددة التددددددددددريب ب

طارئدددددددة قدددددددد تحقدددددددق أو  تحقددددددددق اليددددددددف منهدددددددا ب لكدددددددن يجددددددددب اسدددددددتخدام بددددددد ه األجيدددددددزة واألدوات بعددددددددد دراسدددددددة علميدددددددة سددددددددليمة و 

أن  محمةةةةةةةةةد ابةةةةةةةةةراهيم شةةةةةةةةةحاتةتجدددددددددارب وخبدددددددددرة حتدددددددددى يتسدددددددددنى لندددددددددا مسدددددددددايرة تقددددددددددم األمدددددددددم األخدددددددددر  ب و هددددددددد ا الخصدددددددددوص يقدددددددددو  

جيددددددددددددددزة "ىددددددددددددددي األدوات التددددددددددددددي يمكددددددددددددددن بواسددددددددددددددطبها ان نددددددددددددددوفر لمعبددددددددددددددين خبددددددددددددددرات حسددددددددددددددية ومواقددددددددددددددف تدريبيددددددددددددددة بدنيددددددددددددددة ا دوات وا  

وحركيدددددددددددة ومياريدددددددددددة  كتسددددددددددداب واجدددددددددددب ميددددددددددداري للمسددددددددددداعدة عيددددددددددد   يضددددددددددداو العمقدددددددددددات لتسدددددددددددييل األداا ب كمدددددددددددا أن التنويدددددددددددع تدددددددددددي 

ريب مدددددددددع اسدددددددددتبعاد عامدددددددددل اسدددددددددتخدام الوسدددددددددائل املناسدددددددددبة لكدددددددددل مسدددددددددتو  او عمدددددددددر  سددددددددداعد المعدددددددددب عيددددددددد  ا سدددددددددتمرار تدددددددددي التدددددددددد

 تددددددددددي بلددددددددددوغ أبددددددددددداف املوجبددددددددددة عيدددددددددد  
 
الخددددددددددوف ب وبدددددددددد لك فددددددددددتن املحددددددددددور ا مكانيددددددددددات املاديددددددددددة وبحسددددددددددب النتيجددددددددددةب يضددددددددددعف كثيددددددددددرا

ا نديدددددددددة الرياضددددددددددية مددددددددددن ضددددددددددعف التمويددددددددددل ويعددددددددددزي البدددددددددداحثين ذلددددددددددك  لدددددددددد  ضددددددددددعف ا دارات املاليددددددددددة وابمددددددددددا  التخطددددددددددي  املددددددددددالي 

 (140:9 والتسويق الرياض ي . 

 للعملية التدري ية(: ة النتائت الخاصة باملحور الثاني)محور التخطيط الغير املنتظمعرض ومناقش 4-2

 للعملية التدري ية : محور التخطيط الغير املنتظم -املحور الثاني 

 للعملية التدريبية يوضح التكرارات واليسب املئوية  جابات العينة عن محور التخطي  الغير املنتظم (8جدول )

 العبارات ت
 اوافق الل حد ما  اوافقال 

 النسبة التكرار اليسبة التكرار اليسبة التكرار

1 
عدددددم وجددددود دراسددددة علميددددة وخبددددره لددددد  املشدددداركين تددددي عمليددددة 

 التخطي  من قبل ا تحاد.
9 18.75 7 12.5 34 68.75 

2 
بددددددددرامو التدددددددددريب السددددددددنوية غيددددددددر واضددددددددحة لتحديددددددددد البطددددددددو ت 

 الداخلية والخارجية
9 18.33 7 12.9 34 68.75 

3 
خطددددددددددة ا تحددددددددددداد السدددددددددددنوية تتضددددددددددمن تنظددددددددددديم دورات تدريبيدددددددددددة 

 خارجية
10 19.79 6 12.5 34 67.70 

 66.66 33 16.16 8 16.16 8  شارك املدربون تي وضع الخطة العامة لمتحاد . 4

5 
 سدددددتعين ا تحددددداد بخبدددددرات وأراا املددددددربين عندددددد وضدددددع الخطددددد  

 التدريبية لتدريب املنتخب.
9 18.75 6 12.9 34 68.33 

6 
البددددددرامو السدددددددنوية غيرواضدددددددحة لتحديددددددد البطدددددددو ت الداخليدددددددة 

 والخارجية
10 20.62 6 12.5 34 66.87 

7 
عددددددددددددددم التخطدددددددددددددي   نشددددددددددددداا مراكددددددددددددددز تدريبيدددددددددددددة للنا دددددددددددددئين تددددددددددددددي 

 املحافظات.
10 20.08 5 10.41 34 68.75 

 66.66 33 16.16 8 18.75 9 عدم تنظيم معايير خاصة  نتقاا النا ئين . 8

( عبدددددددددددارات تضدددددددددددمنها محدددددددددددور التخطدددددددددددي  الغيدددددددددددر 8( اعدددددددددددمه أنددددددددددده مدددددددددددن أصدددددددددددل  8ويمحدددددددددددظ مدددددددددددن بياندددددددددددات الجددددددددددددو  رقدددددددددددم  

للعمليددددددددة التدريبيددددددددةب قيمددددددددت العينددددددددة العبددددددددارات الثمانيددددددددة باملوافقددددددددة عيدددددددد  مجمددددددددل العبددددددددارات وبيسددددددددب انحصددددددددرت بددددددددين  املنددددددددتظم
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املرتبدددددددددددددددة ا ولدددددددددددددددي وتشدددددددددددددددير نتيجبهدددددددددددددددا  %( تدددددددددددددددي68.75( بيسدددددددددددددددبة  7ب 2ب 1%(بوجددددددددددددددداات العبدددددددددددددددارة رقدددددددددددددددم  68.75-%66.66مدددددددددددددددا بدددددددددددددددين  

باملوافقددددددددددة عيدددددددددد  عدددددددددددم  وجددددددددددود دراسددددددددددة علميددددددددددة وخبددددددددددره لددددددددددد  املشدددددددددداركين تددددددددددي عمليددددددددددة التخطددددددددددي  مددددددددددن قبددددددددددل ا تحدددددددددداد( وتل هددددددددددا 

( وتشددددددددير نتيجبهددددددددا باملوافقددددددددة عيدددددددد  أن  بددددددددرامو التدددددددددريب السددددددددنوية غيددددددددر واضددددددددحة لتحديددددددددد البطددددددددو ت الداخليددددددددة 2العبددددددددارة رقددددددددم  

( وتشدددددددددير نتيجبهدددددددددا باملوافقدددددددددة عيددددددددد  أن  عددددددددددم التخطدددددددددي  الكددددددددداتي  نشددددددددداا مراكدددددددددز تدريبيدددددددددة 7ة رقدددددددددم  والخارجيدددددددددة( بوتل هدددددددددا العبدددددددددار 

للنا ددددددددئين تددددددددي املحافظددددددددات( ب يرجددددددددع البدددددددداحثين ذلددددددددك  لدددددددد  أن التخطددددددددي  والتنظدددددددديم بمددددددددا مددددددددن األمددددددددور امليمددددددددة واملسددددددددؤولة عددددددددن 

سددددددددددددددس واملبدددددددددددددداد ا لعمليددددددددددددددة تنظدددددددددددددديم املسددددددددددددددابقات والبطددددددددددددددو ت و دارة  ددددددددددددددؤون اللعبددددددددددددددة مددددددددددددددن النددددددددددددددوا ي التنظيميددددددددددددددة ووضددددددددددددددع األ 

مسددددددددددؤو ن أيضددددددددددا عددددددددددن تنظدددددددددديم دورات صددددددددددقل متقدمددددددددددة للمدددددددددددربين تددددددددددي  التخطددددددددددي  امليددددددددددداني وتنظدددددددددديم  ددددددددددؤون التدددددددددددريب بمددددددددددا

داخدددددددل وخدددددددارج الدددددددبمدب كددددددد لك تنظددددددديم املسدددددددابقات بدددددددين الييئدددددددات املختلفدددددددة ومدددددددنح الجدددددددوائز ليددددددد ه املسدددددددابقات وبمدددددددا مسدددددددؤو ت 

 
 
ا يخددددددددددددد  رياضدددددددددددددة السدددددددددددددباحة مدددددددددددددن الندددددددددددددوا ي املعرفيدددددددددددددة والنظريدددددددددددددة عدددددددددددددن عقدددددددددددددد املدددددددددددددؤتمرات والنددددددددددددددوات لبحدددددددددددددث كدددددددددددددل مدددددددددددد ايضددددددددددددا

حيددددددث أ ددددددار  لدددددد   ن البددددددرامو بصددددددوره عامددددددة ىددددددي  (1999عبةةةةةةد الحميةةةةةةد شةةةةةةرف )والتطبيقيددددددةب وبدددددد ا يتفددددددق مددددددع مددددددا أ ددددددار اليدددددده 

الخطددددددددددوات التنفي يددددددددددة لعمليددددددددددة التخطددددددددددي  والتنظدددددددددديم بتكمليددددددددددا وبدددددددددددونها تصددددددددددبح عمليددددددددددة التخطددددددددددي  ناقصددددددددددة وبدددددددددددون جدددددددددددو  

   نشددددددددطة حياتنددددددددا بصددددددددفه عامددددددددةب وبالتددددددددالي يكددددددددون ب
 
 ضددددددددروريا

 
نالددددددددك معددددددددوق تددددددددي تحقيددددددددق ا بددددددددداف لدددددددد ألك تعتبددددددددر البددددددددرامو أمددددددددرا

وا نشدددددددددددطة الرياضددددددددددددية بصددددددددددددفة خاصددددددددددددة بددددددددددد ا أذا أردنددددددددددددا اليحدددددددددددداق بركددددددددددددب الدددددددددددددو  املتقدمدددددددددددة تددددددددددددي املجددددددددددددا  الرياضدددددددددددد ي ب ويعددددددددددددزي 

وعمددددددددددددل دورات صددددددددددددقل الباحثدددددددددددان ان بنالددددددددددددك ضددددددددددددعف بعمليددددددددددددة التخطدددددددددددي  والتنظدددددددددددديم وذلددددددددددددك مددددددددددددن خدددددددددددم  أعددددددددددددداد املدددددددددددددربين 

محليددددددددة ليددددددددم لمرتقدددددددداا بمسددددددددتوابم امليددددددددي وا بتمددددددددام والتركيددددددددز عيدددددددد  التنميددددددددة املعرفيددددددددة الفكريددددددددة للمدددددددددربين تددددددددي مجددددددددا  التدددددددددريب 

 (84: 5) الرياض ي وتوفير فرص لمطمع عي  أبم ما توصل أليه العلم تي ب ا املجا  .

 اص بالالعبين(عرض ومناقشة النتائت الخاصة باملحور الثالث )محور الخ 4-3

بعدددددددددد  جدددددددددراا العمليدددددددددات التحليليدددددددددة للبياندددددددددات عيددددددددد  ذات اليسدددددددددق الددددددددد ي اتبعددددددددده البددددددددداحثين تدددددددددي املحدددددددددورين السدددددددددابقينب 

تدددددددم التوصددددددددل  لددددددددي نتددددددددائو أجابددددددددات العينددددددددة عددددددددن عبددددددددارات املحدددددددور الثالددددددددث  محددددددددور الخدددددددداص بددددددددالمعبين( والتددددددددي تضددددددددمنها الجدددددددددو  

 ن:محور الخاص بالالعبي -املحور الثالث ( أدناه : 9 

 يوضح التكرارات واليسب املئوية  جابات العينة عن محور الخاص بالمعبين (9جدول )

 العبارات ت
 اوافق ال  حد ما   اوافق

 اليسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 31.25 16 16.66 9 52.08 25 أ تراك المعبين تي البطو ت تي سن متتخر.  .1

 66.87 34 12.5 6 20.62 10 بتنفي  توج هات املدرب.عدم التزام المعبين   .2

 68.33 35 12.9 6 18.75 9 عدم حضور والتزام المعبين بمواعيد التدريب.  .3

 66.87 34 12.5 6 20.62 10 اعتراض أولياا األمور عي  ممارسة رياضة السباحة.  .4

 68.75 35 10.41 5 20.08 10 اهتمام الالعبين بمستقبلهم الدرا  ي علل حساب تدريباتهم.  .5

 31.25 16 16.66 8 52.08 26 أدعاء بعض الالعبين باالصابة وعدم االشتراك في التدريب.  .6

 31.25 16 31.25 16 37.5 18 عدم احترام المعب للمدرب أو أدارة النادي.  .7

 66.87 34 12.5 6 20.62 10 عدم املسابمة الفعالة لمعبين مع املدرب تي أدارة الوحدة.  .8

(عبدددددددددارات باملوافقدددددددددة وبيسدددددددددبة انحصدددددددددرت 5( عبددددددددارات قيمدددددددددت العيندددددددددة  8( أنددددددددده مدددددددددن أصدددددددددل  9حددددددددظ مدددددددددن الجددددددددددو   ويم 

%( تدددددددددددي 66.87( وبيسدددددددددددبة  8ب2%( والعبدددددددددددارة رقدددددددددددم  68.75( وبيسدددددددددددبة  5%( حيدددددددددددث جددددددددددداات العبدددددددددددارة رقدددددددددددم  68.75-66.87بدددددددددددين  

ي عيدددددددد  حسددددددددداب تدريباوهم( عددددددددددم التدددددددددزام املرتبددددددددة األولدددددددددي وا دددددددددارت  لددددددددي املوافقدددددددددة عيدددددددددي  ابتمدددددددددام المعبددددددددين بمسدددددددددتقبليم الدرارددددددددد 

المعبدددددددددددين بتنفيددددددددددد  توج هدددددددددددات املدرب( عددددددددددددم املسدددددددددددابمة الفعالدددددددددددة لمعبدددددددددددين مدددددددددددع املددددددددددددرب تدددددددددددي أدارة الوحددددددددددددة التدريبدددددددددددة( يرجدددددددددددع 

البدددددددداحثين ذلدددددددددك  لددددددددد  عددددددددددم السددددددددد ي مدددددددددن مختلدددددددددف الجيدددددددددات املتمثلدددددددددة با تحدددددددددادات الرياضدددددددددية واألنديدددددددددة وأتحددددددددداد السدددددددددباحة الددددددددد  
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ن الظددددددددروف املمئمددددددددة التددددددددي تعمدددددددل عيدددددددد  الوصددددددددو  بددددددددالمعبين  لددددددد  أفضددددددددل املسددددددددتوياتب ا  أندددددددده عيدددددددد  وهيدددددددتة أكبددددددددر قدددددددددر ممكددددددددن مددددددد

ييبغدددددددي عيددددددد  املددددددددرب الرياضددددددد ي أن  الدددددددرغم مدددددددن ذلدددددددك فينددددددداك العديدددددددد مدددددددن ندددددددوا ي القصدددددددور ب وبددددددد ا يتفدددددددق مدددددددع مدددددددا أ دددددددار أليددددددده

ك نجددددددداو عمليدددددددة الرعايدددددددة يتعدددددددرف عيددددددد  املدددددددؤيرات التدددددددي تدددددددؤير عيددددددد  المعبدددددددين تدددددددي مختلدددددددف مواقدددددددف التددددددددريب حتدددددددى يضدددددددمن بددددددد ل

 ن الوصدددددددو  بدددددددالمعبين للمسدددددددتويات الرياضدددددددية العليدددددددا أحدددددددد أبدددددددم أبدددددددداف التددددددددريب  وبددددددد ا يتفدددددددق مدددددددع مدددددددا أ دددددددار أليددددددده لمعدددددددبب

 ل سددددددددددس واملبددددددددددداد  العلميددددددددددةب حيددددددددددث يتوقددددددددددف مسدددددددددددتو  أداا المعبددددددددددين عيدددددددددد  التخطددددددددددي  الددددددددددددقيق 
 
الرياضدددددددددد ي املخطدددددددددد  طبقددددددددددا

ر وا رتقدددددددددداا بددددددددددداألداا والوصددددددددددو  ألعيددددددددددد  املسددددددددددتويات ب ومدددددددددددن وجيددددددددددة نظدددددددددددر لعمليددددددددددة التددددددددددددريب الرياضدددددددددد يب وذلدددددددددددك  هدددددددددددف التطدددددددددددوي

البددددددددداحثين  ن المعدددددددددب بدددددددددو محدددددددددور العمليدددددددددة التدريبيدددددددددة ومدددددددددن خدددددددددم  اسدددددددددتعدادات وقددددددددددرات المعبدددددددددين يضدددددددددع املددددددددددرب خططددددددددده 

 .(17: 6( )23: 8) وبرامو التدريب التي تسمح با تراك المعب تي املباريات واملنافسات .

 نتائت الخاصة باملحور الرابع )املحور اإلداري(عرض ومناقشة ال 4-4

اا العمليدددددددددات التحليليدددددددددة للبياندددددددددات عيددددددددد  ذات اليسدددددددددق الددددددددد ي اتبعددددددددده البددددددددداحثين تدددددددددي املحددددددددداور السدددددددددابقةب تدددددددددم بعدددددددددد  جدددددددددر 

 ( أدناه:10( والتي تضمنها الجدو  رقم  املحور ا داري التوصل  لي نتائو أجابات العينة عن عبارات  

( ب باملوافقددددددددددددددة 5( عبددددددددددددددارات قيمددددددددددددددت العينددددددددددددددة  8( اعددددددددددددددمه .. أندددددددددددددده مددددددددددددددن أصددددددددددددددل  10ويمحددددددددددددددظ مددددددددددددددن بيانددددددددددددددات الجدددددددددددددددو   

%( تددددددددددددي املرتبددددددددددددة ا ولددددددددددددي 68.75( وبيسددددددددددددبة  6ب 4%( حيددددددددددددث جدددددددددددداات العبددددددددددددارة رقددددددددددددم  68.75-%66.87وبيسددددددددددددب انحصددددددددددددرت بددددددددددددين  

وتشدددددددددددير  لددددددددددددي  عدددددددددددددم عقدددددددددددد اجتماعددددددددددددات مسددددددددددددتمرة بددددددددددددين الجيدددددددددددا  الفنددددددددددددي للفريددددددددددددق وا دارة تددددددددددددي الندددددددددددادي ملناقشددددددددددددة واقددددددددددددع رياضددددددددددددة 

التدريبيددددددددة التددددددددي  عدددددددداني منهددددددددا املدددددددددرب( ب يرجددددددددع البدددددددداحثين ذلددددددددك املمكمددددددددة(  عدددددددددم مسددددددددابمة أداري الفريددددددددق تددددددددي حددددددددل املشددددددددكمت 

 تدددددددددي املجدددددددددا  الرياضددددددددد ي ومدددددددددن يددددددددددم فإنددددددددده يجدددددددددب اختيدددددددددار  داري فدددددددددرق السدددددددددباحة وفدددددددددق معددددددددددايير 
 
 لددددددددد   ن ا دارة تلعدددددددددب دورا فعدددددددددا 

 ليددددددددد ا العمدددددددددل ب وبددددددددد ا يتفدددددددددق مدددددددددع 
 
 وعلميدددددددددا

 
محددددددددددة تتفدددددددددق ومتطلبدددددددددات العمدددددددددل ا داري ويجدددددددددب أن يكدددددددددون ا داري مؤبدددددددددل فنيدددددددددا

 مدددددددددن جواندددددددددب النظدددددددددام ا نتددددددددداجي تدددددددددي أي  (7م :2005ر اليددددددددده  سددددددددديد اليدددددددددواري ب مدددددددددا أ دددددددددا
 
 اساسددددددددديا

 
تعدددددددددد ا دارة الحديثدددددددددة جانبدددددددددا

مجتمدددددددعب حيدددددددث أصدددددددبحت عمليدددددددة أساسدددددددية تعتمدددددددد عل هدددددددا كدددددددل الييئدددددددات والكدددددددوادر ا داريدددددددة تدددددددي تحقيدددددددق أبددددددددافياب مسدددددددتندة تدددددددي 

رتبطددددددددددة بالعمددددددددددل ا داري ب ويعددددددددددز  البدددددددددداحثين ذلددددددددددك  لدددددددددد  أن ذلددددددددددك  لدددددددددد  الدددددددددددعامات القانونيددددددددددة واألسددددددددددس العلميددددددددددة والخبددددددددددرات امل

عدددددددددم التعدددددددداون والتددددددددآ ر بددددددددين ا داري واملدددددددددرب قددددددددد يكددددددددون لدددددددده األيددددددددر السددددددددلبي الدددددددد ي يددددددددؤير عيدددددددد  العمليددددددددة التدريبيددددددددة والوصددددددددو  

بدددددددددالمعبين  لددددددددد  أعيددددددددد  املسدددددددددتويات وكددددددددد لك التددددددددددخل تدددددددددي اختصاصدددددددددات املددددددددددرب فتظيدددددددددر أيدددددددددارة تدددددددددي عددددددددددم التكيدددددددددف املمئدددددددددم بدددددددددين 

 .درب والمعبين والكادر ا داري وبالتالي أعاقت العملية التدريبيةامل

 

 

 العبارات ت
   اوافق محايد اوافق

 اليسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 66.87 34 12.5 6 20.62 10 عدم قيام ا داريين بواجباوهم بشكل  حيح.  .1

 31.25 16 16.66 8 52.08 26 التدخل الواضح من ا دارة أو ا داري بالعمل الفني  .2

 66.87 34 12.5 6 20.62 10 عدم وجود معايير خاصة  ختياراملدربين .  .3

4.  
عددددم عقدددد اجتماعدددات مسدددتمرة بدددين الجيدددا  الفندددي للفريدددق 

 وا دارة تي النادي ملناقشة واقع رياضة السباحة.
10 20.08 5 10.41 35 68.75 

 68.33 35 12.9 6 18.75 9 عدم جدية ا خ  بآراا املدربين تي تنظيم املواعيد.  .5

 68.75 35 10.41 5 20.08 10 عدم مسابمة أداري الفريق تي حل املشكمت التدريبية  .6

 31.25 15 31.25 15 37.5 19 عدم التيسيق تي القرارات بين ا دارة واملدرب  .7

 31.25 15 16.66 8 52.08 26 وجود الكثير من ا داريين العاملين تي مجا  األدارة  .8
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 الستنتاجات:ا 4-1

 قلة توافر مبالغ خاصة بعقود املدربين والمعبين. 1

 ضعف امليزانية الخاصة باملعسكرات التدريبية الخارجية واملشاركة تي البطو ت الخارجية. 2

 .قلة املكافتة والحوافز التي يتقاضيا المعبين 3

 عدم وجود تخطي  سليم من قبل ا تحاد لتطوير املدربين بشكل مستمر من خم  الدورات الخارجية. 4

5 .
 
   تتفق أبداف التخطي  با تحاد مع ا مكانات املتوفرة حاليا

 عدم التخطي  الكاتي ألنشاا مراكز تدريبية للنا ئين تي املحافظات. 6

 عدم تنظيم معايير خاصة  نتقاا النا ئين . 7

 عدد واجبات املسؤولين با تحاد واألندية   يتيح ليم التفرغ ل  راف عي  العمليات التدريبية للمنتخب.ت 8

 اعتراض أولياا األمور عي  بعئ المعبين ملمارسة رياضة السباحة وقلة الثقافة الرياضية ليم.  9

 ابتمام المعبين بمستقبليم الدرار ي عي  حساب تدريباوهم. 10

 تي البطو ت تي سن متتخر.أ تراك المعبين  11

 وجود الكثير من ا داريين العاملين تي مجا  أدارة رياضة السباحة غير متخصصين  ها. 12

 عدم أبتمام ا تحاد بدراسة مشكمت املدربين. 13

 التوصيات : 4-2

 توفير مبالغ خاصة لعقود املدربين والمعبين. 1

 ة تي البطو ت الخارجية.تخصي  ميزانية للمعسكرات التدريبية الخارجية واملشارك 2

 تخصي  مكافئات وحوافز للتعبين واملدربين الجيدين. 3

 عمل ا تحاد عي  تطوير املدربين بشكل مستمر من خم  الدورات التدريبية الخارجية. 4

5 .
 
 رسم خطة ووضع ابداف لمتحاد تتناسب مع ا مكانات املتوفرة حاليا

 أنشاا مراكز تدريبية للنا ئين تي املحافظات. 6

 وضع معايير خاصة  نتقاا النا ئين . 7

 تحديد واجبات املسؤولين با تحاد واألندية وعدم األ دواجية تي املناصب . 8

 نشر واي يقافة رياضة السباحة من خم  عقد الندوات وتفعيل الدور األعممي 9

 وضع تخطي  سليم لمعب خم  أايام األسبوع بما يتناسب مع دراسبهم. 10

البددددددددددراعم والبدددددددددددا بعمددددددددددل خطددددددددددة طويلددددددددددة األمددددددددددد أليصدددددددددداليم الدددددددددد  مسددددددددددتو  البطددددددددددو ت األسدددددددددديوية  أنشدددددددددداا جيددددددددددل جديددددددددددد مددددددددددن 11

 والعاملية وتحقيق األنجا .

 سواا تي األندية او تي األتحادات. وضع معايير ألختيار اشخاص كفوؤين ألدارة رياضة السباحة 12

 ريبية.توجه األتحاد ال  القيام بدراسات لحل جميع مشكمت املدربين والعملية التد 13

 من قبل ا تحاد أو النادي. تحديد الواجبات ا دارية 14

 

 

 

 

 

 

 



 Vol.15 - No.3 - 2022  224-235  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 235 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 املصادر: 

 

  

أبددددددددددددو العددددددددددددم أحمددددددددددددد عبددددددددددددد الفتدددددددددددداوب  1

  (2011  حا م حسين سالم

ا تجابددددددددات املعاصددددددددرة تددددددددي تدددددددددريب السددددددددباحةب الطبعددددددددة األولدددددددد ب دار الفكددددددددر  :

 العربيب القابرة.

ابدددددددددددو العدددددددددددم عبدددددددددددد الفتددددددددددداوب أسدددددددددددامة  2

ا م كامددددددددددددددددل راتددددددددددددددددبب مصددددددددددددددددطفى كدددددددددددددددد

 2001)   

 قياسب دار الفكر العربي. –تدريب  –تعليم  –رياضة السباحة  :

أسددددددددددددددددددامة كامددددددددددددددددددل راتددددددددددددددددددب ولخددددددددددددددددددرون  3

 2001) 

 السباحة التنافسيةب دار الفكر العربي.  :

ب مكتبدددددددددددة عدددددددددددين  دددددددددددمسب 21ا دارة واألصدددددددددددو  واألسدددددددددددس العلميدددددددددددة للقدددددددددددرن  : ( 2003سيد اليواري   4

 القابرة.

ب مركدددددددددددددز  2ا دارة تدددددددددددددي التربيددددددددددددده الرياضدددددددددددددية بدددددددددددددين النضدددددددددددددريه والتطبيدددددددددددددقب ن : (1999 عبد الحميد  رف  5

 الكتاب لليشرب القابرة.

األسددددددددددددددس الفسددددددددددددددديولوجية لتددددددددددددددددريب كددددددددددددددرة اليدددددددددددددددد  نظريدددددددددددددددات وتطبيقدددددددددددددددات(ب  : (1998كما  دروي  وأخرون   6

 مركز الكتاب لليشرب القابرة.

 عارف با سكندرية .التدريب باأليقا  ب ميشاة امل : (2000محمد ابرابيم شحاتة   7

 سيكولوجية القيادة الرياضيةب مركز الكتاب لليشرب القابرة. :  (1998محمد حسن عموي   8

فسدددددددددددددددديولوجيا الرياضددددددددددددددددة وتدددددددددددددددددريب السددددددددددددددددباحةب الجددددددددددددددددزا الثددددددددددددددددانيب املركددددددددددددددددز  : (2002محمد عي  الق    9

 العربي لليشرب القابرة.
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م مهارتي الصد والدفاع ضد الهجوم اثر منهج تعليمي وفق التفضيالت الحسية في تعل

 بكرة اليد للطالب الخاطف
 

م.د رياض اموري شعالن, 1د سامر مهدي محمد صالحم.
 3محمد كريم م.د غيث, 2

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الكوفة  -العراق  3ب 1
 املديرية العامة لتربية النجف ا  رف -و ارة التربية  -العراق  2

Samerm.saleh@uokufa.iq Reyaadamory73@gmail.com  ghaithm.karim@uokufa.edu.iq 

 

لون جيددددددددددد كبيددددددددددر ووقددددددددددت طويددددددددددل ليتمكنددددددددددوا مددددددددددن تعلدددددددددديم طددددددددددمب األسددددددددددات ة يبدددددددددد  لقددددددددددد تجلددددددددددت مشددددددددددكلة البحددددددددددث تددددددددددي أن

حدددددددددائ  الصدددددددددد والددددددددددفاع ضدددددددددد الرجدددددددددوم الخددددددددداطف واملم مدددددددددة لكدددددددددرة اليدددددددددد ومدددددددددن أبميدددددددددا :  الدفاعيدددددددددة امليدددددددددارات الثالثدددددددددةاملرحلدددددددددة 

 مددددددددنه واملقابلددددددددة والتغطيددددددددة
 
 ون  يجدددددددداد حددددددددل ليدددددددد ه املشددددددددكلة ارتددددددددت  البدددددددداحث موالتددددددددي تعددددددددد مشددددددددكلة تددددددددي التعلدددددددديم والددددددددتعلم ب وسددددددددعيا

عدددددددددداة خصددددددددددائ  املتعلمددددددددددين  الفددددددددددروق الفرديددددددددددة( تددددددددددي تقددددددددددديم املعلومددددددددددات حددددددددددو  امليددددددددددارات مددددددددددن خددددددددددم  اعتمدددددددددداد  طددددددددددار عل ددددددددددي مرا

الحسدددددددددد ي  الددددددددددنم   تطبيقددددددددددي ييسددددددددددر لدددددددددده تصددددددددددييف املتعلمددددددددددين وفددددددددددق وجدددددددددده التشددددددددددابه وا خددددددددددتمف تددددددددددي أنمددددددددددان تفضدددددددددديليم للددددددددددتعلم

ميددددددددارتي الصددددددددد تعلددددددددم  يمت الحسددددددددية تدددددددديأيددددددددر املددددددددنرج التعلي ددددددددي وفددددددددق التفضددددددددبدددددددددف البحددددددددث  لدددددددد  : التعددددددددرف عيدددددددد   ذ السددددددددائد( .

التعلي ددددددددددي وفددددددددددق التفضددددددددددديمت ف ددددددددددي : للمددددددددددنرج  .أمدددددددددددا فددددددددددروض البحددددددددددثببكددددددددددرة اليددددددددددد للطم  والدددددددددددفاع ضددددددددددد الرجددددددددددوم الخدددددددددداطف

وأسدددددددددتخدم الباحدددددددددث .للطدددددددددمب بكدددددددددرة اليددددددددددميدددددددددارتي الصدددددددددد والددددددددددفاع ضدددددددددد الرجدددددددددوم الخددددددددداطف  تعلدددددددددمالحسددددددددية أيدددددددددر ايجدددددددددابي تدددددددددي 

ملمئمتددددددددددده لطبيعدددددددددددة مشدددددددددددكلة البحدددددددددددث ب وتمثدددددددددددل مجتمدددددددددددع البحدددددددددددث بطدددددددددددمب  تكافئدددددددددددةاملدددددددددددنرج التجريبدددددددددددي بتصدددددددددددميم املجموعدددددددددددات امل

ج( الدراسدددددددددددددديتين لتمثيددددددددددددددل  وتدددددددددددددم اختيددددددددددددددار  ددددددددددددددعبتي  بب الكوفددددددددددددددةجامعددددددددددددددة  –تددددددددددددددي كليددددددددددددددة التربيدددددددددددددة الرياضددددددددددددددية  الثالثددددددددددددددةاملرحلدددددددددددددة 

 ب يدددددددددددددم قدددددددددددددام 64بالطريقدددددددددددددة العشدددددددددددددوائية البسددددددددددددديطة والبدددددددددددددالغ عدددددددددددددددبم   مجمدددددددددددددوعتي البحدددددددددددددث الضدددددددددددددابطة والتجريبيدددددددددددددة
 
( طالبدددددددددددددا

  أفددددددددددددددراد حركدددددددددددددي( عيدددددددددددددد -بتو يددددددددددددددع مقيددددددددددددداس تحديددددددددددددددد أسددددددددددددددلوب الدددددددددددددتعلم املفضددددددددددددددل  السدددددددددددددم ي ب البصددددددددددددددري ب الحسدددددددددددددد ي ون بددددددددددددداحثال

التجريبيددددددددة  ضددددددددمن املجموعددددددددةلتحديددددددددد نمطيددددددددم املفضددددددددل للددددددددتعلم التددددددددي مددددددددن خملدددددددده تددددددددم تو يددددددددع الطددددددددمب املجموعددددددددة التجريبيددددددددة 

باملجموعددددددددة ت الحسددددددددية الخدددددددداص تعلي ددددددددي وفددددددددق التفضدددددددديم  مددددددددنرجإعددددددددداد وقددددددددام البدددددددداحثون ب حسددددددددب الددددددددنم  املفضددددددددل للددددددددتعلمب

 مدددددددددة 12حركددددددددي( وتضددددددددمن   - سددددددددم ي ب بصددددددددري ب حسدددددددد ي التجريبيددددددددة
 
( وحدددددددددة تعليميددددددددة ب بواقددددددددع وحدددددددددتين تعليميتددددددددين أسددددددددبوعيا

حددددددددددائ  البحددددددددددث تددددددددددي ميددددددددددارتي  ملجمددددددددددوعتي( دقيقددددددددددة ب تددددددددددم تطبيقدددددددددده بعددددددددددد  جددددددددددراا ا ختبددددددددددارات القبليددددددددددة 90الوحدددددددددددة التعليميددددددددددة  

التعلي دددددددددي تدددددددددم أجدددددددددراا ا ختبدددددددددارات البعديدددددددددة .  نرجبعدددددددددد ا نبهددددددددداا مدددددددددن تطبيدددددددددق املدددددددددب و  الصدددددددددد والددددددددددفاع ضدددددددددد الرجدددددددددوم الخددددددددداطف

 مددددددددن خددددددددم  اسدددددددتخدام الحقيبددددددددة ا حصددددددددائية  
 
( SPSSوبعدددددددد الحصددددددددو  عيددددددد  النتددددددددائو مددددددددن ا ختبدددددددارات تددددددددم معالجبهددددددددا  حصدددددددائيا

م ي ب للمددددددددددددنرج التعلي ددددددددددددي وفددددددددددددق التفضدددددددددددديمت الحسددددددددددددية  بصددددددددددددري ب سدددددددددددد:  . وأبددددددددددددم ا سددددددددددددتيتاجات التددددددددددددي توصددددددددددددل ليددددددددددددا الباحددددددددددددث

املجموعدددددددة التجريبيدددددددة  لعيندددددددة حدددددددائ  الصدددددددد والددددددددفاع ضدددددددد الرجدددددددوم الخددددددداطف( تدددددددتيير  يجدددددددابي تدددددددي تعلدددددددم ميدددددددارتي حركدددددددي -حسددددددد ي

 -حسدددددددددد يالتجريبيددددددددددة وفددددددددددق التفضدددددددددديمت الحسددددددددددية  بصددددددددددري ب سددددددددددم ي ب  أفددددددددددراد املجموعددددددددددة. عدددددددددددم  يددددددددددور فددددددددددروق معنويددددددددددة بددددددددددين 

( تددددددددددي حركددددددددددي -حسدددددددددد ي بصددددددددددري ب سددددددددددم ي ب  سددددددددددية: التتكيددددددددددد عيدددددددددد  اسددددددددددتخدام التفضدددددددددديمت الح ومددددددددددن أبددددددددددم التوصدددددددددديات (حركددددددددددي

 .بكرة اليد مع الطمب  الدفاعية الفرديةتعليم األداا الفني للميارات 

 التفضيمت الحسية ب امليارات الدفاعية الفردية . : الكلمات املفتاحية
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Effect of an educational curriculum according to sensory preferences in learning the skills of 

blocking and defending against the lightning attack of handball for students 

 

The problem of the research was manifested in that the professors make a great effort and a long time to 

be able to teach students of the third stage the defensive skills of handball, the most important of which are: the 

wall and defense against the lightning attack, the lieutenant, the interview and the coverage, which is a problem 

in teaching and learning, and in an effort to find a solution to this problem, the researchers considered taking into 

account Characteristics of learners (individual differences) in providing information about skills by adopting an 

applied scientific framework that facilitates the classification of learners according to the similarities and 

differences in their preference patterns for learning (the dominant sensory pattern). The research aims to: 

Identify the impact of the educational curriculum according to sensory preferences in learning The skills of 

blocking and defending against the lightning attack of handball for students. As for the research hypotheses, they 

are: The educational curriculum according to sensory preferences has a positive effect in learning the skills of 

blocking and defense against the lightning attack of handball for students. The third stage in the College of 

Physical Education - University of Kufa, and the two study divisions (B and C) were chosen to represent the 

control and experimental research groups B. The simple random method, which numbered (64) students, then 

the researchers distributed a scale to determine the preferred learning style (audio, visual, sensory-kinesthetic) to 

the members of the experimental group to determine their preferred learning style through which the students 

were distributed within the experimental group according to the preferred learning style, The researchers 

prepared an educational curriculum according to the sensory preferences of the experimental group (auditory, 

visual, sensory-kinesthetic) and it included (12) educational units, with two educational units per week, the 

duration of the educational unit (90) minutes, which was applied after conducting the tribal tests for the two 

research groups in the two wall skills Repel and defense against the lightning attack, and after the completion of 

the application of the educational curriculum, post-tests were conducted. After obtaining the results of the tests, 

they were processed statistically through the use of the statistical package (SPSS). The most important 

conclusions reached by the researcher: The educational curriculum according to sensory preferences (visual, 

auditory, sensory-kinesthetic) has a positive effect on learning the skills of the wall and defense against the 

lightning attack of the sample of the experimental group. The absence of moral differences between the 

members of the experimental group according to sensory preferences (visual, auditory, sensory - kinesthetic). 

Among the most important recommendations: Emphasis on the use of sensory preferences (visual, auditory, 

sensory-kinesthetic) in teaching the technical performance of individual defensive skills in handball with 

students. 

Keywords: sensory preferences, individual defensive skills. 
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 التعريف بالبحث : -1

 ب فكددددددددل مددددددددا يحددددددددي  بدددددددده غددددددددامئ ب ولكددددددددن
 
وببدددددددده هللا سددددددددبحانه وتعددددددددال  املددددددددؤبمت  يولددددددددد ا نسددددددددان وبددددددددو    علددددددددم  دددددددديئا

 مدددددددددع اسدددددددددتمرار الحيددددددددداة ب فدددددددددالتعلم جدددددددددوبرة حيددددددددداة ا نسدددددددددان . وان معرفدددددددددة طبيعدددددددددة حددددددددددوث 
 
 فشددددددددديئا

 
التدددددددددي تجعلددددددددده يدددددددددتعلم  ددددددددديئا

عمليددددددددة الددددددددتعلم وكيفيبهددددددددا مسددددددددتلة بالغددددددددة التعقيددددددددد خاصددددددددة  ذا علمنددددددددا أن لكددددددددل مددددددددتعلم مجموعددددددددة مددددددددن الصددددددددفات والخصددددددددائ  

 تعلمين ب بل وتي كل مرحلة من مراحل عمره.التي تميزه عن أقرانه من امل

تحددددددددددث عمليدددددددددة الدددددددددتعلم مدددددددددن خدددددددددم  تفسدددددددددير وتتويدددددددددل املدددددددددتعلم ملدددددددددا يحدددددددددي  بددددددددده مدددددددددن مثيدددددددددرات بعمليدددددددددة تددددددددددا  ا دراك ب 

والتدددددددي يدددددددتم اسدددددددتقباليا مدددددددن املسدددددددتقبمت أو أعضددددددداا الحدددددددس ب مدددددددن خدددددددم  أعصددددددداب ناقلددددددده خاصدددددددة لنقدددددددل املثيدددددددرات  لددددددد  أمدددددددداكن 

لددددددددددرغم أن املتعلمددددددددددين يتشدددددددددداركون تددددددددددي وجددددددددددود بدددددددددد ه الحددددددددددواس ب    أنهددددددددددم يختلفددددددددددون بكفددددددددددااة متخصصددددددددددة تددددددددددي الدددددددددددماغ ب فعيدددددددددد  ا

 عدددددددددن اخدددددددددتمفيم بيسدددددددددبة تفضددددددددديليم لندددددددددوع الحاسدددددددددة مدددددددددن بدددددددددين 
 
الحدددددددددواس املختلفدددددددددة كمدددددددددا بدددددددددو اخدددددددددتمفيم تدددددددددي  دراكيدددددددددم ب فضدددددددددم

عندددددددددد كدددددددددل  الحدددددددددواس األخدددددددددر  تدددددددددي اسدددددددددتقباليم للمعلومدددددددددات أينددددددددداا عمليدددددددددة الدددددددددتعلم ب وكددددددددد لك يتبددددددددداين بددددددددد ا التفضددددددددديل الحسددددددددد ي

 حركي . -متعلم من مرحلة عمرية  ل  أخر  التي عي  ضوئها يوصف املتعلم عي  انه بصري أو سم ي أو حس ي

وتتطلدددددددددب عمليدددددددددة الدددددددددتعلم اسدددددددددتخدام أفضدددددددددل املنددددددددداهج التعليميدددددددددة املتبعدددددددددة وتنفيددددددددد با بالشدددددددددكل الصدددددددددحيح ب وبددددددددد ا   

ب ليدددددددتمكن املدددددددتعلم مدددددددن اسدددددددتقبا  املعلومدددددددات  يكفدددددددي لحددددددددوث الدددددددتعلم مدددددددا لدددددددم يكدددددددن بنددددددداك تنددددددداغم حسددددددد ي بدددددددين املعلدددددددم واملدددددددتعلم

حددددددددو  امليددددددددارة التددددددددي يتعلميددددددددا عيدددددددد  أفضددددددددل وجدددددددده . والددددددددتعلم الحركددددددددي بددددددددو جددددددددزا مددددددددن عمليددددددددة الددددددددتعلم ككددددددددل الدددددددد ي  عتمددددددددد عيدددددددد  

 عددددددددن نددددددددوع الددددددددتعلم الدددددددد ي يزيددددددددد مددددددددن العددددددددبا عيدددددددد  املعلددددددددم كلمددددددددا  ادت صددددددددعوبته كمددددددددا بددددددددو الحددددددددا  تددددددددي 
 
املعلددددددددم واملددددددددتعلم ب فضددددددددم

لعبدددددددددة كددددددددرة اليدددددددددد التددددددددي تتطلدددددددددب مندددددددده الجيدددددددددد الكبيددددددددر والوقدددددددددت الكدددددددداتي للوصدددددددددو  بدددددددداملتعلم  لددددددددد   رديدددددددددة تدددددددديالدفاعيددددددددة الف ميددددددددارات

األداا امليدددددددددداري األفضددددددددددل ب وبالتددددددددددالي  ذا مددددددددددا أراد املعلددددددددددم الوصددددددددددو   لدددددددددد  أبدافدددددددددده التعليميددددددددددة مددددددددددع ا قتصدددددددددداد بالوقددددددددددت والجيددددددددددد 

: التفضدددددددددددديل الحسدددددددددددد ي لديدددددددددددده  سددددددددددددتقبا   املبدددددددددددد ولين عليدددددددددددده اسددددددددددددتثمار خصددددددددددددائ  املددددددددددددتعلم  مراعدددددددددددداة الفددددددددددددروق الفرديددددددددددددة( ومنهددددددددددددا

املعلومددددددددددات أيندددددددددداا الوحدددددددددددات التعليميددددددددددة  أسددددددددددلوب الددددددددددتعلم الحسدددددددددد ي املفضددددددددددل للمددددددددددتعلم( التددددددددددي تثيددددددددددر انتبابدددددددددده وبالتددددددددددالي تركيددددددددددزه 

 وتزيد من رغبته ودافعيته نحو التعلم .

 عدددددددددددن خصدددددددددددائ  املدددددددددددتعلم ب عليندددددددددددا اسدددددددددددتغمليا خصدددددددددددائ  الدددددددددددتعلم تدددددددددددي العمليدددددددددددة التعليميدددددددددددة ب ومن
 
هدددددددددددا : بددددددددددد ا فضدددددددددددم

انتقدددددددددا  أيدددددددددر الدددددددددتعلم الددددددددد ي  عدددددددددد مدددددددددن الظدددددددددوابر امليمدددددددددة تدددددددددي الدددددددددتعلم بصدددددددددورة عامدددددددددة والدددددددددتعلم الحركدددددددددي عيددددددددد  وجددددددددده الخصدددددددددوص 

الددددددددد ي يدددددددددتم بددددددددده انتقدددددددددا  أيدددددددددر تعلدددددددددم ميدددددددددارة حركيدددددددددة  لددددددددد  ميدددددددددارة حركيدددددددددة أخدددددددددر  وبالتدددددددددالي يمكدددددددددن مدددددددددن خملددددددددده اسدددددددددتثمار الوقدددددددددت 

كددددددددددي تكددددددددددون الفائدددددددددددة مددددددددددن انتقددددددددددا  أيددددددددددر الددددددددددتعلم بصددددددددددورة والجيددددددددددد املبدددددددددد ولين مددددددددددن قبددددددددددل القددددددددددائم عيدددددددددد  العمليددددددددددة التعليميددددددددددة ب ول

ايجابيدددددددة يتطلدددددددب الوصدددددددو  بدددددددتعلم أداا امليدددددددارة األولددددددد   لددددددد  مسدددددددتو  جيدددددددد مدددددددن خدددددددم  املدددددددنرج التعلي دددددددي املتبدددددددع حتدددددددى ييتقدددددددل أيدددددددر 

وتكمدددددددددن أبميدددددددددة البحدددددددددث تدددددددددي  يصدددددددددا   تعلميدددددددددا  لددددددددد  امليدددددددددارة األخدددددددددر  أو ا نتقدددددددددا  مدددددددددن امليدددددددددارة السددددددددديلة أو الصدددددددددعبة  لددددددددد  األخدددددددددر .

كدددددددرة اليدددددددد وبتقدددددددل وقدددددددت وجيدددددددد مدددددددن خدددددددم  تفعيدددددددل الدددددددتعلم تدددددددي ضدددددددوا الفدددددددروق ب للميدددددددارات الدفاعيدددددددةتعلم  لددددددد  أفضدددددددل أداا املددددددد

ب أي يدددددددددددتم تقدددددددددددديم املعلومدددددددددددات 
 
 حسدددددددددددب األسدددددددددددلوب الددددددددددد ي يفضدددددددددددله تدددددددددددي تلقدددددددددددي املعلومدددددددددددة حسددددددددددديا

 
الفرديدددددددددددة بدددددددددددين املتعلمدددددددددددين وكدددددددددددم

 ا املفضل الحس ي له .للمتعلم حو  امليارة املراد تعلميا تي الوحدة التعليمية عي  ضو

األسدددددددددددات ة يبددددددددددد لون جيدددددددددددد كبيدددددددددددر ووقدددددددددددت طويدددددددددددل ليتمكندددددددددددوا مدددددددددددن تعلددددددددددديم طدددددددددددمب  تدددددددددددي أن مشةةةةةةةةةةةكلة البحةةةةةةةةةةةث تدددددددددددتيخ 

حدددددددددائ  الصدددددددددد والددددددددددفاع ضدددددددددد الرجدددددددددوم الخددددددددداطف واملم مدددددددددة كدددددددددرة اليدددددددددد ومدددددددددن أبميدددددددددا : ب الدفاعيدددددددددة امليدددددددددارات الثالثدددددددددةاملرحلدددددددددة 

  والتددددددددي تعددددددددد مشددددددددكلة تددددددددي التعلدددددددديم والددددددددتعلم واملقابلددددددددة والتغطيددددددددة
 
 ون  يجدددددددداد حددددددددل ليدددددددد ه املشددددددددكلة ارتددددددددت  البدددددددداحث مندددددددداب وسددددددددعيا

امليدددددددددارات مدددددددددن خدددددددددم   والتمريندددددددددات الخاصدددددددددة بدددددددددتعلممراعددددددددداة خصدددددددددائ  املتعلمدددددددددين  الفدددددددددروق الفرديدددددددددة( تدددددددددي تقدددددددددديم املعلومدددددددددات 

تصددددددددييف املتعلمددددددددين وفددددددددق وجدددددددده التشددددددددابه وا خددددددددتمف تددددددددي أنمددددددددان تفضدددددددديليم  للمدرسدددددددديناعتمدددددددداد  طددددددددار عل ددددددددي تطبيقددددددددي ييسددددددددر 

طددددددددددمب بددددددددددد ه امليددددددددددارات بيسدددددددددددر بوالدددددددددد ي مدددددددددددن املؤمددددددددددل ان  سددددددددددداعد األسددددددددددات ة عيدددددددددد  تعلددددددددددديم الالحسدددددددددد ي السدددددددددددائد(  الددددددددددنم للتعلم 

 
 
 ليجيد والوقت . واختصارا
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  ال  : هدف البحث

بكددددددرة اليدددددددد   عددددددداد مددددددنرج تعلي دددددددي وفددددددق التفضدددددديمت الحسدددددددية تددددددي تعلدددددددم ميددددددارتي الصددددددد والددددددددفاع ضددددددد الرجددددددوم الخددددددداطف -

 تربية البدنية وعلوم الرياضة .لطمب املرحلة الثالثة كلية ال

لطدددددددددمب املرحلددددددددة الثالثددددددددة كليددددددددة التربيدددددددددة  (الحددددددددس حركددددددددي –البصددددددددري  –السدددددددددم ي   عددددددددداد مقيدددددددداس التفضدددددددديمت الحسددددددددية  -

 البدنية وعلوم الرياضة .

الددددددددددد ي أعتمدددددددددددد تدددددددددددي تددددددددددددريس املجموعددددددددددددة  للمدددددددددددنرج التعلي دددددددددددي وفدددددددددددق التفضددددددددددديمت الحسددددددددددديةان  افتةةةةةةةةةةةرض البةةةةةةةةةةةاحثون و

 للطمب . بكرة اليدميارتي الصد والدفاع ضد الرجوم الخاطف  تعلم أير ايجابي تي التجريبية

 مجاالت البحث 

 .2021 -2020اضة /جامعة الكوفة للعام الدرار ي املجا  البشري : طمب املرحلة الثالثة كلية التربية البدنية وعلوم الري

 .2021/ 28/7 - 2/3/2021اني : املجا  الزم

 اضية املغلقة تي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الكوفة.املجا  املكاني : القاعة الري

 الجزء العملي : -2

 امليدانية : واجراءاته البحث منهج 2-1

بتصددددددددددددددددددددميم املجمددددددددددددددددددددوعتين املتكددددددددددددددددددددافئتين الضددددددددددددددددددددابطة والتجريبيددددددددددددددددددددة ذات  املددددددددددددددددددددنرج التجريبددددددددددددددددددددي ون البدددددددددددددددددددداحث اسددددددددددددددددددددتخدم

ب املرحلددددددددة الثالثددددددددة تددددددددي كليددددددددة التربيددددددددة البدنيددددددددة وعلددددددددوم الرياضددددددددة ا ختبدددددددارين القبيددددددددي والبعدددددددددي ب وتمثددددددددل مجتمددددددددع البحددددددددث بطددددددددم 

 مددددددددددن الدددددددددد كور فقدددددددددد  مددددددددددو عين عيدددددددددد  127م( والبددددددددددالغ عددددددددددددبم   2021 – 2020جامعددددددددددة الكوفددددددددددة للعددددددددددام الدراسدددددددددددي  –
 
( طالبدددددددددددا

أربدددددددددع  دددددددددعب دراسدددددددددية ب وتدددددددددم اختيدددددددددار عيندددددددددة البحدددددددددث بالطريقدددددددددة العشدددددددددوائية وبتسدددددددددلوب القرعدددددددددة  ختيدددددددددار  دددددددددعبتين دراسددددددددديتين 

 ب يددددددددددم قددددددددددام البدددددددددداحثون بتو يددددددددددع 64من املجمددددددددددوعتين الضددددددددددابطة والتجريبيددددددددددة وكانددددددددددت  ددددددددددعبتي  ب ب ج( وعددددددددددددبم  يمددددددددددث
 
( طالبددددددددددا

الحددددددددددددددس حركددددددددددددددي( عيدددددددددددددد   ددددددددددددددعبة ب( والتددددددددددددددي تمثددددددددددددددل املجموعددددددددددددددة  -البصددددددددددددددري  -مقيدددددددددددددداس أسددددددددددددددلوب الددددددددددددددتعلم املفضددددددددددددددل  السددددددددددددددم ي 

 . (( طالب بعد استبعاد طالبين منها   عبي نادي الكوفة الرياض ي32التجريبية  

مددددددددن أجددددددددل تحديددددددددد الددددددددنم  املفضددددددددل للددددددددتعلم والدددددددد ي مددددددددن خملدددددددده يددددددددتم تو يددددددددع الطددددددددمب داخددددددددل املجموعددددددددة التجريبيددددددددة 

( طالددددددددب ايضددددددددا" تددددددددم اسددددددددتبعاد 32ف ددددددددي تمثددددددددل املجموعددددددددة الضددددددددابطة   (ج ب والشددددددددعبة األخددددددددر   وحسددددددددب تفضدددددددديموهم الحسددددددددية

 -ح ذلك :( أدناه يوض1طالبين منها بسبب الرسوب تي املرحلة الدراسية ب والجدو   

 يوضح املجتمع وعينة البحث  (1جدول )

 ئويةالنسبة امل عينة االستطالعية العينة البحث املستبعدون  العدد الكلي الشعبة

 %23.6 ددددددددددددددددد 30 2 32 ب

 %23.6 ددددددددددددددددد 30 2 32 جة

 %4.72 6 ددددددددددددددد ددددددددددددددد 31 د

 %4.72 6 دددددددددددددددد ددددددددددددددد 32 ه

 % من الكلي56.64 12 60 4 127 املجموع

 تجانس أفراد مجتمع البحث  2-2

التدددددددي قدددددددد تدددددددؤير تدددددددي نتدددددددائو البحدددددددث للفدددددددروق الفرديدددددددة املوجدددددددودة لدددددددد  الطدددددددمب والتوصدددددددل  تغيدددددددراتمدددددددن أجدددددددل تجندددددددب امل

مواصددددددفات العينددددددة لغددددددرض التتكددددددد مددددددن  لدددددد  مسددددددتو  واحددددددد ومتسدددددداو  للعينددددددة ب فقددددددد تددددددم تحديددددددد بعددددددئ املتغيددددددرات التددددددي تمثددددددل 

التدددددددي تعدددددددد مدددددددؤيرة تدددددددي التجربدددددددة والتدددددددي  بدددددددد أن يدددددددتم ضدددددددبطيا وليددددددد ا تدددددددم أجدددددددراا معالجدددددددة  حصدددددددائية باسدددددددتخدام  هددددددداتجانسددددددديا ف 

( وعليدددددددده 1±ب علمددددددددا أن معامددددددددل ا لتددددددددواا تددددددددي تلددددددددك املتغيددددددددرات أنحدددددددددصر بددددددددين  للقياسددددددددات املورفولوجيددددددددة للعينددددددددة  معامددددددددل التددددددددواا

 ( كاندددددددددت العيندددددددددة متجانسدددددددددة1±  و يعدددددددددا طبيعيدددددددددا  ذ انددددددددده "كلمدددددددددا انحصدددددددددرت قددددددددديم معامدددددددددل ا لتدددددددددواا بدددددددددينت تعدددددددددد العيندددددددددة مو عدددددددددة

 .( يبين ذلك 2والجدو   
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 لغرض التجانس يبين األوسان الحسابية وا نحرافات املعيارية والوسي  ومعامل ا لتواا (2جدول )

 معامل االلتواء ي املعيار  االنحراف الوسيط الوسط الحسابي وحدة القياس االختبارات ت

 0.113 0.882 21 21.03 سنة العمر الزمني 1

 -0.158 3.785 171 170.8 سم الطو   2

 0.521 3.605 69.5 70.12 كغم الكتلة 3

 -ادوات واالجهزة ووسائل جمع معلومات البحث: 2-3

 -الوسائل البحثية وتتضمن: -1

 ا ستبانة. -

 مقابمت شخصية. -

 وا جنبية.املصادر واملراجع العربية  -

 استخدام مقياس ابعاد التفوق الرياض ي. -

 -االجهزة واالدوات املستخدمة: -2

 ميزان كيربا ي مع  ري  قياس. -

 عقدة. 50 جم  L.Gتلفا  نوع  -

 (.Castonحاسبة ا لكترونية نوع   -

 (.1( عدد DELLحاسبة شخصية نوع   -

 .(اقممادوات مكتبية  اوراقب  -

   ا ختبارات.اصباغ ملونة وأ رطة  صقة لتخطي -

 اجراءات البحث امليدانية : 2-4

 :مقياس التفضيالت الحسية:  اوال

اطددددددددددددمع البدددددددددددداحثون عيدددددددددددد  األدبيددددددددددددات والدراسددددددددددددات السددددددددددددابقة وتفحصدددددددددددديم للمقدددددددددددداييس ذات العمقددددددددددددة التددددددددددددي مددددددددددددن بعددددددددددددد 

 ترجمدددددددددددة : ج هددددددددددان العمدددددددددددران( الددددددددددتعلم املفضددددددددددل  أسدددددددددددلوبمقيدددددددددداس  اعتمددددددددددادتدددددددددددم خمليددددددددددا يحدددددددددددد املفضدددددددددددل الحسدددددددددد ي للطالددددددددددب ب 

( ولكددددددددددون املقيدددددددددداس معددددددددددد لغيددددددددددر املجدددددددددددا  الرياضدددددددددد ي فقددددددددددد قددددددددددام البدددددددددداحثون بإعدددددددددددادة صددددددددددياغة فقراتدددددددددده بمددددددددددا يددددددددددتمام مدددددددددددع 1ب123 

 الرياضية . طبيعة البحث والعينة واختصاص التربية

 : تحديد صمحية فقرات املقياس 1

الددددددددددد تتضددددددددددمن فقدددددددددرات املقيددددددددداس  اسدددددددددتبانةلغدددددددددرض التتكدددددددددد مدددددددددن صددددددددددمحية فقدددددددددرات املقيددددددددداس أعددددددددددد الباحدددددددددث اسدددددددددتمارة 

( املعدلددددددددة وتعبددددددددر الفقددددددددرات عددددددددن مواقددددددددف متنوعددددددددة يمكددددددددن أن يمددددددددر  هددددددددا الطالددددددددب خددددددددم  دراسددددددددته ملددددددددادة كددددددددرة اليددددددددد ب ولكددددددددل 14 

فقددددددددددرة يميددددددددددة بدددددددددددائل عيدددددددددد   ددددددددددكل عبددددددددددارات ب احدددددددددددبما تكشددددددددددف عددددددددددن التفضدددددددددديل البصددددددددددري والثانيددددددددددة تكشددددددددددف عددددددددددن التفضدددددددددديل 

رضددددددددت  مجموعددددددددة مددددددددن الخبددددددددراا واملختصددددددددين تددددددددي  عيدددددددد  ا سددددددددتبانةالسددددددددم ي والثالثددددددددة تكشددددددددف عددددددددن التفضدددددددديل الحسدددددددد ي . وقددددددددد ع 

لبيددددددددددددان رأ هددددددددددددم حددددددددددددو  مددددددددددددد   ( خبيددددددددددددر 15وعددددددددددددددبم   مجددددددددددددا  الددددددددددددتعلم الحركددددددددددددي وعلددددددددددددم الددددددددددددنفس الرياضدددددددددددد ي وا ختبددددددددددددار والقيدددددددددددداس

أغلددددددب حددددددا ت عيدددددد  تتييددددددد علمددددددا" أنهددددددا الفقددددددرات  تددددددم  جددددددراا التعددددددديمت لددددددبعئصددددددمحية بدددددد ه الفقددددددرات ب وعيدددددد  ضددددددوا لرائهددددددم 

 عرضددددددديا عدددددددد اسدددددددتخراج مربدددددددع كددددددداي بالخبددددددراا واملختصدددددددين تدددددددي صدددددددمحيبها 
 
. وبعددددددد التتكدددددددد مدددددددن صدددددددمحية فقدددددددرات املقيددددددداس علميدددددددا

 عيددددددددد  مخدددددددددت  تدددددددددي اللغدددددددددة العربيدددددددددة ون البددددددددداحث
 
مدددددددددن اجدددددددددل أن تكدددددددددون جميدددددددددع الفقدددددددددرات سدددددددددليمة وخاليدددددددددة مدددددددددن األخطدددددددددداا  ب أيضدددددددددا

 مدددددددن 
 
األخطددددددداا اللغويدددددددة ب اللغويدددددددة ب وقدددددددد تدددددددم األخددددددد  بالتعدددددددديمت التدددددددي أبددددددددابا املخدددددددت  اللغدددددددوي و هددددددد ا يكدددددددون املقيددددددداس خاليدددددددا

 ا تي يوضح ذلك:( 3ب والجدو  وب لك أصبح املقياس بتعليماته وفقراته وبدائله بصورته النهائية جابز للتطبيق
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ملقيدددددددددداس  يبددددددددددين اراا الخبددددددددددراا واملختصددددددددددين تددددددددددي فقددددددددددرات املقيدددددددددداس وقيمددددددددددة مربددددددددددع  كددددددددددا( للمددددددددددوافقين وغيددددددددددر املددددددددددوافقين (3)جةةةةةةةةةةدول 

 التفضيمت الحسية

 ت
 ارقام الفقرات

 في املقياس

 عدد

 الفقرات

قيمة مربع  عدد الخبراء

 )كا(املحسوبة

الداللة 

 اليسبة املئوية ناملوافقي غير املوافقون  االحصائية

 معنوي  15 %100 صفر 15 5 1-2-3-5-6 1

 معنوي  11.2 93.3% 1 14 4 4-8-9-10 2

 معنوي  8.06 86.67% 2 13 5 11-12-13-14 -7 6

 (3.84  قيمة مربع  كا(  

 استطالع مقياس التفضيالت الحسية 2

 عدددددددددددن 
 
ان الغدددددددددددرض منهدددددددددددا التعدددددددددددرف عيددددددددددد  مدددددددددددد  وضدددددددددددوو التعليمدددددددددددات او فقدددددددددددرات املقيددددددددددداس بصدددددددددددورته ا وليدددددددددددة ب فضدددددددددددم

معرفدددددددددددة املعوقدددددددددددات والصدددددددددددعوبات التدددددددددددي قدددددددددددد تعتدددددددددددرض تطبيدددددددددددق التجربدددددددددددة الرئيسدددددددددددية كددددددددددد لك الوقدددددددددددت املسدددددددددددتغرق لإلجابدددددددددددة عيددددددددددد  

( طالدددددددددب مدددددددددن املرحلدددددددددة الثالثدددددددددة كليدددددددددة التربيدددددددددة البدنيدددددددددة 12عيندددددددددة بلغدددددددددت   فقدددددددددرات املقيددددددددداس لددددددددد   تدددددددددم تطبيدددددددددق املقيددددددددداس عيددددددددد 

م ب وقدددددددددددددد تبدددددددددددددين مدددددددددددددن التجربدددددددددددددة ان  3/2021/ 23وعلدددددددددددددوم الرياضدددددددددددددة / جامعدددددددددددددة الكوفدددددددددددددة وذلدددددددددددددك تدددددددددددددي يدددددددددددددوم الثميددددددددددددداا املوافدددددددددددددق 

تعليمددددددددات وفقددددددددرات املقيدددددددداس واضددددددددحة ومفيومددددددددة مددددددددن افددددددددراد العينددددددددة وأن متوسدددددددد  الوقددددددددت املسددددددددتغرق لإلجابددددددددة عددددددددن املقيدددددددداس 

 ( دقيقة.8 

 الخصائص السيكومتريه للمقياس . 3

 الصدق -

 -استخدم الباحثون مؤ ر للصدق بما يتمام وطبيعة املقياس  س ى صدق املحتو  :

 صدق املحتو  : -

 وقدددددددددد تحقدددددددددق بددددددددد ا الندددددددددوع مدددددددددن 
 
 وتجريبيدددددددددا

 
بدددددددددو صددددددددددق منطقدددددددددي  بدددددددددد مدددددددددن وجدددددددددوده  ن املقيددددددددداس يبندددددددددى بنددددددددداا  منطقيدددددددددا

ن الخبدددددددراا تدددددددي مجدددددددا  العلدددددددوم النفسدددددددية والتربويدددددددة وعلدددددددم الدددددددنفس الرياضددددددد ي الصددددددددق عندددددددد عدددددددرض املقيددددددداس عيددددددد  مجموعدددددددة مددددددد

 .  قرار صمحية فقرات املقياس ومد  تمثيل  جابات الفقرات التي تقيسيا

 الثبات -

 عدددددددددد مفيدددددددددوم الثبدددددددددات مدددددددددن املفدددددددددابيم األساسدددددددددية تدددددددددي املقددددددددداييس النفسدددددددددية و ختبدددددددددارات التحصددددددددديلية ويجدددددددددب توافربدددددددددا 

سدددددددددتخدام ويعنددددددددددي يبدددددددددات ا ختبددددددددددار " ن ا ختبددددددددددار مويدددددددددوق بدددددددددده ويعتمدددددددددد عليدددددددددده أو أن درجددددددددددة تدددددددددي املقيدددددددددداس لكدددددددددي يكددددددددددون صددددددددددالح لم 

 بتكددددددددددرار  جددددددددددراا ا ختبددددددددددار أو اتسدددددددددداق نتددددددددددائو ا ختبددددددددددار مددددددددددع نفسدددددددددديا"
 
ب وللتحقددددددددددق مددددددددددن يبددددددددددات مقيدددددددددداس  الفددددددددددرد   تتغيددددددددددر جوبريددددددددددا

التطبيدددددددددددق األو  ( يدددددددددددوم مدددددددددددن 15 عدددددددددددادة تطبيدددددددددددق املقيددددددددددداس بعدددددددددددد مدددددددددددرور   ةطريقددددددددددد ون أسدددددددددددتخدم البددددددددددداحث التفضددددددددددديمت الحسدددددددددددية

وبدددددددددددد ا  عدددددددددددد معامددددددددددددل يبدددددددددددات عددددددددددددالي  (0.832وبا سدددددددددددتخدام ا حصدددددددددددا ي للنتددددددددددددائو أسدددددددددددتخرج معامددددددددددددل ا رتبدددددددددددان بينهمددددددددددددا والبدددددددددددالغ  

 . للقياس

 :االختبارات املستخدمة في البحث ثالثا : 

 (م 22 وا نطمق للرجوم الخاطف ملسافة  (م 40 التحرك الدفااي عي  مرتين : ا ختبار األو   -

 . (قياس سرعة التحرك الدفااي  سرعة ا نطمق تي منحنى ن ا ختبار :الغرض م -

 .اختبار التحركات الدفاعية ليجانبين  : ا ختبار الثاني -

 الغرض من ا ختبار : قياس سرعة التحركات الدفاعية ليجانبين . -

 .اختبار التحركات الدفاعية املتنوعة مع تغير ا تجاه  : ا ختبار الثالث -

تغيددددددددددر  بميددددددددددل وليخلددددددددددف بميددددددددددل مددددددددددع واألمدددددددددداما ختبددددددددددار : قيدددددددددداس سددددددددددرعة أداا التحركددددددددددات الدفاعيددددددددددة ليجانددددددددددب  الغددددددددددرض مددددددددددن -

 ا تجاه .
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 .اختبار التحركات الدفاعية املتنوعة :  ا ختبار الرابع -

 الغرض من ا ختبار : قياس سرعة التحركات الدفاعية ليجانب ول مام بميل وليخلف بميل . -

 .حائ  الصد الدفااي تي اتجاه واحد اختبار الخامس : ا ختبار  -

 الغرض من ا ختبار : قياس قدرة المعب عي  األداا املتكرر بنفس املعد  مليارة حائ  الصد الدفااي . -

 .اختبار حائ  الصد تي اتجابين السادس :ا ختبار  -

لصددددددد الددددددددفااي تددددددي أك دددددددر الغددددددرض مددددددن ا ختبدددددددار : قيدددددداس قددددددددرة المعددددددب عدددددددل األداا املتكددددددرر بددددددنفس املعدددددددد  مليددددددارة حدددددددائ  ا -

 من مركز دفااي .

 :ختبارات املستخدمة ال ل األسس العلمية

 تم  يجاد الصدق والثبات واملوضوعية لمختبارات املستخدمة وكما مبين .

. وعليددددددددددده فقدددددددددددد اسددددددددددددتعمل  (1ب32 "ا ختبدددددددددددار الددددددددددد ي يقددددددددددديس مدددددددددددا وضدددددددددددع مدددددددددددن أجلددددددددددده " ا ختبدددددددددددار الصدددددددددددادق بدددددددددددو: الصددددددددددددق  -

 ى الصددددددددق املنطقدددددددي  ذ  عتمدددددددد عيددددددد  لراا الخبدددددددراا واملختصدددددددين تدددددددي تتكيدددددددد عيددددددد  أن الباحدددددددث صددددددددق املحتدددددددو  والددددددد ي  سددددددد

 وبدددددددد ا مددددددددا أكددددددددده الخبددددددددراا عندددددددددما أجمعددددددددوا عيدددددددد  أن ا ختبددددددددارات 
 
ا ختبددددددددار يقدددددددديس الظددددددددابرة التددددددددي وضددددددددع مددددددددن أجليددددددددا فعددددددددم

 تقيس ال ي وضعت من أجليا .

  ذا مددددددددا:  معامددددددددل الثبددددددددات -
 
أعيددددددددد تطبيقدددددددده عيدددددددد  األفددددددددراد أنفسدددددددديم وتحددددددددت  بددددددددو أن  عطددددددددي ا ختبددددددددار النتددددددددائو نفسدددددددديا تقريبددددددددا

باسدددددددددتعما  طريقدددددددددة  عدددددددددادة ا ختبدددددددددار  يجددددددددداد معامدددددددددل الثبدددددددددات فقدددددددددد تدددددددددم  جدددددددددراا  ون ولددددددددد ا قدددددددددام البددددددددداحثنفسددددددددديا ب الظدددددددددروف

 (الثميدددددددداا  ( يددددددددم أعيددددددددد تطبيقددددددده مددددددددرة يانيددددددددة بعدددددددد مددددددددرور سددددددددبعة أيدددددددام أي يددددددددوم24/3/2021  (ا ربعددددددداا ا ختبدددددددار األو  يددددددددوم 

قدددددددددددانون  ون ة تثبيدددددددددددت كافدددددددددددة الظدددددددددددروف التدددددددددددي يدددددددددددتم  هدددددددددددا ا ختبدددددددددددار األو  وقدددددددددددد اسدددددددددددتعمل البددددددددددداحثمدددددددددددع مراعدددددددددددا (30/3/2021 

معامددددددددددل ا رتبددددددددددان البسددددددددددي  بيرسددددددددددون  سددددددددددتخراج معامددددددددددل الثبددددددددددات وقددددددددددد تبددددددددددين أن ا ختبددددددددددارات تتمتددددددددددع بقدددددددددددر عددددددددددا  مددددددددددن 

 ( .1   الثبات كما موضح تي الجدو 

" عددددددددم تدددددددتيير األحكدددددددام ال اتيدددددددة مدددددددن قبدددددددل الباحدددددددث ىدددددددي أحدددددددد الشدددددددرون امليمدددددددة لمختبدددددددار الجيدددددددد الددددددد ي  عندددددددي : املوضدددددددوعية  -

أو أن تتدددددددددوافر املوضدددددددددوعية دون التمييدددددددددز والتددددددددددخل الددددددددد اتي مدددددددددن قبدددددددددل املجدددددددددرب وكلمدددددددددا لدددددددددم تتدددددددددتير با حكدددددددددام ال اتيدددددددددة  ادت 

. وتدددددددددم  يجددددددددداد املوضدددددددددوعية باسدددددددددتخدام ا رتبدددددددددان البسدددددددددي  بيرسدددددددددون بدددددددددين نتدددددددددائو املحكمدددددددددين ( 1ب132  قيمدددددددددة املوضدددددددددوعية"

 ( .4 بارات ذات موضوعية عالية وكما مبين بالجدو  ا خت وكانت جميع

 يبين معامل الثبات واملوضوعية لمختبارات املستخدمة (4جدول )

 املوضوعية معامل الثبات اسم ا ختبار ت

1 
م االنطةةةةةةالق للهجةةةةةةوم الخةةةةةةاطف ملسةةةةةةافة  40التحةةةةةةرك علةةةةةةل مةةةةةةرتين 

 م(22)
0.96 0.94 

 0.96 0.97 اختبار التحركات الدفاعية للجانبين 2

3 
اختبةةةةةار التحركةةةةةات الدفاعيةةةةةة املتنوعةةةةةة )لألمةةةةةام وللخلةةةةةف للجانةةةةةب 

 بميل مع تغير االتجاه(
0.95 0.97 

 0.90 0.94 اختبار التحركات الدفاعية املتنوعة مع تغير االتجاه 4

 0.94 0.97 مطاولة سرعة األداء الدفاعي 5

 0.96 0.93 اختبار حائط الصد الدفاعي باتجاه واحد 6

 0.95 0.94 تبار حائ  الصد الدفااي باتجاه باتجابيناخ 7
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 التجربة االستطالعية لإلختبارات املستخدمة في البحث 

 .  6/4/2021تاري  ا جراا : يوم الثمياا املوافق  -

 جامعة الكوفة. –األلعاب الرياضية املغلقة تي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قاعةمكان ا جراا : -

 مددددددددن  ددددددددعبة 12بدددددددداحثون بتطبيددددددددق ا ختبددددددددارات املياريددددددددة عيدددددددد  عيندددددددددة التجربددددددددة ا سددددددددتطمعية البالغددددددددة  قدددددددددام ال
 
( طالبددددددددا

د( بعددددددددد ا نبهدددددددداا مددددددددن تطبيددددددددق املقيدددددددداس علدددددددد هم بوتقددددددددديم  ددددددددرو واتددددددددي حددددددددو  ا ختبددددددددارات املعنيددددددددة بقيدددددددداس امليددددددددارات املبحويددددددددة .  

 وقد كان الغرض منها ما يتتددي :

صدددددددعوبات التدددددددي قدددددددد تواجددددددده البددددددداحثون عندددددددد  جدددددددراا ا ختبدددددددارات املياريدددددددة بغيدددددددة تجاو بدددددددا التعدددددددرف عيددددددد  أبدددددددم املعوقدددددددات وال -

 تي التجربة الرئيسية .

 مد  استيعاب وممئمة مفردات ا ختبارات امليارية من قبل عينة البحث . -

 التعرف عي  ممئمة األدوات املستعملة ألسلوب العمل وتنفي ه . -

 يم ا ختبارات كافة . معرفة الوقت املستغرق لكل اختبار ومن -

 تعريف فريق العمل املساعد بطبيعة ا ختبارات . -

 معرفة يبات ا ختبارات . -

 : تنفيذ مقياس تحديد التفضيالت الحسية علل أفراد عينة البحث

بتو يددددددددددددع اسددددددددددددتمارة مقيدددددددددددداس تحديددددددددددددد املفضددددددددددددمت الحسددددددددددددية عيدددددددددددد  أفددددددددددددراد عينددددددددددددة البحددددددددددددث واملتمثلددددددددددددة  ون قددددددددددددام البدددددددددددداحث

البدنيددددددددددددة وعلددددددددددددوم تددددددددددددي قاعددددددددددددة األلعدددددددددددداب املغلقددددددددددددة لكليددددددددددددة التربيددددددددددددة  13/4/2021املصددددددددددددادف  لثميددددددددددددااا ب( وذلددددددددددددك يددددددددددددوم ة بشددددددددددددعب

 . مع مراعاة ما يتتي: الكوفةجامعة  – الرياضة

 تو يع ا ستمارة الخاصة باملقياس مع قلم لكل مختبر . 1

حددددددددق املختبددددددددر  دددددددرو تعليمددددددددات املقيدددددددداس بشدددددددكل واضددددددددح وبيددددددددان طريقدددددددة ا جابددددددددة عددددددددن فقراتددددددده ب مددددددددع التتكيددددددددد عيددددددد   ن مددددددددن  2

  ن يختار  جابة واحد لكل فقرة من فقراته .

 توجيه املختبر بكتابة بياناته املطلوبة كا سم والشعبة تي الحقل املخص   ها . 3

 التتكد قبل البدا با جابة من فيم جميع أفراد العينة للمقياس وطريقة ا جابة عليه . 4

سددددددددددداس مفتدددددددددداو التصددددددددددحيح ب وتدددددددددددم تصددددددددددييف الطدددددددددددمب باسددددددددددتخراج نتددددددددددائو املقيددددددددددداس وعيدددددددددد  أ ون بعدددددددددددبا قددددددددددام البددددددددددداحث

ب علمددددددددددا  (( طالددددددددددب6  ب الحسدددددددددد ي ( طالددددددددددب10بصددددددددددري ب ال ( طالددددددددددب14سددددددددددم ي  عيدددددددددد  ضددددددددددوا  جابدددددددددداوهم  لدددددددددد  األنمددددددددددان الثميددددددددددة  ال

أن الغدددددددددددرض مدددددددددددن تطبيدددددددددددق املقيددددددددددداس فقددددددددددد  ألغدددددددددددراض تصدددددددددددييف املتعلمدددددددددددين وفدددددددددددق التفضددددددددددديمت الحسدددددددددددية وحسدددددددددددب اختيددددددددددداربم 

هم الكليددددددددة لغددددددددرض التميددددددددز بيددددددددنهم لدددددددد ا لددددددددم يخددددددددوض البدددددددداحثون تددددددددي مراحددددددددل وخطددددددددوات لبدددددددددائل ا جابددددددددات ولدددددددديس ملعرفددددددددة درجدددددددداو

  عداد املقاييس وتطبيقيا عي  عينات البناا أو ا عداد ملعرفة القدرة التميزية ومعاممت ا تساق الداخيي وغيربا

 : القبليةاالختبارات 

 الثميددددددددددددااتددددددددددددي يددددددددددددوم والتجريبيددددددددددددة  الضددددددددددددابطةا ختبددددددددددددارات القبليددددددددددددة لعينددددددددددددة البحددددددددددددث للمجمددددددددددددوعتين  ون أجددددددددددددر  البدددددددددددداحث

ب  ذ  كليدددددددددة التربيدددددددددة البدنيددددددددددة وعلدددددددددوم الرياضدددددددددة / جامعدددددددددة الكوفددددددددددةتدددددددددي القاعدددددددددة الرياضدددددددددية املغلقددددددددددة تدددددددددي  (20/4/2021املوافدددددددددق  

بددددددددتداا ا ختبددددددددارات بروحيددددددددة عاليددددددددة وحالددددددددة  للطددددددددمبلغددددددددرض  عطدددددددداا فرصددددددددة  وهيددددددددتة كافددددددددة املسددددددددتلزمات واألجددددددددواا املناسددددددددبة تددددددددم

 .مع مراعاة أن تؤد  ا ختبارات تحت الظروف نفسيا  اهير املختبر بتدني مستو بدنية جيدة لكي   يتت

 تكافؤ مجموعتي البحث :

وقبدددددددددل البددددددددددا بتطبيدددددددددق مفدددددددددردات املدددددددددنرج املعدددددددددد مدددددددددن قبدددددددددل البددددددددداحثون ولكدددددددددي يدددددددددتمكن مدددددددددن أن  عدددددددددزو مدددددددددا يحددددددددددث مدددددددددن 

والتحقدددددددددق مدددددددددن تكدددددددددافؤ مجمدددددددددوعتي  فدددددددددروق تدددددددددي نتدددددددددائو ا ختبدددددددددارات البعديدددددددددة الددددددددد  تدددددددددتيير العامدددددددددل التجريبدددددددددي ب ومدددددددددن اجدددددددددل التتكدددددددددد

 ( .5عمد الباحثون ال  ضب  املتغيرات قيد البحث وكما مبين تي الجدو    (التجريبية والضابطة البحث 
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 يبين تكافؤ املجموعتين  الضابطة والتجريبية( تي متغيرات البحث (5جدول )

 االختبارات
قيمة ت  املجموعة التجري ية املجموعة الضابطة

 املحسوبة

 وى داللةمست

sig 

مستوى 

 ع ± س   ع ± س   الداللة

م االنطةةةةةةةةالق  40التحةةةةةةةةرك علةةةةةةةةل مةةةةةةةةرتين 

 م(22للهجوم الخاطف ملسافة )
 غير معنوي  0.607 0.815 7.146 67.875 6.794 68.916

 غير معنوي  0.375 0.895 0.455 5.569 0.403 5.458 اختبار التحركات الدفاعية للجانبين

عيةةةةةة املتنوعةةةةةة اختبةةةةةار التحركةةةةةات الدفا

)لألمام وللخلف للجانب بميل مةع تغيةر 

 االتجاه(

 غير معنوي  0.765 0.301 3.387 10.791 4.232 10.458

اختبةةةةةار التحركةةةةةات الدفاعيةةةةةة املتنوعةةةةةة 

 مع تغير االتجاه
 غير معنوي  0.694 0.396 0.563 5.027 0.392 4.972

 غير معنوي  0.647 0.461 3.919 9.166 2.062 9.583 مطاولة سرعة األداء الدفاعي

اختبةةةةار حةةةةائط الصةةةةد الةةةةدفاعي باتجةةةةاه 

 واحد
 غير معنوي  0.546 1.086 1.79 12.45 2.15 12.10

اختبةةةةار حةةةةائط الصةةةةد الةةةةدفاعي باتجةةةةاه 

 باتجاهين
 غير معنوي  0.617 0.447 3.84 18.60 3.76 18.40

 املنهج التعليمي املقترح وفق التفضيالت الحسيةتطبيق 

بإعددددددددددددددددداد مددددددددددددددددنرج تعلي ددددددددددددددددي وفددددددددددددددددق التفضدددددددددددددددديمت الحسددددددددددددددددية الخدددددددددددددددداص  ون حددددددددددددددددث قددددددددددددددددام البدددددددددددددددداحثلتحقيددددددددددددددددق أبددددددددددددددددداف الب

( وحددددددددددددة تعليميدددددددددددةب بواقدددددددددددع وحددددددددددددتين تعليميتدددددددددددين 12حركدددددددددددي( وتضدددددددددددمن   -التجريبيدددددددددددة  سدددددددددددم ي ب بصدددددددددددري ب حسددددددددددد ي موعدددددددددددةباملج

 مدة الوحدة التعليمية  
 
 ( دقيقة ب وقسمت الوحدات التعليمية عي  النحو ا تدددي :90أسبوعيا

 . (م(22وا نطمق للرجوم الخاطف ملسافة   م( 40التحرك عي  مرتين  يمية األول   الوحدة التعل -

 ( .التحركات الدفاعية ليجانبين الوحدة التعليمية الثانية  -

 ( .التحركات الدفاعية املتنوعةالوحدة التعليمية الثالثة   -

 ( .نوعة مع تغير ا تجاهالتحركات الدفاعية املتالوحدات التعليمية الرابعة والخامسة والسادسة   -

 ب تم تقسيميم عي  النحو ا تي : حائ  الصد( وحدات تعليمية مليارة 6و 

 الوحدة التعليمية السابعة  حائ  الصد الدفااي باتجاه واحد( . -

 الوحدة التعليمية الثامنة  حائ  الصد الدفااي باتجابين( . -

 ( .متعددة اتالوحدة التعليمية التاسعة  حائ  الصد الدفااي باتجاب -

 ( .الدفاع ضد الرجوم الخاطفالوحدات التعليمية العا رة والحادية عشر والثانية عشر   -

 عي  مبدأ العشوائية تي التعلم عند تقسيم الوحدات التعليمية . ون  ذ ركز الباحث

 : ةالبعدي اتاالختبار 

م الثميدددددددددددددددددداا املوافددددددددددددددددددق تددددددددددددددددددي يددددددددددددددددددو  الضددددددددددددددددددابطة والتجريبيددددددددددددددددددة للمجددددددددددددددددددوعتين ا ختبددددددددددددددددددارات البعديددددددددددددددددددة ون أجددددددددددددددددددر  البدددددددددددددددددداحث

مدددددددددددع تدددددددددددوفير جميدددددددددددع ا مكاندددددددددددات  ذ تدددددددددددم  كليدددددددددددة التربيدددددددددددة البدنيدددددددددددة وعلدددددددددددوم الرياضدددددددددددية /جامعدددددددددددة الكوفدددددددددددة( تدددددددددددي قاعدددددددددددة 8/6/2021 

 .مراعاة أن تؤد  ا ختبارات تحت مستو  الظروف نفسيا التي جرت  ها ا ختبارات القبلية 

 الوسائل اإلحصائية املستخدمة :

 ( تي تحليل نتائو البحث .spss  للعلوم ا جتمااي  حصائيةالحقيبة ا ون استخدم الباحث
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 عرض النتائت وتحليلها ومناقشتها :

 االختبارات :عرض وتحليل نتائت 

( املترابطدددددددددددددددة املحتسدددددددددددددددبة والجدوليددددددددددددددددة ت  قددددددددددددددديم األوسدددددددددددددددان الحسدددددددددددددددابية وا نحرافدددددددددددددددات املعياريدددددددددددددددة وقيمدددددددددددددددة يبدددددددددددددددين( 6جةةةةةةةةةةةةةةةدول )

 . (م40ااي عي  مرتين  للمجوعتين التجريبية والضابطة  التحرك الدف

 املعالم اإلحصائية

 املجاميع

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 املحتسبة

قيمة )ت( 

 الجدولية

مستوى 

 ع س ع س الداللة

 *12.025 0.698 8.144 0.755 12.685 املجموعة التجريبية
3.143 

 معنوي 

 معنوي  *7.447 0.831 10.641 0.778 12.547 املجموعة الضابطة

املترابطدددددددددددددددة املحتسدددددددددددددددبة والجدوليددددددددددددددددة  (ت يبدددددددددددددددين قددددددددددددددديم األوسدددددددددددددددان الحسدددددددددددددددابية وا نحرافدددددددددددددددات املعياريدددددددددددددددة وقيمدددددددددددددددة  (7جةةةةةةةةةةةةةةةدول )

  ( عدد(اختبار التحركات الدفاعية ليجانبين للمجوعتين التجريبية والضابطة 

 املعالم اإلحصائية

 املجاميع

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 املحتسبة

قيمة )ت( 

 الجدولية

مستوى 

 ع س ع س الداللة

 12.050 1.000 11.000 0.690 7.857 املجموعة التجريبية
3.143 

 معنوي 

 معنوي  9.165 0.786 9.428 0.534 7.428 املجموعة الضابطة

وليددددددة للمجددددددوعتين املحتسددددددبة والجد املترابطددددددة (ت يبددددددين قدددددديم األوسددددددان الحسددددددابية وا نحرافددددددات املعياريددددددة وقيمددددددة  (8جةةةةةةدول )

 ف ليجانب بميل مع تغير ا تجاه(ل مام وليخل املتنوعة اختبار التحركات الدفاعية التجريبية والضابطة 

 املعالم اإلحصائية

 املجاميع

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 املحتسبة

قيمة )ت( 

 الجدولية

مستوى 

 ع س ع س الداللة

 معنوي  3.143 20.000 1.112 8.714 0.899 5.857 املجموعة التجريبية

 معنوي  7.778 0.755 7.585 0.755 5.714 املجموعة الضابطة

املترابطدددددددددددددددة املحتسدددددددددددددددبة والجدوليددددددددددددددددة  (ت يبدددددددددددددددين قددددددددددددددديم األوسدددددددددددددددان الحسدددددددددددددددابية وا نحرافدددددددددددددددات املعياريدددددددددددددددة وقيمدددددددددددددددة ( 9جةةةةةةةةةةةةةةةدول )

  (مع تغير ا تجاه اختبار التحركات الدفاعية املتنوعة للمجوعتين التجريبية والضابطة 

 املعالم اإلحصائية

 املجاميع

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 املحتسبة

قيمة )ت( 

 الجدولية

مستوى 

 ع س ع س الداللة

 23.238 0.755 7.714 0.534 3.428 املجموعة التجريبية
3.143 

 معنوي 

 نوي مع 12.394 0.755 5.714 0.534 3.428 املجموعة الضابطة

 : مناقشة نتائت

ملتغيددر سددرعة األداا تبددين ان بندداك فددروق معنويددة بددين ا ختبددارين القبيددي والبعدددي سددواا  (9-8-7-6 مددن خددم  جدددو  

سدددبب ذلدددك الددد  التددددريب لفتدددرة مدددن الدددزمن يمكدددن ان  ون ويعدددزو البددداحث كدددان ذلدددك للمجموعدددة التجريبيدددة او املجموعدددة الضدددابطة.

بسطويسد ي  لو كان ذلك التطور بسي  أي يخضع ال  مبدأ املمارسة والتكرار ب وب ا مدا أكدده  يؤدي ال  تطور تي املستو  حتى

احمد(بالقو  ان التمرينات عبارة عن حركدات منظمدة وبادفدة تحصدل مدن خدم  تنميدة الصدفات الحركيدة واملمارسدة تدي مجدا  

ب  عمدل عيد  تحسدين الصدفات البدنيدة ومسدتو  وب ا ما ا ار الية  محمد حسن عموي( بدان التددري (1ب55 الحياة الرياضية 

فكددددرة اليددددد الحديثددددة  غلددددب عيدددد  ادائهددددا طددددابع السددددرعة سددددواا اكانددددت سددددرعة بدددددون كددددرة او سددددرعة ا داا ( ب 2ب75 ا داا امليدددداري 

الددفاع تدي ال  العنايدة  هد ه الصدفة والتدي تعتمدد عيد  الدرجلين بالدرجدة ا ولد  تدي  ون الدفااي والرجومي ب وب ا ا مر دفع الباحث

والرجوع السدريع الد  الخلدف وبد ا يحددث تدي الددفاع املفتدوو مثدل لمنقضاض  ل مامتغطية منطقته فمنها التقدم  سرعبها عي 

فيحتدداج المعددب الدد  سددرعة عاليدددة مددن ا داا تددي الددرجلين للرجددوع وتغطيدددة املنطقددة  ن المعددب عندددما يددنقئ الددد   3.3او  3.2.1
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والرجدوع املسدافة نفسديا اضدافة الد  عددد املدرات التدي يدنقئ ف هدا تدي  ل مدامامتدار  (5 ر واقدل مدن ا مام سوف يخرج مسدافة اكبد

املرة الواحدة او تي املباراة ككل . وك لك متابعة المعب املستحوذ عي  الكرة ومتابعة خ  سدير امليداجمين سدواا أكدان بكدرة ام 

يشددطة مددن املدددافعين تسدديل الدددفاع وتصددعب كثيددرا مددن عمددل امليدداجمين الحركددة ال "بددالقو  أن الددولييي( بدددونها وبدد ا مددا يؤكددده 

 ( .3ب85" وذلك لغلق املناطق الدفاعية امام الرجوم 

 االستنتاجات: -

ا حصدددددددائية املمئمدددددددة  ممدددددددن خدددددددم  التجربدددددددة امليدانيدددددددة واسدددددددتخدامي ون تدددددددي ضدددددددوا النتدددددددائو التدددددددي حصدددددددل عل هدددددددا البددددددداحث

 تيتاجات ا تية :ال  ا س اتوصلو تي الوصف وا ستد   عنها 

 سدتخدام املدنرج التعلي ددي وفدق التفضديمت الحسددية األيدر ايجددابي تدي تطدوير ميددارتي الصدد والددفاع ضددد الرجدوم الخدداطف  1

 بنالك أفضلية تي التطور  فراد العينة التجريبية تي اختبارات سرعة وتحمل اداا امليارات الدفاعية الفردية .

ة الضددددددددددابطة لكددددددددددن بيسددددددددددبة اقددددددددددل مددددددددددن العينددددددددددة التجريبيددددددددددة عنددددددددددد أداا امليددددددددددارات بنالددددددددددك تطددددددددددور تددددددددددي مسددددددددددتو  أفددددددددددراد العيندددددددددد 2

 الدفاعية الفردية .

 التوصيات : -

 : بما ييي ون من استيتاجات يوص ليه الباحثون تي ضوا ما توصل 

 تعلدددددددددديم امليددددددددددارات الدفاعيددددددددددة الفرديددددددددددةتددددددددددي  التفضدددددددددديمت الحسددددددددددية  بصددددددددددري ب سددددددددددم ي ب حسدددددددددد ي(التتكيددددددددددد عيدددددددددد  اسددددددددددتخدام  1

 لطمب .كرة اليد مع اب

تصدددددددددددييف طلبدددددددددددة كليدددددددددددة التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية وفدددددددددددق التفضددددددددددديمت الحسدددددددددددية منددددددددددد  املرحلدددددددددددة الدراسدددددددددددية األولددددددددددد  ب عدددددددددددن طريدددددددددددق  2

 يجدددددددداد مقيدددددددداس عددددددددام لتحديددددددددد تفضدددددددديموهم الحسددددددددية تندددددددددرج فيدددددددده جميددددددددع الفعاليددددددددات الرياضددددددددية ويو عددددددددون حسددددددددب واقددددددددع 

 التفضيمت الحسية ليم.

 للطمب.كرة اليد األخر  ب ياراتامل  جراا بحوث مشا هة لبناا مناهج تعليمية لتعلم 3

 ضرورة العناية بتدريب امليارات الدفاعية الفردية خم  املراحل الدراسية . 4

 :املصادر

 . 2000ب القابرة ب دار الفكر للطباعة واليشر والتو يع ب  1ب ن تدريب املنافساتمحمد توفيق الولييي :  1

ب مطبعددددددددددده التعلددددددددددديم العيدددددددددددي ب  البدنيدددددددددددة وطدددددددددددرق تحقيقيدددددددددددااللياقدددددددددددة قاسدددددددددددم حسدددددددددددن حسدددددددددددين ومنصدددددددددددور جميدددددددددددل العنبكدددددددددددي :  2

 . 1988بغداد ب 

  2002 ب القابرة ب دار الفكر العربي ب اللياقة البدنيةفسيولوجيا ابو العم عبد الفتاو واحمد نصر الدين سيد :  3

 ب 1ب نا سدددددددددس العلميدددددددددة للكدددددددددرة الطدددددددددائرة وطدددددددددرق القيددددددددداس والتقدددددددددويممحمدددددددددد صدددددددددبحي حسدددددددددانين وحمددددددددددي عبدددددددددد املدددددددددنعم :  4

 2000بالقابرة ب مركز الكتاب 

ب القدددددددددددابرة ب دار الفكدددددددددددر  فسددددددددددديولوجيا التددددددددددددريب الرياضددددددددددد يمحمدددددددددددد حسدددددددددددن عدددددددددددموي ب ابدددددددددددو العدددددددددددم احمدددددددددددد عبدددددددددددد الفتددددددددددداو :  5

  1984العربي ب 

 .1994ب القابرة ب دار الفكر العربي ب  2. ن فسيولوجيا الرياضة هاا الدين ابرابيم :  6

 .1983. جامعة املوصل ب  رياض ياملدخل  ل  التدريب السليمان عيي حسن :  7

 .1996ب القابرةب دار الفكر العربيب التدريب العقيي تي املجا  الرياض يمحمد العربي  معون؛  8

 . 2007ب دار الفكر العربي :  بالقابرة 1بن (الحس يب السم يب البصري   مقاييس أساليب التعلمج هان العمران .  9

 . 1987ب دار الفكر العربي ب  2لتربية الرياضية . نمحمد صبحي حسانين : القياس والتقويم تي ا 10

11 Nerve conduction velocity : National Institutes of Health . 31 October 2013 , Retrieved 13 

November 2013 . 
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اثر تمرينات بمصاحبة التحفيز الكهربائي في القدرة االنفجارية للرجلين والوقاية من اصابة 

 لالعبي االرتكاز والزاوية بكرة السلة املتقدمينمفصل الركبة 
 

 3علي حمزة ا.م.د حيدر عبد, 2ا.م.د حسنين جمعة عصري , 1ا.م.د احمد عبودي حسين
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الكوفة  -العراق  3. 2. 1

 

يربدا ي عيد  قدوة عضدمت الطدرف السدفيي بدف دراسة البحث :ال  التعرف عي  تتيير التمرينات املصداحبة للتحفيدز الك

 العضددددلة الرباعيددددة الفخ يددددة ب العضددددلة ينائيددددة الددددرؤوس الفخ يددددةب عضددددلة الكولددددف ب عضددددمت القدددددم( امددددا فددددرض البحددددث فيددددو 

لمعددددب ا رتكددددا  والزاويدددة بكددددرة السددددلة. امددددا  بنالدددك تددددتيير للتمرينددددات املصددداحبة للتحفيددددز الكيربددددا ي عيددد  عضددددمت الطددددرف السدددفي 

تددددي حددددين تمثددددل مجتمددددع البحددددث بمعبددددي نددددادي  لبحددددث فتمثلددددت باسددددتخدام املددددنرج التجريبددددي ذو املجمددددوعتين املتكددددافئتينمنرجيدددده ا

 عبددددين تددددم اختيدددداربم بالطريقددددة العمديددددة وقددددد تددددم تقسدددديم العينددددة الدددد  مجمددددوعتين  10التضددددامن بكددددرة السددددلة والبددددالغ عددددددبم 

بية التمرينات املصاحبة للتحفيز الكيربا ي تي حين استخدمت ضابطة وتجريبية وبالتساوي حيث استخدمت املجموعة التجري

تددددددددي اسددددددددتخراج نتائجدددددددده امددددددددا ابددددددددم  spssاملجموعددددددددة الضددددددددابطة تمرينددددددددات املدددددددددرب واسددددددددتخدم البدددددددداحثون البرنددددددددامو ا حصددددددددا ي ا  

 ات التي توصل ال ها الباحث ف ي :ا ستيتاج

 للرجلين. ارتفاع واضح بمقادير القدرة ا نفجارية 1

 لعضلة الرباعية واملتبضية  يميية الرؤوس( الفخ ية. يادة قوة ا 2

ضدددددددددددرورة اسددددددددددتخدام التمرينددددددددددات املصددددددددددداحبة للتحفيددددددددددز الكيربددددددددددا ي تدددددددددددي باوصددددددددددوا البدددددددددداحثون وتددددددددددي ضددددددددددوا ا سدددددددددددتيتاجات 

 . تدريبات القوة العضلية لمعبي كرة السلة

 ب كرة السلة. فصل الركبةاصابة مب  القدرة ا نفجارية للرجلينب  التحفيز الكيربا ي:  الكلمات املفتاحية
 

The effect of exercises with electrical stimulation on the explosive ability of the two legs 

and the prevention of ankle joint injury for advanced basketball players and angle players 

Prof. Dr.Ahmed aboudi1, prof.dr, Hassanein Jumaa Asri2 , Prof. Dr. Haider Abd Ali Hamza3 
 

The aim of the research study: To identify the effect of exercises associated with electrical stimulation on 

the strength of the lower limb muscles (the quadriceps femoris, the biceps femoris muscle, the calf muscle, and 

the foot muscles) .As for the imposition of the research, there is an effect of exercises associated with electrical 

stimulation on the muscles of the lower limb of the pivot and angle Basketball. As for the research methodology, 

it was represented by using the experimental approach with two equal groups, while the research community 

was represented by the 10 players of Solidarity Basketball Club. A sample of 8 players were chosen by the 

deliberate method. The researchers used the statistical program of SPSS in extracting its results. The most 

important conclusions reached To the researcher it is. 

1 A clear increase in the amounts of the explosive power of the two legs. 

2 Increase the strength of the quadriceps and hamstring muscles (triceps) of the thigh 

Conclusion obtained by the researcher, he recommends the following. 

- The necessity to use exercises associated with electrical stimulation in muscle strength training for basketball 

players. 
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 التعريف بالبحث -1

 قبددددددددددل البدددددددددداحثين والدارسددددددددددين كونهددددددددددا اصددددددددددبحت  ددددددددددعارا اسددددددددددتقطبت ا نشددددددددددطة الرياضددددددددددية الكثيددددددددددر مددددددددددن ا بتمددددددددددام مددددددددددن

لتقدددددددددددم البلدددددددددددان فنددددددددددر  املؤسسددددددددددات املختصددددددددددة قددددددددددد اخدددددددددد ت عيدددددددددد  عاتقيددددددددددا ميمددددددددددة تبنددددددددددي الدراسددددددددددات والبحددددددددددوث للوصددددددددددو  الدددددددددد  

املسددددددددتو  املرمددددددددوق والدددددددد ي يطمددددددددح اليدددددددده كافددددددددة املعنددددددددين  هدددددددد ا املجددددددددا  وتعددددددددد لعبددددددددة كددددددددرة السددددددددلة مددددددددن ا لعدددددددداب الجماعيددددددددة التددددددددي 

 بيرة تتمئم مع سرعة الرجمات والبهديف .تتطلب قدرات بدنية ك

وبددددددددالرغم مدددددددددن التقدددددددددم العل دددددددددي تدددددددددي مجددددددددا  التددددددددددريب فمبددددددددد مدددددددددن اجدددددددددراا املزيددددددددد مدددددددددن البحددددددددوث والدراسدددددددددات للتوصدددددددددل 

الددددددد  العديددددددددد مددددددددن الحقددددددددائق العلميددددددددة مدددددددن اجددددددددل الكشددددددددف عددددددددن افضددددددددل الطرائددددددددق وا سددددددداليب لتطددددددددوير كددددددددل ميددددددددارة مددددددددن ميددددددددارات 

 سدددددددددددتثمار الطاقدددددددددددة البشدددددددددددرية  ق ددددددددددد ى حددددددددددددودبا . ولعبدددددددددددة كدددددددددددرة السدددددددددددلة تعدددددددددددد مدددددددددددن كدددددددددددرة السدددددددددددلة بشدددددددددددكل امثدددددددددددل تدددددددددددي املحاولدددددددددددة 

الفعاليددددددات التدددددددي تحتددددددداج الددددددد  وهيدددددددتة كافدددددددة اجيدددددددزة الجسدددددددم الحيويدددددددة وبمدددددددا يمايدددددددل طبيعدددددددة ا داا مدددددددن حيدددددددث  ددددددددة ا داا و منددددددده 

ل كدددددددد لك وخاصددددددددة تددددددددي فتددددددددرات ا عددددددددداد العددددددددام والخدددددددداص لغددددددددرض الوصددددددددو  بالعضددددددددمت وا جيددددددددزة الحيويددددددددة الدددددددد  الصددددددددورة ا مثدددددددد

الحفدددددددددا  عيددددددددد  سدددددددددممة اجيدددددددددزة الجسدددددددددم مدددددددددن التعدددددددددرض الددددددددد  ا صدددددددددابة مدددددددددن خدددددددددم  التمريندددددددددات الوقائيدددددددددة للعضدددددددددمت واملفاصدددددددددل 

ا ك ددددددددر عرضددددددددة لمصددددددددابة ومددددددددن بنددددددددا تكمددددددددن ابميددددددددة البحددددددددث تددددددددي اسددددددددتخدام تمرينددددددددات مصدددددددداحبة للتحفيددددددددز الكيربددددددددا ي لعضددددددددمت 

ر عرضددددددددة لمصددددددددابة كدددددددد لك التعددددددددرف عيدددددددد  تددددددددايير الطددددددددرف السددددددددفيي وخاصددددددددة العضددددددددمت املحيطددددددددة بمفصددددددددل الركبددددددددة كوندددددددده ا ك دددددددد

كونهدددددددددددا تتحمددددددددددل عبدددددددددد  كبيددددددددددر اينددددددددددداا القفددددددددددز والجددددددددددري ايندددددددددداا املباريدددددددددددات  بدددددددددد ه التمرينددددددددددات عيدددددددددد  مقدددددددددددادير القددددددددددوة ليدددددددددد ه العضددددددددددمت

لمعبددددددددددي ا رتكددددددددددا  والزاويددددددددددة اذ يتعرضددددددددددون الدددددددددد  احتكدددددددددداك مبا ددددددددددر مددددددددددع املنددددددددددافس وبدددددددددد ا  وخاصددددددددددة تددددددددددي حركددددددددددات القفددددددددددز واليبددددددددددون

تخدام تمريندددددددددات لغددددددددددرض حمايدددددددددة مفاصدددددددددل الطددددددددددرف السدددددددددفيي والحدددددددددد مددددددددددن حددددددددددوث ا صدددددددددابة قدددددددددددر مدددددددددادفع البددددددددداحثين الدددددددددد  اسددددددددد

 املستطاع .

 منهجية البحث وإجراءاته امليدانية -2

 منهج البحث: 2-1

 استخدم الباحثون املنرج التجريبي ذو املجموعتين املتكافئتين ملمئمته طبيعة مشكلة البحث.

 مجتمع البحث وعينته : 2-2

مددددددددددع البحددددددددددث وبددددددددددم  عبددددددددددي الزاويددددددددددة وا رتكددددددددددا  تددددددددددي نددددددددددادي التضددددددددددامن بكددددددددددرة السددددددددددلة والبددددددددددالغ عددددددددددددبم تددددددددددم تحديددددددددددد مجت

% وقدددددددددد تدددددددددم تقسددددددددديميم الددددددددد  مجمدددددددددوعتين ضدددددددددابطة وتجريبيدددددددددة 100عشدددددددددرة  عبدددددددددين وبدددددددددم يمثلدددددددددون مجتمدددددددددع البحدددددددددث أي بيسدددددددددبة 

 وبالطريقة العشوائية البسيطة.

 وسائل جمع املعلومات واالجهزة واالدوات املستخدمة: 2-3

دم البدددددددداحثون اك ددددددددر مددددددددن وسدددددددديلة يمكددددددددن ان تسدددددددداعده تددددددددي الوصددددددددو  الدددددددد  الحقددددددددائقب اذ تددددددددم ا سددددددددتعانة بددددددددتدوات اسددددددددتخ

 بحثية مختلفة لضمان الحصو  عي  بيانات  حيحة ودقيقة لتنفي  متطلبات البحث ومنها:

 وسائل جمع املعلومات: 2-3-1

 املصادر العربية وا جنبية  -

 املمحظة والتجريب. -

 ا ختبار والقياس. -

 إجراءات البحث امليدانية: 2-4

 اختبار القدرة االنفجارية للرجلين)ثامر محسن واخرون(. 1

 قياس القدرة ا نفجارية للرجلين.الهدف من االختبار. 

بالتت ددددددددير عيدددددددد  الجددددددددددار املددددددددرقم بارتفدددددددداع الددددددددد راع  مدددددددددن وضددددددددع الوقددددددددوف املواجددددددددده ليجدددددددددار يقددددددددوم املختبدددددددددرمواصةةةةةةةةفات االختبةةةةةةةةار: 

با يقدددددددددوم املختبددددددددر بدددددددددالقفز العمدددددددددودي والتت دددددددددير بتق ددددددددد ى نقطددددددددة كمدددددددددا  سدددددددددمح للمختبدددددددددر بمرجحدددددددددة بواسددددددددطة قلدددددددددم السدددددددددبورة بعدددددددددد

 . ال راع
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تحسدددددددددب الفدددددددددرق بدددددددددين النقطدددددددددة ا ولددددددددد  والثانيدددددددددة اذ  عطدددددددددى لكدددددددددل مختبدددددددددر يدددددددددمث محددددددددداو ت يدددددددددتم احتسددددددددداب طريقةةةةةةةةةة الت ةةةةةةةةةجيل: 

 افضل محاولة.

 اختبار القوة القصوى لعضالت الفخذ االمامية )كيل سيقان امامي( 2

 قياس القوة القصو  لعضمت الفخ  ا مامية االختبار : اسم 

 . قياس القوة القصو  لعضمت الفخ الهدف من االختبار: 

مددددددددن وضددددددددع الجلددددددددوس عيدددددددد  جيددددددددا  كيددددددددل السدددددددديقان ا مددددددددامي يطلددددددددب مددددددددن املختبددددددددر اجددددددددراا محاولددددددددة واحدددددددددة توصةةةةةةةةيف االختبةةةةةةةةار: 

 باق  ى ما يمكن .

احدددددددددددة بعدددددددددددبا بددددددددددتم تحويليددددددددددا الدددددددددد  نيددددددددددوتن مددددددددددن خددددددددددم  عمليددددددددددة حسددددددددددابية تنددددددددددجل ا و ان املرفوعددددددددددة بالرفعددددددددددة الو الت ةةةةةةةةةةجيل: 

 .(9.80تي  1ناتجة عن  ضرب كغم

 اختبار القوة القصوى لعضالت الفخذ الخلفية )كيل سيقان خلفي( 3

 قياس القوة القصو  لعضمت الفخ  الخلفية اسم االختبار : 

 الخلفية. قياس القوة القصو  لعضمت الفخ الهدف من االختبار: 

مددددددددن وضددددددددع ا نبطدددددددداو عيدددددددد  جيددددددددا  كيددددددددل السدددددددديقان الخلفددددددددي يطلددددددددب مددددددددن املختبددددددددر اجددددددددراا محاولددددددددة واحدددددددددة وصةةةةةةةةيف االختبةةةةةةةةار: ت

 بتق  ى ما يمكن .

تندددددددجل ا و ان املرفوعدددددددة بالرفعدددددددة الواحددددددددة بعددددددددبا يدددددددتم تحويليدددددددا الددددددد  نيدددددددوتن مدددددددن خدددددددم  عمليدددددددة حسدددددددابية كمدددددددا الت ةةةةةةةجيل: 

 تي ا ختبار السابق.

 االختبارات القبلية  2-4-3

( تدددددددددددي السددددددددددداعة الثانيدددددددددددة 1/2/2021أجدددددددددددر  البددددددددددداحثون ا ختبدددددددددددارات القبليدددددددددددة لعيندددددددددددة البحدددددددددددث يدددددددددددوم ا يندددددددددددين املوافدددددددددددق  

  يرا عي  قاعة بانيقيا لبناا ا جسام.

 تكافؤ وتجانس عينة البحث. 2-4-4

 املحسوبة ومستو  الد لة ملتغيرات البحث. Tيبين قيمة ليفين وقيمة  (1جدول )

 املتغيرات ت
 Tقيمة  املجموعة الضابطة التجري يةاملجموعة 

 املحسوبة
sig 

 قيمة

 ليفين
sig الداللة 

 ع س ع س

 عشوا ي 0.4 5.7 0.1 1 1.30 49.7 3.8 49.8 القدرة ا نفجارية للرجلين 1

2 
القددددددددددددددوة القصددددددددددددددو  للعضددددددددددددددلة 

 الرباعية الفخ ية
 عشوا ي 0.5 0.33 0.4 0.88 5.21 302.4 6.22 301

3 
للعضددددددددددددددلة القددددددددددددددوة القصددددددددددددددو  

 املتبضية
 عشوا ي 0.9 0.005 0.9 0.9 15.54 262.9 16.58 263

 التجربة الرئيسة : 2-4-4

اسددددددددتخدم البدددددددداحثون تمرينددددددددات مصدددددددداحبة للتحفيددددددددز الكيربددددددددا ي مددددددددن خددددددددم  ارتددددددددداا  ددددددددورت يحمددددددددل اقطدددددددداب كيربائيددددددددة 

اذ يدددددددرش القطدددددددب تدددددددي حدددددددين يددددددرب  قطدددددددب خددددددداص لعضدددددددلة سددددددمانة السددددددداق  توضددددددع فدددددددوق العضدددددددمت ا ماميدددددددة والخلفيددددددة للفخددددددد 

باملدددددددداا لزيددددددددادة التوصدددددددديل عددددددددن طريددددددددق الجلدددددددددد وقددددددددد يددددددددتم العمددددددددل  هدددددددد ا النظددددددددام مدددددددددن خددددددددم  اجددددددددراا تمددددددددارين رياضددددددددية مصددددددددداحبة 

للتحفيدددددددددز الكيربدددددددددا ي اذ  سدددددددددتجيب المعدددددددددب للتيدددددددددار الكيربدددددددددا ي بانقبددددددددداض ارادي باسدددددددددتخدام مقاومدددددددددات وبددددددددد ه التمريندددددددددات تزيدددددددددد 

الي الحصدددددددددو  عيددددددددد  نددددددددداتو قدددددددددوة اعيددددددددد  وقدددددددددد اسدددددددددتخدمت بددددددددد ه التمريندددددددددات مدددددددددن الوحددددددددددات الحركيدددددددددة املشدددددددددتركة تدددددددددي ا داا وبالتددددددددد

بدددددددددالجزا الددددددددددرئيس مددددددددددن الوحددددددددددة التدريبيددددددددددة بددددددددددزمن  يتجدددددددددداو  النصدددددددددف سدددددددددداعة وتددددددددددي فتددددددددددرة ا عدددددددددداد الخدددددددددداص لمعبددددددددددين وبواقددددددددددع 

وقدددددددددددددد اسدددددددددددددتخدم البددددددددددددداحثين تمريندددددددددددددات  وحددددددددددددددات تدريبيدددددددددددددة تقريبدددددددددددددا 8وحددددددددددددددتين تدددددددددددددي ا سدددددددددددددبوع وملددددددددددددددة  دددددددددددددير واحدددددددددددددد اي بواقدددددددددددددع 
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ي التمرينددددددددددات املصدددددددددداحبة للتيددددددددددار الكيربددددددددددا ي وباسددددددددددلوبي التدددددددددددريب الفتددددددددددري املددددددددددنخفئ الشدددددددددددة والتدددددددددددريب الفتددددددددددري املقاومددددددددددات تدددددددددد

املرتفددددددددددددع الشدددددددددددددة اذ يددددددددددددتم  يددددددددددددادة التشدددددددددددددة التدريبيددددددددددددة مددددددددددددن خددددددددددددم   يددددددددددددادة املقاومددددددددددددات وخفددددددددددددئ  دددددددددددددة التحفيددددددددددددز الكيربددددددددددددا ي او 

 ت ا صدددددددابة بدددددددالتمزق العضددددددديي كمدددددددا عمدددددددل بدددددددالعكس اذ  يمكدددددددن رفدددددددع مسدددددددتو  التحفيدددددددز واملقاومدددددددات تدددددددي ان واحدددددددد لتمتدددددددي حدددددددا

البدددددداحثين عيدددددد  التموجيددددددة تددددددي الحمددددددل التدددددددريبي مددددددن خددددددم  الصددددددعود التدددددددري ي تددددددي الوحدددددددتين ا ولدددددد  يددددددم تل هددددددا وحدددددددة تدريبيددددددة 

بشددددددددددددة عاليدددددددددددة يدددددددددددم ا نخفددددددددددداض بالوحددددددددددددة التدددددددددددي تل هدددددددددددا حتدددددددددددى تاخددددددددددد  العضدددددددددددلة الراحدددددددددددة الكافيدددددددددددة لمستشدددددددددددفاا امدددددددددددا املجموعدددددددددددة 

 املنرج املعد من قبل املدرب .الضابطة فقد استخدمت 

 االختبارات البعدية 2-4-5

( تددددددددددي تمددددددددددام 20/3/2021أجدددددددددر  البدددددددددداحثون ا ختبدددددددددارات البعديددددددددددة ألفدددددددددراد عينددددددددددة البحدددددددددث تددددددددددي يدددددددددوم السددددددددددبت املوافدددددددددق  

 . الساعة الثالثة مسااا تي قاعة بانيقيا لبناا ا جسام وبنفس أسلوب ا ختبارات القبلية

 تخدمة في البحث:الوسائل االحصائية املس 2-5

 . ومنه استخدموا القوانين التالية: spssاستخدم الباحثون البرنامو ا حصا ي ا  

 الوس  الحسابي. -

 ا نحراف املعياري. -

 للعينات املترابطة. Tاختبار  -

 عرض وتحليل النتائت ومناقشتها -3

 :عرض وتحليل الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة 3-1

 يبن الفروق بين ا ختبارات القبلية والبعدية تي املتغيرات املبحوية للمجموعة التجريبية (2) جدول 

 املتغيرات ت
قيمة ت  االختبار البعدي االختبار القبلي

 املحسوبة

قيمة 

sig 
 الداللة

 ع س ع س

 معنوي  0.00 7.74 5.98 65.4 3.83 49.8 القدرة ا نفجارية للرجلين 1

 معنوي  0.001 10 28.07 419 6.22 301.4 قوة القصو  للعضلة الرباعية الفخ يةال 2

 معنوي  0.006 5.251 41.46 352.3 16.58 263.8 القوة القصو  للعضلة املتبضية 3

 (.0.05* عند مستوى داللة )

ذات د لدة  حصدائية فروقا   معنوية  بعد عرض نتائو ا ختبارين القبيي والبعدي للمجموعة الضابطة  ير ان بناك

بدين ا ختبددارين القبيدي والبعدددي  ختبدارات كافددة وبد ا  عنددي ان املدددرب  سدير بمسددتو  جيدد مددن ا داا مدع  عبيدده كمدا يددد  عيدد  

 ا ستمرارية وا ستعدادات الصحيحة لمعبين لم تراك تي التجمعات الرياضية التي تقيميا ا ندية.

 البعدية للمجموعة التجري ية: –رات القبلية عرض وتحليل الفروق بين االختبا 3-2

 البعدية للمتغيرات املبحوية للمجموعة الضابطة -يبن الفروق بين ا ختبارات القبلية (3) جدول 

 املتغيرات ت
قيمة ت  االختبار البعدي االختبار القبلي

 املحسوبة

قيمة 

sig 
 الداللة

 ع س ع س

 معنوي  0.04 2.93 4.47 57 1.30 49.8 القدرة ا نفجارية للرجلين 1

 معنوي  0.05 2.62 36 335.4 5.21 298.2 القوة القصو  للعضلة الرباعية الفخ ية 2

 معنوي  0.00 5 14 305 15.5 262.8 القوة القصو  للعضلة املتبضية 3

 (.0.05* عند مستوى داللة )
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فروقدا    ي للمجموعدة التجريبيدة  يدر ان بنداك( بعد عرض نتائو ا ختبدارين القبيدي والبعدد3تبين من خم  الجدو   

ىددي  (sig)مسدتو  الد لدة  قيمدة معنويدة ذات د لدة  حصدائية بدين ا ختبددارين القبيدي والبعددي لجميدع املتغيدرات املبحويددة اذ ان

 مما يد  عي  وجود فرق معنوي ولصالح ا ختبارات البعدية (0.05اقل من مستو  الد لة  

 ق بين االختبارات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجري ية:عرض وتحليل الفرو  3-3

 للمجموعتين الضابطة والتجريبية للمتغيرات املبحوية -يبن الفروق بين ا ختبارات البعدية (4  جدو  

 املتغيرات ت
قيمة ت  التجري ية الضابطة

 املحسوبة

قيمة 

sig 
 الداللة

 ع س ع س

 معنوي  0.03 2.51 4.47 57 5.1 65.4 القدرة ا نفجارية للرجلين 1

 معنوي  0.00 4.08 36.09 335.4 28.07 419 القوة القصو  للعضلة الرباعية الفخ ية 2

 معنوي  0.006 2.42 14.8 305 41.46 352.8 القوة القصو  للعضلة املتبضية 3

 ( .0.05* عند مستوى داللة )

ختبدددددددددددددددددار البعددددددددددددددددددي بدددددددددددددددددين املجمدددددددددددددددددوعتين الضدددددددددددددددددابطة لم  (sig)مسدددددددددددددددددتو  الد لدددددددددددددددددة ان قيمدددددددددددددددددة (4تبدددددددددددددددددين مدددددددددددددددددن الجددددددددددددددددددو  

( ولجميددددددددع متغيددددددددرات البحددددددددث وبدددددددد ا يددددددددد  عيدددددددد  ان املجموعددددددددة التجريبيددددددددة 0.05والتجريبيددددددددة ىددددددددي اعيدددددددد  مددددددددن مسددددددددتو  الد لددددددددة  

حققددددددددددددت تقدددددددددددددما تددددددددددددي مسددددددددددددتو  املتغيددددددددددددرات املدروسددددددددددددة افضددددددددددددل مددددددددددددن املجموعددددددددددددة الضددددددددددددابطة وبدددددددددددد ا يددددددددددددد  عيدددددددددددد  ان التمرينددددددددددددات 

التمريندددددددددات قدددددددددد حقدددددددددق تغيدددددددددرات وتكيفدددددددددات سدددددددددابمت بشدددددددددكل  بتغلدددددددددبشدددددددددا هة لدددددددددمداا الفندددددددددي املصددددددددداحبة للتحفيدددددددددز الكيربدددددددددا ي وامل

تدددددددي نتدددددددائو املتغيدددددددرات املبحويدددددددة وممدددددددا تقددددددددم اتادددددددح ان التمريندددددددات املصددددددداحبة للتحفيدددددددز الكيربدددددددا ي قدددددددد احدددددددديت تغيدددددددرا  ميحدددددددو 

وخاصددددددددة تدددددددددي حدددددددددا ت  ميحو ددددددددا تدددددددددي مقددددددددادير القددددددددددرة ا نفجاريددددددددة للدددددددددرجلين وبدددددددد ا يخددددددددددم الجاندددددددددب امليدددددددداري لمعبدددددددددي كددددددددرة السدددددددددلة

البهدددددددديف والقطددددددددع كمدددددددا اندددددددده تبددددددددين ايضدددددددا  يددددددددادة مقددددددددادير القدددددددوة القصددددددددو  للعضدددددددمت السدددددددداندة ملفصددددددددل الركبدددددددة والكاحددددددددل مددددددددن 

وبددددددددد ا نددددددددداتو عدددددددددن التحشددددددددديد ل ليددددددددداف العضدددددددددلية الددددددددد ي ييدددددددددتو عدددددددددن التحفيدددددددددز الكيربدددددددددا ي  خدددددددددم  ا ختبدددددددددارات التدددددددددي اجريدددددددددت ليدددددددددا

سدددددددتثارة اكبدددددددر عددددددددد مدددددددن الوحددددددددات الحركيدددددددة تدددددددي العمدددددددل العضددددددديي وبالتدددددددالي للعضدددددددلة كدددددددون ان التحفيدددددددز الكيربدددددددا ي  عمدددددددل عيددددددد  ا

( ان التحفيدددددددز الكيربدددددددا ي  عتمدددددددد عيددددددد   يدددددددارة ا ليددددددداف 2000 عطدددددددي نددددددداتو قدددددددوة اعيددددددد  وبددددددد ا مدددددددا بينددددددده  محمدددددددد توفيدددددددق الدددددددولييي ب

درجددددددددددددة مثلدددددددددددده تددددددددددددي ذلددددددددددددك مثددددددددددددل تعددددددددددددرض العضددددددددددددلة ملقاومددددددددددددة كبيددددددددددددرة يحتدددددددددددداج الدددددددددددد   يددددددددددددارة اكبددددددددددددر عدددددددددددددد مددددددددددددن  العضددددددددددددلية ألق دددددددددددد ى

 . (1-2حدات محمد توفيق الولييي صالو 

حيددددددددث كددددددددان ليددددددددا دور كبيددددددددر  ويعددددددددزو الباحددددددددث سددددددددبب ذلددددددددك  لدددددددد  خصوصددددددددية التمرينددددددددات املصدددددددداحبة للتحفيددددددددز الكيربددددددددا ي

الددددددددددد  ان التحفيدددددددددددز الكيربدددددددددددا ي يزيدددددددددددد مدددددددددددن قدددددددددددوة العضدددددددددددمت وتددددددددددددفق الددددددددددددم  Kristenتدددددددددددي تحسدددددددددددين القددددددددددددرات املددددددددددد كورة اذ  شدددددددددددير 

. كمدددددددا ان (p6 Kristin Schaeferاختياريدددددددا ويقلدددددددل مدددددددن تبددددددداين العضدددددددمت   ويحسدددددددن العائدددددددد الوريددددددددي وانددددددده  عدددددددد تددددددددريبا

درجددددددة تددددددتيير الحددددددافز الكيربددددددا ي تددددددي تحسددددددين القددددددوة تسددددددبب الزيددددددادة تددددددي تجنيددددددد ا عصدددددداب الحركيددددددة التددددددي لددددددم تحفددددددز تددددددي السددددددابق 

الوحددددددددددات بسدددددددددبب املندددددددددع  التثبدددددددددي ( وقدددددددددد عملدددددددددت التمريندددددددددات املصددددددددداحبة للتحفيدددددددددز الكيربدددددددددا ي عيددددددددد  تحشددددددددديد عددددددددددد كبيدددددددددر مدددددددددن 

("بددددددددان Tamas AJan p466الحركيددددددددة وبالتددددددددالي  يددددددددادة مقددددددددادير القددددددددوة الناتجددددددددة تددددددددي العضددددددددمت املحفددددددددزة وبدددددددد ا مددددددددا أكددددددددده  

التحفيددددددددز الكيربدددددددددا ي احددددددددد  طرائدددددددددق ا يدددددددددارة الكيربائيددددددددة التدددددددددي تيشددددددددد  ا نقبدددددددداض العضددددددددديي  هددددددددددف الزيددددددددادة او املحافظدددددددددة عيددددددددد  

لقددددددددوة القصددددددددو  للعضددددددددمت املحيطددددددددة بمفاصددددددددل الطددددددددرف السددددددددفيي مسددددددددتو  القددددددددوة وتددددددددي ضددددددددوا ماتقدددددددددم تبددددددددين ارتفدددددددداع مقددددددددادير ا

  الركبة( وب ا بدوره  سابم بشكل كبير جدا تي الحد من حدوث ا صابة.
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 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات: 4-1

 للرجلين. ارتفاع واضح بمقادير القدرة ا نفجارية 1

 الفخ ية والعضلة يميية الرؤوس الفخ ية. يادة مقادير القوة العضلية للعضلة الرباعية ا مامية  2

 التوصيات: 4-2

 ضرورة استخدام التحفيز الكيربا ي املصاحب للتمرينات البدنية لتحشيد اكبر عدد من الوحدات الحركية -

  املصادر العربية واالجن ية:

  .2000لليشر و التو يع  G.M.Sبالقابرة بدار 1تدريب املنافسات,طمحمد توفيق الولييي:  1

2 Kristin Schaefer .application of muscule nerve stimulation in helth and disease..birmangaham uk:2008  

3 -Tamas AJan .Lazar Baroqa:Weightlifting fitness for all soprs ,medical publishing,Budapes.1988 . 
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حائط الصد والدفاع  دقة مهارتيفاعلية ميدان تعليمي في تطوير التوافق والتوازن الحركي و 

 عن امللعب بالكرة الطائرة لالعبين الناشئين
 

 3م.م عمر حسام الدين صالل, 2م.د افراح باقر عبد الجليل, 1م.د. محمود ناصر راض ي
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة -العراق  2. 1
 البدنية وعلوم الرياضةالتربية قسم  -كلية الحلة الجامعة  -العراق  3
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ركددددددددددي ودقددددددددددة ميددددددددددارتي حددددددددددائ  تكمدددددددددن أبميددددددددددة البحددددددددددث تددددددددددي  عددددددددددداد ميددددددددددان تعلي ددددددددددي تددددددددددي تطددددددددددوير التوافددددددددددق والتدددددددددوا ن الح

 عيدددددددد  املخددددددددزون مددددددددن امليددددددددارات الحركيددددددددة التددددددددي تددددددددم 
 
الصددددددددد والدددددددددفاع عددددددددن امللعددددددددب بددددددددالكرة الطددددددددائرة لمعبددددددددين النا ددددددددئين اعتمددددددددادا

من 
ّ
تعلموبدددددددددددا تدددددددددددي فتدددددددددددرة سدددددددددددابقة والتدددددددددددي تعدددددددددددد متطلبدددددددددددات مسدددددددددددبقة للدددددددددددتعلم الحركدددددددددددي وتحقيدددددددددددق األداا الفندددددددددددي الجيدددددددددددد الددددددددددد ي يدددددددددددؤ

 مستو  من األداا .

مددددددددن خددددددددم  خبددددددددرة البدددددددداحثون امليدانيددددددددة  حظددددددددوا قلددددددددة ا بتمددددددددام التوافددددددددق والتددددددددوا ن الحركددددددددي  :امةةةةةةةةا مشةةةةةةةةكلة البحةةةةةةةةث 

عندددددددددددد تعلدددددددددددم ميدددددددددددارتي حدددددددددددائ  الصدددددددددددد والددددددددددددفاع عدددددددددددن امللعدددددددددددب بدددددددددددالكرة الطدددددددددددائرة لمعبدددددددددددين النا دددددددددددئين ب كمدددددددددددا وان مسدددددددددددتو  اداا 

 ه املرحلدددددددددة حيدددددددددث ان ميددددددددارتي حدددددددددائ  الصدددددددددد والددددددددددفاع عدددددددددن امللعددددددددب بدددددددددالكرة الطدددددددددائرة   يتناسدددددددددب مدددددددددع املسددددددددتو  املطلدددددددددوب ليددددددددد

ا بتمدددددددام املبا دددددددر بميدددددددارتي حدددددددائ  الصدددددددد والددددددددفاع عدددددددن امللعدددددددب مدددددددن خدددددددم  التمريندددددددات املياريدددددددة ليسدددددددت كافيدددددددة للوصدددددددو  الددددددد  

ا داا العدددددددددالي دون ا بتمدددددددددام بفاعليدددددددددة امليددددددددددان التعلي دددددددددي وبددددددددد ا مدددددددددا تعانيددددددددده فدددددددددرق النا دددددددددئين عيددددددددد  ا قدددددددددل تدددددددددي بلددددددددددنا العزيدددددددددزب 

ات فتنددددددده عشددددددددوا ي يتضدددددددمن تدددددددددريب   يميدددددددز بددددددددين ا بعددددددداد واملكونددددددددات امليمدددددددة وا ك ددددددددر ابميددددددددة واذا يوجدددددددد ابتمددددددددام  هددددددد ه املتغيددددددددر 

ليدددددددددد ه املتغيددددددددددرات ب لدددددددددد لك ارتدددددددددددت  البدددددددددداحثون  عددددددددددداد ميدددددددددددان تعلي ددددددددددي تددددددددددي تطددددددددددوير التوافددددددددددق والتددددددددددوا ن الحركددددددددددي ودقددددددددددة ميددددددددددارتي 

تحقيددددددددددق ا نجددددددددددا  املطلددددددددددوب حددددددددددائ  الصددددددددددد والدددددددددددفاع عددددددددددن امللعددددددددددب بددددددددددالكرة الطددددددددددائرة لمعبددددددددددين النا ددددددددددئين بغيددددددددددة الوصددددددددددو  الدددددددددد  

 واملقصود .

اعددددددددددداد ميدددددددددددان تعلي ددددددددددي لتطددددددددددوير التوافددددددددددق والتددددددددددوا ن الحركددددددددددي ودقددددددددددة ميددددددددددارتي حددددددددددائ   وقةةةةةةةةةةد هةةةةةةةةةةدف البحةةةةةةةةةةث الةةةةةةةةةةل :

 الصد والدفاع عن امللعب بالكرة الطائرة لمعبين النا ئين .

تحديدددددددددد وقدددددددددد اسدددددددددتخدم البددددددددداحثون املدددددددددنرج التجريبدددددددددي تدددددددددي حدددددددددل مشدددددددددكلة البحدددددددددث ب وعدددددددددن مجتمدددددددددع البحدددددددددث فقدددددددددد تدددددددددم 

( سددددددددددددنة ب وتددددددددددددم تقسدددددددددددديميم الدددددددددددد  مجمددددددددددددوعتين 17-14مجتمددددددددددددع البحددددددددددددث بمعبددددددددددددي نددددددددددددادي الكوفددددددددددددة الرياضدددددددددددد ي النا ددددددددددددئين بتعمددددددددددددار  

 . بالتساوي بالطريقة العشوائية البسيطة

فكانددددددددت : ان مدددددددددة املتغيددددددددر املسددددددددتقل ب املتمثلددددددددة بعدددددددددد الوحدددددددددات التعليميددددددددة ب كانددددددددت  امةةةةةةةةا عةةةةةةةةن اهةةةةةةةةم االسةةةةةةةةتنتاجات

 التوا ن الحركي لمعبين النا ئين .التوافق و لتطوير  مناسبة

لمعبدددددددددددددين  حدددددددددددددائ  الصددددددددددددد والددددددددددددددفاع عدددددددددددددن امللعدددددددددددددب بدددددددددددددالكرة الطدددددددددددددائرة اسدددددددددددديم امليددددددددددددددان ن التعلي دددددددددددددي بتطدددددددددددددور ميدددددددددددددارتي

 . النا ئين

يوصدددددددد ي البدددددددداحثون باعتمدددددددداد امليدددددددددان التعلي ددددددددي كمعطيددددددددات اساسددددددددية عنددددددددد  أمةةةةةةةةا أهةةةةةةةةم التوصةةةةةةةةيات فشةةةةةةةةملت ف ةةةةةةةةي :

 النا ئين . الطائرة الكرة عبي  تعلم

 .الدفاع عن امللعب ب حائ  الصد ب ميدان تعلي ي  : الكلمات املفتاحية
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The effectiveness of an educational field in developing compatibility, kinetic balance, and 

accuracy of the skills of the blocking and defending the field in volleyball for young players 

 

Lec.Dr. Mahmoud Nasser Radhi, Lec.Dr. Afrah Baqer Abduljaleel, Asst. Lec. Omar HussamAldin Sallal 

 

The importance of the research in preparing an educational field lies in the development of 

compatibility, kinetic balance, and accuracy of the skills of the block and the defense of the field in volleyball for 

young players, depending on the stock of motor skills that were learned in a previous period, which are 

prerequisites for kinetic learning and achieving good technical performance that secures a level of performance. 

As for the research problem: Through the field experience of the researchers, they noticed a lack of 

interest in coordination and kinetic balance when learning the skills of the block wall and defending the field in 

volleyball for young players, and that the level of performance of the skills of the block and defending the field in 

volleyball does not correspond to the level required for this stage, as the attention The direct skill of blocking and 

defending the court through skill exercises is not enough to reach high performance without paying attention to 

the effectiveness of the educational field. For these variables, therefore, the researchers decided to prepare an 

educational field in the development of compatibility, kinetic balance, and accuracy of the skills of the wall and 

the defense of the field with volleyball for young players in order to reach the desired and intended achievement. 

The research aimed to preparing an educational field to develop compatibility, kinetic balance, and 

accuracy of the skills of the block and the defense of the field with volleyball for young players. 

 The researchers used the experimental method to solve the research problem, for the research 

community, the research community was identified with the young players of the Kufa Sports Club, aged (14-17) 

years, and they were divided into two groups equally in a simple random way. 

As for the most important conclusions, they were: The duration of the independent variable, represented 

by the number of educational units, was appropriate for the development of compatibility and motor balance for 

young players. 

The educational field contributed to the development of the skills of the wall of the block and the 

defense of the field in volleyball for the young players. 

The most important recommendations included are: The researchers recommend the adoption of the 

educational field as basic data when learning young volleyball players. 

Keywords: educational field, blocking wall, defending the stadium. 
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 مقدمة وأهمية البحث : 1-1

لتدددددددي احتلدددددددت املراتدددددددب األولددددددد  تدددددددي ا نتشدددددددار بدددددددين دو  العدددددددالم ملدددددددا تتمتدددددددع بددددددده تعدددددددد لعبدددددددة الكدددددددرة الطدددددددائرة مدددددددن ا لعددددددداب ا

مددددددددددن  ددددددددددعبية كبيددددددددددرة بددددددددددين الجمددددددددددابيرب  ذ تتضددددددددددمن مجموعددددددددددة مددددددددددن امليددددددددددارات الدفاعيددددددددددة والرجوميددددددددددة والتددددددددددي يجددددددددددب  تقانهددددددددددا تددددددددددي 

لغدددددددددددرض األداا ومنهدددددددددددا ميدددددددددددارتي  ميدددددددددددارتي حدددددددددددائ  الصدددددددددددد والددددددددددددفاع عدددددددددددن امللعدددددددددددب( ولكدددددددددددل ميدددددددددددارة فاعليدددددددددددة معيندددددددددددة تدددددددددددي املبددددددددددداراة و 

الوصدددددددددددو  بدددددددددددالمعبين الددددددددددد  أفضدددددددددددل اداا تدددددددددددي أينددددددددددداا املبددددددددددداراة  بدددددددددددد مدددددددددددن  سدددددددددددتخدام تمدددددددددددارين نوعيدددددددددددة وادخدددددددددددا  تقنيدددددددددددات حديثدددددددددددة 

تسددددددددابم تددددددددي تطددددددددوير امليددددددددارات وذلددددددددك تددددددددي أيندددددددداا الددددددددرب  بينهمددددددددا وبددددددددين التمددددددددارين النوعيددددددددة ب وذلددددددددك بتوجيدددددددده ا بتمددددددددام الكيددددددددي الدددددددد  

ات عمليدددددددددددة الدددددددددددتعلم الحركدددددددددددي الصدددددددددددحيحة مدددددددددددن حيدددددددددددث ا بتدددددددددددداا مراحدددددددددددل تعلدددددددددددم امليدددددددددددارات الحركيدددددددددددة ا ساسدددددددددددية واتبددددددددددداع خطدددددددددددو 

بالسددددددديل والتدددددددددرج الدددددددد  الصدددددددعب ممددددددددا  سدددددددديل عمليددددددددة ا داا امليددددددداري ب  ذ يكسددددددددب التدددددددددرج تددددددددي األداا مدددددددن السدددددددديل الدددددددد  الصددددددددعب 

 وبناا كل تمرين عي  التمرين السابق له بصورة  حيحة العديد من الخبرات لمعبين .

تكمددددددددددن أبميددددددددددة البحددددددددددث تددددددددددي  عددددددددددداد ميدددددددددددان تعلي ددددددددددي لتطددددددددددوير التوافددددددددددق  وعيدددددددددد  بدددددددددد ا األسدددددددددداس فددددددددددان أبميددددددددددة البحددددددددددث

 عددددددددددن دقددددددددددة ميددددددددددارتي حددددددددددائ  الصددددددددددد والدددددددددددفاع عددددددددددن امللعددددددددددب بددددددددددالكرة الطددددددددددائرة لمعبددددددددددين النا ددددددددددئين 
 
والتددددددددددوا ن الحركددددددددددي ب فضددددددددددم

 عيددددددددد  املخدددددددددزون مدددددددددن امليدددددددددارات الحركيدددددددددة التدددددددددي تدددددددددم تعلميدددددددددا تدددددددددي فتدددددددددرة سدددددددددابقة والتدددددددددي تعدددددددددد متطلبدددددددددات مسدددددددددبقة للدددددددددتعلم 
 
اعتمدددددددددادا

من مسددددددددتو  مددددددددن األدااال
ّ
 عددددددددن  دخددددددددا  عامددددددددل التشددددددددويق وا يددددددددارة لددددددددد   حركددددددددي وتحقيددددددددق األداا الفنددددددددي الجيددددددددد الدددددددد ي يددددددددؤ

 
فضددددددددم

المعبددددددين مددددددن خددددددم   دخددددددا  حددددددا ت مشددددددا هة لحددددددا ت اللعددددددب التددددددي قددددددد تعمددددددل وتسدددددداعد تددددددي بدددددد ا الغددددددرض بشددددددكل أفضددددددل مددددددن 

 األساليب املتبعة  ا عتيادية(.

ب مدددددددددددن خدددددددددددم  خبدددددددددددرة البددددددددددداحثون امليدانيدددددددددددة  مشةةةةةةةةةةةكلة بحثةةةةةةةةةةةهدانيدددددددددددة حدددددددددددددوا خبدددددددددددرة البددددددددددداحثين امليلددددددددددد ا فمدددددددددددن خدددددددددددم  

 حظدددددددوا قلدددددددة ا بتمدددددددام التوافدددددددق والتدددددددوا ن الحركدددددددي عندددددددد تعلدددددددم ميدددددددارتي حدددددددائ  الصدددددددد والددددددددفاع عدددددددن امللعدددددددب بدددددددالكرة الطدددددددائرة 

ب مدددددددددع لمعبددددددددين النا ددددددددئين ب كمددددددددا وان مسدددددددددتو  اداا ميددددددددارتي حددددددددائ  الصدددددددددد والدددددددددفاع عددددددددن امللعددددددددب بدددددددددالكرة الطددددددددائرة   يتناسدددددددد

املسدددددددددتو  املطلدددددددددوب ليددددددددد ه املرحلدددددددددة حيدددددددددث ان ا بتمدددددددددام املبا دددددددددر بميدددددددددارتي حدددددددددائ  الصدددددددددد والددددددددددفاع عدددددددددن امللعدددددددددب مدددددددددن خددددددددددم  

التمرينددددددددات املياريددددددددة ليسددددددددت كافيددددددددة للوصددددددددو  الدددددددد  ا داا العددددددددالي دون ا بتمددددددددام بفاعليددددددددة امليدددددددددان التعلي ددددددددي وبدددددددد ا مددددددددا تعانيدددددددده 

وجدددددددد ابتمدددددددام  هددددددد ه املتغيدددددددرات فتنددددددده عشدددددددوا ي يتضدددددددمن تددددددددريب   يميددددددددز فدددددددرق النا دددددددئين عيددددددد  ا قدددددددل تدددددددي بلددددددددنا العزيدددددددزب واذا ي

بدددددددين ا بعددددددداد واملكوندددددددات امليمدددددددة وا ك دددددددر ابميدددددددة ليددددددد ه املتغيدددددددرات ب لددددددد لك ارتددددددددت  البددددددداحثون  عدددددددداد ميددددددددان تعلي دددددددي تدددددددي تطدددددددوير 

نا دددددددددئين بغيدددددددددة التوافدددددددددق والتدددددددددوا ن الحركدددددددددي ودقدددددددددة ميدددددددددارتي حدددددددددائ  الصدددددددددد والددددددددددفاع عدددددددددن امللعدددددددددب بدددددددددالكرة الطدددددددددائرة لمعبدددددددددين ال

 الوصو  ال  تحقيق ا نجا  املطلوب واملقصود .

وبدددددددددو اعدددددددددداد ميددددددددددان تعلي دددددددددي لتطدددددددددوير التوافدددددددددق والتدددددددددوا ن الحركدددددددددي  البحةةةةةةةةةث هةةةةةةةةةدفوبالتدددددددددالي فقدددددددددد حددددددددددد البددددددددداحثون 

 ودقة ميارتي حائ  الصد والدفاع عن امللعب بالكرة الطائرة لمعبين النا ئين .

تعلي ددددددددي تددددددددي تطددددددددوير التوافددددددددق والتددددددددوا ن الحركددددددددي ودقددددددددة ميددددددددارتي حددددددددائ   بندددددددداك تددددددددتيير للميدددددددددان وكدددددددد لك افترضددددددددوا بددددددددتن

 الصد والدفاع عن امللعب بالكرة الطائرة لمعبين النا ئين .

( 17-14فكانددددددددددت متمثلددددددددددة بمعبددددددددددي نددددددددددادي الكوفددددددددددة الرياضدددددددددد ي بددددددددددالكرة الطددددددددددائرة بتعمددددددددددار   مجةةةةةةةةةةاالت البحةةةةةةةةةةثامددددددددددا عددددددددددن 

ب امدددددددددددا تدددددددددددي مدددددددددددا يخددددددددددد  مكدددددددددددان اجدددددددددددراا  24/3/2021 غايددددددددددددةل 19/12/2020سدددددددددددنة ب وكدددددددددددان وقدددددددددددت اجدددددددددددراا التجربدددددددددددة بتددددددددددداري  مدددددددددددن 

 التمارين والتجارب امليدانية فقد اختار الباحث القاعة الرياضية الخاصة بنادي الكوفة الرياض ي .

 منهجية البحث وإجراءات امليدانية : -2

 منهج البحث :  2-1

 لطبيعدددددددددة املشدددددددددكلة  عددددددددددال املدددددددددنرج مدددددددددن العوامدددددددددل امليمدددددددددة التدددددددددي يتبعيدددددددددا الباحدددددددددث لحدددددددددل مشدددددددددكلته ويدددددددددتم ا
 
ختيددددددددداره طبقدددددددددا

املدددددددددراد دراسدددددددددبها  ذ أن طبيعدددددددددة املشدددددددددكلة حدددددددددتم عيددددددددد  البددددددددداحثون اسدددددددددتخدام املدددددددددنرج التجريبدددددددددي لكونددددددددده يدددددددددتمام وطبيعدددددددددة مشدددددددددكلة 

 البحث ب وبتصميم أسلوب املجموعتين املتكافئتين  التجريبية والضابطة( ذات ا ختبارين القبيي والبعدي .



 Vol.15 - No.3 - 2022  253-263  ةالتربية الرياضيمجلة علوم 

 256 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 مجتمع وعينة البحث :  2-2

( ب اذ 16( سددددددددددنة  17-14تحديددددددددددد مجتمددددددددددع البحددددددددددث بمعبددددددددددي نددددددددددادي الكوفددددددددددة الرياضدددددددددد ي بددددددددددالكرة الطددددددددددائرة بتعمددددددددددار  تددددددددددم 

 . (  عب ب وتم تقسيميم بالتساوي بالطريقة العشوائية البسيطة12اختار الباحثون عينة منهم بواقع  

 األجهزة واألدوات والوسائل املستخدمة في البحث :  2-3

 ات :وسائل جمع البيان 2-3-1

 املصادر واملراجع العربية واألجنبية . -

 املقابمت ال خصية .  -

 ا ختبارات والقياسات . -

 استمارات خاصة لتنجيل نتائو ا ختبارات لمعبين . -

 -األدوات واألجهزة املستخدمة : 2-3-2

 ملعب الكرة الطائرة قانوني بميحقاته. -

 (.16كرات طائرة قانونية عدد   -

 (.1  ري  قياس  كتان( عدد  -

  ري   صق.  -

 ( نوع تو يبا .1ميزان طبي عدد   -

 (.CDاقراص صلبة   -

 (.2عدد   Casioساعة توقيت الكترونية  -

 ( .HP( نوع  1جيا    بتوب عدد  -

 (.Sony( نوع  2تصوير عدد   كاميرة -

 إجراءات البحث امليدانية : 2-4

 تحديد االختبارات الخاصة باملتغيرات املتغيرات : 2-4-1

 اختبارات التوافق الحركي : 2-4-1-1

 : 
ً
  (426: 1 اختبار الدوائر املرقمة : اوال

 الغرض من ا ختبار : قياس التوافق الحركي بين العين والرجلين . -

 . (8ال   1( سم وترقم الدوائر من  60( دوائر عي  ان يكون قطر كل منها  8األدوات : ساعة  يقاف ب يرسم عي  ا رض   -

 الدددددددد  الدددددددددائرة 1لطالددددددددب املختبددددددددر داخددددددددل الدددددددددائرة  وصددددددددف األداا: يقددددددددف ا -
 
( وعنددددددددد سددددددددماع ا ددددددددارة البدددددددددا يقددددددددوم بالويددددددددب تبعددددددددا

 .8( .... حتى نهاية الدائرة  3( يم  2 
 
 ( ب ويكون الويب بالرجلين معا

 التنجيل :  نجل الزمن ال ي استغرقه املختبر تي ا نتقا  عي  الدوائر الثمانية بالثانية. -

: 
ً
 ( 142:  2 واستقبال الكرة علل الجدار: اختبار رمي  ثانيا

 الغرض من ا ختبار : قياس التوافق الحركي بين العين وال راع . -

 استمارة تنجيل. م من الحائ  5األدوات : كرة تيس ب حائ  ب يرسم خ  عي  بعد  -

 ا تي:للتسلسل  وصف األداا : يقف املختبر أمام الحائ  وخلف الخ  املرسوم عي  األرض حيث يتم ا ختبار وفقا -

رمدددددددددددي كدددددددددددرة التددددددددددديس خمدددددددددددس مدددددددددددرات متتاليدددددددددددة باليدددددددددددد اليمندددددددددددى عيددددددددددد  أن  سدددددددددددتقبل املختبدددددددددددر الكدددددددددددرة بعدددددددددددد ارتددددددددددددادبا مدددددددددددن  1

 الحائ  بنفس اليد.

رمددددددددددي كددددددددددرة التدددددددددديس خمددددددددددس مددددددددددرات متتاليددددددددددة باليددددددددددد اليسددددددددددر  عيدددددددددد  أن  سددددددددددتقبل املختبددددددددددر الكددددددددددرة بعددددددددددد ارتدددددددددددادبا مددددددددددن  2

 الحائ  بنفس اليد.
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يدددددددددة باليدددددددددد اليمندددددددددى عيددددددددد  أن  سدددددددددتقبليا املختبدددددددددر بعدددددددددد ارتددددددددددادبا مدددددددددن الحدددددددددائ  رمدددددددددي كدددددددددرة التددددددددديس خمدددددددددس مدددددددددرات متتال 3

 باليد اليسر .

 ( درجة.15التنجيل : لكل محاولة  حيحة تحسب درجة للمختبر والدرجة النهائية من   -

 (352: 3 اختبار االنتقال فوق العالمات:  2-4-1-2

 : قياس التوا ن الحركي . الغرض من االختبار

 ( عممة استمارة تنجيل .11   يقاف ب  ري  قياس ب األدوات : ساعة -

( بمشددددددددد  1وصددددددددف األداا : يقدددددددددف املختبدددددددددر عيدددددددد  خددددددددد  البدايدددددددددة بالقددددددددددم اليمنددددددددى يدددددددددم يقدددددددددف مدددددددددن الوقددددددددوف عيددددددددد  العممدددددددددة   -

القدددددددددم اليسددددددددر   يمحددددددددظ تغطيددددددددة العممددددددددة بالقدددددددددم( ويحدددددددداو  الثبددددددددات تددددددددي بدددددددد ا الوضددددددددع يددددددددم يقددددددددوم بالويددددددددب  لدددددددد  العممددددددددة 

  دم اليمنى وبك ا  ل  أن يصل  ل  العممة األخيرة بنفس األسلوب تي كل ويبة.( ليقف عي  مش  الق2 

 ( درجات عن كل محاولة ويب ويبات .1التنجيل :  نجل للمختبر   -

 اختبار دقة مهارة حائط الصد :  2-4-1-3

 اختبار دقة مهارة حائط الصد بالكرة الطائرة .

 اسم ا ختبار: دقة ميارة  حائ  الصد( . -

 من ا ختبار : قياس الدقة  مليارة حائ  الصد( بالكرة الطائرة . الغرض -

 (ب ملعب الكرة الطائرة ب ري   صق لتقسيم امللعب .6ا دوات املستعملة : كرات طائرة عدد  -

( سدددددددم مدددددددن الشدددددددبكة والبهيدددددددؤ لصدددددددد الكدددددددرة 50( امدددددددام الشدددددددبكة وعيددددددد  بعدددددددد  3مواصدددددددفات ا داا : يقدددددددف املختبدددددددر تدددددددي مركدددددددز   -

ملدددددددرب بددددددتداا الضددددددرب السدددددداحق للكددددددرة مددددددن الجيددددددة املقابلددددددة ويقددددددوم املختبددددددر بددددددتداا ميددددددارة حددددددائ  الصددددددد وكمددددددا ب اذ يقددددددوم ا

 
 
 ( .2ب وكما مبين تي الشكل   متفق سابقا

 تدددددددددددددي كدددددددددددددل محاولدددددددددددددة 5 دددددددددددددرون ا داا: لكدددددددددددددل مختبدددددددددددددر   -
 
( محددددددددددددداو ت متتاليدددددددددددددة ويجدددددددددددددب ان يكدددددددددددددون الضدددددددددددددرب السددددددددددددداحق جيددددددددددددددا

 -كما يتتي :وتحسب الدرجات عي  وفق مكان سقون الكرة و 

 ( درجتان .2  تي املركز -

 ( يمث درجات .3  تي املركز -

 ( درجتان.4  تي املركز -

 خارج ب ه املناطق صفر( من الدرجات. -

 ان -
 
 التنجيل: تحسب للمختبر الدرجات التي حصل عل ها تي املحاو ت الخمس علما
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 يبين دقة ميارة حائ  الصد بالكرة الطائرة  (1شكل )

 
 (40:  4  اختبار تقويم الدقة ملهارة الدفاع عن امللعب من املنطقة الخلفية . 2-4-1-3

 اليدف من ا ختبار : قياس الدقة مليارة الدفاع عن امللعب . -

( و دددددددددددري  ملدددددددددددون لتقسددددددددددديم امللعدددددددددددب كمدددددددددددا تدددددددددددي 5ا دوات املسدددددددددددتخدمة : ملعدددددددددددب الكدددددددددددرة الطدددددددددددائرة قدددددددددددانوني وكدددددددددددرات عددددددددددددد   -

 ( ادناه : 2الشكل  

 تددددددددددددي املركددددددددددددز  مواصددددددددددددفات ا -
 
 للدددددددددددددفاع ضددددددددددددد الكددددددددددددرات املضددددددددددددروبة ضددددددددددددربا سدددددددددددداحقا

 
( ويقددددددددددددف 1 داا : يقددددددددددددف المعددددددددددددب جددددددددددددابزا

املددددددددددددرب تدددددددددددي امللعدددددددددددب املقابدددددددددددل عيددددددددددد  منضددددددددددددة  داا الضدددددددددددرب السددددددددددداحق نحدددددددددددو املنطقدددددددددددة الخلفيدددددددددددة فيقدددددددددددوم المعدددددددددددب بددددددددددداداا 

 الدفاع كيفما يتطلبه الوضع . 

( 27بحيددددددددددددث تكددددددددددددون الدرجددددددددددددة العظ ددددددددددددى   (5ب  6ب  1 ( محدددددددددددداو ت لكددددددددددددل منطقددددددددددددة 3 ددددددددددددرون ا داا :  عطددددددددددددى لكددددددددددددل  عددددددددددددب   -

 للمحاولة.  (صفر درجة . اما تي حالة خروج الكرة املدافعة ال  الخارج فيعطى 

 التنجيل :  عطى المعب درجة املنطقة التي تسق   ها الكرة . -
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 يوضح اختبار قياس الدقة مليارة الدفاع عن امللعب (2شكل )

 
 التجربة الرئيسية :  2-4

 االختبارات القبلية : 2-4-1

بتطبيدددددددق التجربدددددددة الرئيسدددددددية مدددددددن خدددددددم  تطبيدددددددق ا ختبدددددددارات واملقددددددداييس عيددددددد  مجتمدددددددع البحدددددددث وتدددددددم  ون قدددددددام البددددددداحث

 . 22/12/2020 جراا ا ختبارات القبلية تي يوم الخميس 

 :  اعداد وتنفيذ امليدان التعليمي 2-4-2

 عيددددددددددددد  ون البددددددددددددداحث قدددددددددددددام 
 
الخبدددددددددددددرة ال خصدددددددددددددية ب وتدددددددددددددم البددددددددددددددا بتطبيدددددددددددددق امليددددددددددددددان  باعدددددددددددددداد ميددددددددددددددان تعلي دددددددددددددي اعتمدددددددددددددادا

 . 25/12/2020التعلي ي عي  املجموعة التجريبية تي يوم ا حد املوافق 

 فاصيل امليدان التعلي ي كا تي :وجاات ت

 ( أسابيع .6مدة تنفي  امليدان التعلي ي ىي   -

مدددددددددن كدددددددددل  السدددددددددبت وا يندددددددددين وا ربعدددددددددااعددددددددددد الوحددددددددددات التعليميدددددددددة تدددددددددي األسدددددددددبوع الواحدددددددددد يميدددددددددة وحددددددددددات تعليميدددددددددة ايدددددددددام  -

 أسبوع.

 . ( وحدة18عدد الوحدات التعليمية الكلية ىي   -

 ( دقيقة.90 من الوحدة التعليمية بو  -

 ( دقيقة.60 من القسم الرئيس ي من الوحدة التعليمية   -
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تددددددددددددم تنفيدددددددددددد  مفددددددددددددردات امليدددددددددددددان التعلي ددددددددددددي للمجموعددددددددددددة التجريبيددددددددددددة مددددددددددددن خددددددددددددم  الوحدددددددددددددات التعليميددددددددددددة ضددددددددددددمن القسددددددددددددم  -

 لرئيس ي من الوحدة التعليمية بإ راف مبا ر من قبل الباحث .ا

 -تي وضع امليدان التعلي ي ما يتتي: ون راا  الباحث -

 تنوع التمرينات واملواقف التعليمية ملنع حالة امللل والاجر التي قد تصيب أفراد املجموعة التجريبية. 1

 التدرج من السيل  ل  الصعب تي تنفي  امليدان التعلي ي . 2

ن اليددددددددددف مدددددددددن تنفيدددددددددد  امليددددددددددان التعلي دددددددددي بدددددددددو تعلددددددددددم واتقدددددددددان ميدددددددددارتي حدددددددددائ  الصددددددددددد والددددددددددفاع عدددددددددن امللعدددددددددب بددددددددددالكرة كدددددددددا -

 .ن النا ئينالطائرة لمعبي

نفسددددددددددهب وبعدددددددددددد الوحدددددددددددات  اتبددددددددددع أفددددددددددراد املجموعددددددددددة الضددددددددددابطة ب األسددددددددددلوب التدددددددددددريبي املتبددددددددددع مددددددددددن قبددددددددددل مدددددددددددرب الفريددددددددددق -

 التعليمية نفسيا و من الوحدة التعليمية ك لك .

 االختبارات البعدية :  2-4-3

اجددددددددر  الباحددددددددث وبمسدددددددداعدة كددددددددادر العمددددددددل املسدددددددداعد ا ختبددددددددارات البعديددددددددة لعينددددددددة البحددددددددث بعددددددددد ا نبهدددددددداا مددددددددن تطبيددددددددق 

نفدددددددس الظددددددددروف التددددددددي تددددددددم ف هددددددددا اجددددددددراا ا ختبددددددددارات  ون ( ب اذ راادددددددد  البدددددددداحث10/3/2020امليددددددددان التعلي ددددددددي تددددددددي يددددددددوم الخمدددددددديس  

 القبلية من حيث تسلسل ا ختبارات .

  الوسائل االحصائية املستخدمة : 2-5

 -( تي تحليل نتائو البحث ومنها :spssاستخدم الباحثين الحقيبة ا حصائية  

 الوس  الحسابي . -

 ا نحراف املعياري . -

 ( للعينات املترابطة .tاختبار  -

 ( للعينات املستقلة .tاختبار  -

 عرض النتائت وتحليلها ومناقشتها : -3

 التجري ية للمتغيرات قيد البحثائت االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة و عرض ومناقشة نت 3-1

 عرض نتائت االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة للمتغيرات املبحوثة. 3-1-1

تو  د لدددددددددة يبددددددددين األوسددددددددان الحسددددددددابية وا نحرافددددددددات املعياريددددددددة وقيمددددددددة  ت( املحسددددددددوبة للعينددددددددات املترابطددددددددة ومسدددددددد (1) جةةةةةةةةدول 

 ا ختبار ومعنوية الفرق لمختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة للمتغيرات املبحوية

 املعالم ا حصائية

 املتغيرات املبحوية
 وحدة القياس

 قيمة  ت( البعدي القبيي

 املحسوبة
Sig 

 نوع

 ع± س   ع± س   الد لة

 معنوي  0,008 3.08 0.50 9.60 0.63 10.19 ثانية التوافق بين العين والرجلين

 معنوي  0.001 4.39 0.80 6.62 0.94 5.31 درجة التوا ن الحركي

 معنوي  0.02 5.14 1.90 17.50 3.10 15.4 درجة دقة ميارة حائ  الصد

 غير معنوي  0.061 11.17 3.80 15.70 3.14 14.10 درجة دقة ميارة الدفاع عن امللعب
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 رات القبلية والبعدية للمجموعة التجري ية للمتغيرات املبحوثة :عرض نتائت االختبا 3-1-2

يبددددددددين األوسددددددددان الحسددددددددابية وا نحرافددددددددات املعياريددددددددة وقيمددددددددة  ت( املحسددددددددوبة للعينددددددددات املترابطددددددددة ومسددددددددتو  د لدددددددددة  (2) جةةةةةةةةدول 

 ا ختبار ومعنوية الفرق لمختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية للمتغيرات املبحوية

 عالم اإلحصائيةامل

 املتغيرات املبحوثة
 وحدة القياس

 قيمة )ت( البعدي القبلي

 املحسوبة
Sig 

 نوع

 ع± س   ع± س   الداللة

 معنوي  0.000 9.92 0.45 8.86 0.26 10.17 يانية التوافق بين العين والرجلين

 معنوي  0.000 6.38 0.87 7.68 0.95 5.37 درجة التوازن الحركي

 معنوي  0.02 5.14 1.90 17.50 3.10 15.4 درجة ط الصددقة مهارة حائ

 غير معنوي  0.061 11.17 3.80 15.70 3.14 14.10 درجة دقة مهارة الدفاع عن امللعب

 عرض نتائت اختبارات )البعدي . بعدي( للمجموعتين الضابطة والتجري ية للمتغيرات املبحوثة . 4-1-3

يندددددددددددات املسدددددددددددتقلة ومسدددددددددددتو  د لدددددددددددة ا ختبدددددددددددار ومعنويدددددددددددة الفدددددددددددروق بدددددددددددين نتدددددددددددائو يبدددددددددددين قيمدددددددددددة  ت( املحسدددددددددددوبة للع (3الجةةةةةةةةةةةدول )

 ا ختبار  البعدي . بعدي( للمجموعتين الضابطة والتجريبية للمتغيرات املبحوية

 املعالم اإلحصائية

 املتغيرات املبحوثة
 وحدة القياس

 قيمة )ت( التجري ية الضابطة

 املحسوبة
Sig 

 نوع

 ع± س   ع± س   الداللة

 معنوي  0.000 4.31 0.45 8.86 0.50 9.60 يانية لتوافق بين العين والرجلينا

 معنوي  0.001 3.57 0.87 7.68 0.80 6.62 درجة التوازن الحركي

 معنوي  0.02 5.14 1.90 17.50 3.10 15.4 درجة دقة مهارة حائط الصد

 غير معنوي  0.061 11.17 3.80 15.70 3.14 14.10 درجة دقة مهارة الدفاع عن امللعب

 مناقشة نتائت : 4-2-2

( التددددددددي أ يددددددددرت وجددددددددود فددددددددروق معنويددددددددة بددددددددين ا ختبددددددددارات 2و 1مددددددددن خددددددددم  مددددددددا تددددددددّم عرضدددددددده مددددددددن نتددددددددائو تددددددددي الجددددددددداو   

القبليددددددددة والبعديدددددددددة للميددددددددارات املبحويدددددددددة ولصددددددددالح ا ختبدددددددددارات البعديددددددددة ب ولكلتدددددددددا املجمددددددددوعتين الضدددددددددابطة والتجريبيددددددددة ب حيدددددددددث 

باليسدددددددددددبة للمجموعددددددددددة الضددددددددددابطة ب  لددددددددددد  اعتمدددددددددداد أفددددددددددراد بددددددددددد ه املجموعددددددددددة عيدددددددددد  تكدددددددددددرار  عددددددددددزو الباحددددددددددث سدددددددددددبب بدددددددددد ه الفددددددددددروق 

التمريندددددددددددات لتنفيددددددددددد  الواجبدددددددددددات الحركيدددددددددددة املطلوبدددددددددددة مدددددددددددنهم تدددددددددددي أينددددددددددداا الوحددددددددددددات التعليميدددددددددددة األمدددددددددددر الددددددددددد ي أد  الددددددددددد  تمدددددددددددتعيم 

مللعددددددب رغددددددم وجددددددود بمقددددددادير   بددددددتس  هددددددا للميددددددارات املبحويددددددة  حددددددائ  الصددددددد والدددددددفاع عددددددن امللعددددددب( عدددددددا ميددددددارة الدددددددفاع عددددددن ا

 عددددددددن انتظدددددددداميم تددددددددي تنفيدددددددد  بدددددددد ه 
 
تحسددددددددن طفيددددددددف ب وبدددددددد ا مددددددددا بددددددددو متبددددددددع ومتعددددددددارف عليدددددددده تددددددددي الوحدددددددددات التعليميددددددددة ب فضددددددددم

التمريندددددددات وتطبيقيددددددداب وبددددددد ا يتفدددددددق مدددددددع مدددددددا ذكرتددددددده  نابددددددددة عبدددددددد  يدددددددد( تدددددددي أن التكدددددددرار بدددددددو "عمليدددددددة  عدددددددادة  دددددددبه نمطيدددددددة مدددددددن 

 عددددددددن ذلددددددددك يرجددددددددع الباحددددددددث ان السددددددددبب  فددددددددراد املجموعددددددددة  (48:  5 دون تغييددددددددر ميحددددددددو  تددددددددي ا سددددددددتجابات الحركيددددددددة" 
 
ب فضددددددددم

 تدددددددددي تطدددددددددوير 
 
 أساسددددددددديا

 
الضدددددددددابطة  عدددددددددود  لددددددددد  أسدددددددددلوب املددددددددددرب تدددددددددي تنفيددددددددد  املدددددددددنرج التعلي دددددددددي واحتوائددددددددده عيددددددددد  تمريندددددددددات أدت دورا

تمدددددددرين  تلدددددددك امليدددددددارات واسدددددددتعماله للتنويدددددددع والتغيدددددددر تدددددددي التمريندددددددات املناسدددددددبة ومدددددددرات التكدددددددرار التدددددددي تتناسدددددددب مدددددددع مسدددددددتو  كدددددددل

كددددددان لدددددده األبميددددددة البالغددددددة تددددددي احددددددداث الفددددددرق املعنددددددوي ب  ذ ييبغددددددي عيدددددد  " املدددددددرب  عطدددددداا اكبددددددر كميددددددة ممكنددددددة مددددددن  األمددددددر الدددددد ي

 . (202: 6 التكرارات عند أداا أي تمرين لتطوير الصفة او امليارة املطلوبة" 

الحاصدددددددل بدددددددين ا ختبدددددددارين أمدددددددا تدددددددي مدددددددا يخددددددد  افدددددددراد املجموعدددددددة التجريبيدددددددة فيدددددددر  الباحدددددددث سدددددددبب الفدددددددروق املعندددددددوي 

القبيدددددددي والبعددددددددي والتفدددددددوق لمختبدددددددارات البعديدددددددة  لددددددد  تطبيدددددددق وتنفيددددددد  أفدددددددراد بددددددد ه املجموعدددددددة امليددددددددان التعلي دددددددي الددددددد ي اعدددددددده 

الباحدددددددددث والددددددددد ي احتدددددددددو  عيددددددددد  وسدددددددددائل مسددددددددداعدة ب اذ ان الوسدددددددددائل املسددددددددداعدة ليدددددددددا دور كبيدددددددددر تدددددددددي عميلدددددددددة تحسدددددددددن الجواندددددددددب 

ضدددددددددددع واختيدددددددددددار التمريندددددددددددات وا نشدددددددددددطة التعليميدددددددددددة والتدددددددددددي كاندددددددددددت تدددددددددددتمام وطبيعدددددددددددة الفنيدددددددددددة والبدنيدددددددددددة والعقليدددددددددددة حيدددددددددددث تدددددددددددم و 

 عيددددددد  اغلدددددددب النتدددددددائو لمختبدددددددار البعددددددددي ب وان 
 
الددددددد ي طبقتددددددده عيددددددد  افدددددددراد بددددددد ه  امليددددددددان التعلي ددددددديالعيندددددددة وبددددددد ا مدددددددا  يدددددددر جليدددددددا
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ب اذ ان املجموعددددددددددة كددددددددددان يتضددددددددددمن ادوات مسدددددددددداعدة ومنهددددددددددا   ددددددددددواخ  ب حلقددددددددددات ب سددددددددددلم ارضدددددددددد ي ب حددددددددددواجزب كددددددددددرات تددددددددددوا ن( 

بددددددددددد ه ا دوات تسددددددددددداعد املتعلمدددددددددددين عيددددددددددد  اكتسددددددددددداب وتحسدددددددددددين امليدددددددددددارات التدددددددددددي يدددددددددددراد تعلميدددددددددددا وبددددددددددد لك  سدددددددددددتطيع المعدددددددددددب مدددددددددددن 

تحسدددددددددددين مسدددددددددددتو  الجواندددددددددددب الحركيدددددددددددة لديددددددددددده وبالتدددددددددددالي تعلدددددددددددم امليدددددددددددارات الفنيدددددددددددة بشدددددددددددكل سدددددددددددريع ومدددددددددددتقن ب وبددددددددددد ا مدددددددددددا اكدددددددددددده 

ين وتسدددددددددريع عمليدددددددددة الدددددددددتعلم عندددددددددد تعلدددددددددم املتعلمدددددددددين  محمدددددددددود الربي دددددددددي( ان " ا جيدددددددددزة وا دوات املسددددددددداعدة تعمدددددددددل عيددددددددد  تحسددددددددد

عيدددددددد  امليددددددددارات الرياضددددددددية ملددددددددا ليددددددددا مددددددددن ايددددددددار ايجابيددددددددة  سددددددددياميا تددددددددي عمليتددددددددي الددددددددتعلم باقددددددددل وقددددددددت وجيددددددددد  سددددددددياميا تددددددددي تكامددددددددل 

با ضددددددددافة الدددددددد  ذلددددددددك قدددددددددد (ب 343: 7 الوحدددددددددة التعليميددددددددة والتدريبيددددددددة لتنفيدددددددد  املددددددددنرج املرسددددددددوم  هدددددددددف رفددددددددع مسددددددددتو  املددددددددتعلم "

 يؤكدددددددد  لباحددددددثراادددددد  ا
 
عنددددددد وضددددددع التمددددددارين تددددددي امليدددددددان التعلي ددددددي التنظدددددديم ومبدددددددأ التدددددددرج تددددددي الصددددددعوبة تددددددي تلددددددك التمددددددارين  ذ

  لددددددددد  تطدددددددددور املسدددددددددتو  اذا بندددددددددي عيددددددددد  أسددددددددداس عل دددددددددي تدددددددددي تنظددددددددديم عمليدددددددددة  أنال  سدددددددددعد محسدددددددددن( 
 
"املنهددددددددداج التعلي دددددددددي يدددددددددؤدي حتمدددددددددا

الفددددددددرق الفرديددددددددة و سددددددددتعما  الوسددددددددائل التعليميددددددددة بت ددددددددراف   ختيددددددددار التمرينددددددددات املتدرجددددددددة بالصددددددددعوبة ترااددددددددي أنال التعلدددددددديم كمددددددددا 

 . (98:  8 متخص  تحت  روف تعليمية جيدة من حيث املكان والزمان واألدوات املستعملة " 

كدددددددد لك يددددددددرجح الباحددددددددث سددددددددبب تفددددددددوق افددددددددراد املجموعددددددددة التجريبيددددددددة عيدددددددد  افددددددددراد املجموعددددددددة الضددددددددابطة تددددددددي اختبددددددددارات 

 لتددددددددتيير امليدددددددددان التعلي دددددددديعددددددددن امللعددددددددب( امليددددددددارات الفنيددددددددة  حددددددددائ  الصددددددددد والدددددددددفاع 
 
الدددددددد ي كددددددددان مددددددددزيو مددددددددن التمرينددددددددات  نتيجددددددددة

البدنيددددددددددة والحركيددددددددددة ودمجيددددددددددا مددددددددددع التمرينددددددددددات املياريددددددددددة وغالبيددددددددددة التمرينددددددددددات كانددددددددددت تسددددددددددتخدم بوسددددددددددائل مسدددددددددداعدة ب اذ كانددددددددددت 

 تدددددددي تطدددددددور الجوانددددددد
 
 فعدددددددا 

 
ب الحركيدددددددة املرتبطددددددددة مسدددددددتوحاة مدددددددن املواقدددددددف الفعليدددددددة للمنافسدددددددةب اذ يدددددددر  الباحدددددددث ان ليددددددددا تدددددددتييرا

 عيدددددددددد  
 
بامليددددددددددارات ا ساسددددددددددية بددددددددددالكرة الطددددددددددائرة  فددددددددددراد املجموعددددددددددة التجريبيددددددددددة  ن  الوسددددددددددائل املسدددددددددداعدة تجعددددددددددل المعددددددددددب قددددددددددادرا

ب معالجدددددددة اوجددددددده القصدددددددور خاصدددددددة الددددددد ين تكدددددددون حركدددددددات الدددددددرجلين بطيئدددددددة لدددددددد هم كمدددددددا تزيدددددددد مدددددددن فاعليدددددددة الوحددددددددة التدريبيدددددددة(

تصدددددددددين تدددددددددي مجددددددددا  لعبدددددددددة الكدددددددددرة الطدددددددددائرة ا بتمدددددددددام بدددددددددا دوات والوسدددددددددائل التدريبيدددددددددة لدددددددد ا فمدددددددددن الواجدددددددددب عيددددددددد  العددددددددداملين واملخ

 ب وبددددددد لك يدددددددر  الباحدددددددث ان اسدددددددتعما  حركدددددددات الدددددددرجلين التدددددددي 
 
 ومياريدددددددا

 
 وحركيدددددددا

 
التدددددددي مدددددددن  دددددددتنها رفدددددددع مسدددددددتو   عبددددددد هم بددددددددنيا

ليددددددددة اك ددددددددر ب كمددددددددا يددددددددر  تتصددددددددف بالسددددددددرعة ستسدددددددداعد المعددددددددب عيدددددددد  اتقددددددددان املراحددددددددل الرئيسددددددددية لتتديددددددددة امليددددددددارات الحركيددددددددة بفاع

الباحددددددددث ان امليدددددددددان التعلي ددددددددي الدددددددد ي ضددددددددمن مجموعددددددددة مددددددددن التمرينددددددددات واملواقددددددددف التعليميددددددددة التددددددددي اعدددددددددبا وان تطبيقيددددددددا تددددددددي 

الوحددددددددددددات التعليميدددددددددددة كدددددددددددان ذا فاعليدددددددددددة اذ كدددددددددددان بدفددددددددددده التحسدددددددددددين وا رتقددددددددددداا بمسدددددددددددتو  امليدددددددددددارات الفنيدددددددددددة ب ويؤكدددددددددددد  محمدددددددددددد 

واقددددددددددف التعليميددددددددددة بشددددددددددكل فعددددددددددا  فددددددددددان األداا العددددددددددام للمتعلمددددددددددين يتحسددددددددددن كثيددددددددددرا الحيلددددددددددة( اندددددددددده "عنددددددددددد تنفيدددددددددد  التمرينددددددددددات وامل

 (64:  9 ومن يم يمكنهم من اكتساب فائدة  ضافية ىي تطوير تعلم جديد عن كيفية تعلم امليارات ".

ويدددددددددددددد كر  وجيدددددددددددددده محجددددددددددددددوب( " ان للتمرينددددددددددددددات واملواقددددددددددددددف التعليميددددددددددددددة ابميددددددددددددددة كبددددددددددددددر  تددددددددددددددي ا عددددددددددددددداد البدددددددددددددددني العددددددددددددددام 

 (167:  10 د املياري اذا كانت للمبتدئين او املستويات العليا " والخاص وا عدا

كمدددددددا وحدددددددرص الباحددددددددث عيددددددد  املدددددددزج بددددددددين التمدددددددارين الحركيددددددددة واملياريدددددددة تدددددددي امليدددددددددان التعلي دددددددي ب فقدددددددد كددددددددان ليدددددددا الدددددددددور 

 ي الكبيددددددددددر تددددددددددي توليددددددددددد قددددددددددوة اضددددددددددافية للعضددددددددددمت العاملددددددددددة وا سددددددددددراع بحركددددددددددة اجددددددددددزاا الجسددددددددددم ممددددددددددا اد  الدددددددددد  ا رتفدددددددددداع بددددددددددالنوا

البدنيدددددددة والحركيدددددددة وبددددددد ا مدددددددا ا دددددددار اليددددددده  عصدددددددام عبدددددددد الخدددددددالق( "ان ا داا الحركدددددددي للميدددددددارة  عتمدددددددد عيددددددد  القددددددددرات البدنيدددددددة 

  ب (184 11 والحركيدددددددددددة الخاصدددددددددددة ".
 
وكددددددددددد لك أخدددددددددددد  الباحدددددددددددث بنظدددددددددددر ا عتبدددددددددددار عنددددددددددددد اعدددددددددددداد امليددددددددددددان التعلي دددددددددددي ا عتمدددددددددددداد أو 

رياضددددددددد ي املمدددددددددارس الددددددددد ي بدددددددددو لعبدددددددددة الكدددددددددرة الطدددددددددائرة ب  ذ ركدددددددددز مدددددددددن عيددددددددد  القددددددددددرات البدنيدددددددددة والحركيدددددددددة عيددددددددد  وفدددددددددق اليشدددددددددان ال

خددددددددم  املواقددددددددف التعليميددددددددة وا نشددددددددطة والتمرينددددددددات التعليميددددددددة عيدددددددد  تطددددددددوير حركددددددددة املفاصددددددددل و يددددددددادة درجددددددددة مرونبهددددددددا كدددددددد لك 

مطاطيددددددددددة العضددددددددددمت واألوتددددددددددار وا ربطددددددددددة املحيطددددددددددة  هددددددددددا عيدددددددددد  وفددددددددددق مددددددددددا تتطلبدددددددددده طبيعددددددددددة اللعبددددددددددة ب فضددددددددددم عددددددددددن سددددددددددرعة ا داا 

 عيددددددددد   عطددددددددداا تمريندددددددددات تحدددددددددافظ ومسدددددددددتو  ا سدددددددددتجابة الحركيدددددددددة الددددددددد ي وصدددددددددل  ليددددددددده المعبدددددددددين الحر 
 
كدددددددددي ب كمدددددددددا أعتمدددددددددد يانيدددددددددا

 ب 
 
 عيدددددددد  مسدددددددددتو  ا داا امليدددددددداري عمومدددددددددا

 
 ب ممدددددددددا سددددددددينعكس سدددددددددلبا

 
والتوافددددددددق الحركدددددددددي ألن أبمالدددددددده يدددددددددؤدي  لدددددددد  فقددددددددددانا تدددددددددريجيا

 لكدددددددددل ال
 
والحركيدددددددددة وتدددددددددداخليا مدددددددددع بعضددددددددديا ب  قددددددددددرات البدنيدددددددددةوبددددددددد ا  سدددددددددتلزم أن يكدددددددددون تخطدددددددددي  املنددددددددداهج التعليميدددددددددة  دددددددددامم

وكدددددددددل بددددددددد ا كدددددددددان جددددددددددير برفدددددددددع مسدددددددددتو  ا داا امليددددددددداري املتمثدددددددددل بدددددددددا داا الفندددددددددي والدقدددددددددة مليدددددددددارتي حدددددددددائ  الصدددددددددد والددددددددددفاع عدددددددددن 

 امللعب بالكرة الطائرة  فراد املجموعة التجريبية وفوقيم عي  افراد املجموعة الضابطة .
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 . 1999والطباعةب 

 .2001عمان ب دار وائل لليشر ب  ب موسوعة علم الحركة ب التعلم وجدولة التدريب الرياض يوجيه محجوب :  10

 ب 1999ب األسكندرية ب ميشتة املعارف ب  9ب ن نظريات وتطبيق –التدريب الرياض ي عصام عبد الخالق :  11
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بالنفس وعالقتها باداء بعض املهارات األساسية بكرة القدم لطالب الصف األول الثقة 

 املتوسط
 

 2م.م صالح نهاد صالح,  1م.م خلف جالل

 املديرية العامة لتربية ديال  -و ارة التربية  -العراق 

Abbassjalal72@gmail.com 

الرياض ي ال ي بو غاية الباحثين واملربين وامليتمين بدراسدة علدم الدنفس الرياضد ي وبسدبب املتغيدرات  تعرف سلوك ن 

 .لبحث عن ايبات نفسهل تي التدريب واملنافسة فيو بحاجة الفردالعديدة التي تطرأ عي  

ة بكرة القدم لطمب ومن بنا  هدف البحث  ل  التعرف عي  العمقة بين الثقة بالنفس وأداا بعئ امليارات األساسي

 الصف األو  املتوس .

البحدددث عيدددد  طددددمب  اسدددتخدم الباحددددث املدددنرج الوصددددفس بتسدددلوب العمقددددات ملمامتدددده طبيعدددة البحددددث. أ دددتملت عينددددة

. وبعدد تحديدد 25الصف األو  املتوس  تي متوسطة كر الدين املختلطة تي ناحيدة قزانيدة بمحافظدة ديدال  والتدي بلغدت  
 
( طالبدا

بدددالنفس وبعددددئ امليدددارات األساسدددية بكدددرة القدددددم واختباراوهدددا و جدددراا التجربدددة الرئيسددددة والحصدددو  عيددد  البينددددات مقيددداس الثقدددة 

ب ومددددن يددددم معالجددددة النتددددائو توصددددل الباحددددث  لدددد  أبددددم ا سددددتيتاجات وىددددي:
 
 ن الثقددددة بددددالنفس متغيددددر ميددددم تددددي  ومعالجبهددددا  حصددددائيا

وبندداك عمقددة ذات د لددة معنويددة بددين  ت األساسددية بكددرة القدددم.شخصددية الطالددب تددي الصددف األو  ومددؤير تددي أداا بعددئ امليددارا

 الثقة بالنفس وأداا امليارات األساسية بكرة القدم قيد البحث.

لة ويوص ي الباحث بما يتتي: ا بتمام بالجوانب النفسية لد  طمب الصف األو  املتوسطة وبقية الصفوف تي املرح

 املتوسطة ومنها الثقة بالنفس.

 الصف األو  املتوس ب الثقة بالنفس كرة القدم الكلمات املفتاحية : 

Self-confidence and its relationship to the performance of some basic football skills for first-grade 

intermediate students 

Knowing the behavior of the athlete, which is the goal of researchers, educators, and those interested in 

studying sports psychology, and because of the many variables that occur to the individual in training and 

competition, he needs to search to prove himself. 

Hence, the research aims to identify the relationship between self-confidence and the performance of 

some basic football skills for first-grade intermediate students. 

The researcher used the descriptive approach in the relationship style, due to its relevance to the nature 

of the research. The sample of the research included first-grade students in the middle school in Karzal-Din 

mixed medium in Qazaniya district, Diyala governorate, which amounted to (25) students. After defining the 

measure of self-confidence and some basic football skills and their tests, conducting the main experiment, 

obtaining evidence and treating them statistically, and then treating the results, the researcher reached the most 

important conclusions: Self-confidence is an important variable in the personality of the student in the first grade 

and is influential in the performance of some basic skills in football. . There is a significant relationship between 

self-confidence and the performance of basic football skills in question. 

The researcher recommends the following: Paying attention to the psychological aspects of first-grade 

intermediate students and the rest of the classes in the intermediate stage, including self-confidence. 

Keywords: self-confidence, football, first intermediate grade 
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 :قدمةامل -1

 تددددددددددي السددددددددددنوات املاضدددددددددديةب وقددددددددددد حدددددددددددث بدددددددددد ا التطددددددددددور كنتيجددددددددددة 
 
 وفعددددددددددا 

 
 سددددددددددريعا

 
 دددددددددديدت الحركددددددددددة الرياضددددددددددية تطددددددددددورا

 تي ا لعاب الفردية والفرقية املختلفة ب فعلية لكثير من البحوث والدراسات التي اجريت

فمدددددددددددن خددددددددددددم  تعددددددددددددرف سددددددددددددلوك الرياضددددددددددد ي الدددددددددددد ي بددددددددددددو غايددددددددددددة البدددددددددددداحثين واملدددددددددددربين وامليتمددددددددددددين بدراسددددددددددددة علددددددددددددم الددددددددددددنفس 

لبحددددددددددث عددددددددددن ايبددددددددددات ل واملنافسددددددددددة فيددددددددددو بحاجددددددددددةعلم تددددددددددي الددددددددددت الفددددددددددردالرياضدددددددددد ي وبسددددددددددبب املتغيددددددددددرات العديدددددددددددة التددددددددددي تطددددددددددرأ عيدددددددددد  

 .نفسه

تطددددددوير بالتددددددي دخلددددددت مجددددددا  اليشددددددان الرياضدددددد ي والتددددددي تسدددددديم بقدددددددر كبيددددددر  غيددددددراتمددددددن أبددددددم املت النفسبددددددة لثقددددددتعددددددد ا

طريددددددددق دراسددددددددة ال خصددددددددية الرياضددددددددية ومعرفددددددددة أفضددددددددل السدددددددددبل  املياريددددددددة والنفسددددددددية ويددددددددتم ذلددددددددك عدددددددددن الفددددددددرد وتنميددددددددة قدددددددددرات

كل ا يجابيدددددددة لجميدددددددع املشدددددددا بدددددددو  يجددددددداد الحلدددددددو   النفسبددددددد ثقدددددددةوان ال. و ذاك تدددددددي أفضدددددددل حا تدددددددهالفدددددددرد أالتدددددددي تجعدددددددل بددددددد ا 

وقدددددددد يكدددددددون مدددددددن  .تتعلدددددددق بالسدددددددلوك داخدددددددل سددددددداحة اللعدددددددب التدددددددي  عددددددداني منهدددددددا الفدددددددرد الرياضددددددد ي واملتعلقدددددددة بال خصدددددددية والتدددددددي

املناسدددددددددددب ان نفدددددددددددرق بدددددددددددين العمدددددددددددل بثقدددددددددددة ب وتوقدددددددددددع النتدددددددددددائوب فتوقدددددددددددع النتدددددددددددائو  عندددددددددددي الددددددددددد  أي مدددددددددددد  يتوقدددددددددددع المعدددددددددددب تحقيدددددددددددق 

 بصدددددددددددرف املكسددددددددددب او الخسددددددددددارة تددددددددددي املنافسددددددددددة. تدددددددددددي حددددددددددين ان الثقددددددددددة بددددددددددالنفس ىددددددددددي  ددددددددددد
 
عور المعددددددددددب ان ادااه سدددددددددديكون جيدددددددددددا

 عليددددددده. لددددددد لك فدددددددان ا داا الجيدددددددد املقدددددددرون بالثقدددددددة لددددددديس مدددددددن الضدددددددروري 
 
النظدددددددر عدددددددن النتدددددددائو حتدددددددى ان كدددددددان املندددددددافس متفوقدددددددت

 ال  تحقيق املكسب"
 
 (337: 1.  ان يؤدي دائما

جددددددددددا  محدددددددددددد "ان الثقددددددددددة بددددددددددالنفس ىددددددددددي احددددددددددد  سددددددددددمات ال خصددددددددددية ا ساسددددددددددية ب و  تقتصددددددددددر بدددددددددد ه السددددددددددمة عيدددددددددد  م

مددددددددن مجددددددددا ت التكيددددددددف وانمددددددددا تددددددددرتب  بمجددددددددا ت التكيددددددددف العددددددددامب وقددددددددد توصددددددددل جيلفددددددددورد الدددددددد  بدددددددد ه النتيجددددددددة ففددددددددي تصددددددددييفه 

   يقتصدددددددر عيددددددد  مجدددددددا  السدددددددلوك ا نفعدددددددالي او ا جتمدددددددااي وانمدددددددا يدددددددرتب  
 
 عامدددددددا

 
 بعددددددداد ال خصدددددددية عدددددددد الثقدددددددة بدددددددالنفس عدددددددامم

عوامددددددددل التددددددددي تمثددددددددل اتجابددددددددات الفددددددددرد ا يجابيددددددددة والسددددددددلبية نحددددددددو بالسددددددددلوكب وافتددددددددرض ان الثقددددددددة بددددددددالنفس تيت ددددددددي ملجموعددددددددة ال

 (408: 2. ا  ياا ب ونحو نفسه ب ونحو البيئة ا جتماعية"

ا الطلبددددددددددةأحددددددددددد املؤسسددددددددددات التربويددددددددددة املسددددددددددؤولة عددددددددددن  عددددددددددداد  ارساملدددددددددددوتعددددددددددد   بدددددددددددني 
 
ا مكمددددددددددم اب  ب عددددددددددداد  و ن ونفسددددددددددي 

باب وا نديدددددددددة وا تحدددددددددادات الرياضدددددددددية بالطاقدددددددددات الرياضدددددددددية الرياضدددددددددة املدرسدددددددددية ىدددددددددي الندددددددددواة الحقيقيدددددددددة لتزويدددددددددد مراكدددددددددز الشددددددددد

درسدددددددددين ذو ا ختصددددددددداص 
 
مدددددددددن الخددددددددام ليدددددددددتم صدددددددددقليا وتنميددددددددة مدددددددددواباهم بصدددددددددورة علميدددددددددة وعمليددددددددة  دددددددددحيحة وذلدددددددددك بواسددددددددطة امل

 .خم  اتباع ا ساليب العلمية الحديثة 

رديددددددددددة منهددددددددددا والفرقيددددددددددة مددددددددددن التطددددددددددور الدددددددددد ي  دددددددددديدته  األلعدددددددددداب الرياضددددددددددية الف كبيددددددددددرت  وقددددددددددد كددددددددددان لكددددددددددرة القدددددددددددم نصدددددددددديبت 

 و يددددددددارة وعليدددددددده فددددددددان مدددددددددرب لعددددددددّدبا وذلددددددددك
 
 وابتمامددددددددا

 
كددددددددرة القدددددددددم يتسددددددددابقون مددددددددع الددددددددزمن  ياللعبددددددددة األولدددددددد  تددددددددي العددددددددالم جميددددددددورا

البدنيدددددددة واملياريددددددددة  جواندددددددب أعدددددددداد المعبدددددددين لا رتقددددددداا بجميدددددددع جواندددددددب أعدددددددداد بددددددد ه اللعبدددددددةب مدددددددن تطدددددددور فددددددداق التوقدددددددع  لجدددددددل

  . يجدددددددددددب اتبددددددددددداع(والخططيدددددددددددة والنفسدددددددددددية
 
سدددددددددددس العلميدددددددددددة الصدددددددددددحيحة تدددددددددددي تعلددددددددددديم تلدددددددددددك امليدددددددددددارات وذلدددددددددددك بتوجيددددددددددده ا بتمدددددددددددام األ

الكيدددددددي الدددددددد  مراحدددددددل تعلدددددددديم امليددددددددارات الحركيدددددددة ا ساسددددددددية واتبددددددداع خطددددددددوات التعلدددددددديم الصدددددددحيحة مددددددددن حيدددددددث ا بتددددددددداا بالسدددددددديل 

ية وسددددددددديولة امليدددددددددارة تعندددددددددي أن الحركدددددددددة تدددددددددؤد  بانسدددددددددياب والتددددددددددرج الددددددددد  الصدددددددددعب ممدددددددددا  سددددددددديل عمليدددددددددة ا داا بصدددددددددورة  دددددددددحيحة .

واقتصدددددددددددادية تدددددددددددي العمدددددددددددل كونهدددددددددددا اسدددددددددددتجابات حركيدددددددددددة متناغمدددددددددددة تدددددددددددتم با عدددددددددددا ات عصدددددددددددبية  لددددددددددد  املجددددددددددداميع العضدددددددددددلية الخاصدددددددددددة 

دددددددددددا تدددددددددددي مجدددددددددددا  كدددددددددددرة القددددددددددددم فقدددددددددددد عرفيدددددددددددا  (.13: 3  بالحركدددددددددددة ( بتنهدددددددددددا "قابليدددددددددددة الوجدددددددددددود تدددددددددددي املكدددددددددددان 2011 ادواردو غاليةةةةةةةةةةةانوأمال

: 4 معدددددددبب فاألسدددددددداس امليدددددددداري يددددددددرتب  باتخدددددددداذ القددددددددرار وا ختيددددددددار".الصدددددددحيح والزمددددددددان الصددددددددحيح واختيددددددددار الفددددددددن الجيددددددددد عنددددددددد ال

178) 

 "ىدددددددي نجددددددداو المعدددددددب عيددددددد  أداا عمدددددددل حركدددددددي بشدددددددكل جيددددددددد 
 
واسدددددددتنادا  لددددددد  مدددددددا تقددددددددم  عدددددددّرف الباحدددددددث امليدددددددارة  جرائيددددددددا

 بتقددددددل جيددددددد و مددددددن تددددددي امليددددددارات التددددددي تتطلددددددب سددددددرعة تددددددي األدااب مددددددع  مكانيددددددة أداا بدددددد ا العمددددددل تددددددي  ددددددروف عدددددددة لددددددنحكم عيدددددد 

 المعب بتنه عي  مستو  جيد من الناحية الفنية".
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تكمددددددددددن أبميددددددددددة البحددددددددددث بدراسددددددددددة الثقددددددددددة بددددددددددالنفس ومددددددددددد  عمقبهددددددددددا بددددددددددتداا طددددددددددمب الصددددددددددف األو  املتوسدددددددددد  لددددددددددبعئ 

 امليارات األساسية بكرة القدم.

كددددددددرة القددددددددددم   حددددددددظ الباحددددددددث مدددددددددن خددددددددم  ابتمامدددددددده بلعبدددددددددة كددددددددرة القددددددددددم وعملدددددددده تددددددددي انتقددددددددداا ومتابعددددددددة مسدددددددديرة  عبدددددددددي

أداا طددددددددددمب الصددددددددددف األو  متوسدددددددددد ب قلددددددددددة ابتمددددددددددام بثقتدددددددددده النفسددددددددددية ف يتداابدددددددددده للميددددددددددارات األساسددددددددددية ضددددددددددعفا تددددددددددي  بندددددددددداك

 تدددددددي متوسدددددددطة  مدددددددام  عبدددددددا ومددددددددربا ومشدددددددرفا عيددددددد  لعبدددددددة كدددددددرة القددددددددم تدددددددي ندددددددادي  هكونددددددد بكدددددددرة لقددددددددمب
 
قزانيدددددددة الرياضددددددد يب ومدرسدددددددا

 .كر الدين

قددددددددددة بددددددددددالنفس عمقددددددددددة بددددددددددتداا بعددددددددددئ امليددددددددددارات تمحددددددددددورت مشددددددددددكلة البحددددددددددث با جابددددددددددة عيدددددددددد  التسدددددددددداؤ  التددددددددددالي: بددددددددددل للث

 األساسية بكرة القدم لد  طمب الصف األو  املتوس ؟

 هددددددددف البحدددددددث  لدددددددد  التعدددددددرف عيددددددد  عمقددددددددة الثقدددددددة بدددددددالنفس وعمقبهددددددددا بدددددددتداا بعدددددددئ امليددددددددارات األساسدددددددية بكدددددددرة القدددددددددم 

 لطمب الصف األو  املتوس .

النفس وعمقبهددددددددددددا بددددددددددددتداا بعددددددددددددئ امليددددددددددددارات ويفتددددددددددددرض الباحددددددددددددث  ن بندددددددددددداك عمقددددددددددددة ارتبددددددددددددان معنويددددددددددددة بددددددددددددين الثقددددددددددددة بدددددددددددد

 األساسية بكرة القدم لطمب الصف األو  املتوس .

 منهجية البحث وإجراءاته امليدانية: -2

 منهج البحث 2-1

وقدددددددددددددد اسدددددددددددددتخدم الباحدددددددددددددث املنهددددددددددددداج الوصدددددددددددددفي باسدددددددددددددلوب العمقدددددددددددددات املتبادلدددددددددددددة وحالبهدددددددددددددا ا رتباطيدددددددددددددة نظدددددددددددددرا ملمامتددددددددددددده 

ي:" بددددددددددو التصددددددددددور الدددددددددددقيق للعمقددددددددددات املتبادلددددددددددة بددددددددددين املجتمددددددددددع وا تجابددددددددددات وامليددددددددددو  طبيعددددددددددة املشددددددددددكلة  ذ ان املددددددددددنرج الوصددددددددددف

 (263: 5. والرغبات والتطور بحيث  عطي صورة للواقع الحياتي ب ووضع مؤ راتب وبناا تيبؤات مستقبلية"

 مجتمع البحث وعينته 2-2

تلطدددددددددة والبدددددددددالغ عدددددددددددبم ا دددددددددتمل مجتمدددددددددع البحدددددددددث عيددددددددد  طدددددددددمب الصدددددددددف ا و  تدددددددددي متوسدددددددددطة ا مدددددددددام كر الددددددددددين املخ

 للعددددددددددددام الدراردددددددددددد ي 51 
 
( 25ب واختددددددددددددار الباحددددددددددددث عينددددددددددددة البحددددددددددددث بالطريقددددددددددددة العشددددددددددددوائية والتددددددددددددي بلغددددددددددددت  2021 – 2020( طالبددددددددددددا

.
 
 طالبا

 أدوات البحث 2-3

 مقياس الثقة بالنفس 2-3-1

 Trait sport Confidenceقائمدة ملحاولدة قيدداس سدمة الثقددة الرياضدية بعندوان  Vealey –1986صدممت روبدين فييددي 

Inventory   عبدارة ب ويجيدب المعدب عدن عبدارات القائمدة 13كونها بعدا ميما من ابعاد دافعية ا نجا ب وتكوندت القائمدة مدن )

( نقدددان التددددي يتميددددز  هددددا الرياضدددد ي بصدددفة عامددددة عندددددما يتنددددافس او يتددددرب تددددي املجددددا  الرياضدددد ي وذلددددك 9عيددد  مقيدددداس مدددددرج مددددن  

يقدده ام تددي فريددق اخددر يتميددز بدرجددة اعيدد  مددن الثقددة بددالنفس بصددفة عامددةب وقددام محمددد حسددن باملقارنددة بمعددب اخددر سددواا تددي فر 

 عموي بتعريب القائمة وتقنينها تي البيئة املصرية.

 (212: 6  اختبار قياس الثقة بالنفس: -

 الغرض من ا ختبار: قياس مستو  الثقة بالنفس لد  عينة البحث

 ة بالنفس الرياضيةا دوات املستعملة: فقرات مقياس الثق

 وتعريب محمد حسن عموي  1986 -وبو تصميم فييي
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 يبين فقرات مقياس الثقة بالنفس (1جدول )

 الدرجات العبارات

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عند اداء املهارات الحركية الضرورية الحراز التفوق في خالل املنافسة الرياضية-1

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ل الضغوط الرياضيةفي القدرة علل اتخاذ قرارات حاسمة خال-2

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 في القدرة علل االداء في املنافسة تحت الضغوط العص ية-3

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 في القدرة علل تنفيذ خطط ناجحة في املنافسة-4

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 في القدرة علل التركيز بصورة جيدة لكي احقق النجاح-5

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 علل التكيف مع مواقف اللعب املختلفة لكي احقق الفوز في املنافسةفي القدرة -6

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 في القدرة علل انجاز اهدافي املرتبطة باملنافسة-7

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 في القدرة علل ان اكون ناجحا في املنافسة-8

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 في القدرة علل ان يستمر نجاحي-9

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 في القدرة علل التفكير واالستجابة بنجاح اثناء املنافسة -10

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 في القدرة علل مواجهة التحدي اثناء املنافسة-11

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 في القدرة علل محاولة النجاح ولو كان املنافس اقوى مني-12

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعد قيامي باداء فاشلفي القدرة علل القيام باداء ناجح  -13

 الت جيل:

تميددددددددددز المعددددددددددب بدرجددددددددددة اكبددددددددددر مددددددددددن  (117 يددددددددددتم جمددددددددددع الدددددددددددرجات مددددددددددن جميددددددددددع العبددددددددددارات وكلمددددددددددا اقتددددددددددرب املجمددددددددددوع مددددددددددن

 . (65 ودرجة القطع  (13 الثقة الرياضية وىي اعي  درجة اما اقل درجة 

 : صدق مقياس سمة الثقة بالنفس الرياضية -

الددددددددد ي "يقصدددددددددد بددددددددده قددددددددددرة املقيددددددددداس عيددددددددد  التيبدددددددددؤ بسدددددددددلوك الفدددددددددرد تدددددددددي  لصددددددددددق املدددددددددرتب  باملحدددددددددكتدددددددددم التحقدددددددددق مدددددددددن ا

قائمدددددددة سددددددددمة الثقددددددددة بددددددددالنفس الرياضددددددددية( الدددددددد ي صددددددددممته  مقيدددددددداس الثقددددددددة بددددددددالنفس وتددددددددم تطبيددددددددق  (148: 7 مواقدددددددف محددددددددددة "

الصدددددددددددق وطبقددددددددده عيددددددددد  البيئدددددددددة املصددددددددددرية وتتكدددددددددد الباحدددددددددث مدددددددددن  (1995 ( وعربددددددددده محمدددددددددد حسددددددددددن عدددددددددموي 1986روبدددددددددين فييدددددددددي  

بواسدددددددددددددددطة الخبدددددددددددددددراا املددددددددددددددد كورين واملتخصصدددددددددددددددين تدددددددددددددددي علدددددددددددددددم الدددددددددددددددنفس العدددددددددددددددام وعلدددددددددددددددم الدددددددددددددددنفس الرياضددددددددددددددد ي لصددددددددددددددددق املكوندددددددددددددددات 

. بتاري  20عي  عينة بلغت  واملحتويات با ضافة ال  ا سس العلمية لي ا املقياس .
 
 .17/1/2021( طالبا

 ثبات مقياس سمة الثقة بالنفس الرياضية:  -

اس تدددددددددي القيددددددددداسب او املمحظدددددددددة وعددددددددددم تناقضددددددددده مدددددددددع نفسددددددددده واتسددددددددداقه واطدددددددددراده فيمدددددددددا يقصدددددددددد بالثبدددددددددات " دقدددددددددة املقيددددددددد

 (101: 7. يزودنا به من معلومات عن سلوك الفرد"

 ( 20(عنددددددددد تطبيددددددددق القائمددددددددة عيدددددددد  عينددددددددة بلددددددددغ عدددددددددد افرادبددددددددا  0.93 بلددددددددغ معامددددددددل الفددددددددا
 
وبلددددددددغ معامددددددددل اسددددددددتقرار  طالبددددددددا

  .( بعد اسبوع0.86بعد يوم واحد ب و  ( 0.86نفسيا   العينة القائمة عند اعادة تطبيقيا عي 

 تحديد أهم املهارات األساسية بكرة القدم 2-3-2

مددددددددن خددددددددم  املفددددددددردات املقددددددددررة للصددددددددف األو  والتددددددددي حددددددددددبا دليددددددددل  تددددددددي كددددددددرة القدددددددددم األساسدددددددديةامليددددددددارات  تددددددددم اختيددددددددار 

ىددددددددي  الدحرجددددددددةب واملناولددددددددةب  مدددددددددرس التربيددددددددة الرياضددددددددية للمرحلددددددددة املتوسددددددددطة واملعددددددددد مددددددددن قبددددددددل و ارة التربيددددددددة. وبدددددددد ه امليددددددددارات

 والبهديف.

 قيد البحث االختبارات الخاصة باملهارات األساسية تحديد 2-3-3

ا سدددددددتبانة الخاصدددددددة  هدددددددا. قدددددددام الباحدددددددث بدددددددا طمع عيددددددد   أفر تدددددددهعيددددددد  ضدددددددوا مدددددددا  األساسددددددديةحدددددددددت امليدددددددارات  أنبعدددددددد 

 قدددددددددددديد  األساسدددددددددددية بكدددددددددددرة القددددددددددددمامليدددددددددددارات الرسدددددددددددائل وا طددددددددددداريح ومصدددددددددددادر القيددددددددددداس والتقدددددددددددويم التدددددددددددي ليدددددددددددا عمقدددددددددددة بداخددددددددددددتبارات 
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بكددددددددددددرة  األساسددددددددددديةا ختبدددددددددددارات الخاصدددددددددددة بقيددددددددددداس امليدددددددددددارات  أبدددددددددددمبغيدددددددددددة تر دددددددددددديح  اسدددددددددددتبانة أخدددددددددددر  الددددددددددددبحث( واعدددددددددددد الباحدددددددددددث 

بعدددددددددد  (1كمدددددددددا موضدددددددددح بدددددددددامليحق رقدددددددددم   (13القدم.وعددددددددددرضت ا ستبددددددددددانة علددددددددددى خددددددددددبراا تدددددددددي مجدددددددددا  التخصددددددددد  البدددددددددالغ عدددددددددددبم  

 وبعدددددددددد تفريدددددددددغ البياندددددددددات ومعالجبهدددددددددا  اختبدددددددددارات ةوضدددددددددع لكدددددددددل ميدددددددددارة يميددددددددد
 
باسدددددددددتخدام اليسدددددددددبة املئويدددددددددة عدددددددددن طريدددددددددق   حصدددددددددائيا

نسددددددددبة مئويددددددددة مددددددددن ا تفدددددددداق  أعيدددددددد التددددددددي حصددددددددلت ات الباحددددددددثب اعتمددددددددد الباحددددددددث ا ختبددددددددار  أعدددددددددبااسددددددددتمارة تفريددددددددغ املعلومددددددددات 

 (2وكما موضح تي الجدو   

 تخصصينااليسب املئوية لمختبارات املرشحة من قبل الخبراا وامل (2جدول )

 ت
املهارات 

 األساسية
 التكرار االختبارات املهارية

النسبة 

 املئوية

 الدحرجة 2

 %7.59 1 م1,5(  واخ  بين  اخ  وأخر مسافة 5الدحرجة بالكرة بين  اختبار 

 %0 0 م1,5(  واخ  بين  اخ  وأخر مسافة 6اختبار الدحرجة بالكرة بين  

  الدحرجدة املسدتقيمة واملتعرجداختبدار 
 
 و يابدا

 
(  دواخ  املسدافة بدين 5ة ذبابدا

 م(1 اخ  وأخر  
12 92.30% 

 

2 

 

 البهديف

( ب قطددددع 5كددددرة قدددددم قانونيددددة عدددددد   البهددددديف نحددددو بدددددف مقسددددم  لدددد  مربعددددات

 حديد مختلفة األطوا  لتقسيم املرمى

11 

 

84.61% 

 

 %7.59 1 بالكرة بين الشواخ  والبهديف من منطقة الجزااالجري 

 %7.59 1 (م يم البهديف15بالكرة من املش ي ملسافة   السيطرة

 

3 

 

 املناولة

 %7.59 1 م(1م( وبعرض  15املناولة نحو بدف صغير يبعد  اختبار 

تمريددر الكددرة نحددو بدددف مرسددوم عيدد  األرض مكددون مددن أربعددة دوائددر عيدد  اختبددار 

 ( م20بعد  
2 15.38% 

( كدددرة 12وأرض مسدددتوية و  الدحرجدددة واملناولدددة عيددد   دددواخ  متعدددددةاختبدددار 

 (  واخ  صغيرة6(  واخ  كبيرة ب و 6قدم ب و 
10 76.92% 

 مواصفات االختيار  2-4

 اختيار الدحرجة  2-4-1

  اسم االختيار :
 
 و يابا

 
 (99: 8 الدحرجة املستقيمة واملتعرجة ذبابا

 الدحرجة بالكرة . الهدف من االختيار :

 ( ب ساعة توقيت ب  ري  قياس ب بورك.12 ب كرة القدم عدد( 5 واخ  عدد   األدوات املستخدمة :

م( واملسددددددددافة بددددددددين 1توضددددددددع خمسددددددددة  ددددددددواخ  بمسددددددددتيكية عيدددددددد  نحددددددددو تكددددددددون املسددددددددافة بددددددددين الشددددددددواخ    وصةةةةةةةةف االختيةةةةةةةةار :

م( ب ويقدددددددددوم المعدددددددددب بالدحرجدددددددددة املسدددددددددتقيمة 3خددددددددد  البدايدددددددددة والشددددددددداخ  األو  وبدددددددددين الشددددددددداخ  الخدددددددددامس وخددددددددد  العدددددددددودة  

الشدددددددداخ  األو  ب يددددددددم يقددددددددوم بالدحرجددددددددة بددددددددين الشددددددددواخ  ب وعنددددددددد اجتيددددددددا  الشدددددددداخ  األخيددددددددر يقددددددددوم  مددددددددن خدددددددد  البدايددددددددة  لدددددددد 

م( وبعددددددددددددبا يقدددددددددددوم با سدددددددددددتدارة حدددددددددددو  الشددددددددددداخ  ويكمدددددددددددل ا ختيدددددددددددار  لددددددددددد  لحظدددددددددددة عبدددددددددددوره 3بالدحرجدددددددددددة املسدددددددددددتقيمة ملسدددددددددددافة  

 خ  النهاية .

ة بشدددددددددددكل كامدددددددددددل كدددددددددددي  عدددددددددددود يجدددددددددددب أن يددددددددددددحرج الكدددددددددددرة بدددددددددددين الشدددددددددددواخ  . يجدددددددددددب أن  عبدددددددددددر خددددددددددد  النهايدددددددددددشةةةةةةةةةةةروط االختيةةةةةةةةةةةار : 

ويسددددددددتكمل ا ختبددددددددار .  ذا فقددددددددد املختبددددددددر السدددددددديطرة عيدددددددد  الكددددددددرة  عددددددددود ويكمددددددددل ا ختبددددددددار مددددددددن املكددددددددان الدددددددد ي فقددددددددد فيدددددددده الكددددددددرة . 

  عطى لكل مختبر محاولتان .

 يحتسب الزمن األمثل بين املحاولتين  أفضل محاولة(  طريقة الت جيل :
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 يبين اختبار ميارة الدحرجة ب املس (1شكل )
 
 و يابا

 
 تقيمة واملتعرجة ذبابا

 
 اختبار التهديف : 2-4-2

 (220: 9 البهديف نحو بدف مقسم عي  مربعات اسم االختبار :

 قياس دقة البهديف . الهدف من االختبار :

 ( ب قطع حديد مختلفة األطوا  لتقسيم املرمى5كرة قدم قانونية عدد   األدوات املستخدمة :

( مندددددددداطق بواسددددددددطة قطددددددددع حديددددددددد ب وتوضددددددددع الكددددددددرات الخمددددددددس تددددددددي منتصددددددددف خدددددددد  9املرمددددددددى عيدددددددد   يقسددددددددم  إجةةةةةةةةراء االختبةةةةةةةةار :

 م( من عممة الجزاا . 11الجزاا وعي  بعد  

 . يقوم بالبهديف م( من عممة الجزاا وعند أعطاا ا  ارة11يقف املختبر عي  بعد   وصف األداء :

ل هدددددددددا المعدددددددددب مدددددددددن تصدددددددددويب الكدددددددددرات الخمسدددددددددة تحسدددددددددب الدرجدددددددددة بمجمدددددددددوع الددددددددددراجات التدددددددددي يحصدددددددددل ع-طريقةةةةةةةةةة الت ةةةةةةةةةجيل :

  عي  التقسيمات املوجودة تي مرمى كرة القدم

 المعب  صفر( أذا لم تدخل الكرة التقسيمات املوجودة تي مرمى كرة القدم أي خارج -

 البهديف يبين اختبار (2شكل )

5 
2 

 
1 

2 5 

4 3 3 4 

 

  

 

 

 اختيار املناولة : 2-4-3

 (102: 8  ة واملناولة عي   واخ  متعددةالدحرج اسم االختيار :

 املناولة . الهدف من االختيار :

 (  واخ  كبيرة وصغيرةب صافرة ب بورك .6( كرة قدم ب و 15أرض مستوية و  األدوات:

م( عددددددددددددددددن مجموعددددددددددددددددة مددددددددددددددددن 10م( ويبعددددددددددددددددد  3م( وبعددددددددددددددددرض  5يرسددددددددددددددددم خطددددددددددددددددان متوا يددددددددددددددددان عددددددددددددددددن بعددددددددددددددددئ   وصةةةةةةةةةةةةةةةةف االختيةةةةةةةةةةةةةةةةار :

سدددددددددددددددم( 50انبين مدددددددددددددددن خددددددددددددددد  املناولدددددددددددددددة ب واملسددددددددددددددافة بدددددددددددددددين الشاخصدددددددددددددددين الكبيدددددددددددددددرين  الشددددددددددددددواخ  املو عدددددددددددددددة أمدددددددددددددددام وعيددددددددددددددد  الجدددددددددددددد

( ب ويقددددددددددوم 6سددددددددددم( مددددددددددن كددددددددددم الجددددددددددانبين ب وبكدددددددددد ا باليسددددددددددبة للشاخصددددددددددين ا خددددددددددرين وكمددددددددددا موضددددددددددح بالشددددددددددكل  25والصددددددددددغيرين  

3

 م10

 م20م   10م و اياب 10مسافة ا ختبار الكيي ذباب 

 * الجزاا 

 م11املسافة من عالمة الجزاء الل الالعب املنفذ 

 9بدف كرة قدم مقسم 

 مربعات
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يدددددددة م( وعندددددددد وصدددددددوله  لددددددد  خددددددد  املناولدددددددة يقدددددددوم باملناولدددددددة  لددددددد  الشدددددددواخ  املوجدددددددودة تدددددددي ج6املختبدددددددر بدحرجدددددددة الكدددددددرة ملسدددددددافة  

دددددددمال يرجددددددع ويسددددددتلم الكددددددرة ويددددددددحرجيا  لدددددد  خدددددد  املناولددددددة ويقدددددددوم باملناولددددددة  لدددددد  املنتصددددددف ومدددددددن 
 
اليسددددددار باليسددددددبة للمختبددددددر ومددددددن ي

مال  ل  جية اليمين ب وبك ا يكرر املحاو ت  
 
 ( محاو ت 4( تكرار بواقع  12ي

 عي  كل  اخ  .

 شروط االختبار :

 ة .يجب أن   يبعد المعب الخ  املحدد للمناول -

 يجب أن يؤدي ا ختبار بالتسلسل املطلوب نفسه . -

 الدحرجة واملناولة بالقدم املفضلة لد  املختبر . -

 ( محاولة .12 عطى املختبر   -

تحتسددددددددب لمعددددددددب نقطتددددددددان تددددددددي حددددددددا  دخددددددددو  الكددددددددرة بددددددددين الشاخصددددددددين الصددددددددغيرين ب ونقطددددددددة واحدددددددددة تددددددددي  طريقةةةةةةةةة الت ةةةةةةةةجيل :

 حا  دخو  الكرة بالشاخ  الكبير والصغير .

 يبين اختبار ميارة املناولة عي   واخ  متعددة (3كل )ش

 
 التجربة الرئيسة 2-5

 مددددددددددددن طددددددددددددمب الصددددددددددددف األو  25قددددددددددددام الباحددددددددددددث بتنفيدددددددددددد  تجربتدددددددددددده عيدددددددددددد  عينددددددددددددة البحددددددددددددث الرئيسددددددددددددة والبالغددددددددددددة 
 
( طالبددددددددددددا

بددددددددا ب (ب  ذ تددددددددم تو يددددددددع اسددددددددتمارات مقيدددددددداس الثقددددددددة بددددددددالنفس علدددددددد هم وبعددددددددد ا نبهدددددددداا مددددددددن م  14/3/2021املتوسدددددددد  يددددددددوم األحددددددددد  

تدددددددم جمعيدددددددا مدددددددن قبدددددددل الباحدددددددثب ومدددددددن يدددددددم تدددددددم تنفيددددددد  اختبدددددددارات ميدددددددارات كدددددددرة القددددددددم قيدددددددد البحدددددددث. بمسددددددداعدة فريدددددددق العمدددددددل 

 املساعد.

 الوسائل اإلحصائية املستخدمة 2-6

ملعالجدددددددددددددددة البياندددددددددددددددات والحصدددددددددددددددو  عيددددددددددددددد  النتدددددددددددددددائو ومدددددددددددددددن بددددددددددددددد ه  (SPSS)اسدددددددددددددددتخدم الباحدددددددددددددددث الحقيبدددددددددددددددة ا حصدددددددددددددددائية 

 ابيب ا نحراف املعياريب معامل ا رتبان البسي  بيرسون(.الوسائل املستخدمة  الوس  الحس
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 عرض النتائت وتحليلها ومناقشتها: -3

 عرض نتائت الثقة بالنفس وعالقتها باملهارات األساسية بكرة القدم وتحليلها ومناقشتها3-1

 يبين األوسان الحسابية وا نحرافات املعيارية ملتغيرات البحث (3جدول )

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي وحدة القياس اتاملتغير 

 7.822 71.240 الدرجة بالنفس الثقة

 2.428 11.320 الثانية حرجةمهارة الد

 1.796 13.320 الدرجة املناولةمهارة 

 2.396 10.920 الدرجة التهديفمهارة 

حددددددددددددثب  ذ بلددددددددددددغ الوسدددددددددددد  الحسددددددددددددابي ( األوسددددددددددددان الحسددددددددددددابية وا نحرافددددددددددددات املعياريدددددددددددة ملتغيددددددددددددرات الب3يبدددددددددددين الجدددددددددددددو   

( 11.320(. أمدددددددددددا الوسددددددددددد  الحسدددددددددددابي مليدددددددددددارة الدحرجدددددددددددة فقدددددددددددد بلدددددددددددغ  7.822( وا نحدددددددددددراف املعيددددددددددداري  71.240للثقدددددددددددة بدددددددددددالنفس  

(. امدددددددددددددا 1.796(ب وا نحدددددددددددددراف املعيددددددددددددداري  13.320(. والوسددددددددددددد  الحسدددددددددددددابي مليدددددددددددددارة املناولدددددددددددددة بلدددددددددددددغ  2.428املعيددددددددددددداري   وا نحدددددددددددددراف

 (.2.396( وا نحراف املعياري  10.920يف فقد بلغت  الوس  الحسابي مليارة البهد

وملعرفدددددددددددة العمقددددددددددددة بدددددددددددين الثقددددددددددددة بددددددددددددالنفس و امليدددددددددددارات األساسددددددددددددية بكدددددددددددرة القدددددددددددددم قيددددددددددددد البحدددددددددددثب اسددددددددددددتخدم الباحددددددددددددث 

 ( يبين ذلك.4معامل ا رتبان البسي  لبيرسونب والجدو   

 بكرة القدم قيد البحث األساسية يبين قيمة ا رتبان البسي   ر( بين الثقة بالنفس وامليارات( 4جدول )

 القرار اإلحصائي نسبة الخطا قيمة )ر( املحسوبة املهارات

 معنوي  0420. 0(*)410. الدحرجة

 معنوي  0310. 0(*)433. املناولة

 معنوي  0270. 0(*)441. التهديف

 القرار ا حصا ي نسبة الخطت قيمة  ر( املحسوبة املهارات

يم  ر( املحسددددددددوبة ونسددددددددبة الخطددددددددت والقددددددددرار ا حصددددددددا ي للعمقددددددددة بددددددددين الثقددددددددة بددددددددالنفس ( قدددددددد4أ يددددددددرت نتددددددددائو الجدددددددددو   

( وبيسددددددددددبة خطدددددددددددت 0.410وامليددددددددددارات األساسددددددددددية بكدددددددددددرة القدددددددددددمب  ذ بلغدددددددددددت قيمددددددددددة  ر( بدددددددددددين الثقددددددددددة بدددددددددددالنفس وميددددددددددارة الدحرجدددددددددددة  

(ب 0.027طدددددددددددددددت  ( وبيسدددددددددددددددبة خ0.441(ب وميدددددددددددددددارة البهدددددددددددددددديف  0.031( وبيسدددددددددددددددبة خطدددددددددددددددت  0.433(ب ومدددددددددددددددع ميدددددددددددددددارة املناولدددددددددددددددة  0.042 

 مما د  عي  معنوية ا رتبان بين الثقة بالنفس وامليارات األساسية بكرة القدم قيد البحث.

ويعدزو الباحددث سددبب ذلددك  لدد  أبميددة أن يتمتددع الفددرد بثقتده بنفسدده عنددد مزاولددة األنشددطة الرياضددية ومنهددا كددرة القدددم 

وي الصددددغير والكبيددددر. ويتفددددق الباحددددث مددددع دراسددددة  كددددا م عيددددي باعتباربددددا أحددددد وأ ددددير األلعدددداب الرياضددددية تددددي العددددالم والتددددي تسددددبه

"الثقددددة بددددالنفس  حددددد  العوامددددل امليمددددة تددددي نمددددو بعددددئ سددددمات ال خصددددية لمفددددرادب  ذ أن الفددددرد الوايددددق ( بددددتن 1993الدددددفاايب 

 تددي  نجددا  أي 
 
بدددف بنفسدده  سددتطيع تحقيددق أبدافدده بسدديولةب وينظددر  لدد  نفسدده نظددرة  يجابيددة ويكددون مسددتو  طموحدده مرتفعددا

 بقدراتده ويكدون قدد اتخد  القدرار املناسدب 
 
يريد تحقيقهب أما باليسدبة  لد  اتخداذ القدرارب فدإن المعدب الوايدق بنفسده يكدون مؤمندا

تددددي الوقددددت املناسددددب واملرحلددددة املناسددددبةب لقدراتدددده الفعليددددة والنفسددددية والجسددددميةب ويبدددد   املزيددددد مددددن الجيددددد واملثددددابرة مددددن أجددددل 

س عليده بشدكل  يجدابي وعيد  تعزيدز يقتده بنفسدهب بينمدا المعدب غيدر الوايدق مدن نفسده    سدتطيع تنفي با و نجاحياب ممدا يدنعك

 عي  أدائه". 
 
 مما ينعكس سلبا

 
 خائفا

 
 (155: 10اتخاذ القرار با عتماد عي  نفسه  نما يكون مترددا

رجددددددددددع ذلددددددددددك  لدددددددددد  أن " ن الثقددددددددددة تسدددددددددداعد المعددددددددددب عيدددددددددد  تركيددددددددددز ا نتبدددددددددداه وي (  لدددددددددد 2004ويشددددددددددير  أسددددددددددامة كامددددددددددل راتددددددددددبب 

 لمبتمددددددددددام نحددددددددددو األداا فالمعددددددددددب 
 
المعددددددددددب   يحدددددددددداو  تجنددددددددددب الفشددددددددددل الدددددددددد ي يددددددددددتتي نتيجددددددددددة لضددددددددددعف الثقددددددددددةب ويصددددددددددبح موجيددددددددددا

الددددددددد ي يتسدددددددددم بضدددددددددعف الثقدددددددددة يتملكددددددددده الشدددددددددعور بدددددددددالقلق ويسدددددددددتحوذ عليددددددددده التفكيدددددددددر السدددددددددلبي وييشدددددددددغل بيتدددددددددائو األداا أك دددددددددر مدددددددددا 

 ."  (105: 11 هتم باألداا ذاته 
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  أسدددددددددام
 
 2000ة كامدددددددددل راتدددددددددب(ب وأكدددددددددد أيضدددددددددا

 
( " ن األشدددددددددخاص الددددددددد ين يتميدددددددددزون بالثقدددددددددة بدددددددددالنفس يقترحدددددددددون أبددددددددددافا

واقعيدددددددة تسددددددددتثير التحددددددددي ويبدددددددد لون كددددددددل مدددددددا تددددددددي وسددددددددعيم بيشدددددددان مددددددددن اجددددددددل تحقيدددددددق تلددددددددك األبدددددددددافب أمدددددددا األشددددددددخاص الدددددددد ي 

ع أبددددددداف يتميددددددزون بضددددددعف الثقددددددة تددددددي الددددددنفس فيعددددددانون الخددددددوف مددددددن الفشددددددل والشددددددك تددددددي قدددددددراوهم ويميلددددددون عددددددادة  لدددددد  وضدددددد

 (342: 1سيلة أقل من قدراوهم". 

ب ويددددددددددر  الباحددددددددددث  ن اتجدددددددددداه الطددددددددددمب ملمارسددددددددددة كددددددددددرة القدددددددددددم كنتيجددددددددددة لسددددددددددلوكيم تددددددددددي اكتسدددددددددداب مياراوهددددددددددا ا ساسددددددددددية

( "  ندددددددده مددددددددن املعددددددددروف ان امليددددددددارة تددددددددي كددددددددرة القدددددددددم ىددددددددي جددددددددوبر اللعبددددددددة والمعددددددددب ذو 2012وبدددددددد ا مددددددددا أكددددددددده   ومدددددددديئ  ددددددددامل ب 

وصددددددددو  الدددددددد  املسددددددددتويات العليددددددددا كمددددددددا ان امليددددددددارات ا ساسددددددددية تعددددددددد طريقددددددددة لحسددددددددم املواقددددددددف امليددددددددارة الضددددددددعيفة    سددددددددتطيع ال

الكرة بطريقددددددددة سددددددددريعة اسددددددددرع والحددددددددا ت املتعددددددددددة تددددددددي امللعددددددددب بجددددددددرأة عاليددددددددة مددددددددن لدددددددددن المعددددددددب واتخدددددددداذ القددددددددرار والتصددددددددرف بدددددددد

 (40: 12 ".من غيره

مددددددددددن امليددددددددددارات التدددددددددددي القدددددددددددمين وىددددددددددي  الدحرجددددددددددة بكلتدددددددددداداا امليددددددددددارة أتعنددددددددددي قدددددددددددرة المعددددددددددب عيدددددددددد  ووميددددددددددارة الدحرجددددددددددة 

ويحدددددددداو   يجددددددددداد  بعنددددددددددما يكددددددددون  مددددددددمؤه مددددددددراقبين مددددددددن الفريددددددددق املنددددددددافس عمليايجددددددددب عيدددددددد   عددددددددب كددددددددرة القدددددددددم  تقانهددددددددا ويسددددددددت

"وتعدددددددد الدحرجدددددددة بدددددددالكرة أسددددددداس ب  أو عنددددددددما يكدددددددون البهدددددددديف عيددددددد  املرمدددددددى بدددددددو اليددددددددف املخطددددددد  لددددددده بالفدددددددراغ ملناولدددددددة الكدددددددرة

 (88: 13 وخلق فرصة لزممئه المعبين" ملنافسدفاع ا ولختراقلتقدم بالكرة املجيود الفردي لمعب تي ا

عددددددددالي مددددددددن مسددددددددتو  اذا اردنددددددددا الحصددددددددو  عيدددددددد   انميمدددددددد انب  ذ يوجددددددددد جانبدددددددد املناولددددددددة ابددددددددم عنصددددددددر تددددددددي املبدددددددداراة دتعدددددددد"و 

الجمدددددددااي وابددددددم مدددددددا ب وىدددددددي املفتدددددداو الحقيقدددددددي للعددددددب وسدددددددرعة املناولددددددة  (دقبهددددددا ميددددددارة املناولدددددددة الصددددددحيحة بمدددددددا اتجدددددداه املناولدددددددة 

يميددددددددددز صددددددددددانع األلعدددددددددداب عيدددددددددد  أداا املندددددددددداو ت الدقيقددددددددددة املددددددددددؤيرة ب فاملناولددددددددددة الصددددددددددحيحة تسدددددددددديل عيدددددددددد  الزميددددددددددل اسددددددددددتقباليا ممددددددددددا 

 (56: 14 ". غرات تي دفاعات الفريق املنافس  سابم تي استمرار الرجمة فضم عن فتح

 عدددددددددن اداا الفأل البهدددددددددديف يحتددددددددداج الددددددددد  الدددددددددرب  بدددددددددين التوقيدددددددددت الصدددددددددحيح وا نال و 
 
ختيدددددددددار الصدددددددددحيح   ندددددددددي السدددددددددليم فضدددددددددم

ب ويعدددددددد البهدددددددديف بالقددددددددم بدددددددو "أفضدددددددل وأقدددددددو  وأسدددددددرع أندددددددواع البهدددددددديف سدددددددواا تدددددددي أينددددددداا ليددددددده الكدددددددرة للمكدددددددان الددددددد ي سدددددددتتوجه 

 (49: 15ركل الكرة الثابتة أو املتحركة". 

ية الطالددددددددددب تددددددددددي توصددددددددددل الباحددددددددددث  لدددددددددد  أبددددددددددم ا سددددددددددتيتاجات وىددددددددددي:  ن الثقددددددددددة بددددددددددالنفس متغيددددددددددر ميددددددددددم تددددددددددي شخصددددددددددالخاتمةةةةةةةةةةة:  -4

الصددددددددددف األو  ومددددددددددؤير تددددددددددي أداا بعددددددددددئ امليددددددددددارات األساسددددددددددية بكددددددددددرة القدددددددددددم. وبندددددددددداك عمقددددددددددة ذات د لددددددددددة معنويددددددددددة بددددددددددين الثقددددددددددة 

 بالنفس وأداا امليارات األساسية بكرة القدم قيد البحث.

 وبقيددددددددددددددة املتوسددددددددددددددطة األو   الصددددددددددددددف طددددددددددددددمب لددددددددددددددد  النفسددددددددددددددية بالجوانددددددددددددددب ا بتمددددددددددددددام :يددددددددددددددتتي بمددددددددددددددا الباحددددددددددددددث ويوصدددددددددددددد ي

 املحيطدددددددددة واملتغيدددددددددرات النفسدددددددددية املتغيدددددددددرات بدددددددددين العمقدددددددددة دراسدددددددددةو  .بدددددددددالنفس الثقدددددددددة ومنهدددددددددا املتوسدددددددددطة املرحلدددددددددة يتددددددددد الصدددددددددفوف

 و ب الدرارددددددددد ي العل دددددددددي والتحصددددددددديل ب املعاشددددددددد ي املسدددددددددتو   و ب ا سدددددددددرة افدددددددددراد عددددددددددد مثدددددددددل جميعيدددددددددا املتوسدددددددددطة املرحلدددددددددة بطلبدددددددددة

 األساسددددددددددددددية امليددددددددددددددارات بددددددددددددددتعلم وعمقبهددددددددددددددا ملتغيددددددددددددددراتا مددددددددددددددن وغيربددددددددددددددا النفسدددددددددددددد ي الددددددددددددددواي و ب اليوايددددددددددددددة و ب الدددددددددددددد كاا بو ا ب مينددددددددددددددة

 .املدرسة داخل تمارس التي الفرقية الرياضية ل لعاب
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اعدددددددددداد مقيددددددددداس الضدددددددددغون املينيدددددددددة ملدررددددددددد ي التربيدددددددددة الرياضدددددددددية للمددددددددددارس الثانويدددددددددة تدددددددددي محافظدددددددددة  أبدددددددددداف البحدددددددددث

والتددددددددددردد النفسدددددددددد ي ملدرردددددددددد ي التربيددددددددددة الرياضددددددددددية للمدددددددددددارس الثانويددددددددددة تددددددددددي النجددددددددددف ا  ددددددددددرف. التعددددددددددرف عيدددددددددد  الضددددددددددغون املينيددددددددددة 

محافظدددددددددة النجددددددددددف ا  ددددددددددرف. التعددددددددددرف عيدددددددددد  العمقددددددددددة بددددددددددين الضدددددددددغون املينيددددددددددة والتددددددددددردد النفسدددددددددد ي ملدرردددددددددد ي التربيددددددددددة الرياضددددددددددية 

 للمدارس الثانوية تي محافظة النجف ا  رف.

رتباطية ملمئمته وطبيعة البحث تم تحديد مجتمع استخدم الباحثان املنرج الوصفي با سلوب املسحي والعمقات ا  

( مدرسدددا للتربيدددة 50البحدددث مدددن مدررددد ي التربيدددة الرياضدددية للمددددارس الثانويدددة تدددي محافظدددة النجدددف ا  دددرف والبدددالغ عددددد بدددم  

عتمداد عيد  %(. تدم ا  80( مدرسدا بيسدبة مئويدة  40الرياضية مو عين عي  املدارس الثانوية وتم اختيار عينة البحث والبالغدة  

للباحدث فدراس حسددن  للتددردد النفسد ي قائمدة الضدغون املينيدة املعددة مددن قبدل محمدد حسدن عددموي اسدتخدم الباحثدان مقيداس

بضددغون مينيددة منخفظددة  بتمددتعيم مدرردد ي التربيددة الرياضددية للمدددارس الثانويددة تدي محافظددة النجددف ا  ددرف ظير عبدد الحسددين

 ير مدرر ي التربية الرياضية للمدارس الثانوية تي محافظة  وا عما  املكلفين  ها.مما قلل من التردد النفس ي اتجاه الواجبات 

وجددود عمقددة ارتبدددان معنويددة طرديددة بدددين الضددغون املينيدددة النجددف ا  ددرف بانخفدددا   ددابرة التددردد النفسددد ي اتجدداه الواجبدددات 

 .ف ا  رفلد  مدرر ي التربية الرياضية للمدارس الثانوية تي محافظة النج والتردد النفس ي

 مدرر ي التربية الرياضية للمدارس الثانوية ب تردد نفس ي بالضغون املينية :  الكلمات املفتاحية

Occupational pressures and their relationship to the psychological hesitation of physical education 

teachers in secondary schools in Najaf Governorate 

Research objectives: Preparing a professional stress scale for physical education teachers for secondary schools 

in the Al-Najaf Governorate. Identifying the occupational pressures and psychological reluctance of physical education 

teachers for secondary schools in the Al-Najaf Governorate. Recognizing the relationship between occupational stress 

and psychological reluctance for physical education teachers in secondary schools in Al-Najaf Al-Ashraf Governorate. 

The researchers used the descriptive approach in the survey method and the correlational relationships for its 

relevance and the nature of the research. The research community was identified from physical education teachers for 

secondary schools in the Najaf Governorate, which numbered (50) teachers of physical education distributed among 

secondary schools, and the research sample was selected, which amounted to (40) teachers by a percentage ( 80%). It 

was relied on the list of occupational stresses prepared by Muhammad Hassan Allawi. The researchers used a measure of 

psychological frequency for researcher Firas Hassan Abdul-Hussein, physical education teachers of secondary schools in 

Najaf governorate appeared to enjoy low professional pressures, which reduced psychological hesitation towards the 

duties and work assigned to them. The physical education teachers of secondary schools in the Najaf governorate 

showed a decrease in the phenomenon of psychological hesitation towards duties, and there was a direct positive 

correlation between occupational stress and psychological hesitation among secondary school physical education 

teachers in the governorate of Najaf. 
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 التعريف بالبحث  -1

التدددددددددي تؤبلددددددددده للنجددددددددداو تدددددددددي  بالضدددددددددغوطات املينيدددددددددةمدددددددددن امليدددددددددن التدددددددددي تحتددددددددداج ان يتميددددددددز أ دددددددددحا ها  التددددددددددريستعددددددددد ميندددددددددة 

 . املدرسنفس ي او ميي يتعرض لة  ترددمجا  عملة من اجل مواجه أي 

تطلددددددددددب مددددددددددن الفددددددددددرد ان يتددددددددددتقلم مددددددددددع الظددددددددددروف التددددددددددي تحدددددددددددث تددددددددددي مجددددددددددا  ي مجددددددددددا  التدددددددددددريسان طبيعددددددددددة العمددددددددددل تددددددددددي 

شخصدددددددددية تؤبلددددددددده ملواجددددددددده التغيدددددددددرات والظدددددددددروف الصدددددددددعبة  صدددددددددفاتمدددددددددن  املددددددددددرسالعمدددددددددل وبددددددددد ا  عتمدددددددددد عيددددددددد  مدددددددددا يتصدددددددددف بدددددددددة 

العمدددددددل الددددددد  سددددددرعة تدددددددي اتخددددددداذ القددددددرار وخاصدددددددة أينددددددداا  يحتددددددداج تدددددددي مجددددددا  التددددددددريسوالتقلبددددددات التدددددددي تحددددددددث  ن طبيعددددددة العمدددددددل 

 . املدرس العامل تي ب ا املجا اضافه ال  دور الخبرة تي ب ا املجا  التي تساعد تي تقوية شخصية  ا داري 

املختلفدددددددة  ف ن التدددددددردد النفسددددددد ي   يصددددددداحب مددددددددرس التربيدددددددة الرياضدددددددية تدددددددي جميدددددددع األوقدددددددات و نمدددددددا يظيدددددددر مدددددددع املواقددددددد

ي تتطلددددددددددب الحسددددددددددم أو الجددددددددددزم تددددددددددي تحديددددددددددد القددددددددددرار بدددددددددداألداا املطلددددددددددوب او بتركدددددددددده بوبددددددددددو واحددددددددددد مددددددددددن ا نفعددددددددددا ت الصددددددددددعوبة والتدددددددددد

النفسدددددددددددية التدددددددددددي  بدددددددددددد مدددددددددددن دراسدددددددددددبها وتحليليدددددددددددا حتدددددددددددى يتادددددددددددح واقعيدددددددددددا ومفيوميدددددددددددا عندددددددددددد البددددددددددداحثين واختيدددددددددددار السدددددددددددبل الكفيلدددددددددددة 

 بمعالجبها .

قددددددددد تصددددددددل الدددددددد   رردددددددد ي التربيددددددددة الرياضدددددددديةمدان تددددددددراكم الضددددددددغون املينيددددددددة املختلفددددددددة قددددددددد تسددددددددبب ضددددددددغطا كبيددددددددرا عيدددددددد  

 تؤبله ملواجه بك ا ضغون . بصفاتفيما  ذا كان   يتميز  التردد النفس ي وا بتعاد عن العملحد 

 يواجيددددددددده الددددددددد ي وعمقبهدددددددددا بدددددددددالتردد النفسددددددددد ي لددددددددد ا فدددددددددتن أبميدددددددددة البحدددددددددث تكمدددددددددن تدددددددددي التعدددددددددرف عيددددددددد  الضدددددددددغون املينيدددددددددة

 .مدرس التربية الرياضية

مدرردددددددددد ي التربيددددددددددة ان غالبيددددددددددة  ا  حظدددددددددد التدددددددددددريستددددددددددي مجددددددددددا   ون   عمددددددددددل البدددددددددداحثن خددددددددددمفمدددددددددد مشةةةةةةةةةةكلة البحةةةةةةةةةةثامددددددددددا 

تدددددددددردد نفسددددددددد ي اتجددددددددداه مدددددددددنهم لديددددددددده   خدددددددددر وان كدددددددددل فدددددددددرد مددددددددددرسلدددددددددد هم معانددددددددداة مدددددددددن ضدددددددددغون مينيدددددددددة تختلدددددددددف مدددددددددن  الرياضدددددددددية

ة دراسددددددددة بدددددددد ة املشددددددددكل ون عددددددددن األخددددددددر لدددددددد ا ارتددددددددت البدددددددداحث وامليمددددددددات املوكلددددددددة لديدددددددده تددددددددي درس التربيددددددددة الرياضددددددددية يختلددددددددف العمددددددددل

ومددددددددن يدددددددم معرفددددددددة العمقدددددددة بينهمددددددددا وبدددددددل بندددددددداك تددددددددتيير  التدددددددردد النفسدددددددد ي لدددددددد هموتحديددددددددد  الضددددددددغون املينيدددددددةمدددددددن خددددددددم  تحديدددددددد 

 . ة تي املجا  التربوي الرياضي لدرس التربيةأحدابما عي  ا خر  من اجل وضع الحلو  املناسبة خدمة 

 ال  : هدف البحثوقد 

 الرياضية للمدارس الثانوية تي محافظة النجف ا  رف.اعداد مقياس الضغون املينية ملدرر ي التربية  1

 .والتردد النفس ي ملدرر ي التربية الرياضية للمدارس الثانوية تي محافظة النجف ا  رف التعرف عي  الضغون املينية 2

والتددددددددددردد النفسدددددددددد ي ملدرردددددددددد ي التربيددددددددددة الرياضددددددددددية للمدددددددددددارس الثانويددددددددددة تددددددددددي  الضددددددددددغون املينيددددددددددة التعددددددددددرف عيدددددددددد  العمقددددددددددة بددددددددددين 3

 .فظة النجف ا  رفمحا

بندددددددداك عمقددددددددة ارتبددددددددان معنويددددددددة بددددددددين الضددددددددغون املينيددددددددة والتددددددددردد النفسدددددددد ي ملدرردددددددد ي التربيددددددددة ان  ون حثارض البةةةةةةةةتةةةةةةةةفاو

 .الرياضية للمدارس الثانوية تي محافظة النجف ا  رف

 مجاالت البحث

 املجا  البشري :. مدرر ي التربية الرياضية للمدارس الثانوية تي محافظة النجف ا  رف

 . 1/5/2021 - 1/1/2021جا  الزماني : امل

 . املدارس الثانوية تي محافظة النجف ا  رفاملجا  املكاني : 

 هج البحث واجراءاتة امليدانية :من -2

 منهج البحث : 2-1

 . والعمقات ا رتباطية ملمئمته وطبيعة البحث املنرج الوصفي با سلوب املسحي ون استخدم الباحث
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 : حث وعينتهمجتمع الب 2-2

 مدررددددددددد ي التربيدددددددددة الرياضدددددددددية للمددددددددددارس الثانويدددددددددة تدددددددددي محافظدددددددددة النجدددددددددف ا  دددددددددرف مدددددددددن تحديدددددددددد مجتمدددددددددع البحدددددددددثتدددددددددم 

( مدرسدددددددددا للتربيدددددددددة الرياضدددددددددية مدددددددددو عين عيددددددددد  املددددددددددارس الثانويدددددددددة وتدددددددددم اختيدددددددددار عيندددددددددة البحدددددددددث والبالغدددددددددة 50والبدددددددددالغ عددددددددددد بدددددددددم  

 .  ا ستطمعية واملجا ين%( بعد استبعاد افراد التجربة 80( مدرسا بيسبة مئوية  40 

  -الوسائل واألدوات املستخدمة في البحث : 2-3

ا   بددددددددد مددددددددن ا سددددددددتعانة بددددددددبعئ األدوات حيددددددددث " ان نجدددددددداو البحددددددددث تددددددددي مددددددددمددددددددن  كمددددددددا  بح ه انتمكن الباحثدددددددديددددددددلكددددددددي 

تحقيدددددددددددق أبدافددددددددددده يتوقدددددددددددف عيددددددددددد  عوامدددددددددددل عديددددددددددددة مدددددددددددن أبميدددددددددددا ا ختيدددددددددددار السدددددددددددليم واملناسدددددددددددب للوسدددددددددددائل تدددددددددددي الحصدددددددددددو  عيددددددددددد  

 أساسيا تي البحوث( .البيان
 
 ات ولي ا فتن اختيار األدوات املناسبة  عد عامم

 األدوات التالية : استخدامل ا فقد تم  (18بص1998 العنزي واخرونب

 . وا جنبية املصادر واملراجع العربية -

 استمارات ا ستبيان . -

 استمارات تفريغ البيانات . -

 املقابمت ال خصية . -

 ييس املستخدمة االختبارات واملقا 5 -2

 :الضغوط املهنية اجراءات إعداد مقياس 2-4-3

 (78بص1998ب عددددددددددددموي تددددددددددددم ا عتمدددددددددددداد عيدددددددددددد  قائمددددددددددددة الضددددددددددددغون املينيددددددددددددة املعدددددددددددددة مددددددددددددن قبددددددددددددل محمددددددددددددد حسددددددددددددن عددددددددددددموي 

 العوامدددددددددددل املرتبطددددددددددددة با مكاندددددددددددات املاديددددددددددددة تدددددددددددي املدرسددددددددددددةب وا سدددددددددددباب او العوامددددددددددددل  ابعددددددددددداد ىددددددددددددي تتكدددددددددددون القائمددددددددددددة مدددددددددددن خمسددددددددددددة

ب الشددددددددديري للمددددددددددرسب والعوامدددددددددل املرتبطدددددددددة بالتوجيدددددددددة التربدددددددددوي الرياضددددددددد ي العوامدددددددددل املرتبطدددددددددة بالعمقدددددددددة بدددددددددين املرتبطدددددددددة بالراتددددددددد

امدددددددددددا  ( فقدددددددددددرة37 العددددددددددددد الكيدددددددددددي للفقدددددددددددرات ىدددددددددددي( املددددددددددددرس وادارة املدرسدددددددددددةب العمقدددددددددددات مدددددددددددع املدرسدددددددددددين ا خدددددددددددرين تدددددددددددي املدرسدددددددددددة

فتعطدددددددددددى خمدددددددددددس درجدددددددددددات اذا كاندددددددددددت  (دااذا كاندددددددددددت ا جابدددددددددددة بدددددددددددد تنطبق عيدددددددددددي بدرجدددددددددددة كبيدددددددددددرة جددددددددددد باليسدددددددددددبة ملفتددددددددددداو التصدددددددددددحيح

فتعطددددددى يدددددددمث  (تنطبدددددددق عيددددددي بدرجددددددة متوسددددددطة فتعطدددددددى اربددددددع درجددددددات اذا كانددددددت ا جابددددددة بددددددد (تنطبددددددق بدرجددددددة كبيددددددرة ا جابددددددة بددددددد

(   تنطبدددددددددددق عيدددددددددددي ا كاندددددددددددت ا جابدددددددددددة بددددددددددددفتعطدددددددددددى درجتدددددددددددان . اذ (تنطبدددددددددددق عيدددددددددددي بدرجدددددددددددة قليلدددددددددددة درجدددددددددددات . اذا كاندددددددددددت ا جابدددددددددددة بدددددددددددد

 لعبارات السلبية.والعكس ل فتعطى درجة واحدة

 :الضغوط املهنيةتحديد صالحية فقرات مقياس  2-4-3-1

تدددددددددم عدددددددددرض املقيددددددددداس املعدددددددددد  عيددددددددد   الضدددددددددغون املينيدددددددددةمدددددددددن اجدددددددددل التعدددددددددرف عيددددددددد  مدددددددددد  صدددددددددمحية فقدددددددددرات مقيددددددددداس 

 تددددددددددددم اسددددددددددددتبعاد مجموعددددددددددددة مددددددددددددن الخبددددددددددددراا واملتخصصددددددددددددينب
 
لعدددددددددددددم  ة( فقددددددددددددر 1وبعد تحليددددددددددددل أراا الخبددددددددددددراا واملختصددددددددددددين  حصددددددددددددائيا

 ( فقرةب36صائية وا بقاا عي  د لبها ا ح

 التجربة االستطالعية ملقياس الضغوط املهنية 2-4-3-2

عيدددددددد  عينددددددددة مددددددددن مدرردددددددد ي  1/2/2021ذلددددددددك تددددددددي يددددددددوم ا ربعدددددددداا الوافددددددددق تددددددددم اجددددددددراا التجربددددددددة ا سددددددددتطمعية للمقيدددددددداس 

ضددددددددددحة ومفيومددددددددددة وقددددددددددد تبددددددددددين مددددددددددن التجربددددددددددة  ن تعليمددددددددددات وفقددددددددددرات املقيدددددددددداس وا ( مدرسددددددددددين10التربيددددددددددة الرياضددددددددددية والبالغددددددددددة  

 ( دقيقة.17 من  فراد العينة وان متوس  الوقت املستغرق لإلجابة عي  املقياس بلغ

 التجربة األساسية: 2-4-3-3

البدددددددددددالغ  و عيندددددددددددة ا عدددددددددددداد  الضدددددددددددغون املينيدددددددددددة عيددددددددددد التجربدددددددددددة األساسدددددددددددية مدددددددددددن خدددددددددددم  تطبيدددددددددددق مقيددددددددددداس  اجدددددددددددراا تدددددددددددم

 ملدة من ولغاية. هدف  جراا التحليل ا حصا ي للمقياس تي ا مدرس( 40عددبا 

 تصحيح املقياس: 2-4-3-5

( فقدددددددرة يدددددددتم تصدددددددحيحه مدددددددن خدددددددم  مفتددددددداو التصدددددددحيح الددددددد ي يتكدددددددون مدددددددن خمسدددددددة بددددددددائل 36يتكدددددددون املقيددددددداس مدددددددن  

( عيدددددددددددد  التددددددددددددوالي باليسدددددددددددددبة للفقددددددددددددرات ا يجابيددددددددددددة وبددددددددددددالعكس للفقددددددددددددرات السدددددددددددددلبيةب 1-2-3-4-5لمجابددددددددددددة وقددددددددددددد أعطيددددددددددددت األو ان 



 Vol.15 - No.3 - 2022  274-283  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 277 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

وكلمددددددددا كانددددددددت الدرجددددددددة التددددددددي  (.36( درجددددددددة واقددددددددل درجددددددددة  180المعددددددددب تددددددددي املقيدددددددداس  و هدددددددد ا تكددددددددون اعيدددددددد  درجددددددددة يحصددددددددل عل هددددددددا 

( يبدددددددددين بددددددددددائل ا جابدددددددددة 1  يحصدددددددددل عل هدددددددددا المعدددددددددب عاليدددددددددة د  ذلدددددددددك عيددددددددد  ارتفددددددددداع مسدددددددددتو  خدددددددددداع الدددددددددتحكم لديددددددددده. والجددددددددددو  

 عي  فقرات املقياس واو انها.

 يبين أو ان الفقرات با تجابين ا يجابي والسلبي (1) جدول 

 إلجابةبدائل ا

 االتجاه

تنطبق عليه بدرجة 

 
ً
 كبيرة جدا

تنطبق عليه 

 بدرجة كبيرة

تنطبق عليه بدرجة 

 متوسطة

تنطبق عليه 

 بدرجة قليلة

ال تنطبق عليه 

 
ً
 اطالقا

 1 2 3 4 5 االتجاه اإليجابي

 5 4 3 2 1 االتجاه السلبي

 اوال: القوة التمييزية للفقرات:

  قدددددددددام البددددددددداحثون بدددددددددالتحقق مدددددددددن قددددددددددرة الفقدددددددددرة
 
عيددددددددد  التمييدددددددددز باسدددددددددتخدام أسدددددددددلوب املجمدددددددددوعتين الطدددددددددرفيتين اعتمدددددددددادا

 ( مدرساب ولحساب القدرة التمييزية للفقرات فقد اتبع الباحثان الخطوات التالية:40عي  نتائو  

 ترتيب درجات املدرسين عي  املقياس من اعي  درجة  ل  ادنى درجة. 1

%( مدددددددددددن ا سدددددددددددتمارات الحاصدددددددددددلة 33لددددددددددددرجات العليدددددددددددا و %( مدددددددددددن ا سدددددددددددتمارات الحاصدددددددددددلة عيددددددددددد  ا33تحديدددددددددددد مدددددددددددا نسدددددددددددبته   2

 (مدرسا.13عي  الدرجات الدنيا حيث بلغت العينة عند كل مجموع 

( t test( فقددددددرة باسددددددتخدام ا ختبددددددار التددددددا ي  23عنددددددد حسدددددداب معامددددددل تمييددددددز كددددددل فقددددددرة مددددددن فقددددددرات املقيدددددداس البالغددددددة   3

وعددددددددددددددت القيمدددددددددددددة التائيدددددددددددددة الدالدددددددددددددة  SPSS)يدددددددددددددة لعييتدددددددددددددين مسدددددددددددددتقلتين بواسدددددددددددددطة الحقيبدددددددددددددة ا حصدددددددددددددائية للعلدددددددددددددوم ا جتماع

 لتمييز الفقرةب والجدو  
 
 مؤ را

 
 ( يبين نتائو ا ختبار لجميع الفقرات.2 حصائيا

يبددددددددددددين الوسدددددددددددد  الحسددددددددددددابي وا نحددددددددددددراف املعيدددددددددددداري للمجمددددددددددددوعتين العليددددددددددددا والدددددددددددددنيا والقيمددددددددددددة التائيددددددددددددة املحسددددددددددددوبة  (2جةةةةةةةةةةةةدول )

 ن املينيةود لبها تي حساب القوة التمييزية ملقياس الضغو 

رقم الفقرة 

 باملقياس

( tقيمة ) %27املجموعة الدنيا %27املجموعة العليا

 املحسوبة
 قوة الفقرة التمييزية

 ع س ع س

 مميزة 6.31 0.68 1.55 0.57 2.55 1

 مميزة 7.83 0.68 1.55 0.51 2.74 2

 مميزة 3.51 0.70 1.81 0.67 2.42 3

 مميزة 3.66 0.78 1.84 0.68 2.52 4

 مميزة 6.31 0.68 1.55 0.57 2.55 5

 مميزة 6.59 0.72 1.61 0.59 2.71 6

 مميزة 4.01 0.70 1.81 0.63 2.48 7

 مميزة 4.97 0.76 1.77 0.61 2.65 8

 مميزة 6.31 0.68 1.55 0.57 2.55 9

 مميزة 7.83 0.68 1.55 0.51 2.74 10

 مميزة 3.91 0.73 1.84 0.63 2.52 11

 مميزة 5.16 0.72 1.77 0.61 2.65 12

 مميزة 5.29 0.72 1.61 0.63 2.52 13

 مميزة 7.17 0.67 1.61 0.53 2.71 14

 مميزة 4.57 0.70 1.81 0.57 2.55 15
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رقم الفقرة 

 باملقياس

( tقيمة ) %27املجموعة الدنيا %27املجموعة العليا

 املحسوبة
 قوة الفقرة التمييزية

 ع س ع س

 مميزة 4.83 0.69 1.71 0.68 2.55 16

 مميزة 6.60 0.62 1.55 0.57 2.55 17

 مميزة 8.22 0.62 1.55 0.51 2.74 18

 غير مميزة 1.52 0.849 1.849 0.933 2.111 19

 مميزة 2.75 0.71 2.03 0.68 2.52 20

 مميزة 6.60 0.62 1.55 0.57 2.55 21

 مميزة 6.670 0.446 1.740 0.741 2.692 22

 مميزة 3.209 0.465 1.703 0.769 2.148 23

 مميزة 6.31 0.68 1.55 0.57 2.55 24

 مميزة 7.83 0.68 1.55 0.51 2.74 25

 مميزة 3.51 0.70 1.81 0.67 2.42 26

 مميزة 3.66 0.78 1.84 0.68 2.52 27

 مميزة 6.31 0.68 1.55 0.57 2.55 28

 مميزة 6.59 0.72 1.61 0.59 2.71 29

 مميزة 4.01 0.70 1.81 0.63 2.48 30

 مميزة 4.97 0.76 1.77 0.61 2.65 31

 مميزة 6.31 0.68 1.55 0.57 2.55 32

 زةممي 7.83 0.68 1.55 0.51 2.74 33

 مميزة 6.31 0.68 1.55 0.57 2.55 34

 (0.05( ومستوى داللة = )38درجة حرية = ) 2.00قيمة )ت( الجدولية = 

( وعنددددددددددد 12.276-0.955( يتبددددددددددين لنددددددددددا  ن القددددددددديم التائيددددددددددة املحسددددددددددوبة تراوحددددددددددت بددددددددددين 4خددددددددددم  ممحظددددددددددة الجدددددددددددو   مدددددددددن

(ب تددددددددددددم رفددددددددددددئ فقددددددددددددرة 2.00( والبالغددددددددددددة 0.05( ومسددددددددددددتو  د لددددددددددددة  38( الجدوليددددددددددددة عنددددددددددددد درجددددددددددددة حريددددددددددددة tمقارنبهددددددددددددا مددددددددددددع قيمددددددددددددة  

( املحسددددددددددوبة عندددددددددددبا اقددددددددددل مددددددددددن قيمبهددددددددددا الجدوليددددددددددة وبدددددددددد لك أصددددددددددبح عدددددددددددد الفقددددددددددرات الصددددددددددالحة t(  ن قيمددددددددددة  19واحدددددددددددة ىددددددددددي 

 ( فقرة.33  بعد ب ا ا جراا

 الداخلي: ثانيا: االتساق

درجدددددددددة الكليدددددددددة تدددددددددم اسدددددددددتخراج قيمدددددددددة بددددددددد ا املؤ دددددددددر باسدددددددددتخدام معامدددددددددل ارتبدددددددددان بيرسدددددددددون بدددددددددين درجدددددددددة كدددددددددل فقدددددددددرة وال

 ( مدرسددددددددددددددا بواسددددددددددددددطة الحقيبددددددددددددددة ا حصددددددددددددددائية للعلددددددددددددددوم ا جتماعيدددددددددددددددة40  للمقيدددددددددددددداس لجميددددددددددددددع  فددددددددددددددراد العينددددددددددددددة البددددددددددددددالغ عددددددددددددددددبا

 SPSS ب وألجددددددددددل التحقددددددددددق مددددددددددن الد لددددددددددة ا حصددددددددددائية ملعامددددددددددل ا رتبددددددددددان تددددددددددم اسددددددددددتخدام اختبددددددددددار ت ر( وقددددددددددد تبددددددددددين ان جميددددددددددع)

 ( يبين ذلك.3  الفقرات دالة احصائياب والجدو  
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يبدددددددددددين معامددددددددددل ا رتبدددددددددددان بدددددددددددين درجدددددددددددة الفقدددددددددددرة والدرجدددددددددددة الكليدددددددددددة للمقيددددددددددداس وقيمدددددددددددة ت ر( والد لدددددددددددة ا حصدددددددددددائية  (3) ل جةةةةةةةةةةةدو 

 ملقياس الضغون املينية

رقم الفقرة 

 باملقياس
 معامل االرتباط

 قيمة)ت ر(

 املحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

رقم الفقرة 

 باملقياس

معامل 

 االرتباط

 قيمة)ت ر(

 املحسوبة

الداللة 

 ائيةاإلحص

 دالة 7.781 0.618 18 دالة 5.746 0.502 1

 دالة 7.781 0.619 19 دالة 9.730 0.706 2

 دالة 7.233 0.590 20 دالة 9.032 0.674 3

 دالة 7.640 0.611 21 دالة 3.101 0.299 4

 دالة 7.843 0.621 22 دالة 14.846 0.832 5

 دالة 5.300 0.472 23 دالة 7.884 0.623 6

 دالة 8.289 0.642 24 دالة 4.017 0.376 7

 دالة 3.942 0.370 25 دالة 5.838 0.508 8

 دالة 4.218 0.392 26 دالة 6.042 0.521 9

 دالة 8.158 0.639 27 دالة 8.052 0.631 10

 دالة 3.437 0.328 28 دالة 7.781 0.618 11

 دالة 7.843 0.621 29 دالة 9.730 0.706 12

 دالة 7.233 0.590 30 دالة 9.032 0.674 13

 دالة 7.640 0.611 31 دالة 3.101 0.299 14

 دالة 7.843 0.621 32 دالة 5.838 0.508 15

 دالة 4.218 0.392 33 دالة 6.042 0.521 16

     دالة 8.052 0.631 17

 (0.05ومستوى داللة = ) (38درجة حرية = ) 1.98قيمة )ت( الجدولية = 

 ية ملقياس الضغوط املهنية:الخصائص السيكومتر  2-4-3-7

 الصدق: 2-4-3-7-1

 استخدم الباحثان مؤ رين للصدق بما يتمام وطبيعة املقياس:

: صدق املحتوى:
ً
 اوال

 وقدددددددددد تحقدددددددددق 
 
 وتجريبيدددددددددا

 
صددددددددددق املحتدددددددددو  بدددددددددو صددددددددددق منطقدددددددددي  بدددددددددد مدددددددددن وجدددددددددوده  ن ا ختبدددددددددار يبندددددددددى بنددددددددداا منطقيدددددددددا

عيددددددددد  مجموعدددددددددة مدددددددددن الخبدددددددددراا تدددددددددي مجدددددددددا  علدددددددددم الدددددددددنفس بددددددددد ا الندددددددددوع مدددددددددن الصددددددددددق عندددددددددد عدددددددددرض مقيددددددددداس الضدددددددددغون املينيدددددددددة 

 الرياض ي وطرائق التدريس  قرار صمحية فقرات املقياس ومد  تمثيل الفقرات للمجا ت التي تقيسيا .

: صدق التكوين الفرض ي:
ً
 ثانيا

 مددددددددددن خددددددددددم  حسدددددددددداب 
 
وقددددددددددد تددددددددددم تحقددددددددددق مددددددددددن صدددددددددددق التكددددددددددوين الفرضدددددددددد ي أو البنددددددددددا ي ملقيدددددددددداس الضددددددددددغون املينيددددددددددة او 

 باسددددددددتخدام معامددددددددل ا تسدددددددداق الددددددددداخيي مددددددددن القددددددددوة الت
 
مييزيددددددددة للفقددددددددرات باسددددددددتخدام طريقددددددددة املجمددددددددوعتين الطددددددددرفيتينب ويانيددددددددا

 خم   يجاد عمقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس.
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 الثبات : 2-4-3-7-2

 استخدم الباحثان طريقتين  يجاد الثبات بما:

: طريقة التجزئة النصفية:
ً
 اوال

يقددددددددددة عيدددددددددد  تجزئددددددددددة فقددددددددددرات املقيدددددددددداس  لدددددددددد  جددددددددددزأين بمددددددددددا الفقددددددددددرات الفرديددددددددددة والفقددددددددددرات الزوجيددددددددددة تعتمددددددددددد بدددددددددد ه الطر 

( وعنددددددددددددددد 0.958وللتحقدددددددددددددق مددددددددددددددن تجددددددددددددددانس النصددددددددددددددفين ب اسددددددددددددددتخرج الباحثددددددددددددددان اليسدددددددددددددبة الفائيددددددددددددددة وكانددددددددددددددت قيمبهددددددددددددددا املحسددددددددددددددوبة  

نهدددددددددددا غيدددددددددددر دالدددددددددددة (بتبدددددددددددين ا1.35( البالغدددددددددددة 39-39( ودرجتدددددددددددي حريدددددددددددة 0.05مقارنبهدددددددددددا بالقيمدددددددددددة الجدوليدددددددددددة عندددددددددددد مسدددددددددددتو  د لدددددددددددة  

احصددددددددددائياب وبدددددددددد لك تحقددددددددددق  دددددددددددرن التجددددددددددانس بددددددددددين درجددددددددددات النصدددددددددددفينب يددددددددددم تددددددددددم اسددددددددددتخراج معامدددددددددددل ارتبددددددددددان بيرسددددددددددون بدددددددددددين 

 -سددددددددبيرمان (بولحسدددددددداب يبددددددددات كامددددددددل ا ختبددددددددار تددددددددم اسددددددددتخدام معادلددددددددة0.75درجددددددددات الفقددددددددرات الفرديددددددددة والزوجيددددددددة وقددددددددد بلددددددددغ  

 يبات جيد يمكن الويوق به.( وبو مؤ ر 0.85براون( وقد بلغ معامل الثبات باستخداميا  

: معادلة الفاكرونباخ:
ً
 ثانيا

(اسددددددددددتمارة تددددددددددي 40ولحسدددددددددداب الثبددددددددددات  هدددددددددد ه الطريقددددددددددة تددددددددددم  خضدددددددددداع جميددددددددددع درجددددددددددات اسددددددددددتمارات املدرسددددددددددين والبالغددددددددددة 

 ( وبو مؤ ر عا  للثبات.0.89حساب معامل الفاكرونباخب وقد بلغت قيمة الثبات  ه ه الطريقة  

 مقياس التردد النفس ي: 3-4-2

ب 1999 عبددددددددددد الحسددددددددددين ب للباحددددددددددث فددددددددددراس حسددددددددددن عبددددددددددد الحسددددددددددين. للتددددددددددردد النفسدددددددددد ي تخدم البدددددددددداحثون مقيدددددددددداساسدددددددددد

( املبندددددددددددي تددددددددددددي املجددددددددددددا  الرياضددددددددددد ي ب وقددددددددددددد حسددددددددددددبت الدرجددددددددددددة الكليدددددددددددة عيدددددددددددد  أسدددددددددددداس مجمدددددددددددوع أو ان ا جابددددددددددددات عددددددددددددن فقددددددددددددرات 36

يدددددددة درجدددددددات ب بينمدددددددا لإلجابدددددددة فقدددددددرة والددددددد ي أعطدددددددي لإلجابدددددددة ف هدددددددا عدددددددن الفقدددددددرات ا يجابيدددددددة  دائمدددددددا( يم 34)املقيددددددداس والبالغدددددددة  

 أحياندددددددا( درجتدددددددين ولإلجابدددددددة  أبددددددددا( درجدددددددة واحددددددددة فقددددددد  ب والعكدددددددس الصدددددددحيح للفقدددددددرات السدددددددلبية ب و هددددددد ا فدددددددان أعيددددددد  درجدددددددة 

 (1( . ميحق  34وأدنى درجة تحصل عي   102) يمكن الحصو  عل ها 

 تطبيق املقياسين 3-4-3

عيددددددد  عيندددددددة التطبيدددددددق  (1بق  تطبيدددددددق املقياسدددددددين  ميحدددددددتدددددددم اعتمددددددداد النتدددددددائو التدددددددي حصدددددددل عل هدددددددا البددددددداحثون مدددددددن خدددددددم

 ( مدرسا تي حساب النتائو النهائية وتحقق بقية ابداف البحث.40البالغ عددبا  

 الوسائل اإلحصائية: 2-7

 ( ا صدار العشرون.SPSSاستخدم الباحثون الحقيبة ا حصائية للعلوم ا جتماعية  

 عرض وتحليل ومناقشة نتائت البحث -3

 ض وتحليل ومناقشة نتائت واقع عينة البحث علل املقياسينعر  3-1

بعددددددددددد أن قددددددددددام البددددددددددداحثون بتطبيددددددددددق مقيارددددددددددد ي الضددددددددددغون املينيدددددددددددة ومقيدددددددددداس التدددددددددددردد النفسدددددددددد ي عيددددددددددد  مدرردددددددددد ي التربيدددددددددددة 

( فقدددددددددرة لددددددددد ا 23الرياضدددددددددية للمددددددددددارس الثانويدددددددددة تدددددددددي محافظدددددددددة النجدددددددددف ا  دددددددددرف أن مقيددددددددداس الضدددددددددغون املينيدددددددددة مؤلدددددددددف مدددددددددن 

( بأمدددددددددا مقيددددددددداس التدددددددددردد النفسددددددددد ي 23( أمدددددددددا أقدددددددددل درجدددددددددة فتبلدددددددددغ 115مكدددددددددن الحصدددددددددو  عل هدددددددددا تبلدددددددددغ  فدددددددددان أعيددددددددد  درجدددددددددة نظريدددددددددة ي

(ب وألجددددددددل التعددددددددرف عيدددددددد  34( فيمددددددددا تبلددددددددغ أقددددددددل درجددددددددة نظريددددددددة  102فددددددددان أعيدددددددد  درجددددددددة نظريددددددددة يمكددددددددن الحصددددددددو  عل هددددددددا فتبلددددددددغ 

الفرضددددددد ي لنتدددددددائو لدددددددد  عيندددددددة البحدددددددث  عدددددددرض الباحثدددددددان قددددددديم الوسددددددد  الحسدددددددابي و  الضدددددددغون املينيدددددددة وواقدددددددع التدددددددردد النفسددددددد ي

 (.4عينة البحث وكما مبين تي الجدو   

 يبين قيم الوس  الحسابي والفرض ي وا نحراف املعياري لنتائو عينة البحث عي  املقياسين (4جدول )

 الوسط الحسابي الوسط الفرض ي املقياس

 96.10 92 الضغوط املهنية

 80,22 68 التردد النفس ي
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ة الوسدددددددددددد  الحسددددددددددددابي لنتددددددددددددائو عينددددددددددددة البحددددددددددددث عيدددددددددددد  مقيدددددددددددداس الضددددددددددددغون (أن قيمدددددددددددد4نمحددددددددددددظ مددددددددددددن خددددددددددددم  الجدددددددددددددو  

مدرردددددددد ي التربيددددددددة (بممددددددددا يددددددددد  عيدددددددد  ان 92  ( وبددددددددو أكبددددددددر مددددددددن قيمددددددددة الوسدددددددد  الفرضدددددددد ي للمقيدددددددداس البالغددددددددة96.10املينيددددددددة يبلددددددددغ 

يتمتعددددددددون بواقددددددددع مدددددددددنخفئ مددددددددن الضدددددددددغون املينيددددددددة ونمحدددددددددظ  الرياضددددددددية للمدددددددددارس الثانويدددددددددة تددددددددي محافظدددددددددة النجددددددددف ا  دددددددددرف

( وبددددددددو 80,22  سدددددددده أن قيمددددددددة الوسدددددددد  الحسددددددددابي لنتددددددددائو عينددددددددة البحددددددددث عيدددددددد  مقيدددددددداس التددددددددردد النفسدددددددد ي يبلددددددددغمددددددددن الجدددددددددو  نف

مدررددددددددددد ي التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية للمددددددددددددارس  ( بممدددددددددددا يدددددددددددد  عيددددددددددد  أن.60اكبدددددددددددر مدددددددددددن قيمدددددددددددة الوسددددددددددد  الفرضددددددددددد ي للمقيددددددددددداس البالغدددددددددددة  

 .الثانوية تي محافظة النجف ا  رف لد هم تردد نقس ي منخفئ

 نمة معامل االرتباط بين املقياسيقيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية وقي عرض وتحليل ومناقشة 3-2 

(األوسددددددددددددددان الحسدددددددددددددابية وا نحرافددددددددددددددات املعياريددددددددددددددة ومعامدددددددددددددل ا رتبددددددددددددددان البسددددددددددددددي  5 عدددددددددددددرض الباحثددددددددددددددان تدددددددددددددي الجدددددددددددددددو  

 الضغون املينية والتردد النفس ي. لنتائو عينة البحث عي  مقيار ي

 ( لنتائو البحثRا نحراف املعياري وقيمة معامل ا رتبان يبين الوس  الحسابي و  (5جدول )

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي املبحوثة املتغيرات
قيمة معامل  قيمة

 (R) االرتباط
 الداللة

 8.22 96,10 مقياس الضغوط املهنية

0.34 

 

 معنوي*

 
 6.43 80,22 مقياس التردد النفس ي

( بدرجدة حريددة 0.21عامدل ا رتبدان املحسددوبة اكبدر مدن قيمبهدا الجدوليدة البالغدة  ( قيمدة م7يتبدين مدن خدم  الجددو   

( 96,10( ب أن الوسدددددد  الحسددددددابي لنتددددددائو عينددددددة البحددددددث عيدددددد  مقيدددددداس الضددددددغون املينيددددددة يبلددددددغ 0.05(عنددددددد مسددددددتو  د لددددددة  38 

( بددددانحراف معيددددداري 80,22 ( فيمدددددا بلددددغ الوسددددد  الحسددددابي لنتدددددائو العينددددة عيدددد  مقيددددداس التددددردد النفسددددد ي8,22بددددانحراف معيدددداري  

( وبددو أكبددر مددن القيمددة الجدوليددة 0,34( وان معامددل ا رتبددان البسددي   بيرسددون( بددين نتددائو تطبيددق املقياسددين بلددغ 6.43مقددداره 

( مما يد  عي  وجود عمقة ارتبان معنوية طرديدة بدين 0,05( ومستو  د لة  38( بدرجة حرية  0,21ملعامل ا رتبان البالغة 

ومقيددداس التدددردد النفسددد ي لعيندددة البحدددث أي كلمدددا انخفظدددت الضدددغون املينيدددة لدددد  مدررددد ي التربيدددة الرياضدددية  ملينيدددةالضدددغون ا

للمدددارس الثانويددة تددي محافظددة النجددف ا  ددرف انخفددظ التددردد النفسدد ي والعكددس  ددحيح ب  ذ أن السددلوك الجيددد تددي تصددرفات 

النجف ا  رف كانت جيدة مما انعكس عي  انخفاض التدردد وسلوك مدرر ي التربية الرياضية للمدارس الثانوية تي محافظة 

نحو الواجبات وا عما  املناطة  هم ويعزو الباحثان سبب ذلك ان يحاو  ال خ  التكيف ومجاراة الظروف التي تحدث من 

 خم  استخدام مختلف السبل التي تمكن ال خ  من مواجيده تلدك الظدروف فالضدغ " يحددث تدي حالدة عددم ادراك الفدرد

لعددددم قدرتدددده عيدددد  الوفدددداا بمتطلبددددات التددددي ييبغدددي عليددددة الوفدددداا  هددددا مثددددل ادراك املدددددرب الرياضددد ي بعدددددم وجددددود تددددوا ن بددددين مددددا بددددو 

ولكددن بعددئ ا حيددان تحدددث  ددروف  مطلددوب مندده انجددا ة وبددين قدرتدده عيدد  ا سددتجابة بنجدداو لتحقيددق بدد ة املطالددب او انجا بددا

 تفوق قدراته وخبراته.

 صياتاالستنتاجات والتو  -4

 االستنتاجات  4-1

 -من خم  ما أفر ته النتائو توصل الباحثون  ل  ا ستيتاجات ل تية:

بضدددددددددددددغون مينيدددددددددددددة   يددددددددددددر مدررددددددددددددد ي التربيدددددددددددددة الرياضددددددددددددية للمددددددددددددددارس الثانويدددددددددددددة تددددددددددددي محافظدددددددددددددة النجدددددددددددددف ا  ددددددددددددرف بتمدددددددددددددتعيم 1

 منخفظة مما قلل من التردد النفس ي اتجاه الواجبات وا عما  املكلفين  ها.

تربيددددددددة الرياضددددددددية للمدددددددددارس الثانويددددددددة تددددددددي محافظددددددددة النجددددددددف ا  ددددددددرف بانخفددددددددا   ددددددددابرة التددددددددردد النفسدددددددد ي  يددددددددر مدرردددددددد ي ال 2

 اتجاه الواجبات املناطة  هم.

لدددددددددددد  مدررددددددددددد ي التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية  وجدددددددددددود عمقدددددددددددة ارتبدددددددددددان معنويدددددددددددة طرديدددددددددددة بدددددددددددين الضدددددددددددغون املينيدددددددددددة والتدددددددددددردد النفسددددددددددد ي 3

 للمدارس الثانوية تي محافظة النجف ا  رف
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 التوصيات 4-2

 من خم  ا ستيتاجات التي توصل  ل ها الباحثون فانه يوص ي با تي

 مكانيدددددددة اسدددددددتخدام املقياسدددددددين املطبقدددددددين تدددددددي البحدددددددث الحدددددددالي مدددددددن قبدددددددل مدددددددديريات التربيدددددددة لتطبيقددددددده عيددددددد  مدررددددددد ي التربيدددددددة  1

 الرياضية للمدارس الثانوية تي محافظات العراق.

 لدراسة الحالية .أجراا دراسات مشا هه للمدارس ا عدادية تضم جوانب ا 2

  مكانية استخدام املقياسين الحاليين من قبل الباحثين واملختصين بالقياس النفس ي وا داري تي دراساوهم. 3

 املصادر

فددددددراس حسدددددددن عبدددددددد الحسددددددين: بنددددددداا مقيددددددداس للتددددددردد النفسددددددد ي تدددددددي املجددددددا  الرياضددددددد ي  بنددددددداا وتطبيددددددق( رسدددددددالة ماجسدددددددتير غيدددددددر  -

 .1999ميشورةب جامعة البصرة ب

 .2000ب الرياضب مكتبة العبيكان ب1ب ن علم النفس التربوي د سيد احمد  ولخرون( :عبد املجي -

 .1998برة ب مركز الكتاب لليشر ب ب القا 1ب ن موسوعة ا ختبارات النفسية للرياضيينمحمد حسن عموي:  -

لفددددددددددددمو ب الكويددددددددددددت ب مكتبددددددددددددة ا 1ب ن مندددددددددددداهج البحددددددددددددث التربددددددددددددوي بددددددددددددين النظريددددددددددددة والتطبيددددددددددددقيوسددددددددددددف العنيددددددددددددزي ولخددددددددددددرون :  -

 . 1998لليشر والتو يع ب 

 مقياس التردد النفس ي( 1ملحق )

 الفقرات ت
 تنطبق عيي

 تماما

تنطبق 

 عيي

تنطبق عيي 

 أحيانا

  تنطبق 

 عيي

   تنطبق عيي

 تماما

      أتردد عندما ا عر بضعف تي املباراة املراد أداؤبا. 1

      قوة ا رادة داف ي ل داا الجيد. 2

3 
   أحبددددددة و  ارغددددددب أتددددددردد عندددددددما 

 
 رياضدددددديا

 
أ او  نشدددددداطا

 فيه.
     

4 
أتدددردد تدددي اداا الحركدددة الرياضدددية اذا  دددعرت أنهدددا تسدددبب 

 لي ا صابة
     

5 
امتلك خبرة وتجارب سابقة تجعلني   أتردد تدي ممارسدة 

 األلعاب الرياضية
     

6 
 حساردددددد ي با ربدددددداق والتعددددددب يجعلنددددددي أتددددددردد تددددددي مزاولددددددة 

 ب الرياضيةالتمارين واأللعا
     

      يقتي بنفس ي تجعلني   أتردد تي اداا اللعبة. 7

      أتردد عندما  نخر البعئ مني 8

9 
وجود األجيزة املساعدة واملساعدين يجعلندي   أتدردد تدي 

 اداا األلعاب الرياض ي
     

      ضعف عمقتي باملدرب تجعلني أتردد تي اداا اللعبة 10

11 
نشدددددددددددان  سددددددددددداعداني تدددددددددددي اداا اللعبدددددددددددة امتلدددددددددددك حيويدددددددددددة و 

 الرياضية
     

12 
 عاليددددددا أمددددددارس األلعددددددداب 

 
بسددددددبب امتمكددددددي أعددددددداد نفسدددددديا

 الرياضية بدون تردد
     

      شجاعتي تجعلني غير متردد تي اداا الحركات الرياضية 13

14 
الحركدات تجعلندي متدردد تددي  درجدة تقيدد األجيدزة وصددعوبة

 أدائها
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 الفقرات ت
 تنطبق عيي

 تماما

تنطبق 

 عيي

تنطبق عيي 

 أحيانا

  تنطبق 

 عيي

   تنطبق عيي

 تماما

      لغاية من اللعبة فتنني   أتردد تي أدااباعندما اعرف ا 15

16 
أتددددردد تددددي اداا اللعبددددة الرياضددددية عندددددما ا ددددعر بدددداني غيددددر 

 موا ب عي  التدريب
     

17  
 
        أتردد عندما أكون باد ا ومستقر نفسيا

      أتردد عندما يراودني  عور بالفشل 18

19 
ممارسددددددة تمترينددددددي حددددددا ت ا ددددددعر ف هددددددا بعدددددددم الرغبددددددة تددددددي 

 األلعاب الرياضية
     

20 
ا ددعر بددالتردد بددتداا اللعبددة عندددما   احصددل عيدد  حددوافز 

 معنوية
     

21 
خبرتددددددددددي العمليددددددددددة والنظريددددددددددة تجعلنددددددددددي   أتددددددددددردد تددددددددددي اداا 

 األلعاب الرياضية
     

22 
أتدددددددددددردد عنددددددددددددما اتوقدددددددددددع انمسدددددددددددتواي سدددددددددددوف لدددددددددددن يكدددددددددددون 

 باملستو  املطلوب
     

23 
  عوري بالخوف من الف

 
عالية أو الجيا   سبب لدي تدرددا

 تي الداا األلعاب الرياضية
     

       حسار ي بامللل يبعدني عن مزاولة األلعاب الرياضية 24

      اقلق من اداا الفعالية 25

       أبالي بنتيجة األداا النهائية 26

      أتردد عندما يرتفع نبض ي قبيل املباريات 27

      تي ترددي شخصيتي ىي السبب 28

29 
عندددددددما يطلددددددب منددددددي اتخدددددداذ قددددددرار معددددددين فددددددتنني بطدددددديا تددددددي 

 اتخاذه
     

      أبمية املنافسة تجعلني أ ارك ف ها 30

31 
التغيدددددر املفددددداج ا تدددددي العدددددادات اليوميدددددة يجعلندددددي   ارغدددددب 

 بتداا األلعاب الرياضية
     

      تعرض ي لإلجياد يجعلني متردد تي األداا 32

33 
عندما يطلدب مندي منافسدة  عدب ذي  ديرة عاليدة أتردد 

 املستو  
     

34 
أتدددددردد عنددددددما يطلدددددب منددددددي املشددددداركة تدددددي بطدددددو ت عاليددددددة 

 املستو  
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 أبعاد التفوق الرياض ي لالعبي الكرة الطائرة بالتوجه نحو  عالقة بعض املهارات النفسية
 

 3اض اموري شعالنم.د ري, 2م.د سامر مهدي محمد صالح, 1م.د غيث محمد كريم
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الكوفة  -العراق  2. 1
 مديرية تربية النجف ا  رف  -و ارة التربية  -العراق  3

ghaithm.karim@uokufa.edu.iq  Samerm.saleh@uokufa.iq Reyaadamory73@gmail.com  

قلدة ا بتمدام بالحالدة النفسديةب لد ا فقدد لجداا البداحثون  ملباريدات الكدرة الطدائرة حظ البداحثون مدن خدم  متدابعبهم 

بحدث وبمدا امليدارات النفسدية والتوجده نحدو ابعداد التفدوق الرياضد ي وذلدك بتنهما جدديران بالدراسدة وال يرون ل  دراسة متغيرين 

الكددرة لددوربما الكبيددر تددي التددتيير عيدد  مسددتو  الرياضدد ي وتحقيددق التفددوق تدي الفعاليددة التددي يمارسددياب فقددد  ددملت الدراسددة  عبددي 

ن خدم  ا سدتعانة بكدل مدن مقيداس واستخدم البداحثون املدنرج الوصدفي وذلدك مد الطائرة اندية الفرات ا وس  للدرجة ا ول 

 .امليارات النفسية ومقياس التوجه نحو ابعاد التفوق الرياض ي لغرض جمع املعلومات والبيانات الخاصة بالدراسة 

 وقد استيتو الباحثون 

 بدددددددين بعدددددددد  التوجددددددده نحدددددددو ضدددددددب  الدددددددنفس( ملقيددددددداس التفدددددددوق الرياضددددددد ي وابعددددددداد امليدددددددارات  -
 
عددددددددم وجدددددددود عمقدددددددة دالدددددددة معنويدددددددا

القدددددددددددددرة عيدددددددددددد  التركيددددددددددددز  -القدددددددددددددرة عيدددددددددددد  مواجيددددددددددددة القلددددددددددددق  -القدددددددددددددرة عيدددددددددددد  ا سددددددددددددترخاا -ة  القدددددددددددددرة عيدددددددددددد  التصددددددددددددور النفسددددددددددددي

 .كون مستو  العينة قريب من املتوس   دافعية ا نجا  الرياض ي( -الثقة بالنفس -ا نتباه

 ببعئ التوصيات منها: اوص ى الباحثون وقد  -

 لنجاو وتحقيق أفضل النتائو الرياضية.ا ستر اد بتبمية امليارات النفسية كتحد عوامل ا -

 والتيسيق بينه وبين املدرب لنجاو العملية التدريبية. الرياض ي النفس ي باألخصا يا ستعانة  -

 الكرة الطائرةب أبعاد التفوق الرياض ي  بامليارات النفسية :  املفتاحيةالكلمات 

The relationship of some psychological skills to the orientation towards the dimensions of sports 

excellence for volleyball players 

The researchers noted through their follow-up to volleyball games the lack of interest in the sychological 

state, so the researchers resorted to the study of two variables that they consider worthy of study and research, 

namely psychological skills and the orientation towards the dimensions of mathematical excellence, because of 

their great role in influencing the level of sports and achieving excellence in the effectiveness practiced, the study 

included volleyball players middle Euphrates clubs for the first degree and the researchers used the descriptive 

approach through the use of both the psychological skills scale and the measure of orientation towards the 

dimensions of superiority Athlete for the purpose of collecting information and data for the study The 

researchers have concluded 

- The lack of a morally functioning relationship between a dimension (the orientation towards restraint) of the 

measure of athletic excellence and the dimensions of psychological skills (ability to visualize - ability to relax 

- ability to cope with anxiety - ability to focus attention - self-confidence - motivation of sports achievement), 

has not achieved moral connection 

- The researchers recommended some recommendations, including 

- Guided by the importance of psychological skills as a factor of success and achieving the best sports results. 

- The use of a sports psychologist and coordination between him and the coach for the success of the training 

process. 

mailto:ghaithm.karim@uokufa.edu.iq
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mailto:Reyaadamory73@gmail.com
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 :البحثب التعريف -1

 ن الوصددددددددو  بالمعددددددددب الدددددددد  أفضددددددددل مسددددددددتو  تددددددددي األداا يكمددددددددن ببهي تدددددددده و عددددددددداده الجيددددددددد للمنافسددددددددات الرياضددددددددية مددددددددن 

 مدددددددن قبدددددددل املددددددددرب ب والددددددد ي  شدددددددمل ا عدددددددداد البددددددددني وامليددددددداري 
 
والخططدددددددي  خدددددددم  ا بتمدددددددام بالبرندددددددامو التددددددددريبي املعدددددددد مسدددددددبقا

 عددددددددن ا عددددددددداد النفسدددددددد ي والدددددددد ي   تقددددددددل أبميتدددددددده تددددددددي وصددددددددو  المعددددددددب الدددددددد  أفضددددددددل مسددددددددتو  قبددددددددل وتددددددددي أيندددددددداا املنافسددددددددة 
 
فضددددددددم

الرياضددددددددديةب ومدددددددددن خدددددددددم  التطدددددددددور الددددددددد ي حصدددددددددل للرياضدددددددددة وتدددددددددي مختلدددددددددف ا نشدددددددددطة الرياضدددددددددية مدددددددددا بدددددددددو ا  حصددددددددديلة ابحددددددددداث 

ولعددددددددل مجددددددددا  علددددددددم الدددددددنفس الرياضدددددددد ي بددددددددو احددددددددد ودراسدددددددات وجيددددددددود علميددددددددة مختلفددددددددة سدددددددابمت تددددددددي تقدددددددددم الحركددددددددة الرياضددددددديةب 

 ب ه املجا ت امليمة تي اليشان الرياض ي.

 عيدددددددد  مددددددددد  
 
 كبيددددددددرا

 
 بدددددددددنيا

 
وتعدددددددد لعبددددددددة الكددددددددرة الطددددددددائرة مددددددددن الفعاليددددددددات الرياضددددددددية التددددددددي يبددددددد   ف هددددددددا المعددددددددب مجيددددددددودا

عيددددددد  تقددددددددم  دور كبيدددددددر  مدددددددن املبددددددداراة األمدددددددر الددددددد ي يدددددددؤدي الددددددد  ضدددددددغ  نفسددددددد ي كبيدددددددر عيددددددد  المعبدددددددين. اذا ان العامدددددددل النفسددددددد ي لددددددده

 للمنافسدددددددددددددات. وتعدددددددددددددد  امليدددددددددددددارات 
 
وتطدددددددددددددور مسدددددددددددددتو  المعدددددددددددددب و ا سدددددددددددددتقرار عيددددددددددددد  ا داا و ذلدددددددددددددك مدددددددددددددن خدددددددددددددم  اعدددددددددددددداده نفسددددددددددددديا

النفسدددددددية و ابعددددددداد التفددددددددوق الرياضددددددد ي( مدددددددن العوامددددددددل املدددددددؤيرة تدددددددي مسددددددددتو  ا داا المعبدددددددين وليدددددددا دور كبيددددددددر تدددددددي تحسدددددددين وتطددددددددور 

النفسدددددددددددية لدددددددددده تددددددددددتيير مبا دددددددددددر عيدددددددددد  قدددددددددددرة واداا المعدددددددددددب بشددددددددددكل خدددددددددداص وعيددددددددددد   ا داا و وجددددددددددود نقدددددددددد  أو الخلدددددددددددل تددددددددددي الحالددددددددددة

الفريددددددددددق ككددددددددددلب وليدددددددددد ا يجددددددددددب ا بتمددددددددددام بالجانددددددددددب النفسدددددددددد ي مددددددددددن خددددددددددم  اعددددددددددداد مندددددددددداهج و بددددددددددرامو نفسددددددددددية  عددددددددددد مددددددددددن خددددددددددم  

التعدددددددددددرف عيددددددددددد  الخلدددددددددددل املوجدددددددددددود تدددددددددددي الفريدددددددددددق مدددددددددددن خدددددددددددم  تحديدددددددددددد وت دددددددددددخي  ابعددددددددددداد النفسدددددددددددية للفدددددددددددرق واجدددددددددددراا البحدددددددددددوث و 

 فسية.الدراسات الن

ومددددددددددن بندددددددددددا تبددددددددددر  أبميدددددددددددة البحدددددددددددث الحددددددددددالي الددددددددددد ي يتندددددددددداو  معرفدددددددددددة مسدددددددددددتو  كددددددددددل مدددددددددددن  امليددددددددددارات النفسدددددددددددية و ابعددددددددددداد 

التفددددددددوق الرياضددددددددد ي( لمعبدددددددددي األنديدددددددددة الدرجدددددددددة ا ولدددددددد  بدددددددددالكرة الطدددددددددائرة منطقدددددددددة الفدددددددددرات ا وسدددددددد  ب وبددددددددد ا سدددددددددوف  سدددددددددابم تدددددددددي 

اعد تددددددددي الوصددددددددو  للمسددددددددتو  املتطددددددددور تددددددددي التعددددددددرف عيدددددددد  بعددددددددئ الجوانددددددددب النفسددددددددية التددددددددي تددددددددي حددددددددا  ا بتمددددددددام  هددددددددا سددددددددوف تسدددددددد

يتعددددددددددرض المعبددددددددددون للكثيددددددددددر مددددددددددن العوامددددددددددل النفسددددددددددية  -: مشددددددددددكلة البحددددددددددثامددددددددددا أدائدددددددددده المعبددددددددددين أيندددددددددداا املنافسددددددددددات الرياضددددددددددية. 

اينددددددداا املباريدددددددات وتدددددددي جميدددددددع الفعاليدددددددات ولكدددددددن تختلدددددددف مدددددددن فعاليدددددددة الددددددد  اخدددددددر  وذلدددددددك بسدددددددبب ندددددددوع الفعاليدددددددة وكددددددد لك كيفيدددددددة 

ا ضدددددددؤير ذلددددددك اييددددددفبالتددددددالي  الكددددددرة الطدددددددائرة مددددددن الفعاليددددددات التددددددي تكدددددددون ف هددددددا العوامددددددل النفسددددددية كبيدددددددرةادائهددددددا ب وبمددددددا ان لعبددددددة 

 كعامل اسار ي تي اداا المعبين .

ومعدددددددددرفبهم للفدددددددددرق املنطقدددددددددة الوسدددددددددطى بددددددددددالكرة  وبمدددددددددا  ن البددددددددداحثون مدددددددددن خدددددددددم  اطمعيدددددددددم وخبدددددددددروهم كددددددددددونهم مددددددددددربين

العدددددددراق كدددددددان مسدددددددتوابم متواضدددددددع الددددددد  حدددددددد بعيدددددددد وذلدددددددك مدددددددن  ولددددددد  تددددددديالددددددد ين  شددددددداركون تدددددددي بطولدددددددة انديدددددددة الدرجدددددددة ا   الطدددددددائرة

نددددددددددوا ي كثيددددددددددرة ولكددددددددددن الشدددددددددد يا الدددددددددد ي انتاهنددددددددددا لدددددددددده بددددددددددو مددددددددددد  أو مسددددددددددتو  امليددددددددددارات النفسددددددددددية لددددددددددد  المعبددددددددددين بشددددددددددكل خدددددددددداص 

والفريدددددددق بشدددددددكل عدددددددام وبالتدددددددالي يحددددددداو  البددددددداحثون التعدددددددرف عيددددددد  مدددددددد  عمقبهدددددددا بتبعددددددداد التفدددددددوق الرياضددددددد يب وليددددددد ا تجدددددددر  بددددددد ا 

 العراق. -ي  الفرق ال ين  شاركون تي دوري اندية الدرجة ا ول  منطقة الفرات ا وس  البحث ع

 : هدفا البحثاما 

التعددددددددرف عيدددددددد  الفددددددددروق بددددددددين ابعدددددددداد مقياردددددددد ي  امليددددددددارات النفسددددددددية و ابعدددددددداد التفددددددددوق الرياضدددددددد ي( واملتوسدددددددد  الفرضدددددددد ي لددددددددد   1

 ق.العرا - عبي الكرة الطائرة اندية الفرات ا وس  الدرجة ا ول  

عمقدددددددة ا رتبدددددددان بدددددددين امليدددددددارات النفسدددددددية و ابعددددددداد التفدددددددوق  عبدددددددي الكدددددددرة الطدددددددائرة انديدددددددة الفدددددددرات ا وسددددددد  التعدددددددرف عيددددددد   2

 العراق. -الدرجة ا ول  

 : فرضا البحثاما 

للميدددددددددددارات النفسدددددددددددية و ابعددددددددددداد التفدددددددددددوق الرياضددددددددددد ي( و املتوسددددددددددد  الفرضددددددددددد ي لدددددددددددد   بنالدددددددددددك فدددددددددددروق احصدددددددددددائية بدددددددددددين أبعددددددددددداد  1

 العراق. -ة اندية الفرات ا وس  الدرجة ا ول   عبي الكرة الطائر 

بنالددددددددددددك عمقددددددددددددة ارتبددددددددددددان ذات د لددددددددددددة احصددددددددددددائية بددددددددددددين امليددددددددددددارات النفسددددددددددددية و ابعدددددددددددداد التفددددددددددددوق الرياضدددددددددددد ي لمعبددددددددددددي الكددددددددددددرة  2

 العراق. -الطائرة اندية الفرات ا وس  الدرجة ا ول  
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 منهج البحث وإجراءاته امليدانية: -2

 منهج البحث: 2-1

  الدراسة املنحية( وذلك ملمامته ألبداتي البحث وفرض ها. الوصفيون املنرج استخدم الباحث

 مجتمع وعينة البحث: 3-2

 -اليا دددددددددددددمية  –الينديدددددددددددددة  –الروضددددددددددددتين  – الكوفدددددددددددددة  (  عبددددددددددددا مدددددددددددددن  عبدددددددددددددي انديددددددددددددة84تتكددددددددددددون عيندددددددددددددة البحددددددددددددث مدددددددددددددن  

ات ا وسدددددددددددددددددد  العددددددددددددددددددراق الدرجددددددددددددددددددة ا ولدددددددددددددددددد  منطقددددددددددددددددددة الفددددددددددددددددددر  دوري تددددددددددددددددددياملشدددددددددددددددددداركين  الرياضدددددددددددددددددد ي (الحددددددددددددددددددر -امل ددددددددددددددددددخاب الرميثددددددددددددددددددة

 ( . والتي تم تطبيق أدوات القياس عل هم.1( جدو   2020-2019للموسم 

 يوضح املجتمع وعينة البحث  (1جدول )

 النسبة املؤية العدد الكلي لنادي النسبة املؤية عينة البحث النادي

 %100 14 %92.8 13 الكوفة

 %100 14 %85.7 12 الروضتين

 %100 14 %78.5 11 الهندية

 %100 14 %85.7 12 الهاشمية

 %100 14 %85.7 12 املشخاب

 %100 14 %78.5 11 الرميثة

 %100 14 %85.7 12 الحر

 %100 98 %84.7 83 املجموع

 جهزة ووسائل جمع معلومات البحث:ادوات واال  2-3

 الوسائل البحثية وتتضمن: -1

 ا ستبانة. -

 مقابمت شخصية. -

 ا جنبية.املصادر واملراجع العربية و - -

 استخدام مقياس امليارات النفسية. -

 استخدام مقياس ابعاد التفوق الرياض ي. -

 االجهزة واالدوات املستخدمة: -2

 (.Castonحاسبة ا لكترونية نوع   -

 (.1( عدد acerحاسبة شخصية نوع   -

 .(اقممادوات مكتبية  اوراقب  -

 اجراءات البحث امليدانية: 2-4

 -ية في الرياضة:مقياس املهارات النفس 2-4-1

: 458-455  امليمدددددددددددة لددددددددددد داا الرياضددددددددددد ي (النفسدددددددددددية امليدددددددددددارات العقليدددددددددددة لقيددددددددددداس بعدددددددددددئ الجواندددددددددددب العقليدددددددددددة مقيددددددددددداس 

ب وصددددددددددددممه  بدددددددددددددل( ب و جدددددددددددددون البيسدددددددددددددون(ب و  كريسدددددددددددددتوفر  دددددددددددددامبروك(ب و قدددددددددددددد قدددددددددددددام  محمدددددددددددددد حسدددددددددددددن عدددددددددددددموي( بتقتباسددددددددددددده ( 9

 (ب ويتكون ابعاده من:1ديله ميحق وتع

 القدرة عي  ا سترخاا -   القدرة عي  التصور  - -

 القدرة عي  مواجية القلق -  القدرة عي  التركيز ا نتباه - -

 دافعية ا نجا  الرياض ي -   الثقة بالنفس - -
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 : (547-543-10  (عبارات كمتي4  ه( أبعاد كل بعد تمثل6( فقرةب ويتضمن  24واملقياس يتضمن  

 ( تي عكس اتجاه البعد.13يا عبارات ايجابية عدا العبارة (بوكل1ب7ب13ب19القدرة عي  التصور ويشمل العبارات   -

 ( تي عكس اتجاه البعد.8(ب وكليا عبارات ايجابية عدا العبارة  2ب8ب14ب20القدرة عي  ا سترخاا ويشمل العبارات  -

 (ب وكليا عبارات تي عكس اتجاه البعد.3ب9ب15ب21القدرة عي  تركيز ا نتباه ويشمل العبارات  -

 ( وكليا عبارات تي عكس اتجاه البعد.4ب10ب16ب22مواجية القلق ويشمل العبارات القدرة عي   -

 ( تي عكس اتجاه البعد.11ب23( تي اتجاه البعد و 5ب17( العبارتان 5ب11ب17ب23الثقة بالنفس وتشمل العبارات  -

 ( كليا تي اتجاه البعد.6ب12ب18ب24دافعية ا نجا  الرياض ي وتشمل العبارات   -

تنطبدددق عليدددك  يدددد  عيددد  أن العبدددارة   (1 عيددد  عبدددارات مقيددداس سدارددد ي التددددريو الرقم  با جابدددةب الرياضددد ي ويقدددوم المعددد -

 ب الدددرقم 
 
 ب والدددرقم  (2 تمامددا

 
بدرجدددة  (4 بدرجدددة قليلددة ب والدددرقم  (3 يدددد  عيدد  أن العبدددارة تنطبدددق عليددك بدرجدددة قليلدددة جدددا

 .وبدد ه الدددرجات يددد  عيدد   (6 بدرجددة كبيددرة ب والددرقم  (5 متوسددطة ب والددرقم 
 
أن العبددارة تنطبددق عليددك بدرجددة كبيددرة جدددا

 (.1 6ب  2 5ب  3 4ب 4 3ب  5 2ب  6 1بتتجاه البعدب أما العبارات بعكس اتجاه البعد فتكون 

(ب وكلمددددددددا اقتربددددددددت أو 24( و الدرجددددددددة الكبددددددددر   4ويددددددددتم جمددددددددع درجددددددددات كددددددددل بعددددددددد عيدددددددد  حدددددددددة حيددددددددث الدرجددددددددة الصددددددددغر   

  يتجددددددددداو ت الدرجدددددددددة مدددددددددن الوسددددددددد  الفرضددددددددد 
عدد الفقرات × عدد مجموع البدائل

عدد البدائل
( لكدددددددددل بعدددددددددد كلمدددددددددا كاندددددددددت تتميدددددددددز بالخاصدددددددددية 14وبدددددددددو ( 

التدددددددي يقيسددددددديا بددددددد ا البعدددددددد وكلمدددددددا قلدددددددت درجتددددددده د  ذلدددددددك عيددددددد  حاجتددددددده  كتسددددددداب املزيدددددددد مدددددددن التددددددددريب عيددددددد  امليدددددددارة العقليدددددددة 

( امدددددددددا درجدددددددددة الوسددددددددد  144درجدددددددددة الكبدددددددددر   ( و ال24ويتكدددددددددون الدرجدددددددددة الصدددددددددغر  للمقيددددددددداس ككدددددددددل   التدددددددددي يقيسددددددددديا بددددددددد ا البعدددددددددد

 (.84الفرض ي  

 لتوجه نحو أبعاد التفوق الرياض ي:مقياس ا 2-4-2

يقدددددددددددددديس يميددددددددددددددة ابعدددددددددددددداد با ضددددددددددددددافة الدددددددددددددد  الدرجددددددددددددددة الكليددددددددددددددة للمقيدددددددددددددداس التددددددددددددددي يتكددددددددددددددون ( 9 :421- 415 (بدددددددددددددد ا املقيدددددددددددددداس

ب وأبعددددددداد القيدددددداس تدددددددي  ياضدددددد ي( تشددددددير الدددددد  توجددددددده الفددددددرد نحددددددو الرياضدددددددة بصددددددفة عامددددددة ونحدددددددو التفددددددوق الر 2(فقددددددرة ميحدددددددق 54مددددددن 

 الصورة ىي :

( 2عددددددددد عبدددددددارة سدددددددلبية وعكدددددددس اتجددددددداه البعدددددددد و  (16( عبدددددددارة منهدددددددا  18بعدددددددد  التوجددددددده نحدددددددو ضدددددددب  الدددددددنفس( يتكدددددددون مدددددددن   1

(ب 7,11,12,17,20,21,28,37,38,40,42,43,44,47,51,52  مدددددددددددددددن عبدددددددددددددددارة ايجابيدددددددددددددددة. العبدددددددددددددددارات السدددددددددددددددلبية يتكدددددددددددددددون ارقاميدددددددددددددددا

 (.24,30 اما العبارات ا يجابية فيما

( عبدددددددارة سدددددددلبية و عكدددددددس اتجددددددداه البعدددددددد و 14( عبدددددددارة منهدددددددا  18لية( يتكدددددددون مدددددددن  و بعدددددددد  التوجددددددده نحدددددددو ا حسددددددداس باملسدددددددؤ  2

(ب امدددددددددددددا 1,3,5,6,8,19,26,29,32,33,35,41,46,50( عبدددددددددددددارة ايجابيدددددددددددددة. العبدددددددددددددارات السدددددددددددددلبية يتكدددددددددددددون ارقاميدددددددددددددا مدددددددددددددن 4عددددددددددددددد 

 (.14,39,48,54العبارات ا يجابية فيما 

 ( عبدددددددارة سددددددددلبية و عكددددددددس اتجددددددداه البعددددددددد و عدددددددددد15( عبددددددددارة منهددددددددا  18نحددددددددو احتدددددددرام األخددددددددرين( يتكددددددددون مدددددددن  بعدددددددد  التوجدددددددده  3

(ب امدددددددددددددددددددا 2,4,9,13,16,18,22,23,25,30,34,36,45( عبدددددددددددددددددددارة ايجابيدددددددددددددددددددة. العبدددددددددددددددددددارات السدددددددددددددددددددلبية يتكدددددددددددددددددددون ارقاميدددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددن 3 

 (.10,49,53العبارات ا يجابية فيما 

دف قيدددددددددداس التوجدددددددددده نحددددددددددو املنافسددددددددددة الرياضددددددددددية ونحددددددددددو بعددددددددددئ دونالددددددددددد د "  هددددددددددبدددددددددد ا املقيدددددددددداس وضددددددددددعه تددددددددددي ا صددددددددددل "

 وقد قام  محمد حسن عموي( باقتباس و تعديل العديد من الفقرات. األبعاد املرتبطة بالتفوق الرياض يب

 لتوجيدددددددددددده نحددددددددددددو املقيدددددددددددداس خماردددددددددددد ي التدددددددددددددرج للعبدددددددددددد
 
ارات ا يجابيددددددددددددة ويقددددددددددددوم المعددددددددددددب با جابددددددددددددة عيدددددددددددد  الفقددددددددددددرة طبقددددددددددددا

أوافدددددددددددددق  درجددددددددددددداتب   (2  درجددددددددددددداتب   أوافدددددددددددددق (3  درجددددددددددددداتب غيدددددددددددددر متتكدددددددددددددد (4  اتب أوافدددددددددددددق( درجددددددددددددد5  أوافدددددددددددددق بدرجدددددددددددددة كبيدددددددددددددرة 

درجددددددددددداتب غيدددددددددددر  (2  ( درجددددددددددداتب أوافدددددددددددق1( درجات(.أمدددددددددددا للعبدددددددددددارات السدددددددددددلبية فتكون أوافدددددددددددق بدرجدددددددددددة كبيدددددددددددرة 1  بدرجدددددددددددة كبيدددددددددددرة

 ( درجات(.5  أوافق بدرجة كبيرة درجاتب   (4  ( درجاتب   أوافق3  متتكد
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(ب وكلمددددددددا 90( و الدرجددددددددة الكبددددددددر  بددددددددو 18ل بعددددددددد عيدددددددد  حدددددددددة حيددددددددث الدرجددددددددة الصددددددددغر  بددددددددو  ويددددددددتم جمددددددددع درجددددددددات كدددددددد

  الوسددددددددددددد  الفرضددددددددددددد ياقتربدددددددددددددت أو تجددددددددددددداو ت الدرجدددددددددددددة مدددددددددددددن 
عدد الفقرات × عدد مجموع البدائل

عدد البدائل
( لكدددددددددددددل بعدددددددددددددد كلمدددددددددددددا كاندددددددددددددت تتميدددددددددددددز 54 ( 

اب املزيددددددد مددددددن التدددددددريب عيدددددد  امليددددددارة بالخاصددددددية التددددددي يقيسدددددديا بدددددد ا البعددددددد وكلمددددددا قلددددددت درجتدددددده د  ذلددددددك عيدددددد  حاجتدددددده  كتسدددددد

( امددددددددا درجددددددددة 270( و الدرجددددددددة الكبددددددددر   54العقليددددددددة التددددددددي يقيسدددددددديا بدددددددد ا البعددددددددد. ويتكددددددددون الدرجددددددددة الصددددددددغر  للمقيدددددددداس ككددددددددل  

 (.162الوس  الفرض ي  

 التجربة االستطالعية: 2-5

( الكوفدددددددددددددةدي  (  عبدددددددددددددين مدددددددددددددن ندددددددددددددا4عيددددددددددددد    7/2019/ 17قدددددددددددددام البددددددددددددداحثون بدددددددددددددإجراا التجربدددددددددددددة ا سدددددددددددددتطمعية بتددددددددددددداري  

 التوصل ال  معرفة: ألجلالرياض يب اذ ان الغرض من التجربة ا ستطمعية بو 

 مد  صمحية األدوات التي استخدميا الباحثون تي ا ختبارات. -

( دقيقددددددددددددددة أمدددددددددددددا مقيددددددددددددداس  التوجدددددددددددددده نحدددددددددددددو ابعددددددددددددداد التفددددددددددددددوق 11الوقدددددددددددددت الددددددددددددد ي  سددددددددددددددتغرقه ا ختبار امليدددددددددددددارات النفسدددددددددددددية(   -

 ة.( دقيق22الرياض ي( استغرق  

 لمية للمقياس:األسس الع 2-6

 الصدق: 2-6-1

وضددددددددع مددددددددن اجلدددددددده وىددددددددي  امليددددددددارات النفسددددددددية( تددددددددم اليجددددددددوا  لدددددددد   لغددددددددرض التتكددددددددد مددددددددن قدددددددددرة املقيدددددددداس عيدددددددد  قيدددددددداس مددددددددا

 ألخدددددددد تددددددددي علدددددددم الدددددددنفس الرياضددددددد ي ( 3 ميحدددددددق الصددددددددق الظدددددددابري وذلدددددددك بعددددددددرض املقيددددددداس عيددددددد  عددددددددد مددددددددن السدددددددادة املختصدددددددين

ذلدددددددددددك تدددددددددددم جمدددددددددددع اسدددددددددددتمارات املقيددددددددددداس و يدددددددددددرت نسدددددددددددبة اتفددددددددددداق بدددددددددددين السدددددددددددادة  حدددددددددددو  مدددددددددددد  صددددددددددددق املقيددددددددددداس وبعدددددددددددد لرائهدددددددددددم

% فدددددددداك ر مددددددددن 75عيدددددددد  الباحثون الحصدددددددو  عيدددددددد  موافقدددددددة  ألنددددددده% وبدددددددد ا  عندددددددي ان املقيدددددددداس صددددددددادق 95املختصدددددددين تصددددددددل الددددددد  

 .(3:196 اراا املحكمين تي ب ا النوع من الصدق(

 الثبات:2-6-2

 تعدددددددددد ا داة  عيددددددددد  طريقدددددددددة ا ختبدددددددددار واعدددددددددادة ا ختبدددددددددار اذلغدددددددددرض  يجددددددددداد معامدددددددددل يبدددددددددات املقيددددددددداس اعتمدددددددددد البددددددددداحثون 

فقددددددددددد تددددددددددم تطبيددددددددددق املقيدددددددددداس عيدددددددددد  عينددددددددددة  (5:143 يابتددددددددددة اذا اعطددددددددددت النتددددددددددائو نفسدددددددددديا تددددددددددي قياسدددددددددديا للظددددددددددابرة مددددددددددرات متتاليددددددددددة(

( 10والدددددددد ين بدددددددم مددددددددن ضددددددددمن مجتمدددددددع البحددددددددث وبعددددددددد مددددددددرور   بدددددددالكرة الطددددددددائرة الروضددددددددتين عبددددددددين مدددددددن  عبددددددددي  (9  مؤلفدددددددة مددددددددن

البسددددددددي  بددددددددين ا ختبددددددددارين ا و   يددددددددق املقيدددددددداس مددددددددرة اخددددددددر  عيدددددددد  نفددددددددس المعبددددددددين وباسددددددددتخدام معامددددددددل ا رتبددددددددانأيدددددددام تددددددددم تطب

 (.2والثاني تم ايجاد معامل الثبات لكل بعد من ابعاد املقياسين كما تي الجدو   

 يمثل قيم معامل الثبات ملقيار ي امليارات النفسية والتوجه نحو ابعاد التفوق الرياض ي (2) جدول 

 الثبات التوجه نحو ابعاد التفوق الرياض ي ت الثبات املهارات النفسية ت

 0,87 القدرة عي  التصور  1
 0,86 التوجه نحو ضب  النفس 1

 0,86 القدرة عي  ا سترخاا 2

 0,85 القدرة عي  تركيز ا نتباه 3
 0,84 ليةو التوجه نحو ا حساس باملسؤ  2

 0,87 القدرة عي  مواجية القلق 4

 0,86 الثقة بالنفس 5
 0.85 التوجه نحو احترام ا خرين 3

 0,87 دافعية ا نجا  الرياض ي 6
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 التجربة الرئيسية: 2-7

عيندددددددددددددة البحدددددددددددددث. قدددددددددددددام   جابدددددددددددددةبعدددددددددددددد اسدددددددددددددتكما  كافدددددددددددددة املسدددددددددددددتلزمات العلميدددددددددددددة للمقيددددددددددددداس ووهيئدددددددددددددة الجدددددددددددددو املناسدددددددددددددب 

اس  امليدددددددارات النفسدددددددية( بيدددددددوم واحدددددددد يدددددددم تدددددددي اليدددددددوم الثددددددداني  *( اسدددددددتمارات مقيددددددد بتنفيددددددد  البحدددددددث مدددددددن خدددددددم  تو يدددددددع البددددددداحثون 

تددددددددددددددم تو يددددددددددددددع اسددددددددددددددتمارات مقياس التوجدددددددددددددده نحددددددددددددددو ابعدددددددددددددداد التفددددددددددددددوق الرياضدددددددددددددد ي( عيددددددددددددددي عينددددددددددددددة البحددددددددددددددث واملتكددددددددددددددون مددددددددددددددن  عبددددددددددددددي 

ب وقددددددددددد تددددددددددم ا سددددددددددتعانة  بددددددددددالكرة الطددددددددددائرة (الحدددددددددر -الرميثددددددددددة –امل ددددددددددخاب –الينديددددددددددة اليا ددددددددددمية –الروضددددددددددتين  –الكوفدددددددددة اندية 

 . 24/7/2020 – 23/7من تاري   ومساعد هم وبوجود الباحثون  بمدرب ا ندية

 الوسائل اإلحصائية: 2-8

 -الوسائل ا حصائية املناسبة وبالشكل ال ي يخدم البحث: استخدم الباحثون 

 الوس  الحسابي. -

 ا نحراف املعياري. -

 الوس  الفرض ي. -

 معامل ا رتبان البسي  بيرسون(. -

 اختبار  ت( لعينة واحدة. -

 وتحليل ومناقشة النتائت : عرض -3

 عرض وتحليل ومناقشة نتائت التعرف علل املهارات النفسية : 3-1

 يبين عرض وتحليل ومناقشة نتائو التعرف عي  امليارات النفسية (3جدول )

 ابعاد املهارات النفسية
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوسط 

 الفرض ي

 االختبار التائي لعينة واحدة
 الداللة

 الجدولية املحسوبة

 2.668 16.523 القدرة عي  التصور 
 

 

 

14 

 

0.94 
 

 

 

1.99 

 

 

 غير معنوي 

 غير معنوي  1.55 2.837 18.404 القدرة عي  ا سترخاا

 غير معنوي  0.21 2.734 14.583 القدرة عي  مواجية القلق

 غير معنوي  0.51 3.369 15.738 القدرة عي  التركيز ا نتباه

 غير معنوي  0.72 4.442 17.214 لثقة بالنفسا

 غير معنوي  0.18 3.462 14.654 دافعية ا نجا  الرياض ي

 غير معنوي  1.33 84 9,810 97,119 مجموع ا بعاد

 (82( وبدرجة الحرية  0.05≥  ( عند نسبة خطت 1.99قيمة  ت( الجدولية   

مقيددددددددداس امليدددددددددارات النفسدددددددددية قريبدددددددددة مدددددددددن الوسددددددددد  الفرضددددددددد ي ( ان الوسددددددددد  الحسدددددددددابي ل بعددددددددداد 3يبدددددددددين لندددددددددا الجددددددددددو   

وبدددددددددد لك  (1.99أو اكبددددددددددر بقليددددددددددل ب امددددددددددا درجددددددددددات املحتسددددددددددبة  ختبددددددددددار التددددددددددا ي لجميددددددددددع ا بعدددددددددداد كانددددددددددت اقددددددددددل مددددددددددن الجدوليددددددددددة وىددددددددددي 

 ا يدددددددددرت اختبدددددددددار ت( املحسدددددددددوبة اقدددددددددل مدددددددددن الدرجدددددددددة 
 
كانددددددددت ا بعددددددددداد غيدددددددددر معنويدددددددددةب وكددددددددد لك تدددددددددي درجدددددددددة املقيددددددددداس الكيدددددددددي ايضدددددددددا

 الجدولية.

مدددددددا  يدددددددر مدددددددن النتدددددددائو انددددددده لدددددددم تظيدددددددر فدددددددروق معنويدددددددة وبددددددد ا  عدددددددزوه البددددددداحثون الددددددد  ان الددددددددرجات كاندددددددت قريبدددددددة مدددددددن وك

الوسددددددد  الفرضددددددد ي أو اعيددددددد  بقليدددددددل اي ان المعبددددددددين بدددددددم بمسدددددددتو  وسددددددد  ويحتددددددداجون الدددددددد  التددددددددريب عيددددددد  امليدددددددارات النفسددددددددية. 

( الددددددددد  ان المعبدددددددددين 2:85أو مسدددددددددتوياوهم  حيدددددددددث " ان تددددددددددريب امليدددددددددارات النفسدددددددددية يناسدددددددددب الرياضددددددددديين مدددددددددع اخدددددددددتمف اعمددددددددداربم 

تدددددددددي ا دددددددددد الحاجدددددددددة الددددددددد  ا عدددددددددداد والتوجيددددددددده النفسددددددددد ي الددددددددد ي  سددددددددداعدبم عيددددددددد  تجددددددددداو  مدددددددددا  شدددددددددعرون بددددددددده مدددددددددن أي ضدددددددددغ  مدددددددددن 

                                                                    

 تم ا ستعانة بمدربي فرق العينة لتوضيح و تطبيق ا جرااات.  )*(
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ضددددددغون التددددددددريب او املنافسدددددددة فضدددددددم عددددددن انهدددددددم لدددددددم يصدددددددلوا بعددددددد الددددددد  الدرجدددددددة التدددددددي تمكددددددنهم مدددددددن الدددددددتحكم بحدددددددالبهم النفسدددددددية 

افعيددددددددددة ا نجددددددددددا  الرياضدددددددددد ي تتميددددددددددز بددددددددددان بندددددددددداك عدددددددددددد مددددددددددن ا مددددددددددور املحبطددددددددددة ليددددددددددا ومنهددددددددددا وتوج هيددددددددددا الوجيددددددددددة الصددددددددددحيحة كمددددددددددا د

(ا مدددددددددر الددددددددد ي يدددددددددؤدي الددددددددد  4:105 الخدددددددددوف مدددددددددن الفشدددددددددل وضدددددددددعف املسددددددددداندة مدددددددددن املددددددددددرب او ا دارة او ا فتقددددددددداد الددددددددد  املتعدددددددددة(  

 اضعاف عزيمة المعب لمستمرار بالتدريب بنفس الشدة والحماس.

 ت التعرف علل التوجه نحو ابعاد التفوق الرياض ي:عرض وتحليل ومناقشة نتائ 3-2

 يبين عرض وتحليل ومناقشة نتائو التعرف عي  التوجه نحو ابعاد التفوق الرياض ي (4)جدول 

ابعاد التوجه نحو ابعاد التفوق 

 الرياض ي

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الوسط

 الفرض ي

 اختبار التا ي لعينة واحدة
 الد لة

 الجدولية بةاملحسو 

 7.260 51.071 التوجه نحو ضب  النفس

54 

0.40 

1.99 

 غير معنوي 

 غير معنوي  0.15 5.413 54.857 التوجه نحو ا حساس باملسؤولية

 غير معنوي  0.22 4.813 52.904 التوجه نحو احترام ا خرين

 غير معنوي  0.24 162 13.117 158.833 مجموع ا بعاد

 (82( وبدرجة الحرية  0.05≥  ( عند نسبة خطت 1.99ة   قيمة  ت( الجدولي

( ان الوسددد  الحسدددابي ل بعددداد مقيددداس التوجددده نحدددو ابعددداد التفدددوق الرياضددد ي قريبدددة مدددن الوسددد  4يبدددين لندددا الجددددو   

انددت وبدد لك ك (1.99الفرضدد ي أو اقددل بقليددلب امددا درجددات املحتسددبة  ختبددار التددا ي لجميددع ا بعدداد كانددت اقددل مددن الجدوليددة وىددي 

 ا يرت اختبار ت( املحسوبة اقل من الدرجة الجدولية.
 
 ا بعاد غير معنويةب وك لك تي درجة املقياس الكيي ايضا

وكمدددددددا  يدددددددر مدددددددن النتدددددددائو انددددددده لدددددددم تظيدددددددر فدددددددروق معنويدددددددة وبددددددد ا  عدددددددزوه البددددددداحثون الددددددد  ان الددددددددرجات كاندددددددت قريبدددددددة مدددددددن 

 ويحتددددددداجون الددددددد  التددددددددريب عيددددددد  التوجددددددده نحدددددددو الوسددددددد  الفرضددددددد ي أو اقدددددددل بقليدددددددل اي ان المعبدددددددين بدددددددم بمسدددددددتو  وسددددددد  ت
 
قريبدددددددا

 ابعاد التفوق الرياض ي.

كمدددددددددددا  ن األوسدددددددددددان الحسدددددددددددابية ل بعددددددددددداد قريبدددددددددددة مدددددددددددن الوسددددددددددد  الفرضددددددددددد ي وبدددددددددددو ا مدددددددددددر الددددددددددد ي  عندددددددددددي ان  عبدددددددددددي فدددددددددددرق 

العيندددددددددددة بحاجدددددددددددة الددددددددددد  التددددددددددددريب عيددددددددددد  التوجددددددددددده نحدددددددددددو ابعددددددددددداد التفدددددددددددوق الرياضددددددددددد ي التدددددددددددي تعمدددددددددددل عيددددددددددد  تطدددددددددددوير وتحسدددددددددددين الحالدددددددددددة 

د  المعبدددددددين اذ  تحتددددددداج ممارسدددددددة اي نشدددددددان رياضددددددد ي مدددددددن وجيدددددددة النظدددددددر السددددددديكولوجية الددددددد  كثيدددددددر مدددددددن املتطلبدددددددات النفسدددددددية لددددددد

النفسددددددددية حتددددددددى يددددددددتمكن الفددددددددرد مددددددددن ا سددددددددتجابة الصددددددددحيحة للمواقددددددددف املتغيددددددددرة ايندددددددداا ممارسددددددددة اليشددددددددان الرياضدددددددد ي وتكييددددددددف 

 ل لك مستواه وفاعليته تي املنافسات 
 
 (.7:512الرياضية( نفسه ملمامة املواقف ويتحدد طبقا

 عرض وتحليل ومناقشة نتائت العالقة بين ابعاد )املهارات النفسية( و)ابعاد التوجه نحو ابعاد التفوق الرياض ي( : 3-3

يبددددددددين عددددددددرض وتحليددددددددل ومناقشددددددددة نتددددددددائو العمقددددددددة بددددددددين ابعدددددددداد  امليددددددددارات النفسددددددددية( و ابعدددددددداد التوجدددددددده نحددددددددو ابعدددددددداد  (5)جةةةةةةةةدول 

 التفوق الرياض ي(

 ات النفسيةابعاد امليار 
 ابعاد التوجه نحو ابعاد التفوق الرياض ي

 التوجه نحو احترام ا خرين التوجه نحو ا حساس باملسؤولية التوجه نحو ضب  النفس

 0.056 0.231 0.113 القدرة عي  التصور 

 0.309 0.025 0.093 القدرة عي  ا سترخاا

 0.054 0.008 0.173 القدرة عي  مواجية القلق

 0.095 0.075 0.106 عي  التركيز ا نتباهالقدرة 

 0.147 0.270 0.156 الثقة بالنفس

 0.369 0.157 0.089 دافعية ا نجا  الرياض ي

 (82( وبدرجة الحرية  0.05≥  ( عند نسبة خطت 0.217قيمة  ر( الجدولية   
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 عنددددددددد مسددددددددتو   5يتاددددددددح مددددددددن الجدددددددددو  رقددددددددم  
 
د  التوجدددددددده نحددددددددو ( بددددددددين بعدددددددد0.05( عدددددددددم وجددددددددود عمقددددددددة دالددددددددة معنويددددددددا

القدددددددددرة  -ضدددددددب  الددددددددنفس( ملقيدددددددداس التوجدددددددده نحددددددددو ابعدددددددداد التفددددددددوق الرياضدددددددد ي وابعدددددددداد امليددددددددارات النفسددددددددية  القدددددددددرة عيدددددددد  التصددددددددور 

دافعيدددددددة ا نجدددددددا  الرياضددددددد ي(ب  -الثقدددددددة بدددددددالنفس -القددددددددرة عيددددددد  التركيدددددددز ا نتبددددددداه -القددددددددرة عيددددددد  مواجيدددددددة القلدددددددق  -عيددددددد  ا سدددددددترخاا

. ويددددددددر  
 
 معنويددددددددا

 
البدددددددداحثون ان ذلددددددددك  عددددددددود الدددددددد  انخفدددددددداض درجددددددددة ابعدددددددداد امليددددددددارات النفسددددددددية مددددددددن جيددددددددة و فلددددددددم تحقددددددددق ارتباطددددددددا

الدرجدددددددة املتوسدددددددطة و املتقاربدددددددة لبعدددددددد التوجددددددده نحدددددددو ضدددددددب  الدددددددنفس  للتوجددددددده نحدددددددو ابعددددددداد الفدددددددوق الرياضددددددد ي( مدددددددن جيدددددددة اخدددددددر  

 وابميدددددددة كبددددددددر  
 
تدددددددي عمليددددددددة  لفدددددددرق العينددددددددة وبدددددددو ا مددددددددر الددددددد ي  شددددددددير الددددددد  اندددددددده يجدددددددب ان تعطددددددددى بددددددد ا البعددددددددد بشدددددددكل خدددددددداص دورا

ا عددددددداد النفسدددددد ي ملددددددا ليددددددا مددددددن ايددددددر كبيددددددر عيدددددد  سددددددلوك المعددددددب وادااه تددددددي امللعددددددب كمددددددا ان ا عددددددداد النفسدددددد ي  سدددددداعد تددددددي عمليددددددة 

" البحددددددث عددددددن ا سددددددباب التدددددددي تددددددؤير تددددددي المعدددددددب ومددددددن يددددددم الوصدددددددو  الدددددد  مخطدددددد  ينفددددددد  مددددددن خددددددم  اليدددددددات محددددددددة تددددددي تطويدددددددع 

 تددددددددددي الوصددددددددددو  لقمدددددددددد
 
ة مسددددددددددتويات ا داا سددددددددددواا كددددددددددان عيدددددددددد  مسددددددددددتو  قصددددددددددير املددددددددددد  او وتعددددددددددديل السددددددددددلوك بمددددددددددا  سدددددددددديم ايجابيددددددددددا

 (.11:233طويل املد   

 عنددددددددد مسددددددددتو   5يتاددددددددح مددددددددن الجدددددددددو  رقددددددددم  
 
( بددددددددين بعددددددددد  التوجدددددددده نحددددددددو 0.05( عدددددددددم وجددددددددود عمقددددددددة دالددددددددة معنويددددددددا

ا حسدددددددددددددداس باملسددددددددددددددؤولية( ملقيدددددددددددددداس التوجدددددددددددددده نحددددددددددددددو ابعدددددددددددددداد التفددددددددددددددوق الرياضدددددددددددددد ي وابعدددددددددددددداد امليددددددددددددددارات النفسددددددددددددددية  القدددددددددددددددرة عيدددددددددددددد  

  -القدددددددددرة عيدددددددد  التركيددددددددز ا نتبدددددددداه -القدددددددددرة عيدددددددد  مواجيددددددددة القلددددددددق  -سددددددددترخااا  
 
دافعيددددددددة ا نجددددددددا  الرياضدددددددد ي(ب فلددددددددم تحقددددددددق ارتباطددددددددا

. مددددددددددا عدددددددددددا مددددددددددع بعدددددددددددين اينددددددددددين مددددددددددن ابعدددددددددداد امليددددددددددارات النفسددددددددددية وىي القدددددددددددرة عيدددددددددد  التصددددددددددور 
 
الثقددددددددددة بددددددددددالنفس(. ويددددددددددر   -معنويددددددددددا

ات النفسددددددددية مددددددددن جيددددددددة و الدرجددددددددة املتوسددددددددطة و املتقاربددددددددة لبعددددددددد البدددددددداحثون ان ذلددددددددك  عددددددددود الدددددددد  انخفدددددددداض درجددددددددة ابعدددددددداد امليددددددددار 

التوجدددددددددده نحددددددددددو ضددددددددددب  الددددددددددنفس  للتوجدددددددددده نحددددددددددو ابعدددددددددداد التفددددددددددوق الرياضدددددددددد ي( مددددددددددن جيددددددددددة اخددددددددددر  باسددددددددددت ناا بعدي القدددددددددددرة عيدددددددددد  

 مدددددددددن بدددددددددين ا بعددددددددداد امليدددددددددارات النفسدددددددددية .فبعدددددددددد القددددددددددرة عيددددددددد  التصدددددددددور حيدددددددددث  -التصدددددددددور 
 
الثقدددددددددة بدددددددددالنفس( الددددددددد ي كدددددددددان معنويدددددددددا

عددددددددب تددددددددي ذبنهددددددددا األحددددددددداث والخبددددددددرات واملواقددددددددف السددددددددابقة مسددددددددتخدمة تددددددددي ذلددددددددك كددددددددل حواسدددددددديا املختلفددددددددة مددددددددع تستحضددددددددر كددددددددل   

( أن التصدددددددددور الددددددددد بني اليشددددددددد  ألداا ميدددددددددارات 2000ا دددددددددتراك جميدددددددددع خبراوهدددددددددا وانفعا وهدددددددددا ومشددددددددداعربا. ويشدددددددددير أسدددددددددامة راتدددددددددب  

مددددددددددرات العصددددددددددبية الخاصددددددددددة معينددددددددددة ييددددددددددتو عندددددددددده نشددددددددددان عضددددددددددييب ربمددددددددددا يكددددددددددون محددددددددددددا ولكددددددددددن فائدتدددددددددده تتاددددددددددح تددددددددددي تقويددددددددددة امل

با  ددددددددددارات العصددددددددددبية املرسددددددددددلة مددددددددددن الجيددددددددددا  العصددددددددددبي الدددددددددد  بدددددددددد ه العضددددددددددمت العاملددددددددددة فمعددددددددددب الكددددددددددرة الطددددددددددائرة التددددددددددي يحدددددددددداو  

 تقدددددددان امليدددددددارات الفنيدددددددة بدددددددالكرة الطدددددددائرة يحتددددددداج الددددددد  أداا بددددددد ه امليدددددددارات عشدددددددرات املدددددددرات وىددددددد  بددددددد لك تقدددددددو  وتددددددددعم املمدددددددرات 

ضدددددددددمت املسدددددددددئولة عدددددددددن أداا امليدددددددددارةب والتصدددددددددور يمثدددددددددل  حدددددددددد  الطدددددددددرق التدددددددددي تعمدددددددددل العصدددددددددبية التدددددددددي تسددددددددديطر عيددددددددد  توجيددددددددده الع

عيددددددد  تددددددددعيم بددددددد ه املمدددددددرات العصدددددددبية فالمعدددددددب مدددددددن خدددددددم  استحضدددددددار الصدددددددورة ال بنيدددددددة للميدددددددارة بشدددددددكل مدددددددنظم يدددددددؤد  الددددددد  

تؤكددددددددددد  .. كمددددددددددا  ن بعددددددددددد الثقددددددددددة بددددددددددالنفس لدددددددددده دور كبيددددددددددر و 2:316ا  ددددددددددتراك الفعيددددددددددي لعضددددددددددمت الجسددددددددددم تددددددددددي أداا بدددددددددد ه امليددددددددددارة  

نتددددددددائو دراسددددددددة صدددددددددقي نددددددددور الدددددددددين محمددددددددد والتددددددددي أ ددددددددارت الدددددددد  أن الثقددددددددة بددددددددالنفس مددددددددن امليددددددددارات اليامددددددددة تددددددددي املجددددددددا  الرياضدددددددد ي 

نظددددددددرا لتتييربددددددددا عيدددددددد  أداا المعبددددددددين وأن يقددددددددة الرياضدددددددد ي تددددددددي قدراتدددددددده تمثددددددددل مصدددددددددرا ايجابيددددددددا بامددددددددا لتحقيددددددددق الطاقددددددددة النفسددددددددية 

 (.4:99ا يجابية  

 عندددددددددد مسدددددددددتو   ( عددددددددددم 5يتادددددددددح مدددددددددن الجددددددددددو  رقدددددددددم  
 
( بدددددددددين بعدددددددددد التوجددددددددده نحدددددددددو 0.05وجدددددددددود عمقدددددددددة دالدددددددددة معنويدددددددددا

القددددددددرة  -احتدددددددرام ا خدددددددرين ملقيددددددداس التوجددددددده نحدددددددو ابعددددددداد التفدددددددوق الرياضددددددد ي وابعددددددداد امليدددددددارات النفسدددددددية  القددددددددرة عيددددددد  التصدددددددور 

. مدددددددد -القدددددددددرة عيدددددددد  التركيددددددددز ا نتبدددددددداه -عيدددددددد  مواجيددددددددة القلددددددددق 
 
 معنويددددددددا

 
ا عدددددددددا مددددددددع بعدددددددددين الثقددددددددة بددددددددالنفس(ب فلددددددددم تحقددددددددق ارتباطددددددددا

دافعيدددددددددة ا نجدددددددددا  الرياضددددددددد ي(. ويدددددددددر  البددددددددداحثون ان ذلدددددددددك  -ايندددددددددين مدددددددددن ابعددددددددداد امليدددددددددارات النفسدددددددددية وىي القددددددددددرة عيددددددددد  ا سدددددددددترخاا

 عدددددددود الددددددد  انخفددددددداض درجدددددددة ابعددددددداد امليدددددددارات النفسدددددددية مدددددددن جيدددددددة و الدرجدددددددة املتوسدددددددطة و املتقاربدددددددة لبعدددددددد التوجددددددده نحدددددددو ضدددددددب  

دافعيدددددددة ا نجدددددددا   -ي( مدددددددن جيدددددددة اخدددددددر  باسدددددددت ناا بعدي القددددددددرة عيددددددد  ا سدددددددترخااالدددددددنفس  للتوجددددددده نحدددددددو ابعددددددداد الفدددددددوق الرياضددددددد 

 بددددددددين القدددددددددرة عيددددددد  ا سددددددددترخاا وبعدددددددد التوجدددددددده نحددددددددو ضدددددددب  الددددددددنفسب حيددددددددث 
 
الرياضددددددد ي(. ووجددددددددود عمقدددددددة  يجابيددددددددة دالددددددددة معنويدددددددا

كن الفددددددرد مددددددن يؤكددددددد ان وجددددددود بدددددد ه العمقددددددة ا يجابيددددددة مددددددا أ ددددددار  ليدددددده العديددددددد مددددددن العلمدددددداا أندددددده مددددددن خددددددم  ا سددددددترخاا يددددددتم

ويضدددددددديف محمددددددددود  Relaxed Attentionتوجيدددددددده انتبابدددددددده للعمددددددددل الدددددددد   سدددددددديقوم بدددددددده أي يكددددددددون تددددددددي حالددددددددة انتبدددددددداه مسددددددددتر   
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 عددددددددن كددددددددوكس 
 
( أندددددددده   يمكددددددددن أن يوجددددددددد العقددددددددل القلددددددددق تددددددددي جسددددددددم مسددددددددترخيا حيددددددددث أندددددددده يصددددددددعب أن Cox  1994عنددددددددان نقددددددددم

 ومتدددددددوتر حدددددددا  اسدددددددترخاا جدددددددزا مدددددددن أجدددددددزاا جسدددددددمه اسددددددد
 
 بمعندددددددى أن العصدددددددبية وتدددددددوتر العضدددددددمت يكدددددددون الفدددددددرد عصدددددددبيا

 
ترخاا تامدددددددا

(. وبمددددددددا  ن  يددددددددادة 12:315واألعضدددددددداا غيددددددددر ا راديددددددددة يمكددددددددن تخفيضدددددددديا  ذا أصددددددددبحت العضددددددددمت الييكليددددددددة تددددددددي حالددددددددة اسددددددددترخاا  

( أن ا سدددددددددترخاا يدددددددددؤد  الددددددددد  خفدددددددددئ تدددددددددتيير ا سدددددددددتجابة 1995قددددددددددرة عيددددددددد  ا سدددددددددترخاا حيدددددددددث يوضدددددددددح محمدددددددددد العربدددددددددي  دددددددددمعون  

سددددددددداعدة عيددددددددد  الوصدددددددددو  الددددددددد  املسدددددددددتو  األمثدددددددددل مدددددددددن التدددددددددوتر ومندددددددددع تدددددددددراكم الضدددددددددغ  العصدددددددددبي بواسدددددددددطة للضدددددددددغ  العصدددددددددبي وامل

العمددددددل عيدددددد  الوصددددددو  الدددددد  مسددددددتو  مددددددنخفئ مددددددن التددددددوتر القاعدددددددي والوصددددددو  الدددددد  درجددددددة مددددددن ا سددددددترخاا العميددددددق يقددددددل ف هددددددا 

ث  سددددددداعدبم ذلدددددددك عيددددددد  حيددددددد ( وبددددددد ا مدددددددا يحتددددددداج اليددددددده  عبدددددددوا الكدددددددرة الطدددددددائرة6:66مسدددددددتو  التدددددددوتر عدددددددن املسدددددددتو  القاعددددددددي  

 رفع الروو املعنوية ليم وتحسين مستو  األداا وبالتالي تحقيق الفو .

 بدددددددين دافعيدددددددة ا نجدددددددا  الرياضددددددد ي وبعدددددددد التوجددددددده نحدددددددو ضدددددددب  الدددددددنفسب ويعنددددددددى 
 
ووجدددددددود عمقدددددددة  يجابيدددددددة دالدددددددة معنويدددددددا

الدراسدددددددددة" تتدددددددددتير وتدددددددددرتب   ذلدددددددددك أن ميدددددددددارة دافعيدددددددددة ا نجدددددددددا  الرياضددددددددد ي كميدددددددددارة نفسدددددددددية مميدددددددددزة لمعبدددددددددي الكدددددددددرة الطدددددددددائرة "قيدددددددددد

 دافعيدددددددددددة ا نجدددددددددددا  
 
بدددددددددددبعئ السدددددددددددمات الدافعيدددددددددددة كسدددددددددددمة الحدددددددددددافز والتصدددددددددددميم والصدددددددددددمبة والتدريبيدددددددددددة والضدددددددددددمير الحددددددددددد  وأيضدددددددددددا

 الرياض ي واملسئولية والقيادة.

تكدددددددددون املنافسدددددددددة ف هدددددددددا مدددددددددن أجدددددددددل تحقيدددددددددق أفضدددددددددل مسدددددددددتو  أداا ممكدددددددددن و بدددددددددد أن يتميدددددددددز  فرياضدددددددددة الكدددددددددرة الطدددددددددائرة

 دافعية السابقة لتحقيق ب ا املستو  املطلوب.أفرادبا بالسمات ال

ة املميدددددددزة لمعبدددددددي الكدددددددرة الطدددددددائرة وبددددددد ا مدددددددا يؤكدددددددد لندددددددا مدددددددد  ارتبدددددددان ميدددددددارة دافعيدددددددة ا نجدددددددا  الرياضددددددد ي كميدددددددارة نفسدددددددي

تددددددددي أندددددددده مددددددددن خددددددددم  املمحظددددددددة  Ogiliveواملسددددددددابمة تددددددددي ا نجددددددددا  الرياضدددددددد ي ويتمشدددددددد ى ذلددددددددك ا سددددددددتيتاج مددددددددع مددددددددا أكددددددددده أوجيلفددددددددي 

قددددددددابمت ال خصددددددددية والبحددددددددوث التدددددددددي تمددددددددت وأجريددددددددت للصددددددددفوة مدددددددددن الرياضدددددددديين وبدراسددددددددة البروفيددددددددل النفسددددددددد ي املوضددددددددوعية وامل

 (8:13للرياضيين تي املستويات العالية أتاح تميزبم بالخصائ  والسمات النفسية. 

 االستنتاجات والتوصيات : -4

 االستنتاجات:  4-1

مدددددددددا أمكدددددددددن التوصدددددددددل  ليددددددددده مدددددددددن نتدددددددددائو أمكدددددددددن تدددددددددي حددددددددددود عيندددددددددة البحدددددددددث واليشدددددددددان الرياضددددددددد ي املختدددددددددار ومدددددددددن خدددددددددم  

 -التوصل  ل  ا ستيتاجات التالية:

 امليارات النفسية جميعيا وابعاد التفوق الرياض ي جميعيا كانت تي حدود الوس  . 1

 بددددددددين بعد التوجدددددددده نحددددددددو ضددددددددب  الددددددددنفس( ملقيدددددددداس التفددددددددوق الرياضدددددددد ي وابعدددددددداد امليددددددددارات  2
 
عدددددددددم وجددددددددود عمقددددددددة دالددددددددة معنويددددددددا

القدددددددددددددرة عيدددددددددددد  التركيددددددددددددز  -القدددددددددددددرة عيدددددددددددد  مواجيددددددددددددة القلددددددددددددق  -القدددددددددددددرة عيدددددددددددد  ا سددددددددددددترخاا -التصددددددددددددور  النفسددددددددددددية  القدددددددددددددرة عيدددددددددددد 

 دافعية ا نجا  الرياض ي( كون مستو  العينة قريب من املتوس . -الثقة بالنفس -ا نتباه

 بدددددددددين بعدددددددددد التوجددددددددده نحدددددددددو ا حسددددددددداس باملسدددددددددؤولية ملقيددددددددداس التفدددددددددوق الرياضددددددددد ي وابعددددددددداد  3
 
عددددددددددم وجدددددددددود عمقدددددددددة دالدددددددددة معنويدددددددددا

دافعيددددددددددة  -القددددددددددرة عيددددددددد  التركيددددددددددز ا نتبددددددددداه -القدددددددددددرة عيددددددددد  مواجيدددددددددة القلددددددددددق  -يدددددددددارات النفسدددددددددية  القدددددددددددرة عيددددددددد  ا سدددددددددترخااامل

. مدددددددا عددددددددا مدددددددع بعددددددددين ايندددددددين مدددددددن ابعددددددداد امليدددددددارات النفسدددددددية وىي القددددددددرة 
 
 معنويدددددددا

 
ا نجدددددددا  الرياضددددددد ي(ب فلدددددددم تحقدددددددق ارتباطدددددددا

 ستو  متوس  من امليارات النفسية.الثقة بالنفس( مما يد  عي  امتمك العينة م -عي  التصور 

 بددين بعددد التوجدده نحددو احتددرام ا خددرين ملقيدداس التفددوق الرياضدد ي وابعدداد امليددارات النفسددية  4
 
عدددم وجددود عمقددة دالددة معنويددا

. -القدرة عي  التركيز ا نتباه -القدرة عي  مواجية القلق  - القدرة عي  التصور 
 
 معنويدا

 
 الثقة بالنفس(ب فلم تحقق ارتباطدا

 دافعية ا نجا  الرياض ي(. -ما عدا مع بعدين اينين من ابعاد امليارات النفسية وىي القدرة عي  ا سترخاا
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 التوصيات :  4-2

  تي حدود ما أمكن التوصل  ليه من استيتاجات يمكن التوصية بما يي  :

او وتحقيددددددددددق أفضددددددددددل النتددددددددددائو ا ستر دددددددددداد بتبميددددددددددة امليددددددددددارات النفسددددددددددية وابعدددددددددداد التفددددددددددوق الرياضدددددددددد ي كتحددددددددددد عوامددددددددددل النجدددددددددد 1

 الرياضية.

 ا ستعانة باألخصا ي النفس ي الرياض ي والتيسيق بينه وبين املدرب لنجاو العملية التدريبية. 2

ضددددددددرورة قيدددددددددام األخصددددددددا ي النفسددددددددد ي الرياضددددددددد ي بتنميددددددددة وتطدددددددددوير امليدددددددددارات النفسددددددددية و سدددددددددمة التوجددددددددده نحددددددددو ابعددددددددداد التفدددددددددوق  3

بددددددددالتعرف عيدددددددد  نددددددددوا ي القددددددددوة والضددددددددعف وممحظددددددددة تطوربددددددددا ومواصددددددددلة مددددددددع ا بتمددددددددام  الرياضدددددددد ي لمعبددددددددي الكددددددددرة الطددددددددائرة

 تقييميا.

أن يقددددددددددوم األخصددددددددددا ي النفسدددددددددد ي الرياضدددددددددد ي بتدددددددددددريب امليددددددددددارات النفسددددددددددية و سددددددددددمة التوجدددددددددده نحددددددددددو ابعدددددددددداد التفددددددددددوق الرياضدددددددددد ي  4

 لمعبين بما يتناسب مع أعماربم و مستوياوهم.

عيدددددددد  امليدددددددارات النفسددددددددية و سدددددددمة التوجدددددددده نحددددددددو   جدددددددراا دراسددددددددات أخدددددددر  مشددددددددا هة عيدددددددد   عبدددددددي األنشددددددددطة األخدددددددر  للتعددددددددرف 5

 ابعاد التفوق الرياض ي لكل نشان من ب ه األنشطة املختلفة.

 املصادر

 (.2000أسامة كامل راتب : تدريب امليارات النفسية ب  دار الفكر العربي ب القابرة ب  1

 (.2000أسامة كامل راتب: علم نفس الرياضة ب  دار الفكر العربيب القابرة ب 2

 القدددددددددددددددابرة  مين بلدددددددددددددددوم ولخدددددددددددددددرون؛ تقيددددددددددددددديم الطالدددددددددددددددب التجمي دددددددددددددددي والتكويني ترجمة(محمدددددددددددددددد نبيدددددددددددددددل نوفدددددددددددددددل واخدددددددددددددددرونبييدددددددددددددددا 3

 (.1983املصري الحديثب باملكتب

 (.2008رمضان ياسين :علم النفس الرياض ي ب  دار اسامة لليشر والتو يعب عمان ب  4

 (.1990غدادب مطبعة التعليم العالي ب ب صباو حسين ال جييي واخرون: التقويم والقياس 5

 صدقي نور الدين: العمقة بين ا تجاه النفس ي والثقة الرياضية كسمة وكحالة لد   عبي كرة القدم : 6

 املجلددددددددددددة العلميددددددددددددة للتربيددددددددددددة والرياضددددددددددددة باملددددددددددددؤتمر العل ددددددددددددي للرياضددددددددددددة واملبدددددددددددداد  ا وملبيددددددددددددة والتراكمددددددددددددات والتحدددددددددددددياتب كليددددددددددددة  7

 (ب.1994التربية الرياضية للبنين بالقابرة بجامعة حلوانب

 (.1999عاد  عبدالبصير :التدريب الرياض ي والتكامل بين النظرية والتطبيقب  مركز الكتاب لليشرب القابرة ب 8

عصدددددددددددام محمدددددددددددد عبدددددددددددد الرضدددددددددددا : ا مدددددددددددن النفسددددددددددد ي وعمقتددددددددددده بمسدددددددددددتو  ا سدددددددددددتثارة ا نفعاليدددددددددددة لدددددددددددد   عبدددددددددددي كدددددددددددرة السدددددددددددلة  9

 (.2002 رسالة ماجستير بجامعة املوصل بكلية التربية الرياضيةب

متدددددددددددر  100حمددددددددددد حسدددددددددددن عددددددددددمويب كمدددددددددددا  الدددددددددددين عبددددددددددددالرحمنب عمددددددددددداد الدددددددددددين عبددددددددددداس: ا عددددددددددداد النفسددددددددددد ي تددددددددددي فعاليدددددددددددة م 10

 (.2003تطبيقات( ب مركز الكتاب لليشرب القابرةب  – نظريات 

 (1998 موسوعة ا ختبارات النفسية للرياضيين ب  مركز الكتاب لليشر ب القابرةب محمد حسن عموي: 11

 (.1998 دار الفكر العربي ب القابرةب 1ريب الرياض ي الحديث ب نمفتي  برابيم حماد: التد 12

ود دددددددددددع ياسدددددددددددين محمدددددددددددد و حسدددددددددددن محمدددددددددددد عبدددددددددددد: التطبيقدددددددددددات ا حصدددددددددددائية واسدددددددددددتخدام الحاسدددددددددددوب تدددددددددددي البحدددددددددددوث التربيدددددددددددة  13

 (.1999املوصلب دار الكتاب للطباعة واليشرب(الرياض يب

 ( .2002لطباعة واليشرب القابرة ب دار الفكر ل 1يوسف قطامي وعبد الرحمن عدس: علم النفس العام بن 14
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 اختبارات امليارات النفسية تي الرياضة (1ملحق )

 

 : اليامة ل داا الرياض ي وىي (النفسية استخبارات امليارات العقلية لقياس بعئ الجوانب العقلية 

 القدرة عي  ا سترخاا -  القدرة عي  التصور  -

   مواجية القلقالقدرة عي - قدرة عي  التركيز ا نتباهال -

 دافعية ا نجا  الرياض ي -   ثقة بالنفسال -

 

 التعليمات :

فيمددددددددا ييددددددددي بعددددددددئ العبددددددددارات التددددددددي قددددددددد تصددددددددف سددددددددلوكك أب اتجابددددددددك تددددددددي املنافسددددددددة الرياضددددددددية أو التدددددددددريب الرياضدددددددد ي 

 أو اليشان الرياض ي بصفة عامة .

عبدددددددارة بحيدددددددث يدددددددد  مدددددددد  انطبددددددداق املطلدددددددوب قدددددددرااة كدددددددل عبدددددددارة بدقدددددددة تامدددددددة ب ووضدددددددع دائدددددددرة حدددددددو  أي رقدددددددم عيددددددد   سدددددددار ال -

 ب ه العبارة عي  حالتك .

   توجد  جابات  حيحة وأخر  خاطئة ألن كل  عب يختلف عن األخر ب وانما امليم بو صدق  جابتك مع نفسك . -

   تترك أي عبارة بدون  جابة . -

 الدرجة العبارات ت

 6 5 4 3 2 1 استطيع أن أقوم بتصور أي ميارة حركية تي مخيلتي بصورة واضحة 1

 كيف أقوم با سترخاا تي األوقات الحساسة من املباراة 2
 
 6 5 4 3 2 1 أعرف جيدا

 6 5 4 3 2 1 أفكار كثيرة تدور تي ذبني أيناا ا تراكي تي املباراة وتتدخل تي تركيز انتباىي 3

 باحتما  بزيمتي تي املنافسة التي ا ترك ف ها 4
 
 6 5 4 3 2 1 أ عر غالبا

 6 5 4 3 2 1 رك تي جميع املنافسات وأفكاري كليا تتضمن الثقة تي نفس يا ت 5

 لب   أق  ى جيد 6
 
 6 5 4 3 2 1 قبل ا تراكي تي املنافسة أكون معد نفسيا

 6 5 4 3 2 1 استطيع تي مخيلتي تصور أدا ي ليحركات دون أن أقوم بتدائها فعم 7

 6 5 4 3 2 1 عضمتي تكون متوترة قبل ا تراكي تي املنافسة 8

 6 5 4 3 2 1 يضايقني عدم قدرتي عي  تركيز انتباىي تي ا وقات الحساسة من املباراة 9

 6 5 4 3 2 1 أخش ى من عدم ا جادة تي اللعب أيناا املباراة 10

 6 5 4 3 2 1 عندما   تكون نتيجة املباراة تي صالحي فإن يقتي تي نفس ي تقل كلما قاربت املباراة عي  ا نبهاا 11

 ا  تراك تي املباريات الحساسة واليامة 12
 
 6 5 4 3 2 1 أفضل دائما

 6 5 4 3 2 1 يصعب عي  أن أتصور تي مخيلتي ما سوف أقوم به من أداا حركي 13

 6 5 4 3 2 1 من السيولة باليسبة لي قدرتي عي  استرخاا عضمتي قبل ا تراكي تي املنافسة 14

 6 5 4 3 2 1 درة عي  التركيز ا نتباه تي بعئ أوقات املباراةمشكلتي ىي فقداني للق 15

 6 5 4 3 2 1 عندما ا ترك تي منافسة فإنني أ عر باملزيد من القلق 16

 6 5 4 3 2 1 طو  فترة املنافسة استطيع ا حتفا  بدرجة عالية من يقتي تي نفس ي 17

 استثارة حمار ي بنفس ي أيناا املباراة 18
 
 6 5 4 3 2 1 استطيع دائما

 بعملية تصور ملا سوف أقوم به من أداا تي املنافسة التي سوف أ ترك ف ها 19
 
 6 5 4 3 2 1 أقوم دائما

20 
مددددن صددددفاتي الواضددددحة قدددددرتي عيدددد  وهدئددددة واسددددترخاا نفسدددد ي بسددددرعة قبددددل ا ددددتراكي تددددي منافسددددة 

 رياضية
1 2 3 4 5 6 
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 الدرجة العبارات ت

 6 5 4 3 2 1 عي  تشتيت انتباىي تي امللعب األحداث أو الضوضاا التي تحدث خارج امللعب تساعد 21

 6 5 4 3 2 1 ييتابني ا نزعاج عندما ارتكب بعئ ا خطاا أيناا املنافسة 22

 6 5 4 3 2 1 أعاني من عدم يقتي تي أداا بعئ امليارات الحركية أيناا ا تراكي تي املنافسة 23

 بتنني أقوم بب   أق  ى جيدي طوا  فترة امل 24
 
 6 5 4 3 2 1 نافسةأ عر دائما

 

 مقياس التوجه نحو أبعاد التفوق الرياض ي (2ملحق )

بددددددددد ا املقيددددددددداس يقددددددددديس يميدددددددددة ابعددددددددداد با ضدددددددددافة الددددددددد  الدرجدددددددددة الكليدددددددددة للمقيددددددددداس التدددددددددي تشدددددددددير الددددددددد  توجددددددددده الفدددددددددرد نحدددددددددو 

 -الرياضة بصفة عامة ونحو التفوق الرياض ي ب وأبعاد القياس تي الصورة ىي :

 التوجه نحو ضب  النفس . 1

 توجه نحو ا حساس باملسؤولية .ال 2

 التوجه نحو احترام األخرين . 3

 التعليمات :

فيمدددددددددا ييدددددددددي بعدددددددددئ العبدددددددددارات املرتبطدددددددددة بدددددددددبعئ املواقدددددددددف الرياضدددددددددية ب املطلدددددددددوب مندددددددددك أن تحددددددددددد تدددددددددي ورقدددددددددة ا جابدددددددددة 

 -مد  موافقتك أو عدم موافقتك عي  كل عبارة بالصورة التالية :

 (1    ة ب أرسم دائرة حو  الرقم ذا كنت توافق بدرجة كبيرة عي  العبار  -

 (2      ذا كنت توافق عي  العبارة ب أرسم دائرة حو  الرقم -

 (3    ذا كنت  تستطيع اتخاذ قرار املوافقة أو عدم املوافق ارسم دائرة حو  الرقم -

 (4      ذا كنت غير موافق عي  العبارة ب ارسم دائرة حو  الرقم -

 (5     ب أرسم دائرة حو  الرقم ذا كنت غير موافقة بدرجة كبيرة  -

 

 أبعاد التفوق الرياض ي

 الدرجة العبارات ت

 5 4 3 2 1 من الصعوبة الجمع بين التفوق الرياض ي والتحصيل الدرار ي 1

 5 4 3 2 1 يجب رفع الكلفة بينك وبين املدرب بحيث تستطيع أن تناديه باسمه األو  مثل األصدقاا أو الزمما 2

 عني فتنني انبهز ب ه الفرصة أحيانا لليزار مع بعئ الزمماأيناا التدريب  3
 
 5 4 3 2 1 عندما يكون املدرب بعيدا

 5 4 3 2 1 نقد املدرب لك  عني أنه يتحداك 4

 5 4 3 2 1 ليس من مسؤولية المعب ترك  جرة خلع املمبس مرتبة كما كانت 5

 عي  الفريق األخر فيمكنك ال 6
 
 5 4 3 2 1 تر ي تي اللعب ذا كان فريقك متقدما

 5 4 3 2 1 لديك الحق تي أن تغضب وتثور  ذا استبدلك املدرب بمعب أخر قبل أب تثبت وجودك تي امللعب 7

 5 4 3 2 1 عي  الرياض ي أن يخضع لنظام تغ ية معين ليلة املباراة فق  8

 5 4 3 2 1  ذا كنت   أفضل  مييي فإنني أدجابله تي امللعب وخارجه 9

 5 4 3 2 1 يجب عي  الرياض ي  ن يحترم جميع مدربيه 10

 5 4 3 2 1 التحكم تي ا نفعا ت يقلل من مستو  المعب 11

 5 4 3 2 1 املتفرجون  ساعدون المعب عي  فقد أعصابه 12

 تي بزيمة الفرق الرياضية 13
 
 5 4 3 2 1 يتسبب الحكام أحيانا
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 الدرجة العبارات ت

 5 4 3 2 1 اته البدنيةيجب عي  الرياض ي أن  عرف مستو  قدر  14

 أن أعتبره صديقي 15
 
 5 4 3 2 1 املنافس تي اللعب   يمكن ابدا

 يجب أب تحارب األخرين 16
 
 ناجحا

 
 5 4 3 2 1 لكي تكون  عبا

 5 4 3 2 1 السباب والشتائم تساعد عي  تفريغ انفعا ت المعب 17

 5 4 3 2 1 يجب عي  المعب نقد  مماه بقسوة 18

 5 4 3 2 1 دوات الرياضية التي تتلف وتتكسر يمكن استبداليا بسيولةا   19

 5 4 3 2 1 تي معظم ا حيان   ستطيع المعب التحكم تي انفعاله نحو  ي اا منافسه 20

21 
 تدددددي  –المعددددب املددددابر بغدددددئ النظددددر عدددددن عدددددم قدرتدددده تدددددي السدددديطرة عيددددد  أعصددددابه 

 
ييبغددددي   دددددراكه غالبددددا

 املباريات
1 2 3 4 5 

22  
 
 شجاعا

 
 5 4 3 2 1 المعب ال ي يحاو  تعمد  صابة منافسه أعتبره  عبا

 5 4 3 2 1 المعب املابر   يصادق المعب أقل منه مستو  تي اللعب 23

 5 4 3 2 1 المعب الجيد بو ال ي  ستطيع التحكم تي انفعا ته أيناا املواقف العصبية تي املباراة 24

25  
 
 5 4 3 2 1 طلبات غير معقولة املدربون يطلبون دائما

 5 4 3 2 1 يجب عي  المعب عدم ب   أق  ى جيد أيناا التدريب 26

 5 4 3 2 1 المعب الناجح   يطيع    أوامر املدرب فق  27

 عندما تشتد الرقابة عليه من املنافسين 28
 
 5 4 3 2 1 المعب املابر يرتبك كثيرا

 5 4 3 2 1 باراة بدون ب   جيد ي كرالرياض ي املمتا  يمكنه كسب امل 29

 أن يكون رياض ي ناجح 30
 
 5 4 3 2 1 ال خ  ال ي يحترم املنافسين    ستطيع غالبا

 5 4 3 2 1 الصبر وضب  النفس من مميزات المعب املتفوق  31

 بممبس اللعب 32
 
 5 4 3 2 1 المعب الناجح    عتني غالبا

 5 4 3 2 1 ي دراستي أطلب من املدرب محاولة التوس  لتحسين درجاتيعند حصولي عي  درجات منخفضة ت 33

 أخطاا ضدي لم أرتكاها 34
 
 5 4 3 2 1 يحتسب الحكام غالبا

35  
 
 5 4 3 2 1 ييبغي عليك اللعب حتى لو كنت مريضا

 5 4 3 2 1 من املناسب عدم ذكر محاسن المعبين ا خرين 36

 5 4 3 2 1 مساعدته عي   سقان غضبه عي  املنافسينعندما يثور  ميلك تي اللعب يجب  37

 5 4 3 2 1 من الخطت يقبل اليزيمة بروو طيبة 38
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41 
 تدددي الدراسدددة أو العمدددل ألنهدددم يقضدددون املزيدددد مدددن الوقدددت تدددي ي

 
جدددب عيددد  الرياضددديين عددددم ا نتظدددام يوميدددا

 التدريب وا  تراك تي املنافسات
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 بعض خطط دفاع املنطقة الفرقي لالعبي كرة السلة الشباب في تعلم أثر تمرينات خططية
 

 2أ.م.د مهند نزار كزار,  1م.د فاضل محمد ع س
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -بل جامعة با -العراق  1
 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة -كلية املستقبل الجامعة  -العراق  2

 

تضددددددددمن مقدمددددددددة البحددددددددث و أبميتدددددددده واملشددددددددكلة التددددددددي تجسدددددددددت تددددددددي ممحظددددددددة الباحددددددددث لعدددددددددم ابتمددددددددام اغلددددددددب املدددددددددربين 

ة لددددددددددفاع كدددددددددرة السدددددددددلة ب ممدددددددددا يولدددددددددد ضدددددددددعفا عامدددددددددا و المعبدددددددددين مدددددددددن دون قصدددددددددد بالتددددددددددريب الجددددددددددي عيددددددددد  الجواندددددددددب التكتيكيددددددددد

بددددددددتداا الدددددددددفاع الفرقددددددددي . لدددددددد ا ذبددددددددب البدددددددداحثون الدددددددد  دراسددددددددة بدددددددد ه املشددددددددكلة و الحددددددددد مددددددددن أسددددددددباب الضددددددددعف لفددددددددرق كددددددددرة سددددددددلة 

الشدددددددددددددباب بالجواندددددددددددددب الخططيدددددددددددددة مدددددددددددددن خدددددددددددددم  اعدددددددددددددداد بعدددددددددددددئ التمريندددددددددددددات الخططيدددددددددددددة الخاصدددددددددددددة بتكتيدددددددددددددك الددددددددددددددفاع الفرقدددددددددددددي 

 للمنطقة لمعبين الشباب .

 داف البحث عي  ما ييي:وجاات أب

 الفرقي لمعبي كرة سلة الشباب . التعرف عي  بعئ خط  دفاع املنطقة -

 بعئ خط  دفاع املنطقة الفرقي لمعبي كرة السلة الشباب. تي تعلم  عداد تمرينات خططية -

 التعرف عي  تتيير التمرينات الخططية تي تطوير بعئ خط  دفاع املنطقة لمعبي كرة سلة الشباب . -

 .كرة السلةب  دفاع املنطقة الفرقيب  تمرينات خططية:  لكلمات املفتاحيةا

 

The effect of tactical exercises in learning some different zone defense plans for 

young basketball players 
The introduction to the research, its importance and the problem embodied in the researcher's 

observation included the unintended lack of interest of most coaches and players in serious training on the 

tactical aspects of basketball defense, which generates a general weakness in the performance of team defense. 

Therefore, the researchers went to study this problem and reduce the causes of weakness for youth basketball 

teams in tactical aspects by preparing some tactical exercises for the team defense tactic of the region for young 

players. 

The research objectives were as follows: 

- Getting to know some regional defense plans for the youth basketball players. 

- Preparing tactical exercises in learning some different zone defense plans for young basketball players. 

- Identifying the effect of tactical exercises in developing some regional defense plans for young basketball 

players 

Keywords: tactical exercises, team defense, basketball. 
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 التعريف بالبحث :  -1

بددددددددددأت دو  العددددددددددالم بتنددددددددددخير جميددددددددددع ا مكانددددددددددات و القدددددددددددرات مدددددددددن اجددددددددددل الوصددددددددددو  الدددددددددد  املسددددددددددتو  العددددددددددالي ب فددددددددددالتطور 

ضددددددددم املسدددددددتمر تددددددددي جميددددددددع ا لعدددددددداب الرياضدددددددديه  عتمدددددددد عيدددددددد  تطددددددددور اعددددددددداد المعبددددددددين مدددددددن جميددددددددع النددددددددوا ي البدنيددددددددة و املياريددددددددة ف

عددددددددن الخططيددددددددة و النفسددددددددية و التربويددددددددة مددددددددن اجددددددددل النجدددددددداو و الوصددددددددو  الدددددددد  املسددددددددتو  العددددددددالي ب و بدددددددد ا   يددددددددتتي ا  عددددددددن طريددددددددق 

 استخدام املناهج التدريبية الحديثة .

ولعبددددددددة كددددددددرة السددددددددلة واحدددددددددة مددددددددن ا لعدددددددداب الفرقيددددددددة التددددددددي تحتدددددددداج الدددددددد  مجيددددددددود عددددددددالي طيلددددددددة اوقددددددددات املبدددددددداراة نظددددددددرا ملددددددددا 

بددددددددوتيرة عاليدددددددددة  صدددددددددية تختلددددددددف عددددددددن بدددددددداقي ا لعددددددددداب اذ ان اللعبددددددددين لددددددددد هم ميددددددددام و واجبدددددددددات مسددددددددتمرةليدددددددد ه اللعبددددددددة مددددددددن خصو 

متناوبدددددددددددة بدددددددددددين الددددددددددددفاع و الرجدددددددددددوم و  ددددددددددديدت السدددددددددددنوات ا خيدددددددددددرة تطدددددددددددورا ميحو دددددددددددا تدددددددددددي بددددددددددد ه اللعبدددددددددددة اذ تعدددددددددددددت اسددددددددددداليب و 

دفاع الفعدددددددددا  سدددددددددمة ا دددددددددكا  الرجدددددددددوم ممدددددددددا دعدددددددددا الددددددددد  تعددددددددددد و تندددددددددوع اسددددددددداليب و ا دددددددددكا  الددددددددددفاع ب اصدددددددددبح التتكيدددددددددد عيددددددددد  الددددددددد

واضددددددددحة مددددددددن سددددددددمات كددددددددرة السددددددددلة الحديثددددددددة و يددددددددر  العديددددددددد مددددددددن املدددددددددربين ان الطريددددددددق ا مثددددددددل للفددددددددو  باملبدددددددداراة يتحقددددددددق مددددددددن 

خدددددددددم  الددددددددددفاع الددددددددديقظ فدددددددددالفريق الددددددددد ي يمتلدددددددددك دفاعدددددددددا متماسدددددددددكا يدددددددددتحكم الددددددددد  حدددددددددد كبيدددددددددر تدددددددددي مخرجدددددددددات املبددددددددداراة ب و تكمدددددددددن 

 طن الضعف و القوة .ابمية البحث تي تقييم الدفاع بشكل موضواي ملوا

ان طبيعددددددددددة  عبددددددددددي كددددددددددرة السددددددددددلة تعتمددددددددددد عيدددددددددد  مدددددددددديليم الدددددددددد  الرجددددددددددوم و تطددددددددددوير امليددددددددددارات بدددددددددد مشةةةةةةةةةةكلة البحةةةةةةةةةةثتكمددددددددددن 

الرجوميدددددددددددة ليددددددددددد ا اصدددددددددددبح تددددددددددددريب الددددددددددددفاع مياريدددددددددددا و خططيدددددددددددا مدددددددددددن املشددددددددددداكل التدددددددددددي تواجيدددددددددددة املددددددددددددربين و المعبدددددددددددين ب كمدددددددددددا ان 

لشدددددددداب الدددددددد ي يتشدددددددددوق الدددددددد  التعامددددددددل مدددددددددع الكددددددددرة ب و لقدددددددددرب التدددددددددريب عيدددددددد  الددددددددددفاع قددددددددد يكددددددددون يقددددددددديم عيدددددددد  نفسددددددددية المعدددددددددب ا

الباحدددددددددددث مدددددددددددن الوسددددددددددد  الرياضددددددددددد ي للعبدددددددددددة كدددددددددددرة السدددددددددددلة  حدددددددددددظ عددددددددددددم ابتمدددددددددددام اغلدددددددددددب املددددددددددددربين المعبدددددددددددين مدددددددددددن دون قصدددددددددددد 

بالتدددددددددريب الجدددددددددي عيدددددددد  الجوانددددددددب التكتيكيددددددددة لدددددددددفاع كددددددددرة السددددددددلة ب ممددددددددا يولددددددددد ضددددددددعف بدددددددداداا الدددددددددفاع الفرقددددددددي ب لدددددددد ا ذبددددددددب 

ملشددددددددكلة و الحددددددددد مددددددددن اسددددددددباب الضددددددددعف لفددددددددرق كددددددددرة السددددددددلة الشددددددددباب بالجوانددددددددب الخططيددددددددة مددددددددن الباحددددددددث الدددددددد  دراسددددددددة بدددددددد ه ا

خددددددددددددددم  اعددددددددددددددداد بعددددددددددددددئ التمرينددددددددددددددات الخاصددددددددددددددة بتكتيددددددددددددددك الدددددددددددددددفاع الفرقددددددددددددددي للمنطقددددددددددددددة و فاعليددددددددددددددة اداا اداا بعددددددددددددددئ امليددددددددددددددارات 

 الدفاعية لمعبي كرة السلة الشباب كمحاولة جادة للرفع من مستو  المعبين تي الدفاع الفرقي .

 :ال   البحث هدف

 الفرقي لمعبي كرة سلة الشباب .  التعرف عي  بعئ خط  دفاع املنطقة -

 بعئ خط  دفاع املنطقة الفرقي لمعبي كرة السلة الشباب.  تي تعلم  عداد تمرينات خططية -

 التعرف عي  تتيير التمرينات الخططية تي تطوير بعئ خط  دفاع املنطقة لمعبي كرة سلة الشباب . -

لمعبددددددددددي كددددددددددرة السددددددددددلة  للتمرينددددددددددات الخططيددددددددددة تددددددددددتيير ايجددددددددددابي تددددددددددي تطددددددددددوير الحددددددددددا ت الدفاعيددددددددددة ان انباحثةةةةةةةةةةفتةةةةةةةةةةرض الا

 الشباب . 

 مجا ت البحث : 

 .(2021 – 2020 ( للموسم الرياض ي 18-16 املجا  البشري : المعبون الشباب تي نادي الحلة الرياض ي باعمار 

 20/6/2021 - 14/11/2020املجا  الزماني :املدة الزمنية 

 تي بابل . املجا  املكاني : قاعة مديرية الربية ل لعاب الرياضيه

 

 

 

 

 

 

 



 Vol.15 - No.3 - 2022  298-304  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 300 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 منهجية البحث وإجراءاته امليدانية : -2

 منهج البحث : 2-1

اعتمددددددددددددددد الباحددددددددددددددث املددددددددددددددنرج التجريبددددددددددددددي بتصددددددددددددددميم "املجموعددددددددددددددات املتكافئددددددددددددددة" لكوندددددددددددددده يددددددددددددددتمام مددددددددددددددع طبيعددددددددددددددة املشددددددددددددددكلة 

 املدروسة .

 جريبي لعينة البحثيبين التصميم الت (1جدول )

 مجتمع البحث : 2-2

" ن مجتمدددددددددددع البحدددددددددددث يبدددددددددددين جميدددددددددددع مفدددددددددددردات الظدددددددددددابرة التدددددددددددي يدرسددددددددددديا الباحدددددددددددث " لددددددددددد ا تحددددددددددددد املجتمدددددددددددع بدددددددددددالمعبين 

بالطريقدددددددة العمديدددددددة  دددددددباب ندددددددادي الحلدددددددة البدددددددالغ  الشدددددددباب املشددددددداركين تدددددددي الددددددددوري العراقدددددددي بكدددددددرة السدددددددلة و قدددددددد اختدددددددار الباحدددددددث

 عبدددددددددددددا كمجموعدددددددددددددة  (8 ة تجريبيدددددددددددددة و  دددددددددددددباب ندددددددددددددادي التضدددددددددددددامن النجفدددددددددددددي و البدددددددددددددالغ عدددددددددددددددبم  عبدددددددددددددا كمجموعددددددددددددد (8 عدددددددددددددددبم 

 من مجتمع البحث . (%66ضابطة حيث  كلوا نسبة  

 الوسائل واألجهزة واألدوات املستخدمة في البحث :  2-3

 وسائل جمع البيانات  2-3-1

 املمحظة -

 ا ختبارات والقياس  -

 (2ميحق   املقابمت ال خصية -

 .  (1 لقياس فاعلية بعئ امليارات الدفاعية امليحق استبانة  -

 . (2  امليحق استبانة لقياس األداا الخططي لدفاع املنطقة الفرقي -

 إجراءات البحث امليدانية 2-3

 ( 3-2قام الباحث بتعداد التمرينات خططية الخاصة بدفاع املنطقة الفرقي بتشكيل  

 التجربة االستطالعية 2-3-1

تدددددددي السدددددددداعة الثالثددددددددة عصدددددددرا عيدددددددد  قاعددددددددة  5/3/2013اا التجربددددددددة ا سددددددددتطمعية تدددددددي يددددددددوم الثميدددددددداا قدددددددام الباحددددددددث بدددددددتجر 

 مديرية التربية تي محافظة بابل .

 تكافؤ املجموعات  2-3-2

قدددددددددددام الباحدددددددددددث بدددددددددددإجراا التكدددددددددددافؤ ملجمدددددددددددوعتي البحدددددددددددث التجريبيدددددددددددة و الضدددددددددددابطة لمختبدددددددددددارات القبليدددددددددددة و التدددددددددددي تمثلدددددددددددت 

 موعتي البحث التجريبية و الضابطة عي  قاعة مديرية التربية تي محافظة بابلبتصوير مباراة تجريبية بين مج

 

 

 

 

 

 اختبار بعدي معالجه تجريبية اختبار قبيي ملجموعةا

 التجريبية

تحليل مباريات كرة السلة لفئة 

الشباب للتعرف عي  ا داا الخططي 

 الفرقي لعينة البحث

التمرينات املعدة من قبل 

خط  دفاع  الباحث لتعلم

 املنطقة الفرقي

تحليل مباريات كرة السلة لفئة 

تعرف عي  ا داا الخططي الشباب لل

 الفرقي لعينة البحث

 الضابطة

تحليل مباريات كرة السلة لفئة 

الشباب للتعرف عي  ا داا الخططي 

 الفرقي لعينة البحث

املنرج املعد من قبل املدرب 

الخاص بدفاع املنطقة الفرقي 

 (3-2بتشكيل  

تحليل مباريات كرة السلة لفئة 

طي الشباب للتعرف عي  ا داا الخط

 الفرقي لعينة البحث
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 يبين تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية و الضابطة لخمس مراكز و فاعلية األداا الدفااي  (2)جدول 

 املعالم ا حصائية
 املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية

 العينة

قيمة مان 

وتني 

 املحسوبة

ان قيمة م

وتني 

 الجدولية

الد لة 

 الوسي  ا حصائية
ا نحراف 

 الربي ي
 الوسي 

ا نحراف 

 الحا ت الدفاعية ت الربي ي

 0,65 30,3 1,85 40,3 املساعدة الدفاعية 1
5 

 غير معنوي  صفر 2

 غير معنوي  صفر 3 0,65 10 1,5 10 التناوب تي املوقع 2

 اذ ان حساب الدرجة يكون للمركز و ليس لمعب  (5 راكز اللعب فيكون  جم العينة وباليسبة مل (8 * جم العينة 

 االختبارات القبلية  2-3-3

قددددددددددددام الباحددددددددددددث بددددددددددددإجراا يددددددددددددمث مباريددددددددددددات لعينددددددددددددة البحددددددددددددث و تكددددددددددددون بدددددددددددد ه املباريددددددددددددات عيدددددددددددد  يددددددددددددمث مسددددددددددددتويات و ذلددددددددددددك 

تحليدددددددل املباريدددددددات مدددددددن قبدددددددل السدددددددادة الخبدددددددراا لضدددددددمان دقدددددددة النتدددددددائو و تدددددددم تصدددددددوير املباريدددددددات بكددددددداميرة الفيدددددددديو بعدددددددد ذلدددددددك يدددددددتم 

-12-10 ئددددددددددددددة الشددددددددددددددباب بتدددددددددددددداري لف (نددددددددددددددادي التضددددددددددددددامن ب نددددددددددددددادي كددددددددددددددربما ب نددددددددددددددادي الكفددددددددددددددل ب و كانددددددددددددددت املباريددددددددددددددات الددددددددددددددثمث مددددددددددددددع 

14/11/2020. 

 التجربة الرئيسية  2-3-4

 التمرينات الخاصة 2-3-5

  (1,2,3)االسبوع االول : الوحدات التدري ية 

 . (close out ( و تطوير حركة القدمين الدفاعية و حركة 3-2:  رو دفاع املنطقة  اليدف التدريبي

 ( 4,5,6االسبوع الثاني : الوحدات التدري ية )

( و 1,2و تددددددددريب تحركدددددددات المعبدددددددين تدددددددي مركدددددددز   (close out اليدددددددف التددددددددريبي : تطدددددددوير حركدددددددة القددددددددمين الدفاعيدددددددة و حركدددددددة 

 2,4 ) 

 عب و بالتمرينات املشا هة للمنافسة طريقة الل طريقة التدريب :

 االختبارات البعدية  2-3-6

قدددددددددام الباحددددددددددث بدددددددددإجراا يددددددددددمث مباريددددددددددات لعيندددددددددة البحددددددددددث و تكدددددددددون بدددددددددد ه املباريددددددددددات عيددددددددد  يددددددددددمث و ذلدددددددددك لضددددددددددمان دقددددددددددة 

و ب  (3 ميحدددددددق  النتدددددددائو و تدددددددم تصدددددددوير املباريدددددددات بكددددددداميرة الفيدددددددديو بعدددددددد ذلدددددددك يدددددددتم تحليدددددددل املباريدددددددات مدددددددن قبدددددددل السدددددددادة الخبدددددددراا

 2021/ 6/  6ب  4ب  2لفئددددددددة الشددددددددباب بتدددددددداري   (نددددددددادي التضددددددددامن ب نددددددددادي كددددددددربما ب نددددددددادي الكفددددددددل كانددددددددت املباريددددددددات الددددددددثمث مددددددددع 

. 

 الوسائل اإلحصائية: 2-6

 (  ستخراج القوانين ا حصائية :SPSSاستخدم الباحثان الحقيبة ا حصائية للعلوم ا جتماعية  

 اليسبة املؤية -

 الوسي  -

  يا نحراف الرب -

 اختبار مان وتني -
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 عرض النتائت و مناقشتها -3

 عرض نتائت الحاالت الدفاعية لخمس مراكز و فاعلية االداء الدفاعي و مناقشتها لالختبارات البعدية  3-1

يبددددددددددين معنويددددددددددة الفددددددددددروق بدددددددددددين نتددددددددددائو القيدددددددددداس البعدددددددددددي للمجموعدددددددددددة التجريبيددددددددددة و الضددددددددددابطة الخاصددددددددددة بالحالدددددددددددة  (3جةةةةةةةةةةدول )

 س مراكز الدفاعية لخم

 الدفاعية الحالة
وحدة 

 القياس

قيمة مان  املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية

وتني 

 املحسوبة

 

 العينة

قيمة مان 

وتني 

 الجدولية

الد لة 

 الوسي  ا حصائية
ا نحراف 

 الربي ي
 الوسي 

ا نحراف 

 الربي ي

 معنوي  0,075 5 صفر 1 25 9 65 درجة تي الدفاع املساعدة

 معنوي  0,075 5 صفر 1,65 6,3 4,5 32 درجة تناوب تي املوقعال

 مناقشة نتائت الحاالت الدفاعية لخمس مراكز  3-2

  (املساعدة في الدفاع , التناوب في املوقع)مناقشة نتائت الحاالت الدفاعية  3-2-1

 ت يتادددددددددددددح ان بنددددددددددددداك تطدددددددددددددور تدددددددددددددي الحدددددددددددددا (3مدددددددددددددن خدددددددددددددم  مدددددددددددددا تقددددددددددددددم مدددددددددددددن عدددددددددددددرض و تحليدددددددددددددل ليجدددددددددددددداو  السدددددددددددددابقة  

يبيددددددددة تدددددددي تطددددددددوير الحددددددددا ت الدفاعيددددددددة و ا يددددددددرت النتددددددددائو ايضدددددددا بندددددددداك فددددددددروق معنويددددددددة و افضدددددددلية للمجموعددددددددة التجر  الدفاعيدددددددة

و  عددددددددددددزو الباحددددددددددددث سددددددددددددبب بدددددددددددد ا  (التندددددددددددداوب تددددددددددددي املوقددددددددددددع و  (املسدددددددددددداعدة و التغطيددددددددددددة الدفاعيددددددددددددة و مسدددددددددددداعدة مقدددددددددددددم املسدددددددددددداعدة 

باحدددددددث اذ ان بددددددد ه التمريندددددددات كاندددددددت موجددددددده بشدددددددكل  دددددددحيح التطدددددددور الحاصدددددددل الددددددد  تدددددددتيير التمريندددددددات الخاصدددددددة التدددددددي اعددددددددبا ال

و مركدددددددز مكدددددددون مدددددددن تشدددددددكيمت ينائيدددددددة و يميدددددددة و رباعيدددددددة لتددددددددريب كيفيدددددددة املسددددددداعدة و التغطيدددددددة و مسددددددداعدة مقددددددددم املسددددددداعدة 

بتشدددددددددددكيمت مصدددددددددددغرة يدددددددددددم التددددددددددددرج الددددددددددد  حدددددددددددا ت اللعدددددددددددب الكاملدددددددددددة ملدددددددددددا ليددددددددددد ه امليدددددددددددارة مدددددددددددن ابميدددددددددددة بالغدددددددددددة تدددددددددددي دفددددددددددداع املنطقدددددددددددة 

  تطدددددددوير الجواندددددددب الفنيدددددددة لدددددددد  المعدددددددب ف دددددددي ايضدددددددا تن دددددددي روو التعددددددداون بدددددددين افدددددددراد الفريدددددددق و الثقدددددددة العاليدددددددة فبا ضدددددددافة الددددددد

" يجددددددددددددب عيدددددددددددد  المعبددددددددددددين ان يتعلمددددددددددددوا و يمارسددددددددددددوا اسددددددددددددس املسدددددددددددداعدة و العددددددددددددودة للموقددددددددددددع ب ان بدددددددددددد ا  عنددددددددددددي مسدددددددددددداعدة  ميددددددددددددل 

و لكدددددددددن مدددددددددن دون ان يفقدددددددددد رؤيددددددددددة  بدددددددددالفريق ملندددددددددع محاولدددددددددة اختراقيدددددددددة مدددددددددن قبددددددددددل المعدددددددددب الددددددددد ي يددددددددددافع ضدددددددددده ذلددددددددددك الزميدددددددددل

 عبدددددددده الخدددددددداص بددددددددده ب و يجددددددددب عيددددددددد  المعبددددددددين ايضددددددددا تعلدددددددددم ان  سدددددددداعدوا مقددددددددددم املسدددددددداعدة ب ان بدددددددد ا  عندددددددددي البقدددددددداا منتاهدددددددددين 

 ملساعدة منافس بالفريق  ساعد  ميله تي محاولة اختراقية

 التوصيات:االستنتاجات و  -4

 االستنتاجات :  4-1

 ا الدراسة كانت ا ستيتاجات :ل همن خم  النتائو التي توصلت ا

للمجموعدددددددة التجريبيدددددددة و الضدددددددابطة ب مددددددددع تفدددددددوق واضدددددددح للمجموعددددددددة  ميدددددددارة املسددددددداعدة الدفاعيددددددددة  يدددددددور تطدددددددور جيدددددددد تددددددددي 1

 التجريبية التي نف ت التمرينات الخططية املعدة من قبل الباحث.

ع تفددددددددوق واضددددددددح للمجموعددددددددة للمجموعددددددددة التجريبيددددددددة و الضددددددددابطة ب مدددددددد ميددددددددارة التندددددددداوب تددددددددي املوقددددددددع  يددددددددور تطددددددددور جيددددددددد تددددددددي 2

 التجريبية التي نف ت التمرينات الخططية املعدة من قبل الباحث .

 عي  حساب املجموعة الضابطة لتتيربا بالتمرينات الخاصة .  تفوقت املجموعة التجريبية تي ميارة املساعدة الدفاعية 3

 التوصيات : 4-2

 ستيتاجات السابقة يوص ي الباحث :من خم  ا  

 مرينددددددددددات الخططيددددددددددة للمجموعددددددددددة التجريبيددددددددددة تددددددددددي تطددددددددددوير ميددددددددددارتي املسدددددددددداعدة الدفاعيددددددددددة و التندددددددددداوب تددددددددددي املوقددددددددددعاعتمدددددددددداد الت 1

 لمعبي كرة السلة الشباب.

 ا عتماد عي  ا ستمارة الخاصة بتقويم تكتيك دفاع املنطقة التي اعدبا الباحث . 2

 تكتيك دفاع املنطقة الفرقي . تطوير  اجراا دراسات مشا هة لفئات عمرية مختلفة باستخدام التمرينات الخاصة تي 3
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 املصادر و املراجع

 .  2009ب عمان ب دار الفكر ب  1ب ن البحث العل ي مفيومه أدواته أساليبهذوقان عبيدات  ولخرون( :  1

جامعدددددددة  –سدددددددعد عبدددددددد القدددددددادر : تقدددددددويم فاعليدددددددة ا داا امليددددددداري لمعبدددددددي كدددددددرة السدددددددلة تدددددددي العدددددددراق ب كليدددددددة التربيدددددددة الرياضددددددديه  2

 . 1993ة ب البصر 

 . 2000ب ب ن ب ا تحاد الدول  لكرة السلة ب  كرة السلة لمعبين الشباب:  (باتريك بومان  و لخرون 3

 . ب جامعة ام القر  1ب ب ن ب ج كرة السلة للمبتدئيناحمد عيي خليفة :  4

5 klara gubace , action research on a tactical approach teaching tenn as class, gournal of mrtor 

behavior , march , 1999  

 (1ملحق )

 الحا ت الدفاعية التي اخت   ها البحث و ىي كما يتتي :

 

 املساعدة في الدفاع عن املحاوالت االختراقية 1

 ن مفيدددددددددوم املسددددددددداعدة  عندددددددددي مسددددددددداعدة  ميدددددددددل بدددددددددالفريق ملندددددددددع املحاولدددددددددة ا ختراقيدددددددددة مدددددددددن قبدددددددددل المعدددددددددب الددددددددد ي يددددددددددافع 

ن ان يفقددددددددددد رؤيددددددددددة  عبدددددددددده الخدددددددددداص بدددددددددده بحيددددددددددث يكددددددددددون بإمكاندددددددددده العددددددددددودة لكددددددددددي يدددددددددددافع ضددددددددددد ضددددددددددده ذلددددددددددك الزميددددددددددل و لكددددددددددن دو 

 المعب الخاص به فور ان يمسك المعب الكرة لكي يمرربا .

 
 التناوب في املوقع 2

عيدددددددددد  المعبددددددددددين تعلددددددددددم كيفيددددددددددة التندددددددددداوب خصوصددددددددددا ملنددددددددددع املحاولددددددددددة ا ختراقيددددددددددة تجدددددددددداه الحددددددددددد النهددددددددددا ي عندددددددددددما يختددددددددددرق 

حدددددددد النهدددددددا ي ب فيجدددددددب ان تدددددددتتي املسددددددداعدة مدددددددن املددددددددافع ا قدددددددرب ليجاندددددددب ا خدددددددر ب و عيددددددد  بددددددد ا المعدددددددب احدددددددد المعبدددددددين تجددددددداه ال

ان يحددددددداو  املسددددددداعدة تدددددددي ابقددددددداا املحددددددداور بعيددددددددا عدددددددن السدددددددلة قددددددددر ا مكدددددددان ب وبدددددددو    سدددددددتطيع ان يفكدددددددر باسدددددددترداد موقعددددددده بدددددددل 

 عليه ان يركز عي  املساعدة و  يقاف املحاور .
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 الخبراا واملختصين ال ين تمت معيم املقابمت ال خصية السادة (2ملحق )

 مكان العمل التخصص االسم

 ةالرياضيكلية التربية  -جامعة بابل  كرة يد -تدريب رياض ي  أ.د احمد يوف متعب

 ةالرياضيكلية التربية  -جامعة بابل  دكرة ي -تعلم حركي  أ.د سامر يوسف متعب

 ةالرياضيكلية التربية  -جامعة بابل  كرة سلة -تدريب رياض ي  أ.د جمال صبري فرج

 ةالرياضيكلية التربية  -جامعة بابل  كرة سلة -تدريب رياض ي  أ.د حيدر جمعة عصري 

 ةالرياضيكلية التربية  - جامعة واس  كرة سلة -تعلم حركي  بشار عبد اللطيفأ.م.د 

 ةالرياضيكلية التربية  -جامعة بابل  كرة سلة -تدريب رياض ي  أ.م.د سجاد حسين ناصر

 ةالرياضيكلية التربية  - جامعة الكوفة كرة سلة -تدريب رياض ي  أ.م.د حسنين جمعة عصري 

 

 السادة املحكمون  (2ملحق )

 مكان العمل التخصص االسم

 ةالرياضيكلية التربية  - جامعة واس  كرة سلة -تعلم حركي  بشار عبد اللطيفأ.م.د 

 ةالرياضيكلية التربية  -جامعة بابل  كرة سلة -تدريب رياض ي  أ.م.د سجاد حسين ناصر

 ةالرياضيكلية التربية  - جامعة الكوفة كرة سلة -تدريب رياض ي  أ.م.د حسنين جمعة عصري 
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 متر للشباب 400أثر تمرينات بدنية خاصة في القوة املميزة بالسرعة وإنجاز عدو 
 

م.د زهراء سعد عزاوي 
 4هبة عيدان عبد علي ,3حيدر نزار محمود, م.م 2لحسين هاديم.د رضا عبد ا ,1

 العراق - بابل -كلية املستقبل الجامعة  -قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  4. 3. 2. 1

zahraa@mustaqbal-college.edu.iq RIDHA@mustaqbal-college.edu.iq  

hayder@mustaqbal-college.edu.iq hebaedan@mustaqbal-college.edu.iq  

 

م ب 400ابميدددددددددة صدددددددددفة القدددددددددوة املميدددددددددزة بالسدددددددددرعة عيددددددددد  تطدددددددددوير ا نجدددددددددا  تدددددددددي فعاليدددددددددة عددددددددددو ابميدددددددددة البحدددددددددث تكمدددددددددن تدددددددددي 

ومددددددددددن الواضددددددددددح  ن العددددددددددداا    سددددددددددتطيع ا حتفددددددددددا  بسددددددددددرعته القصددددددددددو   لدددددددددد  مددددددددددا   نهايددددددددددة اذ يددددددددددنخفئ معددددددددددد  سددددددددددرعته بعددددددددددد 

م ب لدددددددددد لك فددددددددددتن 400م و200مسددددددددددافة معينددددددددددة نتيجددددددددددة لتدددددددددددخل عامددددددددددل التعددددددددددب وتظيددددددددددر بدددددددددد ه الحالددددددددددة بوضددددددددددوو عنددددددددددد عدددددددددددا ي 

م . وتكمددددددددن مشددددددددكلة البحددددددددث مددددددددن خددددددددم  مشددددددددابدة 400لقددددددددوة املميددددددددزة بالسددددددددرعة ليددددددددا األيددددددددر الواضددددددددح تددددددددي انجددددددددا  فعاليددددددددة عدددددددددو ا

متدددددددر حدددددددرة لدددددددوحظ بنددددددداك تراجدددددددع تدددددددي ا متدددددددار األخيدددددددرة ألك دددددددر  400البددددددداحثون الددددددد  العديدددددددد مدددددددن السدددددددباقات واملنافسدددددددات لفعاليدددددددة 

ثون الخددددددددوض تددددددددي وضددددددددع تمرينددددددددات خاصددددددددة لمرتقدددددددداا تددددددددي العدددددددددائيين الشددددددددباب وعدددددددددم الحفددددددددا  بمسددددددددتو  السددددددددرعة فارتددددددددت البدددددددداح

 متر حرة . 400تحمل السرعة بغية الحصو  عي  أفضل النتائو وتحسين ا نجا  لعدا ي عدو 

متدددددددر للشدددددددباب .  400و هددددددددف البحدددددددث الددددددد   عدددددددداد تمريندددددددات خاصدددددددة تدددددددي تطدددددددوير القدددددددوة املميدددددددزة بالسدددددددرعة وانجدددددددا  عددددددددو 

متدددددددددددر  400قابليدددددددددددة العددددددددددددائين عيددددددددددد  القدددددددددددوة املميدددددددددددزة بالسدددددددددددرعة وانجدددددددددددا  عددددددددددددو  یرومعرفدددددددددددة تدددددددددددتيير التمريندددددددددددات الخاصدددددددددددة تدددددددددددي تطدددددددددددو 

 للشباب .

واسددددددددددددتخدم البدددددددددددداحثون املددددددددددددنرج التجريبددددددددددددي للمجموعددددددددددددة الواحدددددددددددددة ذات ا ختبددددددددددددار القبيددددددددددددي والبعدددددددددددددي ملمئمددددددددددددة طبيعددددددددددددة 

 البحث .

متدددددددددددر للشددددددددددددباب وعددددددددددددددبا  400وحددددددددددددد البدددددددددددداحثون مجتمدددددددددددع البحددددددددددددث بمعبدددددددددددي أنديددددددددددددة محافظدددددددددددة بابددددددددددددل لفعاليدددددددددددة عدددددددددددددو 

 تددددددددي البطددددددددو ت التددددددددي أقاميددددددددا ا تحدددددددداد املركددددددددزي أللعدددددددداب القددددددددو  والبددددددددالغ عددددددددددبم   
 
( 10خمسددددددددة أنديددددددددة( ممددددددددن  دددددددداركوا رسددددددددميا

 عداا .

م واسددددددددددددددددتخدموا الحقيبددددددددددددددددة 400واجددددددددددددددددر  البدددددددددددددددداحثون اختبددددددددددددددددار القددددددددددددددددوة املميددددددددددددددددزة بالسددددددددددددددددرعة واختبددددددددددددددددار ا نجددددددددددددددددا  عدددددددددددددددددو 

  ستخراج نتائو ا ختبارات القبلية والبعدية . spssا حصائية 

 البحث با ستيتاجات ا تية : وخرج

 املنرج التدريبي تطورا واضح تي القوة املميزة بالسرعة . احدث -

 تي اختبار ا نجا  عدو احدث -
 
 م.400املنرج التدريبي بمسافات منوعة تطورا

 الباحثون با تي : واوص ى

 استخدام ب ه التدريبات بطريقة الشدد املنوعة لجميع الفئات األخر  . -

 ب ه التدريبات عي  فعاليات أخر  .  جراا -

 متر 400عدو ب القوة املميزة بالسرعة  بتمرينات بدنية :  املفتاحيةالكلمات 
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The effect of special physical exercises on the strength characteristic of speed and 

the achievement of a 400-meter sprint for youth 
 

Dr. Zahraa Saad Azzawi1, Dr. Reda Abdel Hussein Hadi2, Asst. L. Haider Nizar Mahmoud3, Heba Idan Abd Ali4 

1. 2. 3. 4 Department of Physical Education and Sports Sciences - al mustaqbal University College - Babylon - Iraq 

zahraa@mustaqbal-college.edu.iq RIDHA@mustaqbal-college.edu.iq  

hayder@mustaqbal-college.edu.iq hebaedan@mustaqbal-college.edu.iq  

The importance of the research lies in the importance of the power characteristic of speed on the 

development of achievement in the effectiveness of the 400m sprint, and it is clear that the runner cannot 

maintain his maximum speed indefinitely, as his speed drops after a certain distance as a result of the 

intervention of the fatigue factor and this case appears clearly when runners 200m and 400m, Therefore, the 

force distinguished by speed has a clear impact on achieving the effectiveness of the 400m sprint. The problem 

of the research lies in the researchers’ observation of many races and competitions for the effectiveness of the 

400-meter freestyle. It was noticed that there was a decline in the last meters for most young runners and the 

failure to maintain the level of speed, so the researchers decided to go into the development of special exercises 

to improve the endurance of speed in order to obtain the best results and improve the achievement of the 400 

runners. meters free. 

The research aims to prepare special exercises in developing the strength characteristic of speed and the 

achievement of a 400-meter sprint for young people. And knowing the effect of special exercises in developing 

the ability of runners on the strength characteristic of speed and the achievement of a 400-meter sprint for 

youth. 

The researchers used the experimental method for one group with a pre and post test to suit the nature 

of the research. 

The researchers identified the research community with the players of the Babylon Governorate clubs 

for the 400-meter sprint for youth, and the number (five clubs) who officially participated in the tournaments 

held by the Central Athletics Federation, numbered (10) runners. 

The researchers conducted a speed-distinctive strength test and a 400m sprint achievement test, and 

they used the SPSS statistical bag to extract the results of the pre and post tests. 

The research came out with the following conclusions: 

- The training curriculum has made a clear development in the strength and speed. 

- The training curriculum with a variety of distances has made an evolution in the achievement test 

of the 400m sprint. 

The researchers recommended the following: 

- Use these exercises in a variety of stresses for all other groups. 

- Conducting these exercises on other activities. 

Keywords: physical exercises, strength characteristic of speed, sprint 400 meters 
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 التعريف بالبحث .1

 ن الوصددددددددددددو   لدددددددددددد  املسددددددددددددتويات الرياضددددددددددددية العاليددددددددددددة يتطلددددددددددددب جيدددددددددددددا  دددددددددددداقا مددددددددددددن املدددددددددددددربين والمعبددددددددددددين ومددددددددددددن جميددددددددددددع 

العددددددداملين تدددددددي  طدددددددار عمليدددددددات  عدددددددداد المعبدددددددين بمفيوميدددددددا العل دددددددي مدددددددن حيدددددددث ىدددددددي سلسدددددددلة مدددددددن العمليدددددددات العلميدددددددة والتدريبيدددددددة 

 .ت البدنية والحركيةوالتعليمية التربوية تي ما يمكن أن ترق   ليه القدرا

ومددددددددددددن امليددددددددددددادين التددددددددددددي اسددددددددددددتقطبت تلددددددددددددك املفددددددددددددابيم بددددددددددددو ميدددددددددددددان األلعدددددددددددداب الرياضددددددددددددية ب فيددددددددددددو جددددددددددددامع و ددددددددددددامل لكددددددددددددل 

اليشددددددداطات البدنيدددددددة ومدددددددن أبدددددددم تلدددددددك اليشددددددداطات مسدددددددابقات ألعددددددداب القدددددددو  ملدددددددا تحتويددددددده مدددددددن أنشدددددددطة مختلفدددددددة ومتنوعدددددددة مدددددددن 

 حيدددددددددددث متطلبدددددددددددات وخصوصددددددددددديات األداا لكدددددددددددل مسدددددددددددابقة ب وان أك دددددددددددر املسددددددددددد
 
ابقات تدددددددددددي رياضدددددددددددة العددددددددددداب القدددددددددددو   يدددددددددددارة وتشدددددددددددويقا

 . ( م لكونها من أسرع املسابقات تي األداا والتي تتميز بشدة املنافسة400ليجميور مسابقة عدو  

( م تتميدددددددددددز بمكوندددددددددددات عاليدددددددددددة مدددددددددددن القددددددددددددرات البدنيدددددددددددة والحركيدددددددددددة . لددددددددددد ا يتطلدددددددددددب 400 ن متطلبدددددددددددات مسدددددددددددابقة عددددددددددددو  

املطدددددددورة للقددددددددرات البدنيدددددددة والحركيدددددددة ضدددددددمن البرندددددددامو التددددددددريبي بمدددددددا يتناسدددددددب مددددددددع  مدددددددن املددددددددربين وضدددددددع التمريندددددددات املنتخبدددددددة

 . كل مرحلة من مراحل ب ه املسابقة

م ب ومدددددددن 400وتكمدددددددن ابميدددددددة البحدددددددث تدددددددي ان صدددددددفة القدددددددوة املميدددددددزة بالسدددددددرعة عيددددددد  تطدددددددوير ا نجدددددددا  تدددددددي فعاليدددددددة عددددددددو 

نهايدددددددددددة حيدددددددددددث يدددددددددددنخفئ معدددددددددددد  سدددددددددددرعته بعدددددددددددد الواضدددددددددددح  ن العدددددددددددداا    سدددددددددددتطيع ا حتفدددددددددددا  بسدددددددددددرعته القصدددددددددددو   لددددددددددد  مدددددددددددا   

م ب لدددددددددد لك فددددددددددتن 400م و200مسددددددددددافة معينددددددددددة نتيجددددددددددة لتدددددددددددخل عامددددددددددل التعددددددددددب وتظيددددددددددر بدددددددددد ه الحالددددددددددة بوضددددددددددوو عنددددددددددد عدددددددددددا ي 

 . م400القوة املميزة بالسرعة ليا األير الواضح تي انجا  فعالية عدو 

 لدددددددددد  أعيدددددددددد  املسددددددددددتويات التدددددددددددريب الرياضدددددددددد ي الحددددددددددديث الوسدددددددددديلة امليمددددددددددة تددددددددددي الوصددددددددددو   عدددددددددددفي ثمشةةةةةةةةةةكلة البحةةةةةةةةةةامددددددددددا 

 لتعدددددددددد طرائقدددددددده تددددددددي التدددددددددريب ب ومددددددددن خددددددددم  مشددددددددابدة البدددددددداحثون الدددددددد  العديددددددددد مددددددددن السددددددددباقات واملنافسددددددددات 
 
والنتددددددددائو نتيجددددددددة

متددددددددددر حددددددددددرة لددددددددددوحظ بندددددددددداك تراجددددددددددع تددددددددددي ا متددددددددددار األخيددددددددددرة ألك ددددددددددر العدددددددددددائيين الشددددددددددباب وعدددددددددددم الحفددددددددددا  بمسددددددددددتو   400لفعاليددددددددددة 

نددددددددات خاصددددددددة لمرتقدددددددداا تددددددددي القددددددددوة املميددددددددزة بالسددددددددرعة بغيددددددددة الحصددددددددو  عيدددددددد  السددددددددرعة فارتددددددددت البدددددددداحثون الخددددددددوض تددددددددي وضددددددددع تمري

 . متر حرة 400أفضل النتائو وتحسين ا نجا  لعدا ي عدو 

  ال  : هدف البحث

 . متر للشباب 400 عداد تمرينات بدنية خاصة تي تطوير القوة املميزة بالسرعة وانجا  عدو  1

متددددددددددر  400ة المعبددددددددددين عيدددددددددد  القددددددددددوة املميدددددددددزة بالسددددددددددرعة وانجددددددددددا  عدددددددددددو معرفدددددددددة تددددددددددتيير التمرينددددددددددات الخاصددددددددددة تددددددددددي تطدددددددددویر قابليدددددددددد 2

 . للشباب

توجددددددددددد فددددددددددروق د لددددددددددة  حصددددددددددائية بددددددددددين ا ختبددددددددددارين القبيددددددددددي والبعدددددددددددي لعينددددددددددة البحددددددددددث تددددددددددي اندددددددددده  ون ثحارض البةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةفا

 .متر جري لصالح ا ختبار البعدي 400القوة املميزة بالسرعة وانجا  عدو 

  مجاالت البحث

 .محافظة بابل الشباب املجا  البشري : عدا ي

 .15/6/2021ولغاية  20/1/2021املجا  الزمني : 

 ملجا  املكاني : ملعب ا دارة املحلية تي بابل .ا
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 اجراءات البحث -2

 منهج البحث 2-1

اسدددددددددددددتخدم البددددددددددددداحثون املدددددددددددددنرج التجريبدددددددددددددي للمجموعدددددددددددددة الواحددددددددددددددة ذات ا ختبدددددددددددددار القبيدددددددددددددي والبعددددددددددددددي ملمئمدددددددددددددة طبيعدددددددددددددة 

 ث.البح

 تمع وعينة البحثمج 2-2

متددددددددددددر للشددددددددددددباب وعددددددددددددددبا  400حدددددددددددددد البدددددددددددداحثون مجتمددددددددددددع البحددددددددددددث بمعبددددددددددددي أنديددددددددددددة محافظددددددددددددة بابددددددددددددل لفعاليددددددددددددة عدددددددددددددو 

 تددددددددي البطددددددددو ت التددددددددي أقاميددددددددا ا تحدددددددداد املركددددددددزي أللعدددددددداب القددددددددو  والبددددددددالغ عددددددددددبم  
 
( 10 خمسددددددددة أنديددددددددة( ممددددددددن  دددددددداركوا رسددددددددميا

 . %( من مجتمع البحث83.33بحث بيسبة  ( ب واختار الباحثون عينة ال1عداا كما مبين تي الجدو   

 تو يع مجتمع عينة البحث تي أندية محافظة بابل (1جدول )

 العينة الرئيسية العينة االستطالعية مجتمع البحث اسم النادي ت

 2 2 4 نادي املحاويل 1

 2 - 2 نادي املسيب 2

 2 - 2 نادي القاسم 3

 2 - 2 نادي املشروع 4

 2 - 2 نادي الكفل 5

 10 2 12 أندية 5 املجموع

وتدددددددم اجدددددددراا التجدددددددانس لدددددددد  أفدددددددراد عيندددددددة البحدددددددث تدددددددي متغيدددددددرات الطدددددددو  والدددددددو ن والعمدددددددر والعمدددددددر التددددددددريبي ب كمدددددددا تدددددددي 

 (2الجدو   

 يبين التجانس بين القياسات الخاصة بعينة البحث (2جدول )

 االلتواء الوسيط ع ¯س وحدة القياس القياسات ت

 1.33 19 0.45 19.2 سنة العمر 1

2 
العمر 

 التدريبي
 0.41 3 3.23 6.45 سنة

 1.2 67 3.5 68,4 كغم الكتلة 3

 0.375 1.72 0.08 1.73 متر الطو   4

2-3 hجيزة وا دوات املستخدمة بالبحث  : 

 (2صافرة عدد   -

 (5ساعة ايقاف الكترونية يابانية الصنع عدد   -

 (1عدد   (lenovo) جيا   بتوب نوع -

 م400 مضمار العاب القو   -

 . كادر العمل املساعد -
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 : اجراءات البحث امليدانية 2-4

 : االختبارات البدنية واملهارية 2-4-1

بعدددددددد اطددددددددمع البدددددددداحثون عيدددددددد  العديددددددددد مددددددددن املصددددددددادر العربيددددددددة واألجنبيددددددددةب التددددددددي تناولددددددددت موضددددددددوع قيدددددددداس قدددددددددرة القددددددددوة 

 . م400املميزة بالسرعة وا نجا  لفعالية 

 
 
 (1  (م بالرجل اليسر  18بالرجل اليمنى ب م 18 م 36ال جل  -او 

 قياس القوة املميزة بالسرعة للرجلين -بدف ا ختبار :

 م _  ري  قياس _ ساعة أيقاف .18صفارة _ خ  البداية وخ  النهاية املسافة بينهما  -األدوات :

ال جددل عيدد  الرجددل اليمنددى حتددى  يقددف املختبددر عيدد  خدد  البدايددة ب عنددد سددماع الصددافرة ينطلددق بتسددتخدام -مواصددفات األداا :

 خ  النهاية يم  ستدير للعودة ال  خ  البداية بتستخدام ال جل عي  الرجل اليسر  .

  نجل الوقت ال ي قطع املختبر خم  ال جل بكلتا القدمين. -التنجيل :

 
 
 (2  م400اختبار عدو انجا   -يانيا

 . م حرة400بدف ا ختبار : قياس  نجا  

 .دمة : مضمار ألعاب قو  ب ساعات توقيت بفريق عمل مساعد ب أستمارة تنجيلاألدوات املستخ

وصددددددددف ا ختبددددددددار: تقددددددددف العدددددددددااتان خلددددددددف خدددددددد  البدايددددددددة مددددددددن وضددددددددع الجلددددددددوس ب وعنددددددددد سددددددددماع ا ددددددددارة البدددددددددا مددددددددن الصددددددددافرة 

م وعندددددددددددد الوصدددددددددددو  الددددددددددد  خددددددددددد  النهايدددددددددددة يدددددددددددتم ايقددددددددددداف سددددددددددداعات 400تنطلدددددددددددق العددددددددددددااتان لقطدددددددددددع مسدددددددددددافة ا ختبدددددددددددار وىدددددددددددي عددددددددددددو 

 . وقيتالت

تندددددددجيل ا ختبدددددددار: يدددددددتم حسددددددداب الدددددددزمن ألقدددددددرب  جدددددددزا مدددددددن الثانيدددددددة( لكدددددددل عددددددددااة وتوضدددددددع تدددددددي ا سدددددددتمارة الخاصدددددددة با ختبددددددددار 

 .من فريق العمل املساعد

 : التجربة االستطالعية 2-4-1-2

تعددددددددددددددد التجربددددددددددددددة ا سددددددددددددددتطمعية اختبددددددددددددددارا عمليددددددددددددددا لتفددددددددددددددادي املشدددددددددددددداكل والصددددددددددددددعوبات التددددددددددددددي تواجدددددددددددددده العمددددددددددددددل بالبحددددددددددددددث 

السدددددددداعة الرابعددددددددة عصددددددددرا وقددددددددد  4/2/2021بالعمددددددددل وتددددددددم اجددددددددراا التجربددددددددة ا سددددددددتطمعية يددددددددوم الخمدددددددديس املصددددددددادف  والقددددددددائمين

 . م من نادي املحاويل الرياض ي400( عدائين 2ا تملت عينة التجربة ا ستطمعية عي   

 : االختبارات القبلية 2-4-1-3

ل املسدددددددددددداعد يددددددددددددومي األحددددددددددددد املصددددددددددددادف تددددددددددددم  جددددددددددددراا ا ختبددددددددددددارات القبليددددددددددددة عيدددددددددددد  عينددددددددددددة البحددددددددددددث برفقددددددددددددة فريددددددددددددق العمدددددددددددد

 عيددددددددددد  مضدددددددددددمار ملعدددددددددددب بابدددددددددددل وا دددددددددددتملت ا ختبدددددددددددارات عيددددددددددد  اختبدددددددددددار   7/2/2021
 
( م 300تدددددددددددي تمدددددددددددام السددددددددددداعة الرابعدددددددددددة عصدددددددددددرا

 . م400القوة املميزة بالسرعة واختبار ا نجا  

 : التجربة الرئيسة 2-4-1-4

رج التددددددددريبي الخددددددداص بالعيندددددددة بتدددددددددريبات تدددددددم  عدددددددداد املدددددددنرج التددددددددريبي مددددددددن قبدددددددل البددددددداحثون وا دددددددتملت مفدددددددردات املددددددددن

وتددددددددم ا نبهدددددددداا مندددددددده يددددددددوم  9/2/2021القددددددددوة املميددددددددزة بالسددددددددرعة يددددددددم تددددددددم تنفيدددددددد  املددددددددنرج التدددددددددريبي املعددددددددد يددددددددوم الثميدددددددداا املصددددددددادف 

( أسدددددددددابيع بواقدددددددددع وحددددددددددتين تددددددددددريبيتين تدددددددددي ا سدددددددددبوع تدددددددددي يدددددددددومي ا حدددددددددد 8حيدددددددددث اسدددددددددتغرق املدددددددددنرج التددددددددددريبي   4/4/2021ا حدددددددددد 

( وحددددددددة تدريبيدددددددة وكدددددددان املدددددددنرج يتضدددددددمن اركددددددداض تدددددددي القدددددددوة املميدددددددزة 16بلدددددددغ عددددددددد الوحددددددددات التدريبيدددددددة الكليدددددددة   والثميددددددداا وقدددددددد

 . بالسرعة

 : االختبارات البعدية 2-4-1-5

بعددددددددد ا نبهددددددددداا مدددددددددن املدددددددددنرج التددددددددددريبي الددددددددد ي طبدددددددددق عيدددددددد  العيندددددددددة اجريدددددددددت ا ختبدددددددددارات البعديدددددددددة لعيندددددددددة الدراسدددددددددة يدددددددددوم 

تدددددددددددددزم البدددددددددددددداحثون بدددددددددددددالظروف نفسدددددددددددددديا مدددددددددددددن حيددددددددددددددث الزمدددددددددددددان واملكددددددددددددددان الددددددددددددد ي أجريددددددددددددددت بدددددددددددددده وال 6/4/2021الثميددددددددددددداا املصددددددددددددددادف 

 .ا ختبارات القبلية
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 : الوسائل ا حصائية 2-5

 .  ستخراج النتائو SPSS استعمل الباحثون الحقيبة ا حصائية

 .الوس  الحسابي -

 .ا نحراف املعياري  -

 .الوسي  -

 .ا لتواا -

 . للعينة الواحدة T اختبار -

 شة النتائتعرض ومناق -3

 م عدو وتحليلها ومناقشتها400م واإلنجاز في فعالية 300عرض نتائت االختبار القبلي والبعدي الختباري  3-1

يبددددددددين نتددددددددائو ا وسددددددددان الحسددددددددابية وا نحرافددددددددات املعياريددددددددة وقيمددددددددة ت املحسددددددددوبة والد لددددددددة  ختبددددددددار القددددددددوة املميددددددددزة  (3جةةةةةةةةدول )

 م400بالسرعة واختبار ا نجا  عدو

 

 اراتاالختب

 ت االختبار البعدي االختبار القبلي

 املحسوبة
 الداللة

 ع س   ع س  

 معنوي  4,71 1,44 13.83 0,93 15.63 اختبار القوة املميزة بالسرعة

 معنوي  5,658 5,650 55 1,011 57,05 م400االنجاز 

بددددددددددددار القبيددددددددددددي بددددددددددددو (  يددددددددددددر ان الوسدددددددددددد  الحسددددددددددددابي  ختبددددددددددددار القددددددددددددوة املميددددددددددددزة بالسددددددددددددرعة لمخت3مددددددددددددن خددددددددددددم  الجدددددددددددددو   

( وا نحدددددددددددراف املعيدددددددددددداري 13,83امددددددددددددا ا ختبدددددددددددار البعددددددددددددي بلدددددددددددغ الوسدددددددددددد  الحسدددددددددددابي   (0,93( وا نحدددددددددددراف املعيددددددددددداري بلدددددددددددغ  15,63 

 .( مما يد  عي  ان بناك د لة معنوية بين ا ختبار القبيي والبعدي4,71( وقيمة ت املحسوبة  1,44 

( وا نحدددددددددراف املعيددددددددداري 57,05لحسدددددددددابي لمختبدددددددددار القبيدددددددددي  م فقدددددددددد بلدددددددددغ الوسددددددددد  ا400امدددددددددا تدددددددددي اختبدددددددددار ا نجدددددددددا  عددددددددددو 

( وقيمدددددددددددددددددة ت 5,650( وا نحددددددددددددددددراف املعيددددددددددددددددداري بلدددددددددددددددددغ  55( امددددددددددددددددا ا ختبدددددددددددددددددار البعددددددددددددددددددي فقددددددددددددددددد بلدددددددددددددددددغ الوسددددددددددددددددد  الحسدددددددددددددددددابي  1,011 

 . ( مما يد  عي  وجود ان بناك د لة معنوية بين ا ختبارين القبيي والبعدي5,658املحسوبة بلغت  

( ا ختبدددددددددددددارات القبليدددددددددددددة والبعديدددددددددددددة لعينددددددددددددة البحدددددددددددددث بنددددددددددددداك فدددددددددددددروق واضدددددددددددددحة 3لجدددددددددددددو   مددددددددددددن خدددددددددددددم  النتدددددددددددددائو تدددددددددددددي ا

م ب حصددددددددل التطددددددددور ألفددددددددراد 400بمسددددددددتو  التطددددددددور لمختبددددددددار البعدددددددددي تددددددددي اختبددددددددار القددددددددوة املميددددددددزة بالسددددددددرعة وا نجددددددددا  تددددددددي عدددددددددو 

اليدددددددددة عددددددددددو العيندددددددددة مدددددددددن خدددددددددم  اسدددددددددتخدام اسدددددددددلوب تددددددددددريبي مغددددددددداير ل سدددددددددلوب السدددددددددابق الددددددددد ي كدددددددددان تدددددددددي التددددددددددريب علمدددددددددا ان فع

م مددددددددددن الفعاليددددددددددات التددددددددددي تطلددددددددددب قدددددددددددرة تحمددددددددددل السددددددددددرعة والحفددددددددددا  عيدددددددددد  املسددددددددددتو  ا داا حتددددددددددى نهايددددددددددة املسددددددددددافة لغددددددددددرض 400

اسددددددددددتغراق الوقددددددددددت الدددددددددد ي يفقددددددددددد العددددددددددداا مسددددددددددتو  ا نجددددددددددا  احيانددددددددددا اذا كددددددددددان وجددددددددددود خلددددددددددل تددددددددددي القدددددددددددرات املدددددددددد كورة وتتطلددددددددددب 

ة املميدددددددددزة بالسدددددددددرعة التدددددددددي يحتددددددددداج الددددددددد  الحفدددددددددا  تدددددددددي الفعاليدددددددددة مسدددددددددتو  عدددددددددالي مدددددددددن عناصدددددددددر اللياقدددددددددة البدنيدددددددددة وخصوصدددددددددا القدددددددددو 

القددددددددوة السددددددددريعة فددددددددالتطور ملسددددددددتو  العينددددددددة نتيجددددددددة اسددددددددتخدام تدددددددددريبات خاصدددددددده تددددددددي القددددددددوة املميددددددددزة بالسددددددددرعة اي اسددددددددتخدام 

مسددددددددافات وأدوات معيندددددددده تددددددددي األركدددددددداض واسددددددددتخدام الشدددددددددد العاليددددددددة لغددددددددرض ا ددددددددراك اكبددددددددر عدددددددددد مددددددددن ا نقباضددددددددات العضددددددددلية 

( "ان تددددددددددددددريب عناصدددددددددددددر السدددددددددددددرعة تحدددددددددددددت  يدددددددددددددادة املقاومدددددددددددددات الددددددددددددد ي  سدددددددددددددتخدم تدددددددددددددي 2008ملدامغدددددددددددددة : ب وأكدددددددددددددد  محمدددددددددددددد رضدددددددددددددا ا

تحسددددددددين مسددددددددتو   مددددددددن سددددددددرعة الرياضدددددددد ي بصددددددددورة غيددددددددر مبا ددددددددرة فسددددددددرعة اداا التمددددددددرين تكددددددددون عاليددددددددة جدددددددددا اذا اسددددددددبقيا اداا 

املميددددددددددددددزة  ( ب واكدددددددددددددد  كمددددددددددددددا  جميدددددددددددددل الربضدددددددددددددد ي( "يمكدددددددددددددن تطددددددددددددددوير القدددددددددددددوة3مدددددددددددددزيو مدددددددددددددن املقاومددددددددددددددات تدددددددددددددي ا حتكدددددددددددددداك ع ا رض " 

بالسدددددددددرعة باسدددددددددتخدام تمدددددددددارين الدددددددددركئ بدددددددددو ن الجسدددددددددم تدددددددددي مقاومدددددددددة ا حتكددددددددداك و  سددددددددديما تعمدددددددددل بددددددددد ه الطريقدددددددددة تدددددددددي تطدددددددددوير 

( ب مدددددددن خدددددددم  التدددددددزام أفدددددددراد العيندددددددة تدددددددي املدددددددنرج التددددددددريبي املعدددددددد تدددددددي تندددددددوع 4جميدددددددع عناصدددددددر اللياقدددددددة البدنيدددددددة والفسددددددديولوجيه"  

ي التدددددددددددريب وا لتددددددددددزام بتتديددددددددددة التمددددددددددارين التددددددددددي ارتقددددددددددت بمسددددددددددتوابم مددددددددددن التمددددددددددارين والشدددددددددددد العاليددددددددددة ممددددددددددا أد   لدددددددددد  رغبددددددددددبهم تدددددددددد

 . خم  ا نجا 
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 :االستنتاجات والتوصيات 4

 :االستنتاجات 4-1

 احدث املنرج التدريبي تطورا واضح تي القوة املميزة بالسرعة . 1

 تي اختبار ا نجا  عدو 2
 
 .م400احدث املنرج التدريبي بمسافات منوعة تطورا

 : تالتوصيا 4-2

 . يوص ي الباحثون استخدام ب ه التدريبات بطريقة الشدد املنوعة لجميع الفئات األخر   1

 . يوص ي الباحثون بإجراا ب ه التدريبات تي القوة املميزة بالسرعة عي  فعاليات أخر   2

 املصادر واملراجع

 . 2001ار الفكر العربي ب ابرة ب دمحمد صبحي حسنانين: القياس والتقويم تي التربية البدنية والرياضية ب الق 1

دار القلدددددم لليشدددددر تحكددددديم ب الكويدددددتب  -تعلددددديم –تددددددريب  –محمدددددد عبدددددد الغندددددي عثمدددددان : موسدددددوعة ألعددددداب القدددددوي ب تكنيدددددك  2

 . 2011والتو يعب 

 . 2008ب بغداد ب املكتبة الوطنية  2محمد رضا املدامغة : التطبيق امليداني لنظريات وطرائق التدريب الرياض ي ب ن 3

 . 2004ب عمان ب  الربض ي : التدريب الرياض ي للقرن الواحد والعشرين كما  جميل 4

 

 أنموذج للوحدات التدريبية (1ملحق )

 دقيقة 90 من الوحدة التدريبية :      األول ا سبوع : 

 ( د30 -25  من التمرينات :     األول الوحدة التدريبية : 

 املكان والتتري  : نادي بابل الرياض ي

 ناتالتمري الشدة
 زمن

 التمرين
 التكرارات املسافة

 الراحة بين

 التكرارات
 املجموعات

 الراحة بين

 املجموعات

85% 

ا سدددددددتناد األمدددددددامي يندددددددي ومدددددددد الدددددددد راعين 

 10) 
 يا 80 2 يا 20 3 ددد د 4

( 3حركددددددددة الدددددددد راعين بحركددددددددة الددددددددركئ  

 كغم
 يا 80 2 يا 20 3 ددد د 4

80% 
 د 1,5 1 د 1 5 م 80 د 5,5 م80من البدا الطائر عدو 

 د 2 1 د 1,5 3 م120 د 5 م120من البدا الطائر عدو 

80% 

 د 1 2 يا 15 5 ددد د 4 سم76( حاجز بارتفاع 6قفز مستمر 

 د 1 1 يا 15 9 م30 د 3 ( م ركئ بالقفز30 

 يا 30 1 يا 15 7 ددد د 2 ( ويبات متتالية ل مام6 
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 دقيقة 90 دريبية : من الوحدة الت    األول ا سبوع : 

 ( د30 -25  من التمرينات :    : الثانية الوحدة التدريبية

 املكان والتتري  : نادي بابل الرياض ي

 التمرينات الشدة
 زمن

 التمرين
 التكرارات املسافة

 الراحة بين

 التكرارات
 املجموعات

 الراحة بين

 املجموعات

90% 

 د 1,5 2 يا 30 2 ددد د 4 (10ا ستناد املائل يني ومد ال راعين  

( 3حركدددددددددة الددددددددد راعين بحركدددددددددة الددددددددددركئ 

 كغم
 د 1,5 2 يا 30 2 ددد د 4

 د 2 1 د 1,5 4 م 80 د 6,5 م80من البدا الطائر عدو  

85% 
 د 2 1 د 2 2 م150 د 4 م150من البدا الطائر عدو 

 د 1,5 1 يا 15 5 ددد د 2,5 سم76(حاجز بارتفاع6قفز مستمر 

85% 

 د 1,5 1 يا 15 5 ددد د 2,5 رجل (  جمت لكل10 

 د 1,5 1 يا 15 5 ددد د 2,5 ( ويبات متتالية ل مام6 

 يا 30 1 يا 15 5 م30 د 1,5 ركئ بالقفز (م30 
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الرياضة املدرسية ودراسة التحديات التي تواجه تنفيذ مناحج التربية الرياضية في املدارس 

 الحكومية في مصر
 

 محمد محمد سعد صفا .د

 جامعة االسكندرية -كلية التربية الرياضية  -مصر 

M_safa2063@yahoo.com 

 

بددددددددددفت الدراسدددددددددة الحاليددددددددددة التعدددددددددرف الدددددددددد  التحدددددددددديات التددددددددددي تحدددددددددو  دون تنفيدددددددددد  منددددددددداهج التربيددددددددددة الرياضدددددددددية بفعاليددددددددددة 

ويدددددددددة املناسدددددددددبة حسدددددددددب األولويددددددددداتب وتطدددددددددوير الحركدددددددددة الرياضدددددددددية ومحاولدددددددددة التصددددددددددي ليدددددددددا واملسدددددددددابمة تدددددددددي تقدددددددددديم الحلدددددددددو  الترب

 محافظددددددددة ا سددددددددكندرية . ولتحقيددددددددق ذلددددددددك –املدرسددددددددية بمددددددددا يددددددددتمام مددددددددع متطلبددددددددات الحاضددددددددر.تي املدددددددددارس الحكوميددددددددة تددددددددي مصددددددددر 

الحاصدددددددددل عيدددددددددي دكتددددددددوراه مدددددددددن قسددددددددم املنددددددددداهج وطدددددددددرق التدددددددددريس كليدددددددددة التربيدددددددددة  قددددددددام الباحدددددددددث د/ محمددددددددد محمدددددددددد سدددددددددعد صددددددددفا

( مدددددددددددددرس ومدرسددددددددددددة مددددددددددددن مدرسددددددددددددين 40ب بددددددددددددتجر الدراسددددددددددددة عيدددددددددددد  عينددددددددددددة عشددددددددددددوائية قواميددددددددددددا   ا سددددددددددددكندرية الرياضدددددددددددية جامعددددددددددددة

تدددددددددددي املددددددددددددارس الحكوميدددددددددددة تدددددددددددي محافظدددددددددددة ا سدددددددددددكندرية ب  ( مدددددددددددوجيين مدددددددددددن موجيدددددددددددا التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية40التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية و  

ئمتددددددددددده  جدددددددددددرااات %( مدددددددددددن مجتمدددددددددددع الدراسدددددددددددةب واسدددددددددددتخدم الباحدددددددددددث املدددددددددددنرج الوصدددددددددددفي ملم 70حيدددددددددددث تمثدددددددددددل عيندددددددددددة الدراسدددددددددددة  

كددددددددتداة لجمددددددددع البياندددددددددات. وأ يددددددددرت نتدددددددددائو الدراسددددددددة أن مسددددددددتو  التحدددددددددديات التددددددددي تواجددددددددده  الدراسددددددددةب واسددددددددتخدمت ا سدددددددددتبيان

كددددددددان متوسددددددددطاب ب وكانددددددددت أك ددددددددر التحددددددددديات عيدددددددد  مجددددددددا  املندددددددداهج  تنفيدددددددد  مندددددددداهج التربيددددددددة الرياضددددددددية تددددددددي محافظددددددددة ا سددددددددكندرية

 لمستجابة مرتفعة .

يات مدددددددددددددن أبميدددددددددددددا ضدددددددددددددرورة أن تقدددددددددددددوم و ارة التربيدددددددددددددة والتعلددددددددددددديم العدددددددددددددالي با بتمدددددددددددددام وأوصدددددددددددددت الدراسدددددددددددددة بعددددددددددددددة توصددددددددددددد

بزيددددددددددادة عدددددددددددد حصدددددددددد  التربيددددددددددة الرياضددددددددددية تددددددددددي البرنددددددددددامو األسددددددددددبواي للمدرسددددددددددةب واألبتمددددددددددام بتزويددددددددددد كافددددددددددة املدددددددددددارس باملندددددددددداهج 

 ب وكددددددددد لك تزويدددددددددد بددددددددد ه املددددددددددارس بددددددددد
 
دليل املعلدددددددددم الدراسددددددددية للمدددددددددادة لخلدددددددددق وحددددددددددة الفيدددددددددم والتوجدددددددددة لدددددددددد  املدرسدددددددديين عمومدددددددددا

ملسدددددددددددداعدته تددددددددددددي تطبيددددددددددددق الدددددددددددددروس وفددددددددددددق خطدددددددددددد  علميددددددددددددة ومدروسددددددددددددة .وعدددددددددددددم التجدددددددددددداو  عيدددددددددددد  دروس التربيددددددددددددة الرياضددددددددددددية تددددددددددددي 

الجددددددددددددددو  وعددددددددددددددم التجددددددددددددداو  عيددددددددددددد  السددددددددددددداحات واملمعدددددددددددددب املخصصدددددددددددددة لليشدددددددددددددان الرياضددددددددددددد ي وبنددددددددددددداا الفصدددددددددددددو  الدرسدددددددددددددية عل هدددددددددددددا 

ملددددددددددارس والكليدددددددددات واملعابدددددددددد واعطائددددددددده درجدددددددددات .واعتمددددددددداد درس التربيدددددددددة الرياضدددددددددية كمدددددددددادة تدددددددددي  طدددددددددار الخطدددددددددة املدرسدددددددددية تدددددددددي ا

 ضمن التقويم الدرار ي للطمب .

 .مناهج التربية الرياضية  بالرياضة املدرسية :  املفتاحيةالكلمات 
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School sports and a study of the challenges facing the implementation of physical 

education curricula in public schools in Egypt 
 

The current study aimed to identify the challenges that prevent the effective implementation of physical 

education curricula and try to address them and contribute to providing appropriate educational solutions 

according to priorities, and developing the school sports movement in line with the requirements of the present. 

In public schools in Egypt - Alexandria Governorate. 

To achieve this, the researcher Dr. Mohamed Mohamed Saad Safa, who holds a PhD from the 

Department of Curricula and Teaching Methods, Faculty of Physical Education, Alexandria University, conducted 

the study on a random sample of (40) teachers and teachers of physical education and (40) mentors of physical 

education teachers in schools. The study sample represents (70%) of the study population, and the researcher 

used the descriptive approach for its suitability to the study procedures, and used the questionnaire as a tool for 

data collection. The results of the study showed that the level of challenges facing the implementation of 

physical education curricula in Alexandria Governorate was medium, and the most challenges in the curriculum 

area for response were high. 

The study recommended several recommendations, the most important of which is the need for the 

Ministry of Education and Higher Education to pay attention to increasing the number of physical education 

classes in the school’s weekly program, and to provide all schools with curricula for the subject to create a unity 

of understanding and orientation among teachers in general, as well as providing these schools with a teacher’s 

guide to help him implement lessons according to Scientific and well-thought-out plans. Do not override the 

physical education lessons in the schedule. Do not overstep the squares and playgrounds designated for sports 

activity and build classrooms on them. Adopt the physical education lesson as a subject in the framework of the 

school plan in schools, colleges, and institutes, and give it grades within the students’ academic calendar. 

Keywords: school sports, physical education curricula. 
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ً
 : الدراسة وأهمية املقدمة : اوال

وتطويربددددددددددا تددددددددددي الدددددددددددو  املتقدمددددددددددة موضددددددددددوع جددددددددددوبري  سددددددددددتحق ا بتمددددددددددام املتزايددددددددددد  عددددددددددد تحسددددددددددين منظومددددددددددة التعلدددددددددديم 

مدددددددددددن قبددددددددددددل املؤسسددددددددددددات التعليميددددددددددددةب باعتبدددددددددددداره يددددددددددددرتب  بمختلددددددددددددف مكونددددددددددددات العمليددددددددددددة التعليميددددددددددددة التددددددددددددي تددددددددددددؤير عيدددددددددددد  كفااوهدددددددددددداب 

بدددددددددددل ونوعيددددددددددة الجدددددددددددودةب والنددددددددددداتو التعلي ددددددددددديب كمدددددددددددا أن نظدددددددددددم التعلددددددددددديم تدددددددددددي الوقدددددددددددت الحدددددددددددالي حظيدددددددددددت با بتمدددددددددددام املتزايدددددددددددد مدددددددددددن ق

 القائمين عي  النظم التربوية  هدف تطوير جودة التعليم وتحسينه.

 تدددي املحافدددل املحليدددة والدوليدددةب ذلدددك ألن التربيدددة 
 
 كبيدددرا

 
لقدددد  ددديدت التربيدددة الرياضدددية تدددي أواخدددر القدددرن الحدددالي ابتمامدددا

 تي تدعيم النظام التعلي ي بيحث تعمل عي 
 
 كبيرا

 
تحقيق النمو املتكامل والشامل من  الرياضية بتنشطبها املختلفة لعبت دورا

 من أقو  العوامل التي تساعد عي  تحقيق 
 
جميع الجوانب ال خصيةب ل لك فإن مناهج التربية وبرامجيا املختلفة تعد عامم

ما  الشدعوب وطموحداوهم ب كمدا ان فكدرة التددريس الجيدد احتلدت مسداحة واسدعة تدي التربيدة والتعلديم العدالي وابدتم العداملون 
 
ا

ي بدد ا املحددور الحيددوي ابتمامددا جيدددا تددي نصددف القددرن الحددالي محدداولين وضددع مسددارات عمجيددة  رسدداا قواعددد مقبولددة مليددارات تدد

 ( .2001التقدم والتطور للعملية التدريسية  السايحب

  هدددددددددددددف الدددددددددددد  تحسددددددددددددين األداا ا نسدددددددددددداني العددددددددددددام مددددددددددددن خددددددددددددم  أوجدددددددددددده 
 
 تربويددددددددددددا

 
وتعددددددددددددد مددددددددددددادة التربيددددددددددددة الرياضددددددددددددية نظامددددددددددددا

 يتميدددددددددز بندددددددددواتو تعليميدددددددددة تربويدددددددددة ميمدددددددددةب ف دددددددددي تن دددددددددي تدددددددددي البددددددددددن القدددددددددوة األنشدددددددددطة 
 
 تربويدددددددددا

 
البدنيدددددددددة املختدددددددددارة باعتباربدددددددددا وسدددددددددطا

والصددددددددددددحة والحيويددددددددددددة ووهدددددددددددددف الدددددددددددد  غددددددددددددرس روو التعدددددددددددداون والصددددددددددددبر والنظددددددددددددام والقيددددددددددددادةب كمددددددددددددا تسدددددددددددداعد العقددددددددددددل عيدددددددددددد  حسددددددددددددن 

جيدددددددددددددزة و أدوات الدعامدددددددددددددة القويدددددددددددددة التصدددددددددددددرف والتفكيدددددددددددددرب وكددددددددددددد لك تشدددددددددددددكيل طرائدددددددددددددق التددددددددددددددريس وا مكاندددددددددددددات املتاحدددددددددددددة مدددددددددددددن أ

للمعلددددددددددم تددددددددددي تو يددددددددددف كفاياتدددددددددده التعليميددددددددددة تددددددددددي تنظدددددددددديم تعلددددددددددم الطلبددددددددددةب و تقددددددددددان املعلددددددددددم مليددددددددددارة اسددددددددددتخدام طرائددددددددددق التدددددددددددريس 

 سددددددددددداعد عيددددددددددد  التعامدددددددددددل مدددددددددددع املنددددددددددداهج بمروندددددددددددةب وعيددددددددددد  تلبيدددددددددددة حاجدددددددددددات املتعلمدددددددددددين وتحقيدددددددددددق األبدددددددددددداف املخططدددددددددددة بمسدددددددددددتو  

 ( .2011مقبو .  عرمان و نواجعهب

 مدددددددددددن الخدددددددددددوالي والشددددددددددداف ي  ويؤكددددددددددد
 
( أن الرياضدددددددددددة املدرسدددددددددددية ىدددددددددددي أبدددددددددددم اسددددددددددداس ارتقددددددددددداا الشدددددددددددعوب نحدددددددددددو 2000د كدددددددددددم

 تدددددددددي بنددددددددداا الشدددددددددباب ومكملدددددددددة ليجاندددددددددب السدددددددددلوكي 
 
ا بدددددددددداع والتميدددددددددز وىدددددددددي أسددددددددداس متطلبدددددددددات العصدددددددددر ألن الوسددددددددديلة األك دددددددددر تدددددددددتييرا

يجابيدددددددددة تدددددددددي املجتمدددددددددع وتمكدددددددددين ذوي ا نسددددددددداني بتحقيدددددددددق السدددددددددمات ال خصدددددددددية ل فدددددددددراد واكتسددددددددداب القددددددددددرة عيددددددددد  املشددددددددداركة ا  

القددددددددددددددرات تدددددددددددددي تحقيدددددددددددددق ا نجدددددددددددددا ات وىدددددددددددددي أسددددددددددددداس الصدددددددددددددحة وسدددددددددددددممة القدددددددددددددوام وتطدددددددددددددوير العمقدددددددددددددات ا جتماعيدددددددددددددة والنفسدددددددددددددية 

 وتغريس روو ا نتماا من أجل املواطنة الصالحة.

ي واسددياميا تددي تعددديل وبددالنظر ملددا تتميددز بدده التربيددة البدنيددة والرياضددة املدرسددية مددن أبميددة تددي ايجدداد التفاعددل ا جتمدداا

سدددلوك الفدددرد تدددي ا تجددداه السدددليم وخلدددق املدددواطن الصدددالح واملتكامدددل عدددن طريدددق اليشدددان الرياضددد ي تدددي املجتمدددع املصدددري وايجددداد 

حركددة رياضددية متطددورة وا بتمددام بالشددباب وتيشددئبهمب وبددالنظر الدد  ا بميددة التددي تحتليددا التربيددة البدنيددة والرياضددة املدرسددية تددي 

وا بتمدددام بالشدددباب وتحقيدددق نمدددوبم الشدددامل واملتدددزنب فقدددد اختدددار الباحدددث موضدددوع التربيدددة البدنيدددة والرياضدددة  عمليدددة التطدددوير 

املدرسية تي املدارس املصرية للدراسة والتعرف عي  واقدع تنفيد با ومدا يواجييدا مدن معوقدات خاصدة وأن الباحدث بحكدم عملده 

ي التعامددددل مددددع تنفيدددد  التربيددددة البدنيددددة والرياضددددة املدرسددددية وأن بندددداك امليدددداني وعمقتدددده بالعمليددددة التربويددددة  حددددظ وجددددود تدددددني تدددد

معوقددددات تواجدددده عمليددددة التنفيدددد  ب وبالتددددالي فددددتن بدددد ا الدراسددددة وهدددددف الدددد  التعددددرف عيدددد  واقددددع تنفيدددد  التربيددددة البدنيددددة والرياضددددة 

وصدديات للمسدددابمة تددي تفعيدددل املدرسددية وتحديددد املعوقدددات ومصددادربا والتدددي تواجدده عمليددة التنفيددد  وبالتددالي الخدددروج بددبعئ الت

 وتطوير تنفي  التربية البدنية والرياضة املدرسية .

 تددددددددددي تطدددددددددوير وتعزيدددددددددز مكانددددددددددة التربيدددددددددة البدنيددددددددددة 
 
ومدددددددددن بددددددددد ا املنطلددددددددددق حددددددددددد الباحدددددددددث عدددددددددددة معوقدددددددددات تددددددددددؤير تدددددددددتيير بالغدددددددددا

يددددددددددة / ا دارات معوقددددددددددات تتعلددددددددددق بالجيددددددددددات ا درايددددددددددة / ا درات التربو  والرياضددددددددددة املدرسددددددددددية تددددددددددي مصددددددددددر تددددددددددم حصددددددددددربا فيمدددددددددداييي 

معوقدددددددددددات  -معوقدددددددددددات تتعلدددددددددددق بمنهددددددددددداج التربيدددددددددددة البدنيدددددددددددة  - (التوجدددددددددددة الفنددددددددددي معوقدددددددددددات تتعلدددددددددددق بالجواندددددددددددب الفنيدددددددددددة  -املدددددددددددارس 

 . (معوقات تتعلق با مكانيات - معوقات تتعلق بالتممي  -تتعلق باملدرس 

تية:
 
 يمكن إيجاز أهمية الدراسة في النقاط اال
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  دون تنفيدددددددد  منددددددددداهج التربيددددددددة الرياضددددددددية بفعاليددددددددة ومحاولددددددددة التصدددددددددي ليددددددددا واقتدددددددددراو التعددددددددرف الدددددددد  التحددددددددديات التددددددددي تحددددددددو  1

 الحلو  املناسبة. 

املسدددددددابمة تدددددددي تقددددددددديم الحلدددددددو  التربويددددددددة املناسدددددددبة حسددددددددب األولويددددددداتب وتطدددددددوير الحركددددددددة الرياضدددددددية املدرسددددددددية بمدددددددا يددددددددتمام  2

 مع متطلبات الحاضر.

 حصة تربوية   تقل أبمية عن باقي ال 3
 
 حص  تي املواد الدراسية األخر .تعالج موضوعا

يتوقددددددددع ومددددددددن خددددددددم  نتددددددددائو الدراسددددددددة التعددددددددرف الدددددددد  أبددددددددم املشددددددددكمت التددددددددي تواجدددددددده املعلمددددددددين سددددددددواا كانددددددددت ماديددددددددة أومينيددددددددة  4

 واقتراو الحلو  لي ه املشكمت. 

 يمكن وضع مقترحات لتطوير الرياضة املدرسية تي املدارس املصرية . 5

 من نتائو الدراسة الحالية.فتح املجا  أمام الباحثين لإلستفادة  6

 اهداف الدراسة :

 معرفة واقع تنفي  التربية الرياضة املدرسية تي املدارس املصرية واملكانه التي تحتليا تي اطار الخطة املدرسية. 1

التعدددددددددرف عيددددددددد  املعوقدددددددددات واملشدددددددددكمت التدددددددددي تعيدددددددددق تنفيددددددددد  مدددددددددادة التربيدددددددددة الرياضدددددددددة املدرسدددددددددية وا سدددددددددباب التدددددددددي تدددددددددؤدي الددددددددد   2

 تواجدبا .

الخددددددددددروج بتوصدددددددددديات للمسددددددددددابمه تددددددددددي تفعيددددددددددل مددددددددددادة التربيددددددددددة الرياضددددددددددة املدرسددددددددددية تددددددددددي املدددددددددددارس املصددددددددددرية والتغلددددددددددب عيدددددددددد   3

 املعوقات التي تواجييا .

 الفروض : 

 أن بناك بعئ املعوقات واملشكمت التي تعيق تنفي  مادة التربية الرياضية تي املدارس . 1

 رياضة املدرسية   تؤدي دوربا املطلوب تي املدراس .أن عملية األ راف والتوجيه عي  مادة التربية ال 2

 : حدود الدراسة

تكونددددددددددددت عينددددددددددددة الدراسددددددددددددة عيدددددددددددد  مدرسددددددددددددين التربيددددددددددددة الرياضددددددددددددية ومددددددددددددوج ي التربيددددددددددددة الرياضددددددددددددية تددددددددددددي بعددددددددددددئ  املجةةةةةةةةةةةةال ال شةةةةةةةةةةةةري :

 املدراس املصرية تي محافظة ا سكندرية .

 بعئ املدراس املصرية بمحافظة ا سكندرية . : املجال املكاني

 م(. 2021 - 2020تم تو يع استبانة الدراسة واسترجعيا للعام الدرار ي   املجال الزماني:

 ثانيا : اجراءات الدراسة .

 تم استخدام املنرج الوصفي باسلوب املنح ملمئمة وطبيعة مثل ب ه الدراسةاملنهج املستخدم : 

 ومدددددددددددوج ي التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية تدددددددددددي بعدددددددددددئ تكدددددددددددون مجتمدددددددددددع الدراسدددددددددددة مدددددددددددن مدرسدددددددددددين التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية مجتمةةةةةةةةةةةع الدراسةةةةةةةةةةةة :

مدرسدددددددددددين مددددددددددددارس  م حيدددددددددددث تدددددددددددم تحديدددددددددددد العيندددددددددددة وفدددددددددددق مدددددددددددا ييدددددددددددي : 2020للعدددددددددددام الدرارددددددددددد ي مددددددددددددارس محافظدددددددددددة ا سدددددددددددكندرية

 . (موج ي التربية البدنية تي محافظة ا سكندرية - (ذكور و ناث مدرسين مدارس يانوية  - (ذكور و ناث أساسية 

ب  ة اربعدددددددددددون مدرسددددددددددددة للتعلددددددددددديم األساردددددددددددد ي والثدددددددددددانوي تددددددددددددي محافظدددددددددددة ا سددددددددددددكندرية دددددددددددملت عينددددددددددددة الدراسددددددددددد عينةةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةةةة :

أسدددددددددتمارة خاصدددددددددة بمدددددددددوج ي التربيدددددددددة  (40 ( أسدددددددددتمارة خاصدددددددددة بمدرسدددددددددين التربيدددددددددة الرياضدددددددددية ب وكددددددددد لك 40وبددددددددد لك تدددددددددم تو يدددددددددع 

  ( يوضح طبيعة ب ه العينة .1الرياضية تي نفس املدارس .والجدو  رقم  

 ة حسب الجيستو يع أفراد العين( 1جدول )

 املجموع أناث ذكور  نوع العينة

 40 20 20 مدرسين التربية الرياضية

 40 20 20 موج ي التربية الرياضية
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 تو يع أفراد العينة حسب العمر  (2جدول )

 مجموع العينة مجموع الفئة الفئة العمرية نوع العينة

 40 40 35الي  25من  مدرسين التربية الرياضية

 40 40 55الي  40من الرياضية موج ي التربية

 أدوات البحث : 

تدددددددددددم أسدددددددددددتخدام الوسددددددددددديلة والطريقدددددددددددة التدددددددددددي  سدددددددددددتطيع مدددددددددددن خمليدددددددددددا الباحدددددددددددث معالجدددددددددددة املشدددددددددددكلة ميمدددددددددددا كاندددددددددددت تلدددددددددددك 

الددددددددددد  اسدددددددددددتمارات ا سدددددددددددتبيانات وتطلبدددددددددددت الدراسدددددددددددة اسدددددددددددتخدام عدددددددددددده أدوات با ضدددددددددددافة  (بياندددددددددددات ب عيندددددددددددات ب أجيدددددددددددزة األدوات 

 استطمع راي األسات ة املتخصصون . - املقابمت ال خصية - دبية ذات العمقةاملصادر العلمية واأل  منها :

 استمارات االستيبانات من حيث الصدق والثبات : 

مدددددددددن أجدددددددددل أيجددددددددداد فقدددددددددرات وييقدددددددددة وقريبدددددددددة مدددددددددن مشدددددددددكلة الدراسدددددددددة فقدددددددددد قدددددددددام الباحدددددددددث باألسدددددددددتفادة مدددددددددن الدراسدددددددددات 

ات ا سدددددددددتبيانات التدددددددددي وضدددددددددعت لكدددددددددل مدددددددددن مدرسدددددددددين التربيدددددددددة السدددددددددابقة املشدددددددددا هة تدددددددددي وضدددددددددع العبدددددددددارات األساسدددددددددية تدددددددددي أسدددددددددتمار 

الرياضدددددددددية ومدددددددددوج ي التربيدددددددددة الرياضدددددددددية ب و هددددددددددف التتكدددددددددد مدددددددددن دقدددددددددة ا سدددددددددتبيانات عيددددددددد  اسدددددددددتطمع أراا عيندددددددددة الدراسدددددددددة لجدددددددددت 

الباحددددددددث  لدددددددد  الصدددددددددق الظددددددددابري وذلددددددددك مددددددددن خددددددددم  عرضدددددددديا عيدددددددد  لجنددددددددة مددددددددن الخبددددددددراا املختصددددددددين تددددددددي علددددددددوم التربيددددددددة البدنيددددددددة 

األسددددددددددات ة العدددددددددداملين تددددددددددي املعيددددددددددد العددددددددددالي للتربيددددددددددة البدنيددددددددددة والرياضددددددددددية تددددددددددي املحافظددددددددددة باملعا شددددددددددين مددددددددددن خددددددددددم   والرياضددددددددددة مددددددددددن

عمليدددددددم مددددددددع املشدددددددكمت واملعوقددددددددات التدددددددي تواجدددددددده التربيدددددددة البدنيددددددددة والرياضددددددددة املدرسدددددددية تددددددددي املددددددددارس ب وطلددددددددب مدددددددن كددددددددل واحددددددددد 

كونهدددددددددا صدددددددددالحة أو غيدددددددددر صدددددددددالحة ب ومدددددددددا ىدددددددددي مدددددددددنهم  بدددددددددداا ممحظاتددددددددده تدددددددددي كدددددددددل فقدددددددددرة مدددددددددن فقدددددددددرات ا سدددددددددتبيانات ب مدددددددددن حيدددددددددث 

 حيددددددددث تركددددددددت ا سددددددددتبيانات لددددددددد هم 
 
 وتعبيددددددددرا

 
التعددددددددديمت التددددددددي يقترحونهددددددددا تددددددددي بدددددددد ا املجددددددددا  لكددددددددي تكددددددددون الفقددددددددرات أك ددددددددر وضددددددددوحا

 لفترة مناسبة ب بعرض اكتساب املصداقية ملا ورد ف ها .

ضدددددددددت  لددددددددد  أجدددددددددراا عمليددددددددددات وقدددددددددد أسدددددددددفرت  جابدددددددددات السدددددددددادة الخبدددددددددراا عدددددددددن ممحظددددددددددات نالدددددددددت أبتمدددددددددام الباحدددددددددث بواف

تعددددددددددديل وأعددددددددددادة صددددددددددياغة لددددددددددبعئ الفقددددددددددرات ب كمددددددددددا تددددددددددم حدددددددددد ف بعددددددددددئ منهددددددددددا بلدددددددددددفع الفقددددددددددرات الخاصددددددددددة بمدرسددددددددددين التربيددددددددددة 

الرياضددددددددددية ب والفقددددددددددرات الخاصددددددددددة بمددددددددددوج ي التربيددددددددددة الرياضددددددددددية ب و هدددددددددد ا حصددددددددددلت فقددددددددددرات ا سددددددددددتبيانات عيدددددددددد  نسددددددددددبة أتفدددددددددداق 

% فددددددددتك ر مددددددددن أراا  ٧٥يدددددددد  الباحددددددددث الحصددددددددو  عيدددددددد  موافقددددددددة نسددددددددبة % بددددددددين الخبددددددددراا ويشددددددددير " بلددددددددوم"  لدددددددد  أندددددددده ع ٩٠اك ددددددددر مددددددددن 

 ( 126-6املحكمين تي ب ا النوع من الصدق بوب لك اكتسبت ا ستبيانات الصدق والثبات . 

 تطبيق أداة الدراسة : 

بعدددددددددد التتكدددددددددد مدددددددددن صددددددددددق أداة الدراسدددددددددة ويباوهدددددددددا ب تدددددددددم تطبيدددددددددق ا سدددددددددتبيانات عيددددددددد  عيندددددددددة الدراسدددددددددة البدددددددددالغ عدددددددددددبم 

 ب بعددددددددد تزويدددددددددبم بتعليمددددددددات حددددددددو  كيفيددددددددة األجابددددددددة الصددددددددحيحة عيدددددددد  الفقددددددددرات ب 40 ومدرسددددددددة و مدددددددددرس (40 
 
 فنيددددددددا

 
( موجيددددددددا

بتختيدددددددداربم أحدددددددددد البددددددددددائل الثميددددددددة املبينددددددددده أمدددددددددام كددددددددل فقدددددددددرة والتدددددددددي تعبدددددددددر عددددددددن وجيدددددددددات نظدددددددددربم مددددددددن خدددددددددم  الواقدددددددددع امليدددددددددداني 

. وقدددددددد بقيددددددت لدددددددد هم ا سدددددددتبيانات لفتدددددددرة  (ا ب  نعدددددددم ب  لددددددد  حددددددد مددددددد لعمليددددددم تدددددددي تنفيددددددد  مددددددادة التربيدددددددة الرياضدددددددة املدرسددددددية وىدددددددي 

 أيام ب حيث تم تجمع ها بعد ذلك لغرض تعريفيا وتحليليا . 10 ل   7مناسبة تراوحت بين 

 ثالثا : عرض النتائت ومناقشتها .

يقدددددددددددوم الباحدددددددددددث بعدددددددددددرض النتدددددددددددائو ومناقشدددددددددددبها مدددددددددددن خدددددددددددم  محددددددددددداورين أساسدددددددددددية تتوافدددددددددددق مدددددددددددع عيندددددددددددة البحدددددددددددث وىدددددددددددي: 

ب باألضدددددددددددافة  لددددددددددد  محدددددددددددور  (املحورالثددددددددددداني : مدددددددددددوجيين التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية - مدرسدددددددددددين مدددددددددددادة التربيدددددددددددة الرياضددددددددددديةاملحدددددددددددور األو  :  

لغددددددددرض املقارندددددددده بددددددددين وجيددددددددات نظددددددددربم  يتعلددددددددق بمناقشددددددددة الجوانددددددددب املشددددددددتركة ذات الصددددددددلة بددددددددين فئددددددددات العينددددددددة الثانيددددددددة يالددددددددث

ذلددددددددددك الجوانددددددددددب التددددددددددي تتعلددددددددددق بدددددددددداملنرج  تددددددددددي حددددددددددا ت ا تفدددددددددداق وا خددددددددددتمف بغيددددددددددة التوصددددددددددل  لدددددددددد  نتددددددددددائو تخدددددددددددم البحددددددددددث ب ومددددددددددن

وباملدددددددددددادة العلميدددددددددددة وبالتمميددددددددددد  وأوليددددددددددداا أمدددددددددددوربم وبا مكاندددددددددددات والتسدددددددددددييمت املتاحدددددددددددة واملتدددددددددددوفرة وتدددددددددددتيير بددددددددددد ه الجواندددددددددددب عيددددددددددد  

واقدددددددددع التربيدددددددددة البدنيدددددددددة و الرياضدددددددددية تدددددددددي املددددددددددارس وسدددددددددتتم ا فدددددددددادة مدددددددددن مقترحدددددددددات عيندددددددددات البحدددددددددث والتدددددددددي وردت أخدددددددددر فقدددددددددرة 

 عة سواا تي تحليل ومناقشة النتائو أو تي باب ا ستيتاجات والتوصيات .لمستبيانات املو  



 Vol.15 - No.3 - 2022  313-324  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 318 جامعة بابل -مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تصدرها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

سدددددددديتم تددددددددي بدددددددد ا املحددددددددور وكمددددددددا تددددددددي املحدددددددداور المحقددددددددة تقسدددددددديم األسددددددددتبيان  املحةةةةةةةةور االول : مدرسةةةةةةةةين مةةةةةةةةادة التربيةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةية

  ل  جداو  يتعلق كل منها بجانب محدد تي جوانب ا ستطمع ومناقشبها عي  ب ا األساس . 

 (3) جدول 

 العبارات م
 ال الي حد ما نعم

 % ت % ت % ت

1 
بددددل تعتقددددد أن الوقدددددت املحدددددد لتنفيدددد  مدددددادة التربيددددة الرياضددددية تدددددي 

 الجدو  ا سبواي كاتي لتنفي  املقرر 
5 16 10 24 25 60 

2 
بل بناك مدنرج محددد ومخصد  مدن قبدل و ارة التربيدة والتعلديم 

 يو ع عي  املدارس للتربية الرياضية .
3 7 4 11 33 82 

3 
بددددددل تعتقددددددد أن ا مكانيددددددات املوجددددددودة تددددددي املدرسددددددة كافيددددددة لتنفيددددددد  

 مقررات املناهج املو ع من قبل الو ارة.
3 6 7 19 30 75 

4 
 سدددداعده عيدددد   بددددل بندددداك دليددددل للمعلددددم خدددداص بالتربيددددة الرياضددددية

 تطبيق املنرج.
5 13 4 10 31 77 

فيددددددددددد  املنددددددددددداهج املقدددددددددددرر فيمدددددددددددا يتعلدددددددددددق بالوقدددددددددددت املحددددددددددددد تمحدددددددددددورت العبدددددددددددارات املددددددددددد كورة تدددددددددددي بددددددددددد ا الجددددددددددددو  حدددددددددددو  تن

%( مددددددددددن أفدددددددددددراد العينددددددددددة  لدددددددددد  عدددددددددددم وجددددددددددود مدددددددددددنرج 82 %( مددددددددددن عينددددددددددة البحددددددددددث أنددددددددددده غيددددددددددر كدددددددددداتي كمددددددددددا  شددددددددددير60للمددددددددددادة ويددددددددددر   

%(  عتقددددددددددون أن األمكاندددددددددات املوجدددددددددودة غيدددددددددر كافيدددددددددة لتنفيددددددددد  بددددددددد ا املنددددددددداهج  ن وجدددددددددد ب 75 مخصددددددددد  مدددددددددن قبدددددددددل الدددددددددو ارة . و ن

مددددددددددن املدددددددددددارس لددددددددددم تسددددددددددتلم دليددددددددددل املعلددددددددددم الدددددددددد ي  سدددددددددداعد املدددددددددددرس تددددددددددي تنفيدددددددددد  املددددددددددنرج بشددددددددددكل (%77 كمددددددددددا دلددددددددددت النتددددددددددائح أن 

مدددددددددددددروس ب ويددددددددددددر  الباحددددددددددددث أن بدددددددددددد ه ا مددددددددددددور تشددددددددددددكل معوقددددددددددددات كبيددددددددددددرة تددددددددددددي وجدددددددددددده تطددددددددددددوير وتفعيددددددددددددل مددددددددددددادة التربيددددددددددددة البدنيددددددددددددة 

 الرياضية تي املدارس ب كما تؤكد ب ه الحقيقة الفرضية الثانية للبحث .

 (4)جدول 

 العبارات م
 ال الي حد ما عمن

 % ت % ت % ت

5 
بددددل تشدددددكل  ددددابرة الددددددوام عيدددد  فتدددددرتين تددددي املدرسدددددة مشددددكلة أمدددددام 

 تنفي  مادة التربية الرياضة املدرسية .
13 24 10 17 27 49 

6 
 بل تعتقد ان امليشااات الرياضية من ساحات و ممعب وصا ت

 كافية لتنفي  املقرر .
5 10 13 31 22 59 

7 
 اات رياضية قريبة من املدرسة يمكن ا ستفادةبل بناك ميشا

 منها من قبلكم .
6 15 8 18 26 67 

 60 24 37 15 3 1 بل تعتقد ان التجييزات وا دوات الرياضية كافية لتنفي  املقرر . 8

 

تتعلددددددددق العبددددددددارات املدددددددد كورة تددددددددي بدددددددد ا الجدددددددددو  بالتسددددددددييمت الضددددددددرورية التددددددددي تتطلاهددددددددا عمليددددددددة تنفيدددددددد  مندددددددداهج التربيددددددددة 

وأن  (لرياضددددددددية بمكونبهددددددددا الثميددددددددة األساسددددددددية التددددددددي تتمثددددددددل  بدددددددددرس التربيددددددددة البدنيددددددددة وباليشددددددددان الددددددددداخيي واليشددددددددان الخددددددددارجيا

كمددددددا تددددددر  عينددددددة البحددددددث ب أمددددددا عدددددددم كفايددددددة السدددددداحات  (%34  ددددددابرة الدددددددوام عيدددددد  فتددددددرتين أيددددددره عيدددددد  بدددددد ا املوضددددددوع بيسددددددبة 

ن العينددددددددددة وتشددددددددددير  لدددددددددد  عدددددددددددم وجددددددددددود ميشددددددددددااات رياضددددددددددية مدددددددددد (%67 %( و59 واملمعددددددددددب والصددددددددددا ت داخددددددددددل املدرسددددددددددة فتشددددددددددكل 

قريبددددددة مددددددن املدرسددددددة والتددددددي باألمكددددددان األفددددددادة منهددددددا تددددددي تفعيددددددل اليشددددددان الخددددددارجي والسددددددباقات بددددددين فددددددرق املدددددددارس ب كمددددددا أ ددددددار 

 %( من العينة  ل  عدم كفاية التجيزات وا دوات الرياضية الكافية. 60 
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 (5)جدول 

 العبارات م
 ال الي حد ما نعم

 % ت % ت % ت

9 
بددل تعتقددد أن الدددعم املددادي واملعنددوي املقدددم مددن  دارة املدرسددة كدداتي 

 لنجاو تنفي  املادة .
5 10 14 36 21 54 

10 
بدددددل تعتقدددددد أن  دارة املدرسدددددة مقتنعدددددة بددددددور وأبميدددددة مددددددرس التربيدددددة 

 الرياضية
22 58 10 23 8 19 

11 
 ياضددددديةبدددددل يدددددتم دفعدددددك  لددددد  التندددددا   عدددددن تددددددريس حصددددد  التربيدددددة الر 

 لبعئ املواد ا خر .
8 18 14 36 18 47 

%( مدددددددددن 58%( غيدددددددددر مقتنعدددددددددين بالددددددددددعم املدددددددددادي املقددددددددددم لتنفيددددددددد  بددددددددد ه املدددددددددادة وأن  54 تشدددددددددير نتدددددددددائو العيندددددددددة  لددددددددد  أن 

%( مدددددددن أفدددددددراد العيندددددددة تشدددددددير  لددددددد  التندددددددا   عيددددددد  الحصددددددد  47  أدارت املددددددددارس مقتنعدددددددة بتبميدددددددة دورة مددددددددرس املدددددددادة كمدددددددا أن

ي الجددددددددددو  عنهدددددددددا لتددددددددددريس مدددددددددواد أخدددددددددر  ب ويدددددددددر  الباحدددددددددث أن قناعدددددددددة ا دارات الجيددددددددددة بمددددددددددرس املدددددددددادة املخصصددددددددة للمدددددددددادة تددددددددد

  تتناسددددددددب مدددددددددع الددددددددددعم املدددددددددادي واملعندددددددددوي الددددددددد ي تقدمددددددددده بددددددددد ه ا دارات لتطدددددددددوير املدددددددددادة وتنفيددددددددد با بشدددددددددكليا الصدددددددددحيح ب كمدددددددددا 

  عتقد الباحث بتن جانب القناعة  ه ا الدورة ييبغي أن تكون أعما بكثير .

 (6جدول ) 

 العبارات م
 ال الي حد ما نعم

 % ت % ت % ت

12 
األمدور بل بنداك دعدم لليشدان الرياضد ي تدي املدرسدة مدن قبدل أوليداا 

 ووجياا املجتمع املحيي .
2 7 8 19 30 80 

 47 17 27 12 26 11 بل يتم بناا فصو  دراسية تي الساحات واملمعب الرياضية. 13

14 
 اسددبة و  تعددرض الطددمب لمصددابات أيندداابددل املمعددب والسدداحات من

 تنفي  اليشان الرياض ي.
7 16 7 16 26 68 

كمدددددددددددددددا تؤكدددددددددددددددد النتدددددددددددددددائو بعددددددددددددددددم وجدددددددددددددددود الددددددددددددددددعم مدددددددددددددددن قبدددددددددددددددل أوليددددددددددددددداا ا مدددددددددددددددور وكددددددددددددددد لك املجتمدددددددددددددددع املحيدددددددددددددددي لليشدددددددددددددددان 

%( نتيجددددددددة عدددددددددم التفاعددددددددل ا يجددددددددابي مددددددددع بدددددددد ا املجتمددددددددع وبددددددددو تتكيددددددددد لوجيددددددددة نظددددددددر الباحددددددددث تددددددددي بدددددددد ا الصدددددددددد . 80الرياضدددددددد ي 

ن بنددددددداا الفصدددددددو  الدراسدددددددية تدددددددي السددددددداحات واملمعدددددددب الرياضدددددددية  شدددددددير مدرسدددددددوا اليشدددددددان الرياضددددددد ي الددددددد  عددددددددم وجدددددددود بددددددد ه وعددددددد

%( ب وفيمددددددددا يتعلددددددددق بصددددددددمحية املمعددددددددب الحاليددددددددة وعدددددددددم خطوروهددددددددا عيدددددددد  الطددددددددمب عنددددددددد املمارسددددددددة وبمددددددددا ٤٧ الظددددددددابرة بيسددددددددبة 

ممدددددددا يؤكدددددددد عيددددددد  عددددددددم صدددددددمحية الكثيدددددددر مدددددددن بددددددد ه %( مدددددددن أفدددددددراد العيندددددددة  ٦٨ يجنددددددداهم حددددددددوث ا صدددددددابات فقدددددددد ا دددددددار بدددددددالنفي 

 املمعب والساحات.

 للفقددددددددددددرات مددددددددددددن 
 
وقددددددددددددد تمكددددددددددددن الباحددددددددددددث مددددددددددددن خددددددددددددم  ا طددددددددددددمع عيدددددددددددد  مقترحددددددددددددات مدرسددددددددددددين التربيددددددددددددة الرياضددددددددددددية وفقددددددددددددا

 ا ستبيان والتي تتضمن أسئلة مفتوحة ب فقد كانت أبم تلك املقترحات ماييي :

ضدددددددددددددرورة عددددددددددددددم التجددددددددددددداو  ببنددددددددددددداا الفصدددددددددددددو  الدراسدددددددددددددية عيددددددددددددد   - ضددددددددددددرورة ا بتمدددددددددددددام ا عممدددددددددددددي بالرياضدددددددددددددة باملدرسدددددددددددددة 

جعدددددددددددل  -ضدددددددددددرورة تدددددددددددوفير غرفدددددددددددة خاصدددددددددددة باليشدددددددددددان الرياضددددددددددد ي والرياضدددددددددددة املدرسدددددددددددية  - السددددددددددداحات واملمعدددددددددددب داخدددددددددددل املدرسدددددددددددة

 تددددددددي املددددددددنرج 
 
 اساسدددددددديا

 
تددددددددوفير املددددددددنرج ودليددددددددل املعلددددددددم تددددددددي  - اقامددددددددة الدددددددددورات التتبيليددددددددة للمدرسددددددددين -درس التربيددددددددة البدنيددددددددة درسددددددددا

 .(ت جيع املدرس وتفرغة لليشان الرياض ي فق  -ة البدنية التربي
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 املحور الثاني : موجهين التربية الرياضية :

 (7جدول رقم )

 العبارات م
 ال الي حد ما نعم

 % ت % ت % ت

1 
بل املؤبمت والخبرات املوجودة لد  موج ي التربية الرياضية كافية مدن 

 وجيه نظرك.
- - 17 43 23 57 

 - - - - 100 40 قد أن موج ي التربية الرياضية بحاجة ال  دورات تطويرية.بل تعت 2

3 
بل تر  أن الزيارات التى يقوم  ها موج ي التربيدة الرياضدة للمددارس تفدي 

 بالغرض املطلوب.
- - 12 29 28 71 

4 
بدددل تلمدددس مدددن خدددم  عملدددك أن بنددداك خبدددرة كافيدددة لدددد  مدررددد ي التربيدددة 

 الرياضية تي تنفي  الدرس.
- - 17 43 23 57 

5 
بل يوجد من يقوم بتدريس مادة التربية الرياضية دون أن يكدون حاصدل 

 عي  مؤبل تي التربية الرياضية.
40 100 - - - - 

%( وأكددددددددد  57تؤكددددددددد بدددددددد ه العينددددددددة أن املددددددددؤبمت والخبددددددددرااات لددددددددد  مددددددددوج ي التربيددددددددة الرياضددددددددية غيددددددددر كافيددددددددة وبيسددددددددبة 

جيين  لددددددددد  دورات تطدددددددددوير تدددددددددي موضدددددددددوع ا  دددددددددراف والتوجيددددددددده ب ويؤكدددددددددد الباحدددددددددث %( عدددددددددن حاجدددددددددة املدددددددددو  ١٠٠ الجميدددددددددع وبيسدددددددددبة 

بندددددددا عيددددددد  ضدددددددرورة تخصددددددد  املدددددددوجيين وعيددددددد  ضدددددددرورة الخبدددددددرة واملمارسدددددددة الطويلدددددددة ليدددددددم تدددددددي سدددددددلك التعلددددددديم ب وا دارة التربويدددددددة 

هددددددددددا   تفددددددددددي %( أن ٧١لييتقلددددددددددوا بعددددددددددد ذلددددددددددك  لدددددددددد  ا  ددددددددددراف والتوجيدددددددددده تددددددددددي املدددددددددددارس . وعددددددددددن  يدددددددددداراوهم للمدددددددددددارس تؤكددددددددددد نسددددددددددبة  

وبددددددددددد ا أكدتددددددددددده عيندددددددددددة املوجيدددددددددددون عددددددددددددم وجدددددددددددود الخبدددددددددددرة الكافيدددددددددددة لدددددددددددد  مدرسدددددددددددين التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية ب  ب بدددددددددددالغرض املطلدددددددددددوب

 %( منهم لي ه الحقيقة . ١٠٠ نتيجة عدم تخص  بؤ ا املدرسون ب حيث أيدت نسبة 

 (8جدول رقم ) 

 العبارات م
 ال الي حد ما نعم

 % ت % ت % ت

6 
ملدررد ي التربيددة الرياضددية تدي املدددراس عيدد  اسدداس بدل تددتم متددابعتكم 

 املناهج املقررة للدرس .
- - 12 29 28 71 

7 
بدددل ملسدددتم مدددن خدددم  املتابعدددة بدددتن بنددداك مدددنرج رسددد ي مقدددرر لددددرس 

 التربية الرياضية  عتمد علية املدرسون تي تنفي  الدرس
- - - - 40 100 

 100 40 - - - - رياضية .بل ملستم وجود دليل للمعلم تي مادة التربية ال 8

9 
بدددل ملسدددتم بدددتن مدرسدددوا التربيدددة الرياضدددية لدددد هم الخبدددرة الكافيدددة تدددي 

 وضع خط  الدروس .
- - 12 29 28 71 

%(ب  ٧١ لدددددددددم تكدددددددددن أجابدددددددددة املدددددددددوجيين م دددددددددجعة تدددددددددي مسدددددددددائلة متابعدددددددددة املدرسدددددددددين عيددددددددد  أسددددددددداس املدددددددددنرج املقدددددددددرر للددددددددددرس

نرج املركددددددددزي وضددددددددرورة تطبيقددددددددة تددددددددي كافددددددددة املدددددددددارس لغددددددددرض  جدددددددداد وبدددددددد ا يددددددددد  عيدددددددد  عدددددددددم الددددددددواي الواضددددددددح بتبميددددددددة وجددددددددود املدددددددد

الفيددددددددم املوحددددددددد والتطبيددددددددق املتجددددددددانس للمفددددددددرادات بمددددددددا يددددددددومن تحقيددددددددق األبددددددددداف واألغددددددددراض التددددددددي تجسددددددددد الفلسددددددددفة التربويددددددددة 

 مدددددددن فلسدددددددفة وأبدددددددداف التربيدددددددة تدددددددي
 
مصدددددددر ب كمدددددددا ورد تدددددددي الدسدددددددتور والقدددددددانون العدددددددام  للمجتمدددددددع ب حيدددددددث  ينبثدددددددق املدددددددنرج أساسدددددددا

  جابددددددددة العينددددددددة بيسددددددددبة ل
 
.  (عينددددددددة البحددددددددث %( حددددددددو  عدددددددددم وجددددددددود مددددددددنرح تددددددددي املدددددددددارس  ١٠٠ لتربيددددددددة وبدددددددد ا مددددددددا توكددددددددده أيضددددددددا

 للمددددددددارس تدددددددي تنفيددددددد  مفدددددددردات  ١٠٠ كددددددد لك عددددددددم وجدددددددود دليدددددددل للمعلدددددددم بدددددددنفس بددددددد ه اليسدددددددبة 
 
 ميمدددددددا

 
%( والددددددد ي  عتبدددددددر دلددددددديم

ملدرسدددددددين تددددددي وضدددددددع خطددددددد  الدددددددرس ب وذلدددددددك  عدددددددز  أن بندددددداك ضدددددددعف لدددددددد  أغلددددددب ا (9 املددددددنرج املقدددددددرر . وقددددددد أ يدددددددرت الفقدددددددرة 
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 لددددددددد  كدددددددددون أغلدددددددددب املدرسدددددددددين ليسدددددددددوا مدددددددددن ذوي األختصددددددددداص ب ولدددددددددم يدددددددددتم تخدددددددددريجيم مدددددددددن الكليدددددددددات واملعابدددددددددد الرياضدددددددددية ب كمدددددددددا 

. 
 
 ودليل املعلم يانيا

 
  عز   ل  عدم وجود املناهج أو 

 (9)جدول رقم 

 العبارات م
 ال الي حد ما نعم

 % ت % ت % ت

10 
 أن الرواتب التي تستلمونها نتيجة القيام باعمالكم بل تعتقد

 التوج هية كافية
- - 6 14 34 86 

11 
بدل بندداك تسددييمت معينددة مددن قبدل الجيددات املختصددة تقدددم لكددم 

 لتنفي  العمل مثل وسائل النقل أو بد  املواصمت
- - 17 43 23 57 

12 
بزيدارات بل تعتقدد بدتن اعدداد مدوج ي التربيدة البدنيدة كداتي للقيدام 

 املدراس ومتابعبها
- - 6 14 34 86 

13 
بل تعتقد بدتن املددراس تتدوفر ليدا املمعدب والسداحات والتجييدزات 

 وا دوات التي تمكنها من تنفي  برنامو التربية البدنية
- - 6 14 34 86 

كانددددددددددت  فيمددددددددددا يتعلددددددددددق بكفايددددددددددة الرواتددددددددددب املخصصددددددددددة للمددددددددددوجييين والتسددددددددددييمت التددددددددددي تقدددددددددددم ليددددددددددم كوسددددددددددائل النقددددددددددل ب

%( عيددددددددد  التدددددددددوالي ب أمدددددددددا عدددددددددن كفايدددددددددة أعدددددددددداد املدددددددددوجيين والددددددددد ين يقومدددددددددون ٥٧ %( و٨٦ أجابدددددددددة العيندددددددددة بتنددددددددده   تفدددددددددي بدددددددددالغرض 

بزيددددددددارة املددددددددددارس ملتابعددددددددة اليشدددددددددان الرياضدددددددد ي ب وكددددددددد لك تددددددددوفر السددددددددداحات والتجييددددددددزات واألدوات فكاندددددددددت نسددددددددبة عددددددددددم كفايبهدددددددددا 

قددددددددددددل عمليددددددددددددة ا  ددددددددددددراف والتوجيدددددددددددده املطلددددددددددددوبين ليدددددددددددد ه املددددددددددددادة بغيددددددددددددة %( لكددددددددددددم الفقددددددددددددرتين ب ممددددددددددددا  عر  ٨٦ للقيددددددددددددام  هدددددددددددد ا الدددددددددددددور 

 متابعبها وتطويربا عيي املستو  املطلوب ب وب ا ما تؤكد الفرضية الثانية لي ا البحث.

 وقد وردت بعئ املقترحات للموجيين من ب ا ا ستبيان كانت عي  الشكل التالي:

 الرياضة من ذوي ا ختصاص .ضرورة تتبيل مدرسين التربية الرياضية وأن يكون مدرس  1

ضددددددرورة تدددددددوفير املدددددددنرج املقدددددددرر للتربيدددددددة الرياضددددددية اسدددددددوة بددددددداملواد املنرجيدددددددة األخدددددددر  بمددددددع تزويدددددددد مدرسدددددددين التربيدددددددة الرياضدددددددية  2

 بدليل املعلم ملساعدوهم تي تنفي  خط  الدراسة .

3 .
 
 أصمو املمعب والساحات وعدم التجاو  عل ها مستقبم

 وبما يؤمن التغطية الفعلية لزيادة كافة املدارس وا  راف عليه .ضرورة  يادة عدد املوجييين  4

 املحور الثالث :

بالتدددددددددددددي تتعلددددددددددددق بددددددددددددداملنرج وباملدددددددددددددادة  وبدددددددددددد ا املحدددددددددددددور يتعلددددددددددددق بالجواندددددددددددددب املشدددددددددددددتركة ذات العمقددددددددددددة بدددددددددددددين فئددددددددددددات العيندددددددددددددة

مدددددددددددا أذا كاندددددددددددت بنددددددددددداك واألمكاندددددددددددات والتسدددددددددددييمت املتاحدددددددددددة وتدددددددددددتيير بددددددددددد ه الجواندددددددددددب عيددددددددددد  واقدددددددددددع التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية واملددددددددددددارس و 

ضددددددددرورة ا بتمددددددددام  بعددددددددئ الجوانددددددددب التددددددددي اختلفددددددددت عل هددددددددا العينددددددددات فقددددددددد اتفقددددددددت أر  العينددددددددات عيدددددددد  نقددددددددان محوريددددددددة منهددددددددا :

الرياضددددددددددية وتتبيلدددددددددده التتبيددددددددددل العل ددددددددددي الصددددددددددحيح عددددددددددن طريددددددددددق كليددددددددددات ومعابددددددددددد التربيددددددددددة الرياضددددددددددية  باعددددددددددداد مدرسددددددددددين التربيددددددددددة

فددددددددة املحافظددددددددات ب حيددددددددث توكددددددددد عينددددددددة البحددددددددث أن الددددددددنق  الحاصددددددددل تددددددددي والسدددددددد ي لفددددددددتح مثددددددددل بدددددددد ه املعابددددددددد والكليددددددددات تددددددددي كا

 ويسدددددددددتداي املعالجدددددددددة السدددددددددريعة وكددددددددد ا العمدددددددددل عيددددددددد  تدددددددددوفير املدددددددددنرج املقدددددددددرر ملدددددددددادة التربيدددددددددة الرياضدددددددددية 
 
بددددددددد ا الجاندددددددددب كبيدددددددددر جددددددددددا

ليم وتددددددددوفير دليددددددددل املعلددددددددم ملددددددددا ليدددددددد ين املصدددددددددرين مددددددددن دور فعددددددددا  تددددددددي توجيدددددددده املدرسددددددددين وجعليددددددددم قددددددددادرين عيدددددددد  القيددددددددام باعمددددددددا

 تدددددددددي 
 
 اساسددددددددديا

 
داخددددددددل املددددددددددارس بصددددددددورة سدددددددددليمه ب كمددددددددا اتفقدددددددددت العينددددددددات عيددددددددد  ضددددددددرورة جعدددددددددل درس التربيددددددددة الرياضدددددددددية درسددددددددا

 املناهج وعدم التجاو  عليه تي الجدو  .
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وباليسدددددددددددبة للممعدددددددددددب والسددددددددددداحات ب فقدددددددددددد كدددددددددددان أتفددددددددددداق األراا حدددددددددددو  عددددددددددددم التجددددددددددداو  عل هدددددددددددا وضدددددددددددرورة توفيربدددددددددددا تدددددددددددي  

وترميميددددددددددددا ب كدددددددددددد لك السدددددددددددد ي  لدددددددددددد  تددددددددددددوفير األدوات واألجيددددددددددددزة الضددددددددددددرورية ألخددددددددددددراج الددددددددددددددرس املدددددددددددددارس وتصددددددددددددليح التددددددددددددالف منهددددددددددددا 

 وتنفي  املنرج بالشكل املطلوب .

ولددددددددم يكددددددددن بندددددددداك اخدددددددددتمف واضددددددددح تددددددددي اجابددددددددات العيندددددددددة أو فروقددددددددات تددددددددؤدي عيدددددددد  التبددددددددداين وا خددددددددتمف تددددددددي أي فقدددددددددرة 

ملعرفدددددددددة اسدددددددددباب بددددددددد ه الفروقدددددددددات ب ممدددددددددا مدددددددددن فقدددددددددرات ا سدددددددددتبيان ب وبمدددددددددا  سدددددددددتداي الباحدددددددددث مدددددددددن الخدددددددددوض ف هدددددددددا ومناقشدددددددددبها 

 سددددددددددتداي الباحدددددددددددث  لدددددددددد  ا سدددددددددددتيتاج بدددددددددددتن بندددددددددداك وحدددددددددددده مددددددددددنهم متدددددددددددوفرة بدددددددددددين األطددددددددددراف فيمدددددددددددا يتعلق بوجيددددددددددة نظدددددددددددربم حدددددددددددو  

 التربية الرياضة املدرسية بين الواقع والطموو .

 : االستنتاجات والتوصيات
ً
 خامسا

  االستنتاجات 

 جات ب الباحث أجماليا بماييي :دللت نتائو الدراسة عي  عدة حقائق واستيتا

الددددددددددددنق  الواضددددددددددددح تدددددددددددددي أعددددددددددددداد املدرسددددددددددددين القدددددددددددددائمين عيدددددددددددد  تدددددددددددددريس مدددددددددددددادة التربيددددددددددددة الرياضددددددددددددية تدددددددددددددي املدددددددددددددارس مدددددددددددددن ذوي  1

 ا ختصاص ومن خري ي معابد وكليات التربية الرياضية .

 ب بتدريس اليشان 2
 
 وا  راف . عدم وجود الخبرة الكافية والتتبيل املتخص  للمدرسين القائمين ا ن فعم

 عدم الكفاية تي تو يع املنرج املقرر والخاص بمادة التربية الرياضية . 3

عدددددددم الكفايددددددة تددددددي تو يددددددع دليددددددل املعلددددددم عيدددددد  املدددددددارس والدددددد ي  سدددددداعد املدرسددددددون عيدددددد  تنفيدددددد  الخطدددددد  والدددددددروس بشددددددكل  4

 عل ي ومدروس.

 لددددددددد  دروس املدددددددددواد املنرجيدددددددددة  التجددددددددداو  عيددددددددد  دروس التربيدددددددددة الرياضدددددددددية تدددددددددي الجددددددددددو  والتندددددددددا   عدددددددددن حصدددددددددة بددددددددد ا الددددددددددرس 5

 األخر  .

عدددددددددددددم وجددددددددددددود السدددددددددددداحات واملمعددددددددددددب والتجييددددددددددددزات الكافيددددددددددددة التددددددددددددي مددددددددددددن  ددددددددددددتنها أخددددددددددددراج درس التربيددددددددددددة الرياضددددددددددددية بشددددددددددددكله  6

املطلددددددددددوب ب والتددددددددددي   تسدددددددددداعد تددددددددددي  قامددددددددددة اليشددددددددددان الددددددددددداخيي واليشددددددددددان الخددددددددددارجي واللدددددددددد ان  عتبددددددددددران مكمددددددددددمن للمددددددددددنرج ب 

  ابرة الدوام عي  فترتين تي أعاقة ب ه ا نشطة .وك لك التتيير السلبي ال ي تلعبه 

عدددددددددددددم كفايددددددددددددة الدددددددددددددعم املددددددددددددادي واملعنددددددددددددوي الدددددددددددد ي تقدمدددددددددددده  دارات املدددددددددددددارس لليشددددددددددددان الرياضدددددددددددد ي والرياضددددددددددددة املدرسددددددددددددية ب  7

. 
 
 يانويا

 
 وأنصرفيا لتنفي  املواد والدروس األخر  تي املنرج مما يؤدي  ل  وهمي  ب ا اليشان واعتباره أمرا

التربيدددددددددة الرياضدددددددددية بميدددددددددام متعددددددددددده خارجدددددددددة عدددددددددن نطددددددددداق ا  دددددددددراف عيددددددددد  اليشدددددددددان الرياضددددددددد ي و دارتددددددددده تكليدددددددددف مدرسدددددددددين  8

 عي  قياميم بمياميم ا صلية داخل املدرسة .
 
 وتفعيله مما يؤير سلبا

قلدددددددددددة عددددددددددددد املدددددددددددوجيين واملشدددددددددددرفين عيددددددددددد  اليشدددددددددددان الرياضددددددددددد ي بممدددددددددددا يدددددددددددؤدي  لددددددددددد  عددددددددددددم تمكدددددددددددنهم مدددددددددددن القيدددددددددددام بواجبددددددددددداوهم  9

يددددددؤدي  لددددددد  قلددددددة الزيددددددارات التددددددي يقومدددددددون  هددددددا ب  لدددددد  املدددددددارس مدددددددع أنعدددددددام الفائدددددددة املرجددددددوة مدددددددن  بالشددددددكل املطلددددددوب ب وممددددددا

بدددددددد ه الزيددددددددارات ب لعدددددددددم وجددددددددود الخبددددددددرة الكافيددددددددة لددددددددد  بددددددددؤ ا املوجيددددددددون وعدددددددددم وجددددددددود التخصصددددددددات العلميددددددددة والتتبيددددددددل 

 الفني لد هم .

ا يمكدددددددن أن تقدمددددددده مدددددددن دور فعدددددددا  تدددددددي ضدددددددعف الجاندددددددب األعممدددددددي والتثقيفدددددددي الددددددد ي يبدددددددر  أبميدددددددة الرياضدددددددة املدرسدددددددية ومددددددد 10

 بناا األجيا  وأعدادبم تي املستقبل .
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 التوصيات :

 عيددددددددد  تددددددددددريس املدددددددددادة ب لسدددددددددقل  1
 
فدددددددددتح دورات التتبيدددددددددل والتطدددددددددوير التخصصدددددددددية للمدرسدددددددددون واملدرسدددددددددات القدددددددددائمون حاليدددددددددا

 .خبراوهم وأمكانبهم وا فادة تي ذلك لحين توفر البدائل الكافية من الخريجين الجدد مس
 
 تقبم

 ب  2
 
األبتمددددددددام بتزويددددددددد كافددددددددة املدددددددددارس باملندددددددداهج الدراسددددددددية للمددددددددادة لخلددددددددق وحدددددددددة الفيددددددددم والتوجددددددددة لددددددددد  املدرسدددددددديين عمومددددددددا

 وك لك تزويد ب ه املدارس بدليل املعلم ملساعدته تي تطبيق الدروس وفق خط  علمية ومدروسة .

عيددددددددددد  السددددددددددداحات واملمعدددددددددددب املخصصدددددددددددة  عددددددددددددم التجددددددددددداو  عيددددددددددد  دروس التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية تدددددددددددي الجددددددددددددو  وعددددددددددددم التجددددددددددداو   3

 لليشان الرياض ي وبناا الفصو  الدرسية عل ها .

اعتمددددددداد درس التربيددددددددة الرياضدددددددية كمددددددددادة تددددددددي  طدددددددار الخطددددددددة املدرسددددددددية تدددددددي املدددددددددارس والكليددددددددات واملعابدددددددد واعطائدددددددده درجددددددددات  4

 ضمن التقويم الدرار ي للطمب .

ضدددددددددية املختلفدددددددددة ودعدددددددددوة أوليددددددددداا األمدددددددددور ووجيدددددددددا املنطقدددددددددة حدددددددددث  دارة املددددددددددارس عيددددددددد  أقامدددددددددة امليرجاندددددددددات والفعليدددددددددات الريا 5

واملسدددددددددؤولون عدددددددددن املؤسسدددددددددات والددددددددددوئر الخدميدددددددددة ضدددددددددمن املجتمدددددددددع املحيدددددددددي للمدرسدددددددددة ب وبمدددددددددا يدددددددددؤدي  لددددددددد  دعدددددددددم اليشدددددددددان 

 الرياض ي وتيشي  الرياضة املدرسية .

ملشدددددددددددداركة  يددددددددددددما اليشددددددددددددان الددددددددددددداخيي واليشددددددددددددان الخددددددددددددارجي أبميددددددددددددة أكبددددددددددددر ممددددددددددددا ىددددددددددددي عليدددددددددددده تددددددددددددي الوقددددددددددددت الحاضددددددددددددر ودعددددددددددددم ا 6

 بالسباقات الرياضية بين الفرق الرياضية للمدارس فيما بينها ب واعتبار ذلك من األمور امليمة .

تفعيدددددددل املنافسددددددددات الرياضددددددددية بددددددددين املدددددددددارس عيدددددددد  مسددددددددتو  املددددددددديريات واملحافظددددددددات ب واعتمدددددددداد يددددددددوم للرياضددددددددة املدرسددددددددية  7

 يقام عي  املستو  الوطني .

 ياضية  دارة اليشان وعدم تكليفيم بتعباا كثيره خارج نطاق عمليم .العمل عي  تفرغ مدرسين التربية الر  8

 بمدددددددددددا يجعليدددددددددددم قدددددددددددادرين  9
 
 ومعنويدددددددددددا

 
األبتمدددددددددددام بتدددددددددددوفير أعدددددددددددداد كافيدددددددددددة مدددددددددددن املدددددددددددوجييين ذو  ا ختصددددددددددداص ودعميدددددددددددم ماديدددددددددددا

 ومؤبلين للقيام  ه ه امليام التربوية والقيادية لليشان .

 مددددددددددن و رات الشددددددددددباب والر  10
 
ياضددددددددددة والتربيددددددددددة والتعلدددددددددديم وو ارة التعلدددددددددديم العددددددددددالي ب وأيجدددددددددداد أطددددددددددار تيسدددددددددديق الجيددددددددددود بددددددددددين كددددددددددم

ييسدددددددق بددددددد ه الجيدددددددود بوبمدددددددا يدددددددؤدي  لددددددد  جيدددددددد مشدددددددترك لتطدددددددوير وتعزيدددددددز التربيدددددددة البدنيدددددددة والرياضدددددددة املدرسدددددددية والجامعيدددددددة 

و يجددددددداد نشدددددددان رياضدددددددد ي طمبدددددددي فعددددددددا  ب يتددددددديح الفرصددددددددة أمدددددددام الطالدددددددب والشددددددددباب مدددددددن الجيسددددددددين تدددددددي ا نخددددددددران تدددددددي بدددددددد ا 

 ن.اليشا
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تعددددددددددد الرياضدددددددددددة مدددددددددددن أبدددددددددددم األنشدددددددددددطة تدددددددددددي املجتمعدددددددددددات التدددددددددددي وهددددددددددددف الددددددددددد  ابدددددددددددرا  وتوجيددددددددددده ميدددددددددددارات ا فدددددددددددراد وتحقيدددددددددددق 

والعقيددددددددددي ب اذ لددددددددددم تقتصددددددددددر كونهددددددددددا مجددددددددددرد بوايددددددددددة والعدددددددددداب فرديددددددددددة وانمددددددددددا تحولددددددددددت الدددددددددد  ا حتددددددددددراف  التددددددددددوا ن النفسدددددددددد ي والبدددددددددددني

والتسدددددددويق ا عممددددددددي ب اذ اصددددددددبحت صددددددددناعة عامليدددددددة تنفددددددددق ف هددددددددا مليددددددددارات الدددددددددو رات ب وممارسدددددددة بدددددددد ه األنشددددددددطة يحتدددددددداج الدددددددد  

حقيدددددددددق أبدددددددددداف  دددددددددركات تمويدددددددددل ودعدددددددددم مدددددددددالي كبيدددددددددر ب لددددددددد لك  يدددددددددرت فكدددددددددرة تمويدددددددددل األنشدددددددددطة الرياضدددددددددية لددددددددددعم الرياضدددددددددة وت

اسددددددددتثمارية تجددددددددري مفاوضددددددددات بددددددددين الدددددددددو  تددددددددي قالددددددددب رياضدددددددد ي محّر كدددددددده املددددددددا  ب ومددددددددن أبددددددددر  أنددددددددواع مصددددددددادر بدددددددد ا التمويددددددددل بددددددددو 

 مددددددددن مصددددددددادر تمويددددددددل الكثيددددددددر مددددددددن األنشددددددددطة تددددددددي املجددددددددا  الرياضدددددددد ي ب بعددددددددد أن 
 
عددددددددد مصدددددددددرا عقددددددددد ا سددددددددتثمار الرياضدددددددد ي ب الدددددددد ي   

 ملجددددددددددددا ت ا سددددددددددددتثمار أصددددددددددددبحت الرياضددددددددددددة   تقتصددددددددددددر عيدددددددددددد  كونهددددددددددددا نشددددددددددددان ت
 
 صددددددددددددناعيا

 
 تجاريددددددددددددا

 
رفي ددددددددددددي اجتمددددددددددددااي بددددددددددددل سددددددددددددوقا

شدددددددر الددددددد   وتحقيدددددددق األربددددددداو ب وحدايدددددددة بددددددد ا املوضدددددددوع جعلندددددددا نبحدددددددث فيددددددده لغدددددددرض تنظيمددددددده ب خاصدددددددة وان املشدددددددرع العراقدددددددي لدددددددم   

ب وانمددددددددددا أ ددددددددددار لدددددددددده فقدددددددددد  باعتبدددددددددداره  2017( لسددددددددددنة 60مثددددددددددل بدددددددددد ا النددددددددددوع مددددددددددن العقددددددددددود تددددددددددي قددددددددددانون ا حتددددددددددراف العراقددددددددددي رقددددددددددم  

 من مصادر التمويل املالي للفرق واألندية واملؤسسات الرياضية .
 
 مصدرا

 الرياض ي –ا ستثمار  –عقد -القانونية  –: الطبيعة  الكلمات املفتاحية

 

The legal nature of the sports service sponsorship contract 
 

Dr. teacher Fatima Abdul Rahim Ali Al-Maslmawi 

Iraq - College of the Future University - Department of Law 

 

Sports is one of the most important activities in societies that aim to highlight and guide individuals’ 

skills and achieve psychological, physical and mental balance, as it was not limited to being just a hobby and 

individual games, but rather turned to professionalism and media marketing, as it became a global industry in 

which billions of dollars are spent, and the practice of these activities needs funding And great financial support, 

so the idea of financing sports activities to support sports and achieve the goals of investment companies that 

conduct negotiations between countries in the form of sports driven by money, and one of the most prominent 

types of sources of this financing is the sports investment contract, which is one of the sources of financing many 

activities in the sports field, After sports became not limited to being a social recreational activity, but rather an 

industrial commercial market for the fields of investment and making profits, and the novelty of this topic made 

us look into it for the purpose of organizing it, especially since the Iraqi legislator did not refer to this type of 

contracts in the Iraqi Professional Law No. (60) for the year 2017, but referred to it only as a source of financial 

financing for teams, clubs and sports institutions . 
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 مقدمة

 أوال : فكرة البحث

تغيدددددددر مفيدددددددوم ا سدددددددتثمار تدددددددي ا وندددددددة ا خيدددددددرة تدددددددي املجددددددددا  الرياضددددددد ي حيدددددددث تحدددددددو  الددددددد  قطددددددداع اقتصدددددددادي ميدددددددم  سددددددددابم 

ؤسسددددددددات والييئددددددددات الرياضددددددددية مددددددددن الناحيددددددددة ا قتصدددددددادية مددددددددن خددددددددم  اقامددددددددة ميشددددددددآت رياضددددددددية تخدددددددددم املجتمددددددددع تدددددددي تطددددددددوير امل

عدددددددددد ا سدددددددددتثمار أحدددددددددد الركدددددددددائز ا ساسدددددددددية للعمليدددددددددات ا قتصدددددددددادية ب ويدددددددددتم ذلدددددددددك مدددددددددن خدددددددددم  ابدددددددددرام  عقدددددددددود اسدددددددددتثمار مدددددددددع ب اذ   

مددددددن دور تددددددي تحقيددددددق بدددددددف املسددددددتثمر تددددددي  املؤسسددددددات الرياضددددددية التددددددي تعتبددددددر أحددددددد وسددددددائل تعاقددددددد التسددددددويق الرياضدددددد ي ومددددددا ليددددددا

املحافظدددددددة عيددددددد  رأس املدددددددا  األصددددددديي والحصدددددددو  عيددددددد  مدددددددردود مدددددددالي وأربددددددداو مدددددددن خدددددددم  الددددددددعم املدددددددالي والعيندددددددي للندددددددوادي والفدددددددرق 

الرياضدددددددددددية والنهدددددددددددوض بالجاندددددددددددب املدددددددددددالي ليدددددددددددا ملجا هددددددددددده املنافسدددددددددددة داخدددددددددددل بيئدددددددددددة العمدددددددددددل الرياضددددددددددد ي ب فالرياضدددددددددددة أبدددددددددددم املجدددددددددددا ت 

م تقتصددددددددر عيدددددددد  كونهددددددددا بوايددددددددة ب وانمددددددددا أصددددددددبحت ذات صددددددددلة وييقددددددددة تددددددددي املجددددددددا  التجدددددددداري وا قتصددددددددادي ب ا سددددددددتثمارية التددددددددي لدددددددد

وبدددددددد ا مددددددددا أدركتدددددددده الدددددددددو  الصددددددددناعية الكبددددددددر  التددددددددي أصددددددددبحت تتعامددددددددل مددددددددع الرياضددددددددة كصددددددددناعة تسددددددددتثمر ف هددددددددا رؤوس األمددددددددوا  

 .مما انعكس بصورة  يجابية عي  املجا  الرياض ي وسمح بتطور املؤسسات الرياضية 

 انيا : أهمية البحثث

أضددددددحت عقددددددود ا سددددددتثمار الرياضددددددد ي مددددددن أبددددددم العقدددددددود التددددددي انتشددددددرت تدددددددي املجددددددا ت الرياضددددددية تدددددددي الفتددددددرة األخيددددددرة تدددددددي 

عدددددددددددد مددددددددددددن  دددددددددددل التطدددددددددددورات التجاريدددددددددددة وا قتصدددددددددددادية الرياضدددددددددددية ب  فا سدددددددددددتثمار الرياضددددددددددد ي  دددددددددددتنه  دددددددددددتن ب أي اسدددددددددددتثمار لخدددددددددددر   

لعدددددددددددالم وان وجدددددددددددوده يدددددددددددؤدي الددددددددددد  ا سدددددددددددتقرار وا نتعددددددددددداش ا قتصدددددددددددادي أفضدددددددددددل مجدددددددددددا ت ا سدددددددددددتثمار وا عمدددددددددددا  التجاريدددددددددددة تدددددددددددي ا

للمؤسسدددددددددات والييئددددددددددات الرياضددددددددددية فبنددددددددداا امليشددددددددددآت واملمعددددددددددب الرياضدددددددددية عددددددددددن طريددددددددددق ا سدددددددددتثمار ا قتصددددددددددادي لدددددددددده مددددددددددردودات 

حيدددددددددث نجدددددددددد ان العديدددددددددد مدددددددددن الشدددددددددركات الكبدددددددددر  تسددددددددد   الددددددددد  ابرامددددددددده ممدددددددددا أد  الددددددددد  انتشددددددددداره عيددددددددد  املسدددددددددتو  املحيدددددددددي ايجابيدددددددددة 

 ال ي لمندية والفرق واملؤسسات وا تحادات الرياضية .والع

 ثالثا : مشكلة البحث

ان األبميدددددددددة التجاريدددددددددة وا قتصدددددددددادية التدددددددددي تتجسدددددددددد تدددددددددي عقدددددددددد ا سدددددددددتثمار الرياضددددددددد ي ومدددددددددا يترتدددددددددب عليددددددددده مدددددددددن حقدددددددددوق 

ود ومددددددددا والتزامددددددددات   تكفددددددددي وحدددددددددبا لرسددددددددم العمقددددددددة التعاقديددددددددة تددددددددي  ددددددددل غيدددددددداب التنظدددددددديم التشددددددددري ي ليدددددددد ا النددددددددوع مددددددددن العقدددددددد

 يثيره العقد من   كا ت قانونية ب مما دفعنا ال  أن نطرو بعئ التساؤ ت ا تية 

 ما املقصود بعقد ا ستثمار الرياض ي ؟  1

 ماىي الطبيعة القانونية لي ا العقد ؟ 2

 رابعا : اهداف البحث 

  هدف البحث ال  :

 ا جابة عي  التساؤ ت التي اييرت بصدد ب ا املوضوع . 1

  النصدددددددددوص القانونيدددددددددة التددددددددددي يمكدددددددددن الرجدددددددددوع ال هدددددددددا واسدددددددددتيبان ا حكددددددددددام منهدددددددددا بمدددددددددا يتناسدددددددددب وابدددددددددرام بدددددددددد ا الوقدددددددددوف عيددددددددد 2

 العقد تي  ل غياب الن  التشري ي املنظم له .

 خامسا : خطة البحث 

ارتئينددددددددددددددا تقسدددددددددددددديم البحددددددددددددددث عيدددددددددددددد  مطلبددددددددددددددين سنخصدددددددددددددد  أوليمددددددددددددددا للتعريددددددددددددددف بعقددددددددددددددد ا سددددددددددددددتثمار الرياضدددددددددددددد ي ب والدددددددددددددد ي 

تدددددددددي أوليمدددددددددا تعريدددددددددف عقدددددددددد ا سدددددددددتثمار الرياضددددددددد ي ب وتدددددددددي يان همدددددددددا خصدددددددددائ  عقدددددددددد ا سدددددددددتثمار سددددددددديبحثه عيددددددددد  فدددددددددرعين سدددددددددنتناو  

الرياضدددددددد ي ب أمدددددددددا املطلددددددددب الثددددددددداني خصصددددددددناه للطبيعدددددددددة القانونيدددددددددة لعقددددددددد ا سدددددددددتثمار الرياضدددددددد ي ب وسددددددددديبحثه عيدددددددد  يميدددددددددة فدددددددددروع 

عقددددددددد مقاولددددددددة ب وتدددددددددي  سددددددددنتناو  تددددددددي أوليمددددددددا عقددددددددد ا سددددددددتثمار الرياضدددددددد ي عقددددددددد عمددددددددل ب وتددددددددي يان همددددددددا عقددددددددد ا سددددددددتثمار الرياضدددددددد ي

 يال هما عقد ا ستثمار الرياض ي عقد رغاية خدمات رياضية .

 نصل ذلك كله بخاتمة وتوصيات ...يم  
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 االستثمار الرياض ي التعريف بعقد:  املطلب األول 

عدددددددددد عقدددددددددد مدددددددددن العقدددددددددود الحديثدددددددددة التدددددددددي انتشدددددددددرت تدددددددددي األوسدددددددددان التجاريدددددددددة والرياضدددددددددية ب ممدددددددددا ا سدددددددددتثمار الرياضددددددددد ي    

عقدددددددددد ا أن نحددددددددددد تعريفددددددددده والخصدددددددددائ  املميدددددددددزة لددددددددده ب وذلدددددددددك مدددددددددن خدددددددددم  فدددددددددرعين سدددددددددنتناو  تدددددددددي أوليمدددددددددا تعريدددددددددف يقتضددددددددد ي بنددددددددد

 ب وسنفرد يان هما لخصائصه .ا ستثمار الرياض ي 

 تعريف عقد االستثمار الرياض ي:  الفرع األول 

عدددددددددددددرف بددددددددددددد ا العقدددددددددددددد بتنددددددددددددده  عمليدددددددددددددة اقتصدددددددددددددادية تقدددددددددددددوم بتو يدددددددددددددف رؤوس األمدددددددددددددوا   هددددددددددددددف  دددددددددددددراا مدددددددددددددواد ا نتددددددددددددداج 

ب  (1 والتجييددددددددزات وذلددددددددك لتحقيددددددددق تددددددددراكم رأس مددددددددالي جديددددددددد ورفددددددددع القدددددددددرة ا نتاجيددددددددة أو تجدددددددددد تعددددددددويئ رأس املددددددددا  القددددددددديم( 

يتادددددددددح لندددددددددا مدددددددددن بددددددددد ا التعريدددددددددف ان ا سدددددددددتثمار الرياضددددددددد ي عمليدددددددددة اقتصدددددددددادية اليددددددددددف منبهدددددددددا  يدددددددددادة رأس املدددددددددا  فيدددددددددو    عتبدددددددددر 

 ستثمار الرياض ي واليشان أو الفريق الرياض ي .عمقة تعاقدية ب وانما بو مجرد عملية رب  بين  ركة ا  

 بتنددددددددده  عمليدددددددددة تعاقديدددددددددة خاصدددددددددة لتو يدددددددددف رأس املدددددددددا  تدددددددددي املؤسسدددددددددات الرياضدددددددددية بددددددددددفيا  يدددددددددادة رأس 
 
وعدددددددددرف أيضدددددددددا

مدددددددددا  الفدددددددددرد أو الييئدددددددددة الرياضدددددددددية أو  يدددددددددادة مدددددددددوارده عدددددددددن طريدددددددددق تشدددددددددغيل مالددددددددده أو اسدددددددددتغمله  هددددددددددف  يادتددددددددده وبدفددددددددده تشدددددددددغيل 

ا التعريددددددددددددف نجددددددددددددد اندددددددددددده ركددددددددددددز عيدددددددددددد  تشددددددددددددغيل وتو يددددددددددددف رأس املددددددددددددا  تددددددددددددي أنشددددددددددددطة ومشددددددددددددروعات ب وبموجددددددددددددب بدددددددددددد  (2 األصددددددددددددو ( 

رياضددددددددية ب وتحقيددددددددق أبددددددددداف الشددددددددركات ا سددددددددتثمارية تددددددددي اسددددددددتثمار األمدددددددداكن الشدددددددداغرة تددددددددي املؤسسددددددددات واألنديددددددددة الرياضددددددددية تددددددددي 

لندددددددادي الرياضددددددد ي مشدددددددروعاوها ا سدددددددتثمارية بمدددددددا يحقدددددددق مدددددددردود مدددددددالي عدددددددالي  عتمدددددددد تدددددددي الصدددددددرف عيددددددد  احتياجدددددددات املؤسسدددددددة أو ا

 دون ا عتماد عي  املنح والتبرعات .

 باندددددددده  عمليددددددددة اسددددددددتغم  األمددددددددوا  املاديددددددددة أو املعنويددددددددة مددددددددن مسددددددددتثمر طبي ددددددددي أو معنددددددددوي تددددددددي أحددددددددد 
 
كمددددددددا عددددددددرف أيضددددددددا

 األنشددددددددطة الرياضددددددددية بغيدددددددده تحقيددددددددق أربدددددددداو ومنددددددددافع اجتماعيددددددددة واقتصددددددددادية تددددددددي  ددددددددل عمقددددددددة مسددددددددتوفية لشددددددددروطيا القانونيددددددددة(

 3 ). 

 دددددددددددارة  هددددددددددد ا الصدددددددددددد الددددددددددد  ان القدددددددددددوانين محددددددددددل املقارندددددددددددة لدددددددددددم تددددددددددنظم بددددددددددد ا الندددددددددددوع مددددددددددن العقدددددددددددود ب ا  انهدددددددددددا وتجدددددددددددر ا  

 مددددددددن مصددددددددادر التمويددددددددل املددددددددالي
 
ل نديددددددددة والفددددددددرق واملؤسسددددددددات الرياضددددددددية ب ويمكددددددددن ا سددددددددتد    أ ددددددددارت اليدددددددده باعتبدددددددداره مصدددددددددرا

ب والتددددددددددي جدددددددددداا ف هدددددددددددا "  (4  2017لسدددددددددددنة  (60( مدددددددددددن قددددددددددانون ا حتددددددددددراف الرياضددددددددددد ي العراقددددددددددي رقددددددددددم  3عيدددددددددد  ذلددددددددددك بمدددددددددددا تددددددددددي املددددددددددادة  

 :  يرادات استثمارات ميشآت ومرافق املؤسسة الرياضية...." .
 
 تتكون مالية املؤسسة الرياضية مما ييي : .....يالثا

كدددددددددددد لك الحددددددددددددا  باليسددددددددددددبة للمشددددددددددددرع املصددددددددددددري الدددددددددددد ي لددددددددددددم  عددددددددددددرف عقددددددددددددد ا سددددددددددددتثمار الرياضدددددددددددد ي ب ا  اندددددددددددده أ ددددددددددددار الدددددددددددد  

ب والتدددددددي نصدددددددت عيددددددد  انددددددده " جميدددددددع  2017( لسدددددددنة 71( مدددددددن قدددددددانون الرياضدددددددة املصدددددددري رقدددددددم  1  ا سدددددددتثمار الرياضددددددد ي تدددددددي املدددددددادة

 األموا  التي يتم انفاقيا واستثماربا تي املجا ت املتعلقة باليشان الرياض ي بغرض تحقيق ا رباو " .

طة البدنيدددددددة أمددددددا املشدددددددرع الفرنسددددددد ي لدددددددم  عددددددرف عقدددددددد ا سدددددددتثمار الرياضددددددد ي ب وانمددددددا أ دددددددار لددددددده تدددددددي قددددددانون تنظددددددديم األنشددددددد

 مددددددددددن  2006( لسددددددددددنة 1366املعددددددددددد  بالقددددددددددانون رقددددددددددم   1984( لسددددددددددنة 48-610والرياضددددددددددية الفرنسدددددددددد ي رقددددددددددم  
 
ب باعتبدددددددددداره مصدددددددددددرا

 . (5 مصادر تمويل األندية واملؤسسات الرياضية 

نسددددددددددددتيتو ممددددددددددددا تقدددددددددددددم ان عقددددددددددددد ا سددددددددددددتثمار الرياضدددددددددددد ي بددددددددددددو عبددددددددددددارة عددددددددددددن عمليددددددددددددة تو يددددددددددددف و يددددددددددددادة رأس املددددددددددددا  تددددددددددددي 

ة مددددددددن خددددددددم  األنشددددددددطة الرياضددددددددية املختلفددددددددة ب بددددددددين طددددددددرفين يلتددددددددزم أحدددددددددبما وبددددددددو املسددددددددتثمر تددددددددي تو يددددددددف املؤسسددددددددات الرياضددددددددي

رأس مالدددددددده تددددددددي ا نديددددددددة او املؤسسددددددددات  هدددددددددف دعميددددددددا وتحقيددددددددق ربددددددددح مددددددددادي مقابددددددددل ذلددددددددك ب ممددددددددا يحقددددددددق تبدددددددداد  املنفعددددددددة بددددددددين 

عمليددددددددددددة  مددددددددددددة ل نشددددددددددددطة الرياضدددددددددددديةاملسددددددددددددتثمرين وبددددددددددددين املؤسسددددددددددددات الرياضددددددددددددية باسددددددددددددتثمار امكاندددددددددددداوهم املاديددددددددددددة والبشددددددددددددرية الم  

 تو يف واستغم  رؤوس األموا  .
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 خصائص عقد االستثمار الرياض ي:  الفرع الثاني

 يتميز ب ا العقد بعدد من الخصائ  تتمثل بما ييي : 

 أوال : عقد ملزم للجانبين

ق عليددددددددة عنددددددددد بددددددددو العقددددددددد الدددددددد ي يرتددددددددب التزامددددددددات متقابلددددددددة تددددددددي ذمددددددددة كددددددددل مددددددددن املتعاقدددددددددين وبموجددددددددب مددددددددا تددددددددم ا تفددددددددا

للنددددددددددادي أو الفريددددددددددق أو املؤسسددددددددددة الرياضددددددددددية بددددددددددالتخيي عددددددددددن أموالدددددددددده فتددددددددددرة  منيددددددددددة معينددددددددددة ب فاملسددددددددددتثمر يلتددددددددددزم ( 6 ابددددددددددرام العقددددددددددد 

عدددددددددن القيمددددددددددة الحاليددددددددددة ل مدددددددددوا  املسددددددددددتخدمة وتعدددددددددوض عددددددددددن كامدددددددددل املخدددددددددداطرة املرافقددددددددددة مقابدددددددددل التزاميددددددددددا بتعدددددددددويئ املسددددددددددتثمر 

 . (7  للمستقبل

 ثانيا : عقد زمني

 لتنفيدددددددد  ا لتزامددددددددات يقصددددددددد بال
 
 جوبريددددددددا

 
ب وتددددددددي عقددددددددد  (8 عقددددددددد الزمنددددددددي بددددددددو العقددددددددد الدددددددد ي يكددددددددون فيدددددددده الددددددددزمن عنصددددددددرا

ا سدددددددتثمار الرياضددددددد ي نجدددددددد ان الددددددددزمن عنصدددددددر جدددددددوبري ألن املتعاقددددددددد املسدددددددتثمر   يمكدددددددن أن يحصدددددددل عيدددددددد  األربددددددداو مدددددددن العقددددددددد 

 . عقدمبا رة بل   بد من مرور فترة  منية معينة لتحقيق الغاية املرجوة من ال

 : عقد معاوضة ثالثا

يقصددددددد بعقددددددود املعاوضددددددة ىددددددي العقددددددود التبادليدددددددة التددددددي يحصددددددل ف هددددددا كددددددل طددددددرف مدددددددن أطرافدددددده عيدددددد  مقابددددددل ملددددددا  عطدددددددي 
ب وبدددددددد ا ينطبددددددددق عيدددددددد  عقددددددددد ا سددددددددتثمار الرياضدددددددد ي الدددددددد ي يقددددددددوم عيدددددددد  منفعددددددددة متبادلددددددددة بددددددددين املسددددددددتثمر الدددددددد ي يلتددددددددزم بتقددددددددديم  (9 

عددددددددن قيمددددددددة أموالدددددددده لتدددددددي يحصددددددددل عل هددددددددا مددددددددن خددددددددم  املمددددددددو  لددددددده بتعددددددددويئ املسددددددددتثمر الددددددددعم املددددددددالي أو العينددددددددي مقابددددددددل املنفعددددددددة ا

( 14ب وبددددددد ا مدددددددا أ دددددددارت لددددددده املدددددددادة   (10 املسدددددددتخدمة تدددددددي املؤسسدددددددات الرياضدددددددية با ضدددددددافة الددددددد  التعدددددددويئ عدددددددن كامدددددددل املخددددددداطر

مبييددددددددة عيدددددددد   ب حيددددددددث نصددددددددت عيدددددددد  اندددددددده  ....الرعايددددددددة 2018مددددددددن قددددددددانون غرفددددددددة التجددددددددارة الدوليددددددددة للتسددددددددويق وا تصددددددددا ت لسددددددددنة 

 . (11 أساس عقد املنفعة املتبادلة ..(

 املطلب الثاني

 الطبيعة القانونية لعقد االستثمار الرياض ي

حتددددددددددددى يكددددددددددددون عقددددددددددددد ا سددددددددددددتثمار الرياضدددددددددددد ي واضددددددددددددح املعددددددددددددالم  بددددددددددددد منددددددددددددا أن نبددددددددددددين طبيعتدددددددددددده القانونيددددددددددددة ب أي  عطائدددددددددددده 

ك عددددددددددة لراا بسدددددددددبب تعددددددددددد صدددددددددور بددددددددد ا الوصدددددددددف القدددددددددانوني الصدددددددددحيح ب اذ لدددددددددم  سدددددددددتقر الفقددددددددده عيددددددددد  تحديددددددددددبا فظيدددددددددرت بددددددددد ل

العقدددددددددد وحدايتددددددددده وعددددددددددم تطدددددددددرق القدددددددددوانين لددددددددده مدددددددددن حيدددددددددث تنظيمددددددددده ب لددددددددد لك ارتئيندددددددددا أن نبحدددددددددث ا راا التدددددددددي طرحدددددددددت بصددددددددددد 

طبيعتددددددددده تدددددددددي بددددددددد ا املطلدددددددددب وذلدددددددددك مدددددددددن خدددددددددم  يميدددددددددة فدددددددددروع سدددددددددنتناو  تدددددددددي أوليمدددددددددا عقدددددددددد ا سدددددددددتثمار الرياضددددددددد ي عقدددددددددد عمدددددددددل ب 

عقددددددددددددد ا سددددددددددددتثمار الرياضدددددددددددد ي عقددددددددددددد رعايددددددددددددة  عقددددددددددددد مقاولددددددددددددة ب وتددددددددددددي يال همدددددددددددداوسنخصدددددددددددد  يان همددددددددددددا عقددددددددددددد ا سددددددددددددتثمار الرياضدددددددددددد ي 

  خدمات .

 عقد االستثمار الرياض ي عقد عمل:  الفرع األول 

 يقددددددددوم بموجبدددددددده العامدددددددددل 
 
 أو تحريريددددددددا

 
  دددددددددفويا

 
 أم ضددددددددمنيا

 
 عددددددددرف عقددددددددد العمددددددددل بتندددددددده  أي اتفددددددددداق سددددددددواا كددددددددان صددددددددريحا

ب أمدددددددددا العامدددددددددل فيدددددددددو  كدددددددددل  (12 ا أجدددددددددر أيدددددددددا كدددددددددان نوعددددددددده( بالعمدددددددددل أو تقدددددددددديم خدمدددددددددة تحدددددددددت  دارة وا دددددددددراف صددددددددداحب العمدددددددددل لقدددددددددا

 أم انةى  عمل بتوجيه وا راف صاحب العمل
 
 شخ  طبي ي سواا كان ذكرا

 سددددددددددواا كانددددددددددت تبعيددددددددددة قانونيددددددددددة أم ب ومنددددددددددان بدددددددددد ا العقددددددددددد بددددددددددو تبعيددددددددددة العامددددددددددل لددددددددددرب العمددددددددددل( 13 وتحددددددددددت ادارتدددددددددده ....(

 سدددددددتثمار الرياضددددددد ي بدددددددو عقدددددددد عمدددددددل وذلدددددددك مدددددددن خدددددددم  ب وبموجدددددددب ذلدددددددك يدددددددر  الدددددددبعئ مدددددددن الفقددددددده ان عقدددددددد ا (14 اقتصدددددددادية 

 (15 خضوع املستفيد الرياض ي لتعليمات وتوج هات املستثمر من الناحية ا دارية واملالية 

وندددددددر  عددددددددم  ددددددددحه بددددددد ا الددددددددرأي ألن املسدددددددتثمر   يمكندددددددده التددددددددخل بدددددددتمور األنديددددددددة الرياضدددددددية أو المعبددددددددين مدددددددن حيددددددددث 

ر ذلددددددددك مددددددددن األمددددددددور ألنهددددددددا تخضددددددددع الدددددددد  تعليمددددددددات وقددددددددوانين األنديددددددددة وا تحددددددددادات التدددددددددريب أو املمبددددددددس أو تشددددددددكيل الفريددددددددق وغيدددددددد

 الرياضة سواا عي  الصعيد املحيي أو الدولي .
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 عقد االستثمار الرياض ي عقد مقاولة:  الفرع الثالث

 ب (16 1951( لسددددددددنة 40( مددددددددن القددددددددانون املدددددددددني العراقددددددددي رقددددددددم  864عددددددددرف املشددددددددرع العراقددددددددي عقددددددددد املقاولددددددددة تددددددددي املددددددددادة  

 لقدددددداا أجددددددر يتعيددددددد بدددددده الطددددددرف ا خددددددر( 
 
 أو يددددددؤدي عمددددددم

 
والتددددددي جدددددداا ف هددددددا باندددددده  عقددددددد يتعيددددددد بدددددده أحددددددد الطددددددرفين أن يصددددددنع  دددددديئا

ب وبموجددددددددددب بددددددددددد ا التعريدددددددددددف نجددددددددددد ان املقددددددددددداو  ينجدددددددددددز العمدددددددددددل املطلددددددددددوب منددددددددددده دون الخضدددددددددددوع لددددددددددرب العمدددددددددددل ولصدددددددددددالح األخيدددددددددددر 

ار الرياضددددددددد ي مدددددددددا بدددددددددو ا  مقاولدددددددددة يلتدددددددددزم بموجاهددددددددددا مقابدددددددددل أجدددددددددر متفدددددددددق عليددددددددده ب ويدددددددددر  الدددددددددبعئ مدددددددددن الفقددددددددده ان عقدددددددددد ا سدددددددددتثم

الرياضددددددد ي املمددددددددو  لدددددددده بتنفيددددددد  التزامدددددددده تددددددددي دفدددددددع األربدددددددداو والتعددددددددويئ عدددددددن املخدددددددداطر لصددددددددالح املسدددددددتثمر دون أن يددددددددرتب  بدددددددده بدددددددداي 

عمقدددددددددددددة تبعيدددددددددددددة مقابدددددددددددددل حصدددددددددددددوله عيددددددددددددد  دعدددددددددددددم مدددددددددددددالي تسددددددددددددداعده تدددددددددددددي أداا اليشدددددددددددددان الرياضددددددددددددد ي وتحقيدددددددددددددق األبدددددددددددددداف الربحيدددددددددددددة 

  (17 للمستثمر 

ان محددددددددددل عقددددددددددد ا سددددددددددتثمار الرياضدددددددددد ي باليسددددددددددبة للممددددددددددو  لدددددددددده الرياضدددددددددد ي بددددددددددو القيددددددددددام بعمددددددددددل يتثمددددددددددل بتقددددددددددديم واذا كدددددددددد

الدددددددربح عدددددددن رأس املدددددددا  املسدددددددتثمر لكدددددددن   يمكدددددددن عدددددددده عقدددددددد مقاولدددددددة ب وذلدددددددك ألن شخصدددددددية املقددددددداو  تدددددددي بعدددددددئ املقددددددداو ت قدددددددد 

ملقددددددداو  املقصدددددددر ب وبددددددد ا غيدددددددر ممكدددددددن   تكدددددددون محدددددددل اعتبدددددددار تدددددددي التعاقدددددددد اذ بإمكدددددددان رب العمدددددددل أن ين دددددددي العقدددددددد عيددددددد  نفقددددددده ا

 محدددددددل اعتبددددددددار تدددددددي التعاقددددددددد ب با ضدددددددافة الدددددددد  ذلددددددددك  تدددددددي عقددددددددد ا سدددددددتثمار الرياضدددددددد ي ألن املؤسسدددددددة الرياضددددددددية باليسدددددددبة لدددددددده
 
دائمددددددددا

فددددددان األداا الرئيسدددددد ي تددددددي عقددددددد املقاولدددددددة يددددددتم بتسددددددليم العمددددددل املتفدددددددق عليدددددده فيكددددددون محددددددل العقدددددددد وأساسدددددده بددددددو العمددددددل ولددددددديس 

 جد ان الغاية من التزامات عقد ا ستثمار الرياض ي مستمرة   تتحقق ا  بمرور الزمن .ب بينما ن (18 الزمن 

 عقد االستثمار الرياض ي عقد رعاية خدماتالرابع : الفرع 

عددددددددرف عقددددددددد رعايددددددددة الخدددددددددمات الرياضددددددددية باندددددددده  عقددددددددد تتبدددددددداد  فيدددددددده املصددددددددالح بددددددددين طددددددددرفين يقددددددددوم أحدددددددددبما بتقددددددددديم 

مقابدددددددل تمتعددددددده بحدددددددق ا عدددددددمن والتدددددددرويو عدددددددن نفسددددددده كممدددددددو  ليددددددد ا اليشدددددددان ومدددددددا دعدددددددم مدددددددالي أوعيندددددددي ليشدددددددان رياضددددددد ي معدددددددين 

 (19 يترتب عي  ب ا الحق من مزايا مادية وغير مادية( 

وبموجددددددددب بدددددددد ا التعريددددددددف نجددددددددد ان املمددددددددو  بددددددددو بمثابددددددددة كفيددددددددل يلتددددددددزم بتقددددددددديم خدددددددددمات ماديددددددددة أو معنويددددددددة ملؤسسددددددددة 

ا سددددددددددددتثمار الرياضدددددددددددد ي مددددددددددددا بددددددددددددو ا  رعايددددددددددددة خدددددددددددددمات أو مؤسسدددددددددددات رياضددددددددددددية معينددددددددددددة ب ويددددددددددددر  الددددددددددددبعئ مددددددددددددن الفقدددددددددددده ان عقدددددددددددد 

رياضددددددددية ب لكددددددددن عيدددددددد  الددددددددرغم مددددددددن التشددددددددابه بددددددددين عقددددددددد ا سددددددددتثمار الرياضدددددددد ي وعقددددددددد رعايددددددددة الخدددددددددمات الرياضددددددددية ألن كمبمدددددددددا 

 . (20  عد من مصادر التمويل ال اتي للمؤسسات الرياضية 

لتعاقدددددددددد تدددددددددي عقدددددددددد ا سدددددددددتثمار الرياضددددددددد ي ا  انندددددددددا   يمكدددددددددن اعتبددددددددداره رعايدددددددددة خددددددددددمات  خدددددددددتمف الباعدددددددددث الددددددددددافع الددددددددد  ا

والددددددددد ي يكمدددددددددن بتشدددددددددغيل رأس املدددددددددا  لتحقيدددددددددق الدددددددددربح املدددددددددادي مدددددددددن خدددددددددم  األنشدددددددددطة واملؤسسدددددددددات الرياضدددددددددية للمحافظدددددددددة عيددددددددد  

قيمدددددددددة األصدددددددددو  ورأس املدددددددددا  األصددددددددديي للمسدددددددددتثمر تدددددددددي املؤسسدددددددددة الرياضدددددددددية ب با ضدددددددددافة الددددددددد  الحصدددددددددو  عيددددددددد  الددددددددددخل وضدددددددددمان 

عقدددددددددددد رعايدددددددددددة الخددددددددددددمات الرياضدددددددددددية الددددددددددد ي يكدددددددددددون الددددددددددددافع الباعدددددددددددث فيددددددددددده تحقيدددددددددددق السددددددددددديولة النقديدددددددددددة للمسدددددددددددتثمرب خدددددددددددمف 

 . (21 أبداف ترويجية وتسويقية بعرض خدمات ومنتجات الرااي من خم  النوادي أو املؤسسات الرياضية 

ومدددددددددددن خدددددددددددم  مدددددددددددا تقددددددددددددم وتدددددددددددي  دددددددددددل انعددددددددددددام املعيدددددددددددار الددددددددددد ي نعتمدددددددددددد عليددددددددددده تدددددددددددي تحديدددددددددددد الطبيعدددددددددددة القانونيدددددددددددة لعقدددددددددددد 

ضددددددددد ي ورغدددددددددم تبددددددددداين ا راا الفقييدددددددددة حدددددددددو  ذلدددددددددك ب فإنندددددددددا ندددددددددر  انددددددددده عقدددددددددد ذو طبيعدددددددددة خاصدددددددددة لحدايتددددددددده وعددددددددددم ا سدددددددددتثمار الريا

وجدددددددددددود نددددددددددد  تشدددددددددددري ي مدددددددددددنظم لددددددددددده فينطبدددددددددددق عليددددددددددده مبددددددددددددأ سدددددددددددلطان ا رادة طاملدددددددددددا انددددددددددده   يخدددددددددددالف النظدددددددددددام العدددددددددددام وا داب ب 

 ض ي .وندعو املشرع العراقي ال  ضرورة تنظيمه كونه من العقود امليمة تي التمويل الريا

 الخاتمة

مدددددددن خدددددددم  بحثندددددددا ملوضدددددددوع  الطبيعدددددددة القانونيدددددددة لعقدددددددد ا سدددددددتثمار الرياضددددددد ي( ب توصدددددددلنا الددددددد  عددددددددة نتدددددددائو دعتندددددددا الددددددد  

  أن نتقدم ببعئ من التوصيات نتمل أن يتخ   ها املشرع العراقي .
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 أوال : النتائت

املدددددددا  تدددددددي اليشدددددددان الرياضددددددد ي   سددددددد   العقدددددددد الددددددد  تحقيدددددددق أبدددددددداف تمويليدددددددة ورياضدددددددية مدددددددن خدددددددم  تو يدددددددف وتشدددددددغيل رأس 1

. 

 مدددددددددن مصدددددددددادر  2
 
لدددددددددم تدددددددددنظم القدددددددددوانين محدددددددددل املقارندددددددددة بددددددددد ا الندددددددددوع مدددددددددن العقدددددددددود ب ا  انهدددددددددا أ دددددددددارت اليددددددددده باعتبددددددددداره مصددددددددددرا

 تمويل األندية والفرق واملؤسسات الرياضية .

 عندددددددد ابدددددددرا 3
 
 جوبريدددددددا

 
م العقدددددددد تكدددددددون شخصدددددددية املتعاقدددددددد الرياضددددددد ي املمدددددددو  لددددددده محدددددددل اعتبدددددددار باليسدددددددبة للمسدددددددتثمر وعنصدددددددرا

 لصفة تتعلق به .

الدددددددزمن عنصدددددددر جدددددددوبري تدددددددي عقدددددددد ا سدددددددتثمار الرياضددددددد ي ألن املنفعدددددددة مدددددددن العقدددددددد   يمكدددددددن الحصدددددددو  عل هدددددددا مبا دددددددرة بدددددددل    4

 بد من مرور فترة  منية لتحقيق الغاية املرجوة .

ثمار ينطبدددددددددددددق عيددددددددددددد  العقدددددددددددددد مبددددددددددددددأ سدددددددددددددلطان ا رادة  نعددددددددددددددام املعيدددددددددددددار الددددددددددددد ي يحددددددددددددددد الطبيعدددددددددددددة القانونيدددددددددددددة لعقدددددددددددددد ا سدددددددددددددت 5

 الرياض ي لحدايته وعدم وجود ن  تشري ي منظم له .

 ثانيا : التوصيات 

 مددددددددن مصددددددددادر التمويددددددددل  1
 
 ألبميتدددددددده باعتبدددددددداره مصدددددددددرا

 
ندددددددددعو املشددددددددرع العراقددددددددي الدددددددد  تعريددددددددف عقددددددددد ا سددددددددتثمار الرياضدددددددد ي نظددددددددرا

 ال اتي للييئات واملؤسسات الرياضية .

 وضددددددددرورة ا  ددددددددارة اليدددددددده ندددددددددعو املشددددددددرع العراقددددددددي الدددددددد  تنظدددددددديم عقددددددددد ا سددددددددتثمار الرياضدددددددد ي  2
 
 واقتصدددددددداديا

 
 تمويليددددددددا

 
كوندددددددده عقدددددددددا

 ضمن عقود املوارد تي امليشآت واملؤسسات الرياضية .

 الهوامش :

 .2010د. أحمد مصطفى نصير ب دور الدولة أ اا ا ستثمار ب دار النهضة العربية القابرة ب  1

 .2004س ب القابرة ب د. عايدة سيد حطاب ب التخطي  ا ستراتي ي الرياض ي ب مكتبة عين  م 2

 .2009د. طابر حردان ب أساسيات ا ستثمار ب دار املستقبل لليشر والتو يع ب عمان ب  3

 . 15/5/2017ب تي  4447ميشور تي جريدة الوقا ع العراقية ب العدد  4

5 Loi française n ° 610-48 de 1984 réglementant les activités physiques et sportives, modifiée par la loi n ° 

1366 de 2006 V.(1.Ellespeuventégalementconclure, au profit de leurs associations/affiliéesou de 
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 . 2006لدنيا الطباعة واليشر ب ا سكندرية ب 

11 ARTICLE1: ((...As sponsorship is conceptually based on a conrtact of matual benefit..)) https://iccwbo.org/ 
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( مدددددددن قدددددددانون العمدددددددل املصدددددددري 1( مدددددددن قدددددددانون العمدددددددل العراقدددددددي ب ونددددددد  املدددددددادة  1انظدددددددر البندددددددد  سدددددددابعا( مدددددددن نددددددد  املدددددددادة   13

 .  2003لسنة ( 12رقم  

https://iccwbo.org/
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 في الدم لالعبي كرة اليد ت البيوكيميائيةاثير حمل املباراة في بعض املتغيرات
 

 2فتاح غني الصرافم.م محمد , 1أ.د. حسين عبد االمير حمزة

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة بابل  -العراق 

emai_sms@yahoo.com  
 

لدد   (LA , LDH , PH اة تي كدرة اليدد تدي بعدئ املتغيدرات البيوكيميائيدة بدف البحث ال  التعرف عي  تتيير حمل املبار 

الباحث املنرج الوصفي  . واستخدم  عبي كرة اليد املتقدمين . وافترض الباحث ان لحمل املباراة تتييرا تي تراكيز ب ه املتغيرات

فئة املتقدمين  –الرياض ي بكرة اليد  لنجفاباألسلوب املسحي تي حل مشكلة البحث . وتم تحديد مجتمع البحث بفريق نادي 

 عب ب يم تم اختيار العينة بطريقة الحصر الشامل بعد ان تدم اسدتبعاد  (14 والبالغ عددبم  2021-2020للموسم الرياض ي 

. ا ددددتملت التجربددددة الرئيسددددية عيدددد  قيدددداس تراكيددددز  (12 ليصددددبح العدددددد الكيددددي لعينددددة البحددددث  (2 والبددددالغ عددددددبم  حددددراس املرمددددى

لمعبدين قبدل  (PHب وا س الييددروجيني LDHحامئ المكتيك ب وانزيم المكتيدك د هيددروجينيز  ملتغيرات البيوكيميائية وىي ا

دقائق مدن انبهداا املبداراة  5وبعد  (LDH , PHاملباراة وبم تي حالة الراحة التامة وبعد انبهاا املباراة مبا رة باليسبة للمتغيرات  

قيددددد  تو الباحددددث مددددن خددددم  مددددا توصددددل اليدددده مددددن نتددددائو الدددد  حدددددوث تغيددددرات واضددددحة تددددي تراكيددددز املتغيددددرات . واسددددتي (LAللمتغيددددر  

بعدددد حمدددل املبددداراة تدددي كدددرة اليدددد . وقدددد اوصددد ى الباحدددث با عتمددداد عيددد  مدددا تدددم التوصدددل اليددده مدددن نتدددائو تدددي بنددداا وتقندددين  (الدراسدددة

 .ا حما  التدريبية بما يتناسب مع حمل املباراة تي كرة اليد 

 حمل املباراة ب البيوكيميائية ب كرة اليد:  الكلمات املفتاحية
 

Effect of match load in some biochemical variables in the blood of handball players 
 

Pro.Dr. Hussein Abdul Ameer Hamzah sharba1, Mohammed ftah2 

Iraq –babylon university –college of physical education and scientific research 

emai_sms@yahoo.com  

The aim of the research was to identify the effect of handball in some biochemical variables (LA, LDH, 

PH) in advanced handball players. The researcher assumed that to load of the game effect in the concentrations 

of these variables. The researcher used descriptive method in solving the problem of research. The research 

community included the team Najaf Sports Club handball - the category of applicants for the sports season 

2020-2021 (14) player, and then the sample was chosen in a comprehensive manner after the exclusion of 

goalkeepers and the number (2) to become the total number of the search sample (12) . The main experiment 

was to measure the concentration of biochemical variables (lactic acid, lactic dehydrogenase enzyme and pH) for 

the players , before the game. They were in complete rest and immediately after the game (LDH, PH). Wihle the 

(LA) had been mesured after Five minutes of the match . The researcher concluded, through his findings, that 

there were clear changes in the concentrations of variables (under study) after the handball game. The researcher 

recommended relying on the results achieved in the construction and standardization of training loads in 

proportion withe load in the handball match . 

key words: Match load , biochemical, handball 
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 التعريف بالبحث -1

ان التقدددددددددم الكبيددددددددر الدددددددد ي حدددددددددث تددددددددي طبيعددددددددة ا داا الفنددددددددي تددددددددي املنافسددددددددات الرياضددددددددية بكددددددددرة اليددددددددد ومددددددددا يتطلبدددددددده ذلددددددددك 

 التددددددددتييراتث الشدددددددددة او ال جددددددددم ب تسددددددددتوجب ا ملددددددددام بمعرفددددددددة مددددددددن  يددددددددادة بائلددددددددة تددددددددي ا حمددددددددا  التدريبيددددددددة سددددددددواا كددددددددان مددددددددن حيدددددددد

الو يفيدددددددة الناتجددددددددة عددددددددن ذلددددددددك وتمف هددددددددا بغيدددددددة املحافظددددددددة عيدددددددد  المعددددددددب نفسدددددددديا و دددددددحيا او تعزيزبددددددددا ليحفددددددددا  عل هددددددددا وا رتقدددددددداا 

  ها ال  مستو  اعي  .

لفسددددددددددديولوجية بمجموعدددددددددددة عوامدددددددددددل فسددددددددددديولوجية ومورفولوجيدددددددددددة ا  ان ا تتدددددددددددتير ان مسدددددددددددتويات ا داا تدددددددددددي كدددددددددددرة اليدددددددددددد 

تدددددددي مسدددددددتو  ا داا البددددددددني وبالتدددددددالي امليددددددداري والخططدددددددي ب حيدددددددث يدددددددرتب  ارتباطدددددددا  للتدددددددتيير تدددددددي مقدمدددددددة تلدددددددك العوامدددددددل  تدددددددتتيمنهدددددددا 

الجسددددددددددم وقدددددددددددروها عيدددددددددد  مقاومددددددددددة التعددددددددددب وا سددددددددددتمرار تددددددددددي  ألجيددددددددددزةالتدريبيددددددددددة وعمليددددددددددات التكيددددددددددف املختلفددددددددددة  باألحمددددددددددا وييقددددددددددا 

 ون مستو  ا داا .ا داا طو   من املباراة بكفااة دون بب

ان تطدددددددددوير املنددددددددداهج التدريبيدددددددددة ورفدددددددددع كفدددددددددااة الرياضددددددددد ي وفيدددددددددم العمقدددددددددة الصدددددددددحيحة بدددددددددين مكوندددددددددات الحمدددددددددل التددددددددددريبي 

الخدددددداص بكدددددددرة اليددددددد   يمكدددددددن ان يدددددددتم مددددددن دون اليجدددددددوا الددددددد  دراسددددددة التغيدددددددرات الكيميائيددددددة الحياتيدددددددة تدددددددي الجسددددددم لمعبدددددددي كدددددددرة 

ملتطلبدددددددددات ا داا مدددددددددن الناحيدددددددددة الفسددددددددديولوجية والبدنيدددددددددة تدددددددددي مبددددددددداراة كدددددددددرة  اليدددددددددد خدددددددددم  املبددددددددداراة والتدددددددددي تعطدددددددددي تصدددددددددورا دقيقدددددددددا

 اليد . وبالتالي ا ستناد عي  ب ه النتائو تي بناا حمل الوحدة التدريبية با تجاه الصحيح ب

خاصدددة مددددن اك دددر املتغيددددرات تددددتييرا  (LA , LDH , PHوتعتبدددر املتغيددددرات البيدددو كيميائيددددة تدددي الدددددم عامدددة واملتغيددددرات  

يرا بحمددددددل املبدددددداراة تددددددي لعبددددددة كددددددرة اليددددددد ب ملددددددا ليددددددا مددددددن تددددددتيير مبا ددددددر وحيددددددوي تددددددي ديمومددددددة ا نقبدددددداض العضدددددديي وعدددددددم ببوطدددددده وتددددددت

وبالتددددددددالي عدددددددددم ببددددددددون مسددددددددتو  ا داا خددددددددم  املبدددددددداراة .ملددددددددا لتلددددددددك املتغيددددددددرات مددددددددن عمقددددددددة مبا ددددددددرة بإنتدددددددداج الطاقددددددددة تددددددددي الجسددددددددم 

لطاقدددددددة مددددددن جيددددددة اخدددددددر  . ومددددددن بندددددددا جدددددداات ابميدددددددة البحددددددث تدددددددي مددددددن جيددددددة ومخلفدددددددات التمثيددددددل الغددددددد ا ي الناتجددددددة مدددددددن انتدددددداج ا

 دراسة تتيير حمل املباراة تي بعئ املتغيرات البيو كيميائية للدم لمعبي كرة اليد .

وتتمثددددددددددل مشددددددددددكلة البحددددددددددث اصددددددددددبح مددددددددددن الضددددددددددروري تعيددددددددددين مسددددددددددتو  التدددددددددددريب واعطدددددددددداا فكددددددددددرة مسددددددددددتقبلية للمدددددددددددرب 

لو يفيددددددددة لددددددددد  المعبددددددددين ب حيددددددددث ان قلددددددددة معرفددددددددة الكثيددددددددر مددددددددن املدددددددددربين عددددددددن التددددددددتييرات ا نعكاسددددددددية ليجوانددددددددب الكيميائيددددددددة وا

بدددددددالتغيرات الناتجدددددددة عدددددددن درجدددددددة تدددددددتيير حمدددددددل املبددددددداراة تدددددددي املتغيدددددددرات البيوكيميائيدددددددة تدددددددي الددددددددم مدددددددن جيدددددددة وعمقدددددددة تلدددددددك التغيدددددددرات 

ليحمدددددددل بمسدددددددتو  التحمدددددددل البددددددددني والدددددددو يفي لدددددددد  المعبدددددددين مدددددددن جيدددددددة اخدددددددر  تسدددددددبب تدددددددي ا بتعددددددداد عدددددددن التقندددددددين الصدددددددحيح 

التددددددددريبي . وعددددددددم ا تجددددددداه بددددددده نحدددددددو التخصصدددددددية لندددددددوع الجيدددددددد املسدددددددبهدف ب والوقدددددددوف عيددددددد  حدددددددد مناسدددددددب   يتعدددددددد  الزيدددددددادة 

التددددددددي تتسددددددددبب تددددددددي التددددددددتيير العكسدددددددد ي تددددددددي الحالددددددددة البدنيددددددددة والو يفيددددددددة والصددددددددحية لمعددددددددب ب وتددددددددي الوقددددددددت نفسدددددددده عدددددددددم اليبددددددددون 

البحددددددددددث تددددددددددي دراسددددددددددة تددددددددددتيير حمددددددددددل املبدددددددددداراة تددددددددددي بعددددددددددئ بمسددددددددددتو  الحمددددددددددل دون اليدددددددددددف امليشددددددددددود. ومددددددددددن بنددددددددددا جدددددددددداات مشددددددددددكلة 

 متغيرات الدم البيوكيميائية لمعبي كرة اليد

 (LA , LDH , PHوقددددد بدددددف البحددددث الدددد  التعددددرف عيدددد  تددددتيير حمددددل املبدددداراة تددددي بعددددئ املتغيددددرات البيوكيميائيددددة  

 لمعبي كرة اليد .

لمعبددددي كددددرة  (LA , LDH , PHبيددددو كيميائيددددة  ان لحمددددل املبدددداراة تددددتييرا تددددي بعددددئ املتغيددددرات ال انوافتددددرض الباحثدددد

 اليد .

 

 

 

 

 

 

 



 Vol.15 - No.3 - 2022  332-336  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 334 جامعة بابل -درها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تص

 منهجية البحث واجراءاته امليدانية -2

 منهج البحث 2-1

لحدددددددددل مشدددددددددكلة البحدددددددددث اسدددددددددتخدم الباحدددددددددث املدددددددددنرج الوصدددددددددفي با سدددددددددلوب املسدددددددددحي ملمئمتددددددددده لطبيعدددددددددة املشدددددددددكلة املدددددددددراد 

ات با ضددددددددددافة الدددددددددد  اندددددددددده  عطددددددددددي نتددددددددددائو يمكدددددددددددن حليددددددددددا حيددددددددددث ان املددددددددددنرج الوصددددددددددفي بددددددددددو الدددددددددد ي  عطددددددددددي تفسددددددددددديرا وتحلدددددددددديم للبياندددددددددد

 . (82ب ص 5 ا ستفادة منها مستقبم . 

 مجتمع وعينة البحث 2-2

فئدددددددددة املتقددددددددددمين للموسدددددددددم الرياضددددددددد ي  –تدددددددددم تحديدددددددددد مجتمدددددددددع البحدددددددددث بفريدددددددددق ندددددددددادي القاسدددددددددم الرياضددددددددد ي بكدددددددددرة اليدددددددددد 

امل بعدددددددددددد ان تدددددددددددم اسدددددددددددتبعاد  عدددددددددددب ب وقدددددددددددد تدددددددددددم اختيدددددددددددار العيندددددددددددة بطريقدددددددددددة الحصدددددددددددر الشددددددددددد (14 والبدددددددددددالغ عدددددددددددددبم  2020-2021

% مددددددددددن مجتمددددددددددع 85.7( وىددددددددددي تشددددددددددكل نسددددددددددبة 12( . وبدددددددددد لك بلددددددددددغ العدددددددددددد الكيددددددددددي للعينددددددددددة  2حددددددددددراس املرمددددددددددى والبددددددددددالغ عددددددددددددبم  

 البحث .

 االجهزة واالدوات املستخدمة في البحث  2-3

 . (acer جيا  حاسوب نوع  -

ب حقددددددددن طبيدددددددددة ب  (lactate pro جيدددددددددا جيدددددددددا  الطددددددددرد املركدددددددددزي ب تيوبددددددددات ب جيددددددددا  الطدددددددددرد املركددددددددزي ب  اجيددددددددزة مختبريددددددددة  -

 . (املاصة املايكروية ب صندوق التبريد ب محلو  ملحي لغرض التعقيم

 التجربة االستطالعية  2-4

تدددددددددددي القاعدددددددددددة املغلقدددددددددددة لندددددددددددادي القاسدددددددددددم  3/1/2021تدددددددددددم اجدددددددددددراا التجربدددددددددددة ا سدددددددددددتطمعية تدددددددددددي يدددددددددددوم ا حدددددددددددد املصدددددددددددادف 

 عبددددددددين مددددددددن عينددددددددة البحددددددددث وكددددددددان الغددددددددرض منهددددددددا بددددددددو التتكددددددددد مددددددددن  4الرياضدددددددد ي وا ددددددددتملت عينددددددددة التجربددددددددة ا سددددددددتطمعية عيدددددددد  

اليدددددددددددة  دددددددددددحب الددددددددددددم وكفدددددددددددااة الفريدددددددددددق الطبدددددددددددي وفريدددددددددددق العمدددددددددددل املسددددددددددداعد ومعرفدددددددددددة املعوقدددددددددددات والسدددددددددددلبيات التدددددددددددي قدددددددددددد تواجددددددددددده 

 الباحث .

 التجربة الرئيسية 2-5

 2021-2020م لكدددددددددرة اليدددددددددد للموسدددددددددخدددددددددم  املباريدددددددددات الرسدددددددددمية تدددددددددي الددددددددددوري املمتدددددددددا   تدددددددددم اجدددددددددراا التجربدددددددددة الرئيسدددددددددية

وا ددددددددتملت عيدددددددد  ا جددددددددرااات  20/1/2021وذلددددددددك خددددددددم  املبدددددددداراة التددددددددي جمعددددددددت نددددددددادي القاسددددددددم ونددددددددادي ديددددددددال  تددددددددي يددددددددوم ا ربعدددددددداا 

 ا تية : 

 القياس القبلي 2-5-1

وبددددددم تددددددي حالددددددة الراحددددددة التامددددددة  مددددددن كددددددل  عددددددب قبددددددل املبدددددداراة (cc 5  وا ددددددتمل عيدددددد   ددددددحب عينددددددة مددددددن الدددددددم بمقدددددددار

 وبدون ممارسة اي جيد .

 القياس البعدي 2-5-2

تضدددددددددددمن ا جدددددددددددراا البعددددددددددددي عمليدددددددددددة  دددددددددددحب الددددددددددددم مدددددددددددن المعبدددددددددددين املشددددددددددداركين فعدددددددددددم تدددددددددددي كدددددددددددل مبددددددددددداراة مدددددددددددن مباريدددددددددددات 

 جدددددددراا عمليدددددددة القيددددددداس للمتغيددددددددرات  الددددددددوري بعدددددددد انبهددددددداا املبددددددداراة بتكمليدددددددا ب يدددددددم يدددددددتم بعدددددددد ذلدددددددك نقدددددددل عيندددددددات الددددددد  املختبدددددددرات

بعددددددد  LAتمددددددت بعددددددد املبدددددداراة مبا ددددددرة امددددددا قيدددددداس  LDH , PHرات علمددددددا ان عمليددددددة  ددددددحب الدددددددم للمتغيدددددد (قيددددددد الدراسددددددة 

 دقائق . 5املباراة بد

 الوسائل اإلحصائية 2-6

 ومنها استخرج  SPSSالحقيبة ا حصائية  اناستخدم الباحث

 الوسي  -

 ا نحراف الربي ي -

 ولكوكسن -
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 عرض النتائت وتحليها ومناقشتها-3

 عرض النتائت وتحليلها 3-1

 في القياسين القبلي والبعدي لحمل املباراة وتحليلها (LA , LDH , PHتغيرات البيوكيميائية )عرض نتائت امل3-1-1

تددددي القياسددددين القبيددددي والبعدددددي لحمددددل  (LA , LDH , PHيبددددين قدددديم الوسددددي  وا نحددددراف الربي ددددي للمتغيددددرات   (1)جةةةةدول 

 املباراة ومستو  الد لة لقيم ولكوكسن املحسوبة والجدولية

 .املتغيرات .

 وحدة القياس

مستوى الداللة لقيم  ألبعدي القبلي

 ولكوكسن املحسوبة

مستوى 

 الداللة
 الداللة *

 انحراف وسي  انحراف وسي 

LA.. Mg% 9.62 0.45 18.26 0.35 0.001 

0.05 

 معنوي 

LDH ..U/L 280.7 0.82 407.8 0.67 0.003  معنوي 

PH..MO/L 7.36 0.71 7.1 0.56 0.02  معنوي 

 0.05 ≥ ومستو  د لة 11نوي عند درجة حرية*مع

تددددي القياسددددين القبيددددي  (LA , LDH , PH( قدددديم الوسددددي  وا نحددددراف الربي ددددي للمتغيددددرات  1يتبددددين مددددن الجدددددو   

 (7.36ب  280.7ب  9.62 والبعدددددددددددددددي لحمددددددددددددددل املبدددددددددددددداراة ب حيددددددددددددددث بلددددددددددددددغ الوسددددددددددددددي  تددددددددددددددي القيدددددددددددددداس القبيددددددددددددددي للمبدددددددددددددداراة عيدددددددددددددد  التددددددددددددددوالي 

 18.26 عيدددددددد  التددددددددوالي . امددددددددا تددددددددي القيدددددددداس البعدددددددددي فقددددددددد بلددددددددغ الوسددددددددي  عيدددددددد  التددددددددوالي  (7.36ب  0.82ب  0.45 وبددددددددانحراف ربي ددددددددي 

. ولغددددددددددددددددددرض اختبددددددددددددددددددار معنويددددددددددددددددددة الفددددددددددددددددددروق بددددددددددددددددددين القياسددددددددددددددددددين تددددددددددددددددددم  (0.56ب  0.67ب  0.35 وبددددددددددددددددددانحراف ربي ددددددددددددددددددي  (7.1ب  407.8ب 

حيدددددددددث بلغدددددددددت قدددددددددديم  اسدددددددددتخدام اختبدددددددددار ولكوكسدددددددددن والددددددددد ي بدددددددددين  يدددددددددور فدددددددددروق معنويددددددددددة بدددددددددين القياسدددددددددين ولصدددددددددالح القيددددددددداس ب

 . (0.05 وىي اصغر من مستو  الد لة  (0.02ب  0.003ب  0.001 ولكوكسن عي  التوالي 

 مناقشة النتائت  3-2

ولصددددالح  (LA , LDH , PHمددددن خددددم  مددددا تددددم عرضدددده وتحليلدددده يتبددددين  يددددور فددددروق معنويددددة تددددي نتددددائو املتغيددددرات  

و  خددددددددم  املبدددددددداراة بشددددددددوط ها والدددددددد  يتميددددددددز بسدددددددديادة الطددددددددابع القيدددددددداس البعدددددددددي . ان تلددددددددك الفددددددددروق جدددددددداات نتيجددددددددة ليجيددددددددد املبدددددددد 

المبدددددددددددددوا ي المكتيكدددددددددددددي تدددددددددددددي ا عتمددددددددددددداد ليحصدددددددددددددو  عيددددددددددددد  الطاقدددددددددددددة الم مدددددددددددددة  نجدددددددددددددا  متطلبدددددددددددددات املبددددددددددددداراة تدددددددددددددي الرجدددددددددددددوم السدددددددددددددريع 

ومتطلباتددددددددددده والرجدددددددددددوع السددددددددددددريع للددددددددددددفاع والتحركددددددددددددات املسدددددددددددتمرة للتغطيددددددددددددة الدفاعيدددددددددددة تددددددددددددي اغلدددددددددددب اوقددددددددددددات املبددددددددددداراة .. ان بدددددددددددد ا 

مدددددددن انتددددددداج الطاقدددددددة يتطلدددددددب التحلدددددددل المبدددددددوا ي للكميكدددددددوجين بعددددددددم كفايدددددددة ا وكندددددددجين فتيدددددددتو عنددددددده مخلفدددددددات كبيدددددددرة الندددددددوع 

الددددددد  ان حدددددددامئ المكتيدددددددك ييدددددددتو مدددددددن ( هددددددداا الددددددددين ابدددددددرابيم سدددددددممة  نتددددددداج الطاقدددددددة واملتمثلدددددددة بحدددددددامئ المكتيدددددددك . اذ  شدددددددير 

عيددددددد  تحلدددددددل الكلوكدددددددو  الددددددد  حدددددددامئ المكتيدددددددك كنهايدددددددة تحلدددددددل الكميكدددددددوجين والكلكدددددددو  بواسدددددددطة بعدددددددئ ا نزيمدددددددات التدددددددي تعمدددددددل 

ب 3 والدددددددد ي  عمددددددددل عيدددددددد  تحويددددددددل البايروفيددددددددك الدددددددد   كتيددددددددك اسددددددددد . LDHبمسدددددددداعدة انددددددددزيم  (glycolytic pathway لعمليددددددددة 

 (107ص

بعددددددددد حمددددددددل املبدددددددداراة فعنددددددددد قيددددددددام الفددددددددرد بجيددددددددد بدددددددددني  LDHوبدددددددد ا يفسددددددددر ايضددددددددا الزيددددددددادة الحاصددددددددلة تددددددددي تركيددددددددز انددددددددزيم 

وقددددددددددد بييددددددددددت  (تمثيددددددددددل الكلوكددددددددددو   كددددددددددو  مددددددددددن الكبددددددددددد نتيجددددددددددة بدددددددددد ا الجيددددددددددد ب حيددددددددددث يددددددددددزداد معددددددددددد  اليدددددددددددم يددددددددددزداد خددددددددددروج الكلو 

التجدددددددددددددددارب ان  يدددددددددددددددادة تحلددددددددددددددددل الكلوكدددددددددددددددو   بوائيددددددددددددددددا تدددددددددددددددتم بمسدددددددددددددددداعدة مجموعدددددددددددددددة مددددددددددددددددن ا نزيمدددددددددددددددات ومنهددددددددددددددددا اندددددددددددددددزيم المكتيددددددددددددددددك 

 . (30ب ص4 د هيدروجين ب ال ي يزداد نشاطه مع  يادة عملية التدريب .

دم  شددددددددير الددددددددد  اتجدددددددداه محددددددددي  الدددددددددم الدددددددد   يدددددددددادة الحامضددددددددية والدددددددد ي جدددددددداا نتيجددددددددة لزيدددددددددادة الدددددددد PH ان انخفدددددددداض قيمددددددددة

" ايندددددددددداا  (1997ابددددددددددو العددددددددددم  حددددددددددامئ المكتيددددددددددك تددددددددددي الدددددددددددم اي  يددددددددددادة ايونددددددددددات الييدددددددددددروجين . وبدددددددددد ا يتفددددددددددق مددددددددددع مددددددددددا جدددددددددداا بدددددددددده 

حتميددددددددددة لزيددددددددددادة التمدددددددددارين العنيفددددددددددة يتجدددددددددده الدددددددددددم الدددددددددد  الزيددددددددددادة تددددددددددي الحموضددددددددددة ب وان اي  يددددددددددادة تددددددددددي الحموضددددددددددة تكددددددددددون نتيجددددددددددة 

 . (34ب ص 1 كمية حامئ المكتيك تي الدم وارتفاع نسبته " 
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 االستنتاجات والتوصيات -4

 االستنتاجات 4-1

حددددددددوث  يدددددددادة عاليدددددددة تدددددددي تركيدددددددز حدددددددامئ المكتيدددددددك بعدددددددد حمدددددددل املبددددددداراة تدددددددي كدددددددرة اليدددددددد ممدددددددا يؤكدددددددد عيددددددد  ان نظدددددددام الطاقدددددددة  1

 المكتيكي . –المبوا ي ال ي يبقى سائدا تي اغلب اوقات املباراة بو النظام 

تددددددددزداد فاعليددددددددة ا نزيمددددددددات التددددددددي تددددددددرتب  بالتفدددددددداعمت المبوائيددددددددة المكتيكيددددددددة بعددددددددد حمددددددددل املبدددددددداراة تددددددددي كددددددددرة اليددددددددد وخاصددددددددة  2

 . LDH فاعلية انزيم

تددددددددزداد حامضدددددددددية الددددددددددم بعدددددددددد حمدددددددددل املبدددددددداراة تدددددددددي كدددددددددرة اليدددددددددد ويظيدددددددددر ذلدددددددددك واضددددددددحا مدددددددددن خدددددددددم  ا نخفددددددددداض الحاصدددددددددل تدددددددددي  3

 . PH قيمة ا س الييدروجيني

 التوصيات 4-2

تدددددي بنددددداا وتقندددددين  (LA , LDH, PHا عتمددددداد عيددددد  مدددددا تدددددم التوصدددددل اليددددده مدددددن نسدددددب تراكيدددددز املتغيدددددرات البيوكيميائيدددددة  1

 ا حما  التدريبية الخاصة بكرة اليد للمتقدمين .

يددددددددد  ان يكدددددددددون تتطلدددددددددب ا بتمدددددددددام بدددددددددالتركيز ع (قيدددددددددد الدراسدددددددددة ان الزيدددددددددادة الحاصدددددددددلة تدددددددددي تراكيدددددددددز املتغيدددددددددرات البيوكيميائيدددددددددة  2

اتجددددددداه التددددددددريب تدددددددي معظدددددددم وحداتددددددده خدددددددم  البرندددددددامو وخاصدددددددة تدددددددي مرحلدددددددة ا عدددددددداد الخددددددداص عيددددددد  رفدددددددع مسدددددددتو  الشددددددددد 

 التدريبية باتجاه التحمل المبوا ي المكتيكي .

ابتمددددددددددام القدددددددددائمين عيدددددددددد  العمليددددددددددة التدريبيددددددددددة  (قيدددددددددد الدراسددددددددددة تتطلدددددددددب كدددددددددد لك الزيددددددددددادة الحاصدددددددددلة تددددددددددي تراكيددددددددددز املتغيددددددددددرات  3

 اا والعمل عي  بناا فترات ا ستشفاا بما يتناسب مع طبيعة الحمل تي لعبة كرة اليد .با ستشف

 املصادر

ب القدددددددددابرة ب دار الفكدددددددددر العربدددددددددي ب  1ب ن (ا سدددددددددس الفسددددددددديولوجية التددددددددددريب الرياضددددددددد ي  ابدددددددددو العدددددددددم احمدددددددددد عبدددددددددد الفتددددددددداو : 1

1997 . 

فولوجيدددددددددددا الرياضددددددددددد ي وطدددددددددددرق القيددددددددددداس فسددددددددددديولوجيا ومور  ابدددددددددددو العدددددددددددم احمدددددددددددد عبدددددددددددد الفتددددددددددداو ب محمدددددددددددد صدددددددددددبحي حسدددددددددددانين : 2

 . 1997ب القابرة ب دار الفكر العربي ب  1ب ن والتقويم

 . 1990ب الكويت ب دار الفكر العربي ب  الكيمياا الحيوية تي املجا  الرياض ي هاا الدين ابرابيم سممة :  3

 .1999ب دار الفكر العربي ب قابرة ب الالتمثيل الحيوي للطاقة تي املجا  الرياض ي  هاا الدين ابرابيم سممة :  4

 1982بدار املعارف ب مصرب  (ادواته –خطوات منترجه  –تعريفه  سيير بدير: البحث العل ي  5
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 عالقة قلق املستقبل بمستوى الطموح األكاديمي لدى الطالبات
 

 2السليمي عبير داخل أ.م.د ,1أحمد أ.م.د ميساء نديم
 ة البدنية وعلوم الرياضة للبناتربيكلية الت -جامعة بغداد  -العراق  2. 1
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كدددددددددددادي ي لدددددددددددد  لغدددددددددددرض تحقيدددددددددددق بددددددددددددف البحدددددددددددث تدددددددددددي  يجددددددددددداد العمقدددددددددددة بدددددددددددين قلدددددددددددق املسدددددددددددتقبل ومسدددددددددددتو  الطمدددددددددددوو ا 

طالبددددددددددات املرحلدددددددددددة الرابعددددددددددة تدددددددددددي كليددددددددددة التربيدددددددددددة البدنيددددددددددة وعلدددددددددددوم الرياضددددددددددة للبندددددددددددات بجامعددددددددددة بغددددددددددددادب اسددددددددددتخدمت الباحثتدددددددددددان 

( طالبددددددددة وبعدددددددددد تو يددددددددع املقياسددددددددين عيددددددددد  50 املددددددددنرج الوصددددددددفي بتسددددددددلوبي املسدددددددددحي والعمقددددددددات ا رتباطيددددددددة عيددددددددد  عينددددددددة تعدددددددددادبا 

  عينددددددددددة
 
الحصددددددددددو  عيدددددددددد  النتددددددددددائو ومناقشددددددددددبهاب توصددددددددددلت الباحثتددددددددددان  لدددددددددد  أبددددددددددم  البحددددددددددث وجمددددددددددع البيانددددددددددات ومعالجبهددددددددددا  حصددددددددددائيا

ا سددددددددتيتاجات وىددددددددي  ن نسددددددددبة القلددددددددق املسددددددددتقبل لددددددددد هن عيدددددددد  مددددددددن الوسدددددددد  الفرضدددددددد ي للمقيدددددددداسب وكدددددددد لك مسددددددددتو  الطمددددددددوو 

 عدددددددن وجددددددود عمقدددددددة ارتبددددددان بدددددددين قلدددددددق املسددددددتقبل ومسدددددددتو  الطمددددددوو ا كدددددددادي ي لددددددد  عيندددددددة البحدددددددث.  ا كددددددادي ي
 
ب فضددددددم

 
عاليدددددددا

الباحثتنددددددددددا بضددددددددددرورة  جددددددددددراا بحددددددددددوث أخددددددددددر  ملعرفددددددددددة مسددددددددددتو  قلددددددددددق املسددددددددددتقبل والطمددددددددددوو ا كددددددددددادي ي لددددددددددد  طالبددددددددددات  وتوصدددددددددد ي

 املراحل كافة وعمقبهما ببعئ املواد الدراسية.

 : قلق املستقبل. مستو  الطموو ا كادي ي. طالبات.الكلمات املفتاحية

 

The relationship of future anxiety to the level of academic ambition among female students 

 

Dr. Maysa Nadim Ahmed1, Dr. Abeer Dakhil Al-Sulaimi2 
1. 2 Iraq - University of Baghdad - College of Physical Education and Sports Sciences for Girls 

maysaa.n.68@gmail.com  abeer@copew.uobaghdad.edu.iq 

 

For the purpose of achieving the goal of the research in finding the relationship between future anxiety 

and the level of academic ambition among students of the fourth stage in the College of Physical Education and 

Sports Science for Girls at the University of Baghdad, the two researchers used the descriptive approach with two 

survey methods and correlational relationships on a sample of (50) students and after distributing the two scales 

to the research sample and data collection And processing them statistically to obtain and discuss the results, the 

two researchers reached the most important conclusions, which is that the percentage of future anxiety they 

have is on the hypothetical mean of the scale, as well as the level of academic ambition is high, in addition to the 

existence of a correlation between future anxiety and the level of academic ambition in the research sample. Our 

researcher recommends the necessity of conducting other research to find out the level of future anxiety and 

academic ambition among female students of all levels, and their relationship to some academic subjects. 

Keywords: future anxiety. level of academic ambition. female students. 
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 :التعريف بالبحث  -1

تددددددددي بدددددددد ه الحيدددددددداة يرمددددددددي ألدددددددد  تحقيددددددددق أبدافدددددددده بددددددددالرغم مددددددددن الصددددددددعوبات التددددددددي تواجيدددددددده احياندددددددددا  أن الفددددددددرد تددددددددي سددددددددعيه

للوصددددددددو  الدددددددد  مبتغدددددددداه وعيدددددددد  الددددددددرغم مددددددددن الصددددددددعوبات وجددددددددود أمكانيددددددددات والظددددددددروف املناسددددددددبة لتحقيددددددددق ذلددددددددك ا  أن الفددددددددرد تددددددددي 

ت التدددددددددي تمقيددددددددده مسدددددددديرته أو مسدددددددددعاه بددددددددد ا يبحدددددددددث عدددددددددن الطمئنانيدددددددددة والسدددددددددكينة تدددددددددي الدددددددددنفس عيددددددددد  الدددددددددرغم مدددددددددن ك دددددددددرة الصدددددددددعوبا

لتحقيدددددددددق أبدافددددددددده ففدددددددددي  مدددددددددن التطدددددددددور والتقددددددددددم الحضددددددددداري والتسدددددددددارع تدددددددددي وتيدددددددددرة الحيددددددددداة جعدددددددددل مدددددددددن الخدددددددددوف والقلدددددددددق سدددددددددمة 

بددددددددددار ة مددددددددددن سددددددددددمات بدددددددددد ا العصددددددددددر والشددددددددددعور بالبهديددددددددددد بددددددددددالخطر مددددددددددن املسددددددددددتقبل الدددددددددد ي ييتظددددددددددره الحيدددددددددداه مددددددددددن حولندددددددددده مليئددددددددددة 

تدددددددددؤير عيددددددددد  حيددددددددداة ا نسدددددددددان حتدددددددددى يكددددددددداد ا  يوجدددددددددد فدددددددددرد  باملشدددددددددكمت النفسدددددددددية والضدددددددددغون والحدددددددددروب وا  مدددددددددات وغيربدددددددددا التدددددددددي

تخلددددددددو حياتدددددددده مددددددددن ا ضددددددددطرابات ومددددددددن بدددددددد ه ا ضددددددددطرابات قلددددددددق املسددددددددتقبل حيددددددددث أن درجددددددددة القلددددددددق تختلددددددددف مددددددددن فددددددددرد ألخددددددددر 

بشدددددددتن املسدددددددتقبل وبخاصدددددددة انندددددددا نعدددددددي  تدددددددي حالدددددددة مدددددددن املتغيدددددددرات وا حدددددددداث املتسدددددددارعة لددددددد ا اصدددددددبح ا نسدددددددان تدددددددي حالدددددددة مدددددددن 

ومدددددددن العدددددددالم الددددددد ي  عدددددددي  فيددددددده لددددددد لك  عتبدددددددر القلدددددددق العدددددددام مدددددددن املسدددددددتقبل نوعدددددددا مدددددددن أندددددددواع القلدددددددق  القلدددددددق العدددددددام تدددددددي نفسددددددده

 ال ي  شكل خطرا عي   حة فرد .

لددددددددددد ا فدددددددددددتن القلدددددددددددق املسدددددددددددتقبل  دددددددددددابرة تسدددددددددددتحق الدراسدددددددددددة بدددددددددددين طدددددددددددمب الجامعدددددددددددة بصدددددددددددورة عامدددددددددددة سدددددددددددواا الدراسدددددددددددة 

ي ي والددددددد ي  عتبدددددددر أسددددددداس تقددددددددم كدددددددل الددددددددو  بدددددددو بالطريقدددددددة التقليديدددددددة أو عدددددددن بعدددددددد وذلدددددددك  ن الحصدددددددو  عيددددددد  التتبدددددددل ا كددددددداد

غايدددددددة الدراسدددددددة ويمكدددددددن القدددددددو  ان قلدددددددق الدراسدددددددة قدددددددد يدددددددؤير عيددددددد  مسدددددددتو  طمدددددددوو الشدددددددباب ويعطدددددددل ابدافددددددده ويفقدددددددد القددددددددرة 

عيددددددد  حدددددددل املشدددددددكمت وأن مسدددددددتو  طمدددددددوو يلعدددددددب دورا بامدددددددا تدددددددي حيددددددداة الفدددددددرد أذ ان مدددددددن ابدددددددم ا بعددددددداد تدددددددي ال خصدددددددية وذلدددددددك 

بدددددددو خدددددددوف مدددددددن املسدددددددتقبل ومدددددددا ’’ ب تعامدددددددل ا نسدددددددان مدددددددع نفسددددددده ومدددددددع البيئدددددددة قلدددددددق املسدددددددتقبل نددددددده مدددددددؤير يميدددددددز ويوضدددددددح اسدددددددلو 

 (120ب 1977 عبدالغفارب ’’ قد يحمله املستقبل من احداث قد وهدد وجود ا نسان او وهدد انسانية الفرد 

 ويعدددددددددددددرف القلدددددددددددددق بتنددددددددددددده اسدددددددددددددتجابه طبيعيدددددددددددددة عندددددددددددددد مواجيدددددددددددددة ا وضددددددددددددداع املجيددددددددددددددة أو الغيدددددددددددددر املؤكددددددددددددددة . حيدددددددددددددث تتميدددددددددددددز 

حيددددددددث ان  اضدددددددطرابات القلددددددددق بتنهدددددددا تسددددددددتمرملدة سددددددددتة ا دددددددير أو اك ددددددددر وتقدددددددوم أعراضدددددددده عيدددددددد  الخدددددددوف غيددددددددر العقمندددددددي أو الرببددددددددة

بدددددددد ه ا ضددددددددطرابات  ددددددددديدة التددددددددداخل مددددددددع القدددددددددرة عيدددددددد  حيدددددددداة و يفيددددددددة منتجددددددددة ويبلددددددددغ عدددددددددد املصددددددددابين تددددددددي امريكددددددددا بددددددددالخوف 

 (LiNDA RAY.2017, 15)".مليون شخ  كل عام 40والقلق 

املسدددددددددتقبل مدددددددددن ا نفعدددددددددا ت ا نسدددددددددانية ا ساسدددددددددية وجدددددددددزا طبي دددددددددي مدددددددددن اليدددددددددات السدددددددددلوك ا نسددددددددداني وبدددددددددو  عدددددددددد قلدددددددددق 

يمثدددددددددل احدددددددددد ابدددددددددم ا ضدددددددددطرابات املدددددددددؤيرة عيددددددددد   دددددددددحة الفدددددددددرد ومسدددددددددتقبله اضدددددددددافة الددددددددد  تددددددددداييره السدددددددددلبي عيددددددددد  مجدددددددددا ت الحيددددددددداة 

 املختلفة .

وضدددددددددوع القلددددددددق كدددددددددان ومدددددددددا ا  مدددددددددن  عتبددددددددر القلدددددددددق مدددددددددن مددددددددن العوامدددددددددل الرئيسدددددددددية املدددددددددؤيرة تددددددددي ال خصدددددددددية ا نسدددددددددانية وم

ابددددددددم املوضدددددددددوعات التدددددددددي تفددددددددرض نفسددددددددديا دائمدددددددددا عيدددددددد  اجبهدددددددددادات البددددددددداحثين تدددددددددي العلددددددددوم النفسدددددددددية ملدددددددددا لدددددددده مدددددددددن ابميدددددددددة وعمدددددددددق 

 ارتبان بتغلب املشكمت النفسية .

العكييدددددددددي: وبدددددددددو قلدددددددددق واق دددددددددي  سددددددددددتثيره تدددددددددوجس الفدددددددددرد مدددددددددن املسدددددددددتقبل او توقعدددددددددده احددددددددددايا تحدددددددددد ا دددددددددباع حاجاتدددددددددده او 

 (2000العكيييب  " من القيم التي  عدبا ضرورية له ك خ  و قيمة وهدد كيانه ا

واملجتمدددددددددع الددددددددد ي  عدددددددددي  فيددددددددده وأن العمقدددددددددة بدددددددددين الطمدددددددددوو والكفايدددددددددة ا نتاجيدددددددددة ادددددددددي عمقدددددددددة طرديدددددددددة حيدددددددددث تدددددددددرتب  

ارتباطددددددددا ايجابيددددددددا باملسددددددددتو  العددددددددالي مددددددددن الطمددددددددوو وان اطددددددددر تحقيددددددددق الطمددددددددوو ا كددددددددادي ي ل فددددددددراد   يتحقددددددددق ا  بتحقيددددددددق اطددددددددر 

عليميددددددددة واتاحددددددددة فرصددددددددة عمليددددددددة لمفددددددددراد لتحقيددددددددق ابدددددددددافيم ا كاديميددددددددة فددددددددتن التعلدددددددديم  عتبربددددددددو ا سدددددددداس لتحقيددددددددق التنميددددددددة ت

للبلددددددددان تدددددددي ا رتقددددددداا والتطدددددددور وأنددددددده مدددددددن الطبي دددددددي الشدددددددعور بدددددددالقلق بدددددددين الطلبدددددددة لكدددددددن اذا وصدددددددل التفكيدددددددر تدددددددي قلدددددددق املسدددددددتقبل 

 ددددددددحبهم النفسددددددددية وعيدددددددد  انجددددددددا اوهم ا كاديميددددددددة  ر عيدددددددد درجددددددددة تكددددددددون معطلددددددددة لطموحددددددددات وتوجيددددددددات الفددددددددرد فتندددددددده سددددددددوف يددددددددؤي

 مختلف نوا ي الحياة ا خر  .

مسددددددددددتو  الطمددددددددددوو مددددددددددن املتغيددددددددددرات التدددددددددي ليددددددددددا تددددددددددتيير تددددددددددي الحيدددددددددداة اليوميدددددددددة وتلعددددددددددب دورا تددددددددددي التوافددددددددددق والتكيددددددددددف د  عددددددددد

معددددددددين  النفسدددددددد ي وا جتمددددددددااي فعيدددددددد  قدددددددددرة مددددددددن  سددددددددتطيع مددددددددن تحقيددددددددق ليدددددددد ا الطمددددددددوو او ا خفدددددددداق تددددددددي الوصددددددددو  الدددددددد  مسددددددددتو  
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فدددددددتن بددددددد ا يدددددددنعكس ايجابدددددددا اوسدددددددلبا عيددددددد  نفسدددددددية الفدددددددرد ان للطمدددددددوو دورا ميمدددددددا تدددددددي حيددددددداة الفدددددددرد او املجتمدددددددع  ن فدددددددرد طمدددددددوو 

 (5 (56ب 1989ب  محمد  يدان يتميز بالتفاؤ  تجاه مستقبله ولديه القدرة عي  تحقيق ابداف حياته .

تددددددددددي بلوغدددددددددده او  شددددددددددعر اندددددددددده قددددددددددادر عيدددددددددد  بددددددددددو املسددددددددددتو  الدددددددددد ي يصددددددددددنعه الفددددددددددرد لنفسدددددددددده ويرغددددددددددب ’’ مسددددددددددتو  الطمددددددددددوو و 

 (229ب 1973بلوغه وبو  س   ال  تحقيق افه تي الحياة او : أنجا  اعماله ب وأنه  ابرة سلوكية "  راجحب 

تبددددددددر  مشددددددددكلة البحددددددددث واضددددددددحة مددددددددن خددددددددم  ان قلددددددددق املسددددددددتقبل يمثددددددددل احددددددددد انددددددددواع القلددددددددق الدددددددد ي يددددددددوير عيدددددددد  حيدددددددداة 

واضدددددددديع الحديثددددددددة حيددددددددث ان ا نسددددددددان بطبيعتدددددددده يتتمددددددددل موضددددددددوع وينظددددددددر الفددددددددرد لدددددددد لك  عتبددددددددر قلددددددددق املسددددددددتقبل موضددددددددوع مددددددددن امل

ويخدددددددداف مددددددددن عدددددددددم موضددددددددوو مسددددددددتقبله ممددددددددا يددددددددؤدي ألدددددددد  احباطدددددددده ويعددددددددد مسددددددددتو  الطمددددددددوو جددددددددزاا ميمددددددددا اساسدددددددديا تددددددددي البندددددددداا 

النفسدددددددد ي لمنسددددددددان فيددددددددو يبلددددددددور ويعددددددددز  ا عتقددددددددادات التفاؤليددددددددة عنددددددددد الفددددددددرد بكوندددددددده قددددددددادر عيدددددددد  التعامددددددددل مددددددددع ا ددددددددكا  مختلفددددددددة 

ن النفسددددددددية فال ددددددددخ  الدددددددد ي يددددددددؤمن بقدرتدددددددده عيدددددددد  التحقيددددددددق ابددددددددداف معينددددددددة  سددددددددتطيع ا حسدددددددداس بالسدددددددديطرة مددددددددن الضددددددددغو 

 عل البيئة وتحدياوها .

وطلبددددددددة الجامعددددددددة بددددددددم املسددددددددتقبل الدددددددد ي سددددددددوف يتحملددددددددون مسددددددددؤولية تقدددددددددم بمدبددددددددم وا باربددددددددا فقددددددددد تبددددددددين للباحثددددددددة 

دم ا رتبددددددددان بال ددددددددخ  املناسددددددددب ب عدددددددد ان بعددددددددئ الطلبددددددددة لددددددددد هم ترقددددددددب وخددددددددوف مددددددددن املسددددددددتقبل مددددددددن ا ددددددددياا محددددددددددة مثددددددددل 

وبعضددددددديا عامدددددددة مثدددددددل  (ا فكدددددددار الخاطئدددددددة عدددددددن الحيددددددداة ب وعددددددددم الحصدددددددو  عيددددددد  و يفدددددددة ب والعدددددددو  املدددددددادي وغيربدددددددا مدددددددن ا مدددددددور 

الفوضددددددد ى السياسدددددددية وتددددددددبور بعدددددددئ القددددددديم وا ندددددددديار بعضددددددديا ا خدددددددر وسددددددديادة بعدددددددئ الثقافدددددددة بعيددددددددة كدددددددل البعدددددددد عدددددددن الددددددددين 

عدددددددددددئ الفضدددددددددددائيات املسدددددددددددموعة التدددددددددددي اخددددددددددد ت تنخدددددددددددر تدددددددددددي وحددددددددددددة اليسددددددددددديو ا جتمدددددددددددااي والتسدددددددددددامح وخاصدددددددددددة تلدددددددددددك التدددددددددددي ليدددددددددددا ب

 وتماسكه .

ومددددددددددددن بنددددددددددددا  شددددددددددددكل املسددددددددددددتقبل وا بتمددددددددددددام بدددددددددددده ا ولويدددددددددددددة تددددددددددددي حيدددددددددددداة الطلبددددددددددددة خاصددددددددددددة عندددددددددددددما  شددددددددددددعر الطالدددددددددددددب ان 

مسددددددددددددتقبله لدددددددددددديس تحددددددددددددت سدددددددددددديطرته مددددددددددددن جيددددددددددددة وان رؤيتددددددددددددده مشو ددددددددددددة للمسددددددددددددتقبل ممددددددددددددا يزيددددددددددددد قلقدددددددددددده و   سددددددددددددتطيع تحقيدددددددددددددق 

 طموحاته .

 كن توضيح املشكلة بالتساؤ  التالي :ويم

 ما مستو  قلق املستقبل ال ي تعاني فيه الطالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات ؟ 1

 ؟ ماىي طبيعة العمقة بين قلق املستقبل ومستو  الطموو 2

  هدف البحث ال  : 

 ية وعلوم الرياضة للبنات .التعرف عي  مستو  القلق املستقبل لد  طالبات كلية التربية البدن 1

 التعرف عي  مستو  الطموو لد  طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات . 2

التعدددددددرف عيددددددد  طبيعدددددددة العمقدددددددة بدددددددين قلدددددددق املسدددددددتقبل ومسدددددددتو  الطمدددددددوو ا كدددددددادي ي لدددددددد  طالبدددددددات كليدددددددة التربيدددددددة البدنيدددددددة  3

 وعلوم الرياضة للبنات .

 نيةمنهج البحث وأجراءاته امليدا -2

 منهج البحث 2-1

قامددددددددددددددددت الباحثتددددددددددددددددان بتسدددددددددددددددددتخدام املددددددددددددددددنرج الوصفيباألسدددددددددددددددددلوبي املسددددددددددددددددحي والعمقددددددددددددددددات ا رتباطيدددددددددددددددددة ملمئمددددددددددددددددة طبيعدددددددددددددددددة 

 البحث. 

 مجتمع وعينة البحث 2-2

تدددددددددددم تحديدددددددددددد مجتمدددددددددددع البحدددددددددددث واملتمثدددددددددددل بطالبدددددددددددات املرحلدددددددددددة الرابعدددددددددددة تدددددددددددي كليدددددددددددة التربيدددددددددددة البدنيدددددددددددة وعلدددددددددددوم الرياضدددددددددددة 

( طالبددددددددددددددة واملكدددددددددددددون مددددددددددددددن اربددددددددددددددع  ددددددددددددددعب 107والبددددددددددددددالغ عددددددددددددددددبم   2021-2020ام الدرارددددددددددددد ي للبندددددددددددددات / جامعددددددددددددددة بغددددددددددددددداد ب للعدددددددددددددد

 أبببجبد( بالطريقدددددددددة العمديدددددددددة ب وتدددددددددم اختيدددددددددار افدددددددددراد العيندددددددددة بالطريقدددددددددة العشدددددددددوائية عدددددددددن طريدددددددددق القرعدددددددددة والبدددددددددالغ عدددددددددددبم 

 ( طالبة.50 
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 اجراءات البحث امليدانية 2-3

 (1 ميحق  تحديد مقياس قلق املستقبل 2-3-1

( ويتكدددددددددددددون مدددددددددددددن خمدددددددددددددس مجدددددددددددددا ت وىدددددددددددددي 2007السدددددددددددددبعاويب  الباحثتدددددددددددددان مقيددددددددددددداس قلدددددددددددددق املسدددددددددددددتقبل    اسدددددددددددددتخدمت

( فقددددددددددددرة 48بواقددددددددددددع   املجدددددددددددا  النفسدددددددددددد ي ب املجدددددددددددا  ا قتصددددددددددددادي ب املجدددددددددددا  ا جتمددددددددددددااي ب املجددددددددددددا  الصدددددددددددحي ب املجددددددددددددا  ا سدددددددددددري( 

 (4,3,2,1,0 يجابيدددددددددددة ( سدددددددددددلبية واعطيددددددددددت الدددددددددددرجات لكدددددددددددل بددددددددددديل عيدددددددددد  النحدددددددددددو ا تددددددددددي: الفقددددددددددرات ا  33( فقددددددددددرة ايجابيددددددددددة و 15 

تعبدددددددددر عندددددددددي تمامدددددددددا ب تعبدددددددددر عندددددددددي كثيدددددددددرا ب تعبدددددددددر  ب وتدددددددددم تحديدددددددددد امدددددددددام كدددددددددل فقدددددددددرة خمدددددددددس بددددددددددائل (0,1,2,3,4  الفقدددددددددرات السدددددددددلبية

-12-8-7-1 . وكانددددددددت الفقددددددددرات ا يجابيددددددددة  (عنددددددددي بدرجددددددددة متوسدددددددد  ب تعبددددددددر عنددددددددي بدرجددددددددة قليلددددددددة ب   تعتبددددددددر عنددددددددي عيدددددددد  ا طددددددددمق

-24-22-21-17-16-15-13-11-10-9-6-5-4-3-2الفقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرات السدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلبية   (.14-18-19-20-23-25-26-27-45-47-48

درجدددددددددددددددددددددددددددة  ( ب وأقدددددددددددددددددددددددددددل192وكاندددددددددددددددددددددددددددت أعيددددددددددددددددددددددددددد  درجدددددددددددددددددددددددددددة   . (28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-46

 ( درجة120( والوس  الفرض ي  48 

 (2 ميحق تحديد مقياس مستوى الطموح 2-3-2

( فقددددددددددددرة وضددددددددددددع امددددددددددددام مقيدددددددددددداس 34( املكددددددددددددون مددددددددددددن  2007حيدددددددددددداوي بال اسددددددددددددتخدمت الباحثتددددددددددددان مقيدددددددددددداس الطمددددددددددددوو   

وتعطددددددددي الدرجددددددددة  (بدددددددددائل ا جابددددددددة وىددددددددي  تنطبددددددددق عليدددددددده دائمددددددددا ب تنطيددددددددق عليدددددددده كثيددددددددرا ب تنطيددددددددق عليدددددددده قلدددددددديم ب   تنطبددددددددق عيددددددددي

 ( للفقرات ا يجابية. 1- 4 من 

( الفقددددددددددددددددددددددرات 32-28-23-22-19-17-16-15-13-11ددددددددددددددددددددددد 4ددددددددددددددددددددددد33-31-24-18-30-29-14-8-7-2 الفقددددددددددددددددددددددرات ا يجابيددددددددددددددددددددددة 

( والوسددددددددددددددددددددددد  34(ب وأقدددددددددددددددددددددددل درجدددددددددددددددددددددددة  136ب وكاندددددددددددددددددددددددت أعيددددددددددددددددددددددد  درجدددددددددددددددددددددددة  (34-26-9-3-1-27-25-21-20-12-10-6-5السدددددددددددددددددددددددلبية  

  ( درجة85الفرض ي  

 التجربة االستطالعية  2-4

وبلغدددددددددت  الباحثتدددددددددان بتطبيدددددددددق التجربدددددددددة ا سدددددددددتطمعية عيددددددددد  عيندددددددددة مدددددددددن املجتمدددددددددع ومدددددددددن خدددددددددارج عيندددددددددة البحدددددددددث تمددددددددداق

رحلددددددددة الرابعددددددددة تددددددددي كليددددددددة التربيددددددددة البدنيددددددددة وعلددددددددوم الرياضددددددددة للبنددددددددات بجامعددددددددة بغددددددددداد يددددددددوم األحددددددددد ( طلبددددددددة مددددددددن طالبددددددددات امل30 

 لغرض التعرف عي  : 16/5/2021

 الوقت املستغرق لمجابة عي  نفس املقياس . 1

 مد  ممئمة املقياس  فراد العينة ووضوو الفقرات ودرجة استجاببهم ليا . 2

 ا جابة عن التساؤ ت وا ستفسارات . 3

  يجاد األسس العلمية للمقياسين. 4

 : االسس العلمية ملقيا  ي قلق املستقبل ومستوى الطموح االكاديمي 2-5

قامددددددددددددت الباحثتددددددددددددان باسددددددددددددتخراج ا سددددددددددددس العلميددددددددددددة ملقياردددددددددددد ي قلددددددددددددق املسددددددددددددتقبل ومسددددددددددددتو  الطمددددددددددددوو ا كددددددددددددادي ي مددددددددددددن 

 للمقياسين: ( يبين معامل الثبات والصدق ال اتي1الجدو   اجل ضمان جودة وصمحية املقياس . 

 يبين معامل الثبات والصدق ال اتي ملقيار ي قلق املستقبل ومستو  الطموو األكادي ي (1جدول )

 معامل الصدق الذاتي معامل الثبات املقياس

 0.93 0.87 قلق املستقبل

 0.89 0.79 مستوى الطموح األكاديمي

 التجربة الرئيسية 2-6

تطبيددددددددددق مقيارددددددددد ي قلدددددددددق املسدددددددددتقبل ومسدددددددددتو  الطمدددددددددوو ا كددددددددددادي ي قامدددددددددت الباحثتدددددددددان مدددددددددع فريدددددددددق العمدددددددددل املسددددددددداعد ب

الرابعددددددددة بكليددددددددة التربيددددددددة البدنيددددددددة وعلددددددددوم الرياضددددددددة للبنددددددددات بجامعددددددددة بغددددددددداد  املرحلددددددددة عيدددددددد  افددددددددراد عينددددددددة البحددددددددث مددددددددن طالبددددددددات

(. خدددددددددددم  حضدددددددددددوربن للكليدددددددددددةب وتزويدددددددددددع اسدددددددددددتمارة املقياسدددددددددددين علددددددددددد هن 15/6/2021ولغايدددددددددددة  25/5/2021خدددددددددددم  الفتدددددددددددرة مدددددددددددن  

.ومن يم 
 
 جمعيا لغرض تفريغ البيانات ومعالجبها  حصائيا
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 الوسائل االحصائية : 2-7

( ملعالجددددددددددددة البيانددددددددددددات والحصددددددددددددو  عيدددددددددددد  النتددددددددددددائو ومددددددددددددن بدددددددددددد ه SPSSاسددددددددددددتخدمت الباحثتددددددددددددان الحقيبددددددددددددة ا حصددددددددددددائية  

 الوسائل  الوس  الحسابيب ا نحراف املعياريب معامل ارتبان بيرسن(.

 عرض النتائت وتحليلها ومناقشتها: -3

 عرض نتائت مقيا  ي قلق املستقبل ومستوى الطموح االكاديمي وتحليلها ومناقشتها: 3-1

 يبين ا وسان الحسابية وا نحرافات املعيارية لعينة البحث تي املقياسين (2جدول )

 الخطا املعياري  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي وحدة القياس املقياس

 2.723 19.257 120.420 الدرجة قلق املستقبل

 2.098 14.833 97.440 الدرجة الطموح االكاديمي

  ت( املحسوبة بين الوس  الحسابي والوس  الفرض ي للمقياسين لعينة البحث بين قيمة (3جدول )

 القرار اإلحصائي نسبة الخطا قيمة )ت( املحسوبة املقياس

 معنوي  0.000 44.218 قلق املستقبل

 معنوي  0.000 46.452 الطموح االكاديمي

 50ن=

 يبين قيمة معامل ا رتبان بين املقياسين لعينة البحث (4جدول )

 القرار اإلحصائي نسبة الخطا قيمة )ر( املحسوبة املقياس

 معنوي  0.019 -0.332 الطموح االكاديمي

( قدددددددددددديم التقددددددددددددديرات ا حصددددددددددددائية واملتمثلددددددددددددة بالوسدددددددددددد  الحسددددددددددددابي وا نحددددددددددددراف املعيدددددددددددداري 2أ يددددددددددددرت نتددددددددددددائو الجدددددددددددددو   

( وا نحدددددددددددددددراف املعيددددددددددددددداري 120.420لعيندددددددددددددددة البحدددددددددددددددث تدددددددددددددددي املقياسدددددددددددددددينب فقدددددددددددددددد بلدددددددددددددددغ الوسددددددددددددددد  الحسدددددددددددددددابي للقلدددددددددددددددق باملسدددددددددددددددتقبل  

( والددددددددد ي  شددددددددددير  لددددددددد  ارتفدددددددددداع تدددددددددي مسددددددددددتو  قلدددددددددق املسددددددددددتقبل لدددددددددد  طالبددددددددددات املرحلدددددددددة الرابعددددددددددة بكليدددددددددة التربيددددددددددة البدنيددددددددددة 19.257 

( درجددددددددة وكدددددددد لك قيمددددددددة  ت( الظددددددددابرة 120لغ  جامعددددددددة بغددددددددداد مقارنددددددددة بالوسدددددددد  الفرضدددددددد ي والبددددددددا –وعلددددددددوم الرياضددددددددة للبنددددددددات 

القلدددددددق بوجددددددده العدددددددام ( التدددددددي كاندددددددت معنويدددددددة لصدددددددالح الوسددددددد  الفرضددددددد يب وتعدددددددزو الباحثتدددددددان سدددددددبب ذلدددددددك  لددددددد  أن 3تدددددددي الجددددددددو   

ا جتماعيدددددددة والسياسددددددددية وا قتصدددددددادية التددددددددي تحدددددددي  بالبلددددددددد ممدددددددا أد   لدددددددد   لمتغيددددددددراتلاصدددددددبح نتيجددددددددة مدددددددن النتددددددددائو الواضدددددددحة 

ابر العصدددددددبية حيدددددددث أن الدددددددبعئ  عتبدددددددره جدددددددوبر ظدددددددتيجدددددددة الددددددد  سدددددددبب يدددددددؤدي الددددددد   يدددددددور الكثيدددددددر مدددددددن املتحدددددددو  مدددددددن مجدددددددرد ني أن

انددددددده حالدددددددة مدددددددن الدددددددنحس الددددددد اتي وحاجدددددددة يددددددددركيا الفدددددددرد تشدددددددغل الفدددددددرد بالعصددددددداب ومصددددددددره ا عدددددددراض العصدددددددابية عندددددددد الفدددددددرد 

تدددددددددي يتوقدددددددددع حددددددددددو ها تفكيدددددددددره عيددددددددد   دددددددددكل  دددددددددعور بالضددددددددديق او التدددددددددوتر والخدددددددددوف الددددددددددائم وعددددددددددم ا رتيددددددددداو تجددددددددداه الوضدددددددددوعات ال

بددددددددددتن القلددددددددددق الندددددددددداتو عددددددددددن التفكيددددددددددر المعقمنددددددددددي تددددددددددي  ( فيؤكددددددددددد2004ب ابددددددددددرابيم محمددددددددددودأمددددددددددا   (ب2000يب شدددددددددد  عكاال  .مسددددددددددتقبم

 املستقبل والخوف من ا حداث السيئة املتوقع حدو ها تي املستقبل.

نحدددددددددددددددراف ( وا  97.440أمدددددددددددددددا باليسدددددددددددددددبة لقيمدددددددددددددددة الوسددددددددددددددد  الحسدددددددددددددددابي ملسدددددددددددددددتو  الطمدددددددددددددددوو األكدددددددددددددددادي ي فقدددددددددددددددد بلغدددددددددددددددت  

( والددددددد ي  شدددددددير  لددددددد  ارتفددددددداع تدددددددي مسدددددددتو  الطمدددددددوو ا كدددددددادي ي لدددددددد  طالبدددددددات املرحلدددددددة الرابعدددددددة بكليدددددددة التربيدددددددة 14.833املعيددددددداري  

( درجددددددددددة وكدددددددددد لك قيمددددددددددة  ت( 85جامعددددددددددة بغددددددددددداد مقارنددددددددددة بالوسدددددددددد  الفرضدددددددددد ي والبددددددددددالغ   –البدنيددددددددددة وعلددددددددددوم الرياضددددددددددة للبنددددددددددات 

كانددددددددددت معنويددددددددددة لصددددددددددالح الوسدددددددددد  الفرضدددددددددد ي. وتعددددددددددزو الباحثتددددددددددان سددددددددددبب ( التددددددددددي 46.452والبالغددددددددددة   (3الظددددددددددابرة تددددددددددي الجدددددددددددو   

.  ذ 
 
 عتبرمسددددددددتو  ذلددددددددك  لدددددددد  رغبددددددددة الكثيددددددددر مددددددددن عينددددددددة البحددددددددث  لدددددددد  تحقيددددددددق طمددددددددوحين تددددددددي  كمددددددددا  دراسدددددددداوهن العليددددددددا مسددددددددتقبم

الطمددددددددوو مدددددددددن العوامددددددددل امليمدددددددددة املميددددددددزة لل خصدددددددددية فبقدددددددددر مدددددددددا يكدددددددددون الطمددددددددوو مرتفدددددددددع بقدددددددددر مدددددددددا تكددددددددون ال خصدددددددددية متميدددددددددزة 

يكددددددون املجتمددددددع متقدددددددم. فددددددالطموو مددددددن أبددددددم أسددددددرار نجدددددداو الفددددددرد واملجتمددددددع ولقددددددد ا ددددددارت العديددددددد مددددددن الدراسددددددات  وبقدددددددر مددددددا

فدددددددتن ذلدددددددك يزيدددددددد مدددددددن يقتددددددده  أن خبدددددددرات النجددددددداو تدددددددؤير ايجابدددددددا تدددددددي رفدددددددع مسدددددددتو  الطمدددددددوو فا نسدددددددان عنددددددددما يدددددددن ح تدددددددي أمدددددددر مدددددددا
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املجدددددددددا  ا كدددددددددادي ي . يتطلدددددددددع اليددددددددده  بدددددددددو املمكدددددددددن الددددددددد ي يضدددددددددعه الفدددددددددرد لنفسددددددددده تدددددددددي بنفسددددددددده ويرفدددددددددع مدددددددددن مسدددددددددتو  الطموحددددددددده .

ويسدددددددد   لتحقيقدددددددده بالتغلددددددددب عيدددددددد  مددددددددا يصددددددددادفه مددددددددن عقبددددددددات ومشددددددددكمت تيت ددددددددي الدددددددد  بدددددددد ا اليدددددددددف والتكددددددددوين النفسدددددددد ي للفددددددددرد 

 .(1981". ابو نابيةب واطاره الرج ي ويتحدد حسب خبرات النجاو والفشل التي مر  ها

ارتبدددددددددان معنويدددددددددة عكسدددددددددية بدددددددددين قلدددددددددق املسددددددددددتقبل ( والتدددددددددي أ يدددددددددرت بندددددددددداك عمقدددددددددة 4أمدددددددددا باليسدددددددددبة لنتدددددددددائو الجددددددددددو   

ومسدددددددتو  الطمدددددددوو ا كدددددددادي ي لدددددددد  أفراجدددددددد عيندددددددة البحدددددددث. وتعدددددددزو الباحثتدددددددان سدددددددبب ذلدددددددك  لددددددد   نددددددده كلمدددددددا قدددددددل مسدددددددتو  قلدددددددق 

ن " الددددددددد   (34ب 2001ب صدددددددددادق كدددددددددا م دراسدددددددددة  ت  ليدددددددددهوصدددددددددلاملسدددددددددتقبل  اد مسدددددددددتو  الطمدددددددددوو لدددددددددد هن وبددددددددد ا يتفدددددددددق مدددددددددع مدددددددددا ت

ة ل نجددددددددددا  بددددددددددم أك دددددددددر واقعيددددددددددة تددددددددددي طموحددددددددداوهم بينمددددددددددا يختددددددددددار ا فدددددددددراد ذو الواقعيددددددددددة املنخفضددددددددددة ا فدددددددددراد ذوي الواقعيددددددددددة العاليددددددددد

 ".ل نجا  مستويات طموو غير واقعية

 :الخاتمة -4

توصددددددددلت الباحثتددددددددان  لدددددددد  أبددددددددم ا سددددددددتيتاجات وىددددددددي  ن نسددددددددبة القلددددددددق املسددددددددتقبل لددددددددد هن عيدددددددد  مددددددددن الوسدددددددد  الفرضدددددددد ي 

 
 
 عددددددددن وجددددددددود عمقددددددددة ارتبددددددددان بددددددددين قلددددددددق املسددددددددتقبل ومسددددددددتو  للمقيدددددددداسب وكدددددددد لك مسددددددددتو  الطمددددددددوو ا كددددددددادي ي عاليددددددددا

 
ب فضددددددددم

الطمددددددددددددوو ا كدددددددددددددادي ي لددددددددددددد  عيندددددددددددددة البحددددددددددددث. وتوصددددددددددددد ي الباحثتدددددددددددددان بضددددددددددددرورة  جدددددددددددددراا بحددددددددددددوث أخدددددددددددددر  ملعرفددددددددددددة مسدددددددددددددتو  قلدددددددددددددق 

املسدددددددددددتقبل والطمدددددددددددوو ا كدددددددددددادي ي لدددددددددددد  طالبدددددددددددات املراحدددددددددددل كافدددددددددددة وعمقبهمدددددددددددا بدددددددددددبعئ املدددددددددددواد الدراسدددددددددددية وبدددددددددددين الطالبدددددددددددات تدددددددددددي 

 قية.الجامعات العرا

 املصادر: 

 1977ب دار النهضة العربية ب  مقدمة تي الصحة النفسيةعبد الغفار ب عبد السمم  1

 . 1973احمد عزت راجح ب اصو  علم نفس / مصر / ا سكندريةب  2

ب اطروحدددددددددة دكتدددددددددوراه غيدددددددددر ميشدددددددددورة الجامعدددددددددة  قلدددددددددق املسدددددددددتقبل وعمقتددددددددده بددددددددددافع العمدددددددددلالعكييدددددددددي ب جبدددددددددار وادي بدددددددددابئ  3

 .2000املستنصرية ب

رسدددددددددددددالة قلدددددددددددددق املسددددددددددددتقبل وعمقتددددددددددددده بددددددددددددبعئ املتغيدددددددددددددرات لددددددددددددد  طلبدددددددددددددة الجامعددددددددددددة العكا شدددددددددددد ي ب بشددددددددددددر  احمدددددددددددددد جاسددددددددددددم ب  4

 . 2000 الجامعة املستنصرية ب ماجستير غير ميشورة

رسددددددددالة ماجسددددددددتير  فاعليددددددددة ا ر دددددددداد العقيددددددددي تددددددددي خفددددددددظ قلددددددددق املسددددددددتقبل لددددددددد  طددددددددمب التعلدددددددديم الفنددددددددي :ابددددددددرابيم محمددددددددود  5

 (.2006ية التربية  ميشورة جامعة اسيون كل غير

ابددددددددددددرابيم محمددددددددددددود ابدددددددددددددرابيم بدددددددددددددر: مسددددددددددددتو  التوجددددددددددددده نحددددددددددددو املسدددددددددددددتقبل وعمقتدددددددددددده بددددددددددددبعئ ا ضدددددددددددددطرابات لددددددددددددد   دددددددددددددباب  6

الجددددددددام ي دراسددددددددة مقارنددددددددة بددددددددين عينددددددددات مصددددددددرية وسددددددددعودية املجلددددددددة املصددددددددرية للدراسددددددددات النفسددددددددية تصدددددددددر عددددددددن الجمعيددددددددة 

 (.2003املصرية للدراسات النفسية  

 ( .1989بجدة ب دار الشروق  لنفس ي للطفل املرابق ونظريات ال خصيةالنمو امحمد مصطفى  يدان:  7

 .( 1975ا سكندرية املكتب املصري الحديث  املرسوعة علم النفسالحنفي بعبد املنعم .  8

دراسددددددددة لددددددددبعئ العوامددددددددل املدددددددؤيرة عيدددددددد  مسددددددددتو  طمددددددددوو ا كددددددددادي ي ب رسددددددددالة ماجسددددددددتيرب كليددددددددة  صدددددددمو الدددددددددين ابددددددددو نابيددددددددة 9

 (1981 بر التربية ب جامعة ا  

صدددددددددادق كدددددددددا م جريدددددددددو ب دراسدددددددددة مقارندددددددددة تدددددددددي مسدددددددددتو  الطمدددددددددوو التحصددددددددديل الدرارددددددددد ي عندددددددددد طلبدددددددددة الدارسدددددددددين الصدددددددددباحية  10

 . 2001واملسائية ب رسالة ماجستيربجامعة بغداد بكلية التربية / ابن الر د 

11 LiNDA RAY (2017)  بSymptoms of Severe Anxiety “www.livestrong. com ب  Retrived. 
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 مقياس قلق املستقبل (1) ملحق

 الفقرات ت

 تعبر

 عني

 تماما

 تعبر

 عني

 كثيرا

 تعبر

 عني

 بدرجة

 متوسطة

 تعبر

 عني

 بدرجة

 قليلة

ال 

 تعبر

 عني

 مطلقا

      يراوني امل تي تحقيق ابداتي تي الحياة 1

      ا عر ان فرص السعادة ستتضاا  تي املستقبل 2

      فةا عر ان حياتنا مقبلة عي  كوارث مختل 3

      خوتي من املستقبل يضعف دواف ي نحو الدراسة 4

      ا عر انني ر يا الحظ ا ن وسيكون حظي اسوأ تي املستقبل 5

      ا عر بالثقة بتي قرار أتخ ه بشتن مستقبيي 6

      اخش ى من تكرار املشكمت املاضية تي املستقبل 7

      تقبلييتابني ا حساس بامللل حين افكر باملس 8

      ييتابني ا رق تي الليل كلما تاملت تي املستقبل 9

      يتملكني الشعور با حبان اذ ان املستقبل ال ي ييتظرني غير واضح 10

      اتوقع ان حياتي تي املستقبل ستصبح باعث عي  التعاسة والشقاا 11

      اتوقع ان يزداد الشعور باألمن والطمتنينة تي املستقبل 12

      اتوقع ان اسعار املواد تزداد  يادة عالية تي ا يام املقبلة 13

      يراودني ا مل تي الحصو  عي  اكما  دراستي العليا مستقبآل 14

      ار  ان التخطي  لعمل ما مضيعة للوقت 15

      ار  ان دراستي نوع من العبث وغير مجدية تي املستقبل 16

17 
د صددددعوبات تربقنددددي مسددددتقبم ليحصددددو  عيدددد  دخددددل لسددددد اتوقددددع ان اجدددد

 حاجتي املعا ية
     

      يتيح لي عميي بتن اكون عضوا نافع تي املستقبل 18

      ا عر ان الدراسة مجرد ضمان اقتصادي للغد 19

      ار  ان القيم ا خمقية ترتقي يوم بعد يوم 20

      ملا اعانيه من املشكمت ار  ان الرجرة ليخارج ستكون الحل ا خير  21

      اخش ى ان   اوافق تي حياتي الزوجية مستقبم 22

      عندي لمل ان اتكيف تي الجو الجام ي 23

24 
ان قبدددولي تدددي كليدددة التربيدددة الرياضدددية يقلدددل مدددن فدددرص حصدددولي عيددد   وج 

 مناسب
     

      ايق بقدرتي عي  حل اي مشكلة اجتماعية تواجيي 25

      ر  اني ستواكب سرعة تغير بعئ مفردات الحياةا 26

      لدي اصدقاا وصديقات اعتمد عل هم وقت الحاجة 27

      اخش ى ان تجبرني  روتي عي  التعامل مع افراد   اننجم معيم 28



 Vol.15 - No.3 - 2022  337-346  ةمجلة علوم التربية الرياضي

 344 جامعة بابل -درها كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة علمية دورية متخصصة بالبحوث الرياضية تص

 الفقرات ت

 تعبر

 عني

 تماما

 تعبر

 عني

 كثيرا

 تعبر

 عني

 بدرجة

 متوسطة

 تعبر

 عني

 بدرجة

 قليلة

ال 

 تعبر

 عني

 مطلقا

      اخش ى ان تكون عمقة ا خرين م ي نفعية 29

      اخش ى من العدوان الخارجي عي  بلدي 30

      ر  ان العمقات ا جتماعية غير صادقة كلما تقدم العمرا 31

32 
اخشدددد ى اسددددتمرار تدددددبور العمقددددات ا جتماعيددددة وا نسددددانية بددددين ا فددددراد 

 مستقبآل
     

      خوتي عي  نفس ي من غدر ال ين من حولي 33

34 
عنددددد مراجعتددددي للطبيددددب يؤكددددد ان مددددا اعانيدددده مددددن ا م راجددددع الدددد  اسددددباب 

 نفسية
     

35 
اخش ى من انتشار األوبئة وا مراض بشكل واسدع نتيجدة التلدوث النداجم 

 عن الحرب
     

      اعاني من جفاف الفم عندما افكر تي مستقبيي 36

      اخش ى من ا صابة بعابات بدنية 37

      ا حظ يدي ترتع  عند قيامي بعمل ما 38

      اعرق كثيرا وبسيولة حتى ايام البرد 39

      ا عر ان قلبي ييبئ بشدة وصدري ضاغ  عليه 40

      اتوقع استمرار الظروف الضاغطة الحالية مما يؤدي ال  تدبور  حتي 41

      تحصل لي ا م تي املعدة كلما تتملت تي مستقبيي 42
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 ا كادي ي مستو  الطموو  (2ملحق رقم )
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 عليه

 تماما

 تنطبق

 عليه

 كثيرا

 تنطبق

 عليه

 قليال

 ال

 تنطبق
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       يثيرابتمامي كل جديد تي العالم 1

     لد  ا رادة القوية للوصو  ال  ابداتي تي الحياة 2

        همني التفوق تي ا عما  التي اقوم  ها 3

     ال خصية اغامر من اجل ا باع طموحاتي 4

     اخش ى القيام با عما  التي  عاونني ف ها احد 5

     اتجنب ا  تراك تي املنافسات واملسابقات 6

     لدي الرغبة تي ا طمع عي  ميادين الحياة ا خر   7

     انظر ال  حياتي بتفاؤ   8

     يكفيني النجاو تي العمل و   همني متابعته بنجاو اخر 9

     د ان كثير من ابداتي مستحيلةاج 10

      همني استمم مكانة مرموقة تي املجتمع 11

       احاو  مواجية الصعاب التي اعرف ان ا خرين فشلوا ف ها 12

     ا عر بتنني تي سباق مع الزمن من اجل النجاو 13

     اتوقع ان يقودني التفوق العل ي ملزيد من اجل السعادة 14

     بر نفس ي قانعا كوني ارض ى بالقليلاعت 15

     اميل ال  التجديد تي مراحل حياتي 16

     ارغب تي الظيور بمستو  متميز فيما اعمل فيه 17

     اتنافس حتى مع نفس ي من اجل تحقيق ابداتي 18

     ا حسن استثمار الوقت ملا بو نافع ملستقبيي 19

     ا ت الفشل الدرار ييقتي بنفس ي وهتز عندما اواجه ح 20

     ار  ان دراستي الحالية اقل من مستو  طموحاتي 21

       اتضايق من تتخير  يور نتائو عميي 22

     تراودني فكرة ان اكون شخصا عظيما تي املستقبل 23

     اطمح ال  العودة ال  مراكز عليا بتية طريقة كانت 24

     اعتقد ان حياتي  سيربا الحظ 25

     تشغلني مشاكل الحياة عن التفكير تي مستقبيي 26

       اقدر عي  التحمل والصبر حينما تواجيي املصاعب 27

     احاو  الوصو  ال  ابداف صعبة وفقآ للمراحل 28

     اتوقع ان يفتح لي املستو  الثقاتي العالي ابواب املستقبل 29

     اعي  اليوم ب ا وانس ى الغد 30

     ارغب تي املثابرة وا ستمرار تي عميي عي  الرغم من مواجية الصعوبات 31
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     ابحث عن ا ستثمار الجيد لفرص الحياة 32

33 
عندددددددما اجددددددد مددددددن بددددددو افضددددددل منددددددي تددددددي الدراسددددددة فددددددتن ذلددددددك يدددددددفعني الدددددد  ان اكددددددون 

 بمستواه او احسن
    

       احب التوسع تي تجارب الحياة 34
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اللياقة النفسية لدى منتسبي مديريات التدريب بداللة االلتزام الرياض ي نبؤية بالقيمة الت

 البدني والعاب الشرطة في الفرات االوسط
 

 2مالك فرحان الجبوري ابراهيم م.م علي, 1حسن الشمري  نعمة محمد د.أ
 ة التربية البدنية وعلوم الرياضةكلي -جامعة بابل  -العراق  2. 1

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

 

 بددددددددددددا لتزام الرياضدددددددددددد ياسددددددددددددتيبان معادلددددددددددددة التيبددددددددددددؤ طددددددددددددرو السددددددددددددؤا  الرئيسدددددددددددد ي ا تددددددددددددي : تتمحددددددددددددور مشددددددددددددكلة البحددددددددددددث تددددددددددددي 

 ا تددددددددددم لددددددددد ..ا وسددددددددد  الفددددددددددرات تدددددددددي الشدددددددددرطة وا لعدددددددددداب البددددددددددني التددددددددددريب مددددددددددديريات منتسدددددددددبي اللياقدددددددددة النفسددددددددددية لدددددددددد بد لدددددددددة 

منتسددددددددددب بواقددددددددددع ( 80عدددددددددددبم   همجتمددددددددددع البحدددددددددث والبالغددددددددددتطبيدددددددددق املقدددددددددداييس املعنيدددددددددة بالبحددددددددددث عيددددددددد  عينددددددددددة املقصددددددددددودة مدددددددددن 

 ب فقددددددددرة (58 مددددددددن ا لتددددددددزام الرياضدددددددد ي مقيدددددددداس  بابددددددددل ب كددددددددربما ب قادسددددددددية ب النجددددددددف( .حيددددددددث تكددددددددون  ( مددددددددن كددددددددل محافظددددددددة 20 

اللياقددددددددددة مقيدددددددددداس  . امددددددددددا درجددددددددددة (174 درجددددددددددة الحيدددددددددداد فيمددددددددددا تبلددددددددددغ  (58 واقددددددددددل درجددددددددددة  (290  ذ تبلددددددددددغ أعيدددددددددد  درجددددددددددة للمقيدددددددددداس

( 180فيمددددددددا تبلددددددددغ درجددددددددة الحيدددددددداد   (60 واقددددددددل درجددددددددة  (300  ذ تبلددددددددغ أعيدددددددد  درجددددددددة للمقيدددددددداس فقددددددددرة (60 تكددددددددون مددددددددن النفسددددددددية 

 بددددددددا لتزام الرياضددددددددديةاملنتسددددددددبين تمتددددددددع معظدددددددددم وبضددددددددوا النتددددددددائو اسدددددددددتيتو الباحددددددددث عدددددددددد مدددددددددن ا سددددددددتيتاجات ابميددددددددا ب  .درجددددددددة 

بد لددددددددة  بددددددددا لتزام الرياضددددددددية مكانيددددددددة للتيبددددددددؤ بدرجددددددددة اعيدددددددد  مددددددددن املتوسدددددددد  الفرضدددددددد ي للمقياسددددددددين بوكدددددددد لك  سدددددددديةاللياقددددددددة النف

 .اللياقة النفسية

 ب اللياقة النفسية : القيمة التيبؤية ب با لتزام الرياضية الكلمات املفتاحية

 

The predictive value of sports commitment in terms of psychological fitness among 

employees of the directorates of physical training and police games in the Middle Euphrates 

 

The research problem revolves around asking the following main question: Devising an equation to 

predict sports commitment in terms of psychological fitness among employees of the directorates of physical 

training and police games in the Middle Euphrates. ) from each province (Babylon, Karbala, Qadisiyah, Najaf). 

Where the mathematical commitment scale is (58) items, the highest score for the scale is (290) and the lowest 

score is (58), while the degree of neutrality is (174) degrees. As for the psychological fitness scale, it consists of 

(60) items, as the highest score for the scale is (300) and the lowest score is (60), while the degree of neutrality is 

(180) degrees. In light of the results, the researcher concluded a number of conclusions, the most important of 

which is that most of the affiliates enjoyed sports commitment and psychological fitness to a higher degree than 

the hypothetical average of the two scales, as well as the possibility of predicting sports commitment in terms of 

psychological fitness. 

Keywords: predictive value, athletic commitment, psychological fitness. 
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 التعريف بالبحث -1

هدددددددددددتم ببحدددددددددددث املوضدددددددددددوعات الحياتيدددددددددددة ومنهدددددددددددا املرتبطدددددددددددة باليشدددددددددددان حيدددددددددددث   امليمدددددددددددةعلدددددددددددم الدددددددددددنفس مدددددددددددن العلدددددددددددوم   عدددددددددددد

الرياضدددددددددد ي تددددددددددي مختلددددددددددف مجا تدددددددددده ومسددددددددددتوياته كمددددددددددا يبحددددددددددث تددددددددددي الخصددددددددددائ  والسددددددددددمات النفسددددددددددية لل خصددددددددددية التددددددددددي تشددددددددددكل 

 هددددددددددف تطدددددددددوير بددددددددد ا الندددددددددوع مدددددددددن اليشدددددددددان ومحاولدددددددددة ايجددددددددداد الحلدددددددددو  العلميدددددددددة ملختلدددددددددف الرياضددددددددد ي ا سددددددددداس الددددددددد اتي ليشدددددددددان 

ق علمددددددددداا الدددددددددنفس الرياضددددددددد ي عيددددددددد  أن ا لتدددددددددزام الرياضددددددددد ي  شدددددددددير  لددددددددد  ندددددددددوعين رئيسدددددددددين مدددددددددن الحدددددددددا ت يتفددددددددد. مشددددددددداكله التطبيقيدددددددددة

 واألفددددددددددددراد ال ددددددددددددخ التددددددددددددي تسددددددددددددبب ا لتددددددددددددزام بددددددددددددالبرامو املختلفددددددددددددة ب والتددددددددددددي تعمددددددددددددل كمحددددددددددددددات تسدددددددددددداعد عيددددددددددددي  يددددددددددددادة  صددددددددددددرار 

  سددددددددد ى الدددددددد ي النددددددددوع األو   ويكددددددددون ذلددددددددك مددددددددن خدددددددددم  ب ب عيدددددددد  ا لتددددددددزام با سدددددددددتمرار الجدددددددداد تددددددددي البددددددددرامو الرياضدددددددددية الرياضدددددددديين

وتشدددددددددددير بددددددددددد ه الجاذبيدددددددددددة  لددددددددددد  الدرجدددددددددددة التدددددددددددي تكدددددددددددون عل هدددددددددددا العمقدددددددددددة بدددددددددددين الفدددددددددددرد والبرندددددددددددامو الرياضددددددددددد ي ج ابدددددددددددة ب ( الجاذبيدددددددددددة 

( ضددددددددب  القددددددددوي ب امددددددددا النددددددددوع ا خددددددددر  سدددددددد ى   (الرضددددددددا ب الحددددددددب ب الرغبددددددددة  ويسددددددددتد  عيدددددددد  بدددددددد ه الجاذبيددددددددة باصددددددددطمحات مثددددددددل

عددددددددددددين ا عتبدددددددددددار ضدددددددددددب  قدددددددددددوي أو خدددددددددددواص البيئدددددددددددة البدنيدددددددددددة أو ا جتماعيددددددددددددة أو وبددددددددددد ا الندددددددددددوع مدددددددددددن الحدددددددددددا ت السدددددددددددببية يتخددددددددددد  ب

النفسددددددددية ب التدددددددددي تقددددددددود الفدددددددددرد امللتحددددددددق بالددددددددددورة عيددددددددي  صدددددددددراره عيددددددددي اسدددددددددتمرار ا ددددددددترا ه بالددددددددددورة ب ويوضددددددددح ضدددددددددرورة ضدددددددددب  

لددددددددددددددين ب أو بددددددددددددد ه القدددددددددددددوي تدددددددددددددتير التدددددددددددددزام الفدددددددددددددرد بالتوقعدددددددددددددات أو املعدددددددددددددايير ا جتماعيدددددددددددددة مدددددددددددددن قبدددددددددددددل املددددددددددددددرب ب أو املربدددددددددددددي ب أو الوا

األصددددددددقاا ذوي األبميدددددددة باليسدددددددبة لددددددده ب والتدددددددي تشدددددددكل ضدددددددغطا يدفعددددددده  لددددددد  ضدددددددرورة ا لتدددددددزام بدرجدددددددة أكبدددددددر ليتجندددددددب العواقدددددددب 

السددددددددلبية  ذا توقددددددددف اسددددددددتمراره بالدددددددددورات ب خاصددددددددة وأندددددددده يدددددددددرك أندددددددده  سددددددددتفيد مددددددددن خبددددددددرة الدددددددد ين يتولددددددددون  عددددددددداده وتدريبدددددددده 

مو طاملددددددددددددا أنهددددددددددددم يضددددددددددددعون أو يخصصددددددددددددون مصددددددددددددادر اسددددددددددددتثمار أك ددددددددددددر بالدددددددددددددورات ب وليدددددددددددد ا يصددددددددددددبح أك ددددددددددددر تعلقددددددددددددا نفسدددددددددددديا بالبرنددددددددددددا

 .(4: 1   سدددددددتمرار ا دددددددتراكيم بالددددددددورات . ولعدددددددل بددددددد ا  شدددددددير  لددددددد  ضدددددددرورة ضدددددددب  بددددددد ه القدددددددوي وتو يفيدددددددا لضدددددددمان التدددددددزام املددددددددرب

امليمددددددددة تددددددددي الوقددددددددت الحاضددددددددر ىددددددددي اللياقددددددددة النفسددددددددية اذ تعددددددددد مددددددددن املفددددددددابيم التددددددددي ليددددددددا تددددددددتيير عيدددددددد   النفسددددددددية العوامددددددددل وان مددددددددن

مسددددددددتو  الرياضدددددددديينب فكمددددددددا ان اللياقددددددددة البدنيددددددددة عنصددددددددر أساردددددددد ي ومؤ ددددددددر عيدددددددد   ددددددددحة جسددددددددم الفددددددددرد وتمكندددددددده مددددددددن ممارسددددددددة 

نشددددددداطات حياتددددددده وقدرتددددددده عيددددددد  مواجيدددددددة التعدددددددب مدددددددن دون الوصدددددددو   لددددددد  ا جيدددددددادب فدددددددإن اللياقدددددددة النفسدددددددية مؤ دددددددر عيددددددد   دددددددحة 

مدددددددددددل مدددددددددددع املنافسدددددددددددين تدددددددددددي مواقدددددددددددف اللعدددددددددددب الفدددددددددددرد النفسدددددددددددية اذ تعدددددددددددد الدددددددددددداعم الرئيسددددددددددد ي للرياضددددددددددد ي ملواجيدددددددددددة الجميدددددددددددور والتعا

 كثيدددددددددرة عيدددددددددد  المعبددددددددددين ممددددددددددا قددددددددددد 
 
 وضددددددددددغوطا

 
ددددددددددد جيدددددددددددا

ّ
املختلفدددددددددة واملنافسددددددددددات امليمددددددددددة ومتطلبددددددددددات التدددددددددددريب واملددددددددددرب التددددددددددي تول

قدددددددادرين عيددددددد  مواجيدددددددة تلدددددددك الضدددددددغون بلياقدددددددة نفسدددددددية  ااعدددددددداد نفسددددددد ي ليكوندددددددو   عيدددددددق ا نجدددددددا  والتفدددددددوق  ن لدددددددم  عدددددددد المعبدددددددين

 مديريددددددددة منتسددددددددبي لددددددددد  النفسددددددددية باللياقددددددددة الرياضدددددددد ي ا لتددددددددزام العمقددددددددة ابميددددددددة البحددددددددث تددددددددي ايجددددددددادعاليددددددددة . ومددددددددن بنددددددددا تكمددددددددن 

 . الشرطة وا لعاب البدني التدريب

يعدددددددددددد قيددددددددددداس النفسددددددددددد ي مدددددددددددن الوسدددددددددددائل املتنوعدددددددددددة واملوضدددددددددددوعية والتدددددددددددي يجدددددددددددب اسدددددددددددتخداميا ف مشةةةةةةةةةةةكلة البحةةةةةةةةةةةث امدددددددددددا

ليدددددددددة ممدددددددددا ليددددددددددا الددددددددددور الفعدددددددددا  تدددددددددي رفدددددددددع مسددددددددددتو  ا داا بجاندددددددددب ا ختبدددددددددارات التدددددددددي تقددددددددديس الجوانددددددددددب البدنيدددددددددة واملياريدددددددددة والعق

با ضددددددافة  كتسددددددداب ا سددددددس العلميدددددددة التددددددي تددددددددعم ا داا بدددددد ا مدددددددن جانددددددب ومدددددددن جانددددددب اخدددددددر  عددددددد ا لتدددددددزام الرياضدددددد ي مطلدددددددب 

ميددددددددم  سدددددددداعد الرياضدددددددديين عيدددددددد  النجدددددددداو تددددددددي ممارسددددددددة ا لعدددددددداب وا سددددددددتمرار عيدددددددد  النجدددددددداو  طددددددددو  فتددددددددرة  منيددددددددة ممكنددددددددة وبدددددددد ا 

 بددددددددل ضددددددددرورة ميحددددددددة يحتاجيددددددددا  التددددددددي تعددددددددد النفسددددددددية اللياقددددددددة ع متغيددددددددر   تقددددددددل ابميتدددددددده عندددددددده بددددددددويدددددددداتي مينددددددددجما مدددددددد
 
لدددددددديس ترفددددددددا

 . التقدم العل ي والرياض ي وبو من املعايير التي يقاس  ها تقدم األمم وتطوربا

ومدددددددددن بندددددددددا بدددددددددر ت مشدددددددددكله البحدددددددددث الوقدددددددددوف عيددددددددد  درجددددددددده ا لتدددددددددزام  لددددددددد لك ارتدددددددددت  الباحدددددددددث دراسدددددددددة بددددددددد ه املشدددددددددكلة ب

واللياقددددددددددة النفسدددددددددية لددددددددددد  منتسدددددددددبي مددددددددددديريات التدددددددددددريب البددددددددددني وا لعدددددددددداب الشدددددددددرطة تددددددددددي الفدددددددددرات ا وسدددددددددد  فضددددددددددم الرياضددددددددد ي 

 عن معرفة العمقة بينهما وك لك التيبؤ با لتزام الرياض ي بد لة اللياقة النفسية .
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 :ال  هدف البحث

 وا لعدددددددداب البدددددددددني يريات التدددددددددريبمددددددددد منتسددددددددبي لددددددددد  التعدددددددرف عيدددددددد  درجددددددددة ا لتددددددددزام الرياضدددددددد ي ودرجددددددددة اللياقددددددددة النفسدددددددية 1

 تي الفرات ا وس . الشرطة

 وا لعدددددددداب البدددددددددني التدددددددددريب مددددددددديريات منتسدددددددبي لددددددددد  النفسددددددددية واللياقددددددددة الرياضدددددددد ي ا لتدددددددزام التعدددددددرف عيدددددددد  العمقددددددددة بددددددددين 2

 الشرطة تي الفرات ا وس .

 البدددددددددددني التدددددددددددريب ديرياتمدددددددددد منتسددددددددددبي لددددددددددد  اللياقددددددددددة النفسدددددددددديةبد لددددددددددة  بددددددددددا لتزام الرياضدددددددددديةاسددددددددددتيبان معادلددددددددددة التيبددددددددددؤ  3

 الشرطة تي الفرات ا وس . وا لعاب

 فرض البحث : 1-4

 وا لعدددددددداب البدددددددددني التدددددددددريب مديريددددددددة منتسددددددددبي لددددددددد  النفسددددددددية واللياقددددددددة الرياضدددددددد ي ا لتددددددددزام بنالددددددددك عمقددددددددة ارتبددددددددان بددددددددين 1

 . تي الفرات ا وس  الشرطة

 البدددددددددددددني التدددددددددددددريب مددددددددددددديريات منتسددددددددددددبي لددددددددددددد  سدددددددددددديةاللياقددددددددددددة النفبد لددددددددددددة  بددددددددددددا لتزام الرياضدددددددددددديةبنالدددددددددددك  مكانيددددددددددددة التيبددددددددددددؤ  2

  الشرطة تي الفرات ا وس  وا لعاب

 مجاالت البحث : 

 تي الفرات ا وس  . الشرطة والعاب البدني مديريات التدريب منتسبياملجا  البشري: 

 . 2/2021/  15 - 2020/ 3/ 1املجا  الزماني : 

 تي الفرات ا وس . الشرطة والعاب البدني التدريب مقرات مديرياتاملجا  املكاني : 

 منهجية البحث وإجراءاته امليدانية  -2

 منهج البحث  1- 2

املشددددددددداكل املختلفدددددددددة   يدددددددددتم  ختيدددددددددار املدددددددددنرج املناسدددددددددب  عتمدددددددددد عيددددددددد  طبيعدددددددددة مشدددددددددكلة البحدددددددددث نفسدددددددددياب وذلدددددددددك ألّن    نال 

فرةب ااملتددددددددددو  ياندددددددددات واملعلومدددددددددداتحليدددددددددا بطريقددددددددددة واحددددددددددةب فتحديددددددددددد املددددددددددنرج يدددددددددرتب   لدددددددددد  حدددددددددد كبيددددددددددر بنددددددددددوع املشدددددددددكلة وطبيعددددددددددة الب

ين تددددددددي البحددددددددث وبمددددددددا  املددددددددنرج الوصددددددددفي باألسددددددددلوب املسددددددددحي فدددددددددي قيدددددددداس دافعيدددددددددة التعدددددددددددددددددددلمب منرجدددددددد سددددددددتخدم الباحددددددددث وعليدددددددده 

  هددددددددددددف األسدددددددددددلوب املسدددددددددددحي  لددددددددددد  جمدددددددددددع البياندددددددددددات مدددددددددددن أفدددددددددددراد املجتمدددددددددددع محاولدددددددددددة لتحديدددددددددددد الحالدددددددددددة الرابندددددددددددة للمجتمدددددددددددع تدددددددددددي 
 
 ذ

 .مشكلة البحثو وبو ما يتمام مع طبيعة  (139: 2 متغيرات عديدة

  تهمجتمع البحث وعين 2-2

منتسدددددددددددبي مديريدددددددددددة التددددددددددددريب البددددددددددددني و العددددددددددداب الشدددددددددددرطة تدددددددددددي و ارة الداخليدددددددددددة تدددددددددددي حددددددددددددد الباحدددددددددددث مجتمدددددددددددع البحدددددددددددث 

جمدددددددددددددديعيم مددددددددددددددن  منتسددددددددددددددب( 108ب والبددددددددددددددالغ عددددددددددددددددبم  منطقددددددددددددددة الفددددددددددددددرات ا وسدددددددددددددد   بابددددددددددددددل ب كددددددددددددددربما ب قادسددددددددددددددية ب النجددددددددددددددف(

منتسدددددددددب ( 80 البحدددددددددث عيددددددددد  عيندددددددددة املديريدددددددددة اعدددددددددمهب تدددددددددي حدددددددددين  دددددددددملت د مدددددددددن قوائددددددددددم التندددددددددجيل تدددددددددي الددددددددد كورب حسدددددددددب مدددددددددا ور 

 ( من كل محافظة .20بواقع  

 الوسائل واألدوات واألجهزة املستعملة في البحث 2-3

 الوسائل البحثية.  1

 .حظةآل امل -  املصادر واملراجع العربية وا جنبية. -

 انةستب  ا -    ت ال خصيةآل املقاب -

 .حظة والتجريبآل امل -

 . االدوات واالجهزة املستعملة في البحث2

 ( .DELLجيا  حاسوب محمو  نوع   -

 (.1  عدد FM CANON 4410طابعة  -
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 إجراءات إعداد املقاييس 2-4

 االلتزام الرياض ي مقياس إعداد 2-4-1

ا لتددددددددددزام يدددددددددداس بعددددددددددد ا طددددددددددمع عيدددددددددد  العديددددددددددد مددددددددددن الدراسددددددددددات واألدبيددددددددددات واملصددددددددددادر العلميددددددددددة حيددددددددددث تددددددددددم اعتمدددددددددداد مق

 وتم ا تفاق با جماع عي  ان جميع الفقرات صالحة  (3  (عيي ابرابيم مالكال ي قام ببنائه  الرياض ي 

 سأسلوب تصحيح املقيا 2-4-1-1

فقدددددددددرة ب وعندددددددددد تصدددددددددحيح بددددددددد ه الفقدددددددددرات يدددددددددتم مدددددددددنح درجاوهدددددددددا كمدددددددددا  (58 تكدددددددددون مدددددددددن ا لتدددددددددزام الرياضددددددددد ي  ن مقيددددددددداس 

 قليدددددددل( ب درجدددددددة 3  متوسددددددد ( ب درجدددددددة 4 كبيدددددددرة(ب  درجدددددددة 5 جددددددددا كبيدددددددرة بدددددددة الخمارددددددد ي التصدددددددحيح لبددددددددائل ا جا فكدددددددان مفتددددددداو

وألجدددددددددل اسدددددددددتخراج الدرجدددددددددة الكليدددددددددة للمقيددددددددداس جمعدددددددددت الددددددددددرجات التدددددددددي يحصدددددددددل عل هدددددددددا  ب (درجدددددددددة 1 جددددددددددا قليدددددددددل( ب  درجدددددددددة 2 

مددددددددا تبلددددددددغ في (58 واقددددددددل درجددددددددة  (290 كددددددددل  عددددددددب تددددددددي اجابتدددددددده عددددددددن جميددددددددع فقددددددددرات املقيدددددددداس ب  ذ تبلددددددددغ أعيدددددددد  درجددددددددة للمقيدددددددداس

( وضددددددددددر ها تددددددددددي عدددددددددددد الفقددددددددددرات 5( وتقسدددددددددديميا عيدددددددددد   5_4_ 3_ 2_ 1درجددددددددددة الحيدددددددددداد حاصددددددددددل جمددددددددددع درجددددددددددات مقيدددددددددداس التقدددددددددددير  

 درجة (174 وب لك تبلغ درجة الحياد 

 : اللياقة النفسيةإعداد مقياس  2-4-1-2

اللياقددددددددددة  بعددددددددددد ا طددددددددددمع عيدددددددددد  العديددددددددددد مددددددددددن الدراسددددددددددات واألدبيددددددددددات واملصددددددددددادر العلميددددددددددة حيددددددددددث تددددددددددم اعتمدددددددددداد مقيدددددددددداس

 وتم ا تفاق با جماع عي  ان جميع الفقرات صالحة  (3  (عيي ابرابيمال ي قام ببنائه  النفسية 

 أسلوب تصحيح املقياس 2-4-2-1

فقدددددددددرة ب وعندددددددددد تصدددددددددحيح بددددددددد ه الفقدددددددددرات يدددددددددتم مدددددددددنح درجاوهدددددددددا كمدددددددددا  (60 تكدددددددددون مدددددددددن اللياقدددددددددة النفسدددددددددية  ن مقيددددددددداس 

 قليدددددددل( ب درجدددددددة 3  متوسددددددد ( ب درجدددددددة 4 كبيدددددددرة(ب  درجدددددددة 5 جددددددددا كبيدددددددرة  التصدددددددحيح لبددددددددائل ا جابدددددددة الخمارددددددد ي فكدددددددان مفتددددددداو

وألجدددددددل اسدددددددتخراج الدرجدددددددة الكليدددددددة للمقيددددددداس جمعدددددددت الددددددددرجات التدددددددي يحصدددددددل عل هدددددددا كدددددددل ب (درجدددددددة 1 جددددددددا قليدددددددل( ب  درجدددددددة 2 

ة فيمدددددددا تبلدددددددغ درجددددددد (60 واقدددددددل درجدددددددة  (300  عدددددددب تدددددددي اجابتددددددده عدددددددن جميدددددددع فقدددددددرات املقيددددددداس ب  ذ تبلدددددددغ أعيددددددد  درجدددددددة للمقيددددددداس

( وضدددددددددر ها تدددددددددي عددددددددددد الفقدددددددددرات وبددددددددد لك 5( وتقسددددددددديميا عيددددددددد   5_4_ 3_ 2_ 1الحيددددددددداد حاصدددددددددل جمدددددددددع درجدددددددددات مقيددددددددداس التقددددددددددير  

 درجة (180 تبلغ درجة الحياد 

 التجربة االستطالعية  2-5

التدددددددددي تمثدددددددددل عيندددددددددة املجتمدددددددددع  قبدددددددددل البددددددددددا با ختبدددددددددار عمدددددددددل البددددددددداحثون بتجربدددددددددة صدددددددددغيرة تسددددددددد ى تجربدددددددددة اسدددددددددتطمعية 

 علميدددددددا للوقدددددددوف بنفسددددددده عيددددددد  السدددددددلبيات وا يجابيدددددددات التدددددددي تقابلددددددده تدددددددي مدددددددن املختبدددددددرين و 
 
تكدددددددون باليسدددددددبة  لددددددد  البددددددداحثون تددددددددريبا

 
 
. ويددددددددددتم مددددددددددن خمليددددددددددا معرفددددددددددة مددددددددددد  فيددددددددددم واسددددددددددتيعاب أفددددددددددراد العينددددددددددة عيدددددددددد  الفقددددددددددرات  (65: 4  (أيندددددددددداا  جددددددددددراا ا ختبددددددددددار مسددددددددددتقبم

 . منتسب( 5عي  عينه والبالغ عددبم   وك لك الزمن الم م لإلجابة عي  املقياس حيث تم  جراا التجربة

 الخصائص الساكيومترية للمقياس 2-6

 الصدق -1

ويقصددددددددددد بالصدددددددددددق أن يقدددددددددديس ا ختبددددددددددار مددددددددددا وضددددددددددع مددددددددددن اجلدددددددددده ب أي  ن ا ختبددددددددددار الصددددددددددادق يقدددددددددديس الو يفددددددددددة التددددددددددي 

لندددددددوع مدددددددن اليددددددددف . وقدددددددد تدددددددم التحقيدددددددق مدددددددن بددددددد ا ا(173: 5 يدددددددزعم انددددددده يقيسددددددديا و  يقددددددديس  ددددددديئا أخدددددددر بدددددددد  عنهدددددددا أو  ضدددددددافة  ل هدددددددا

 تاما حو  صمحية جميع الفقرات .
 
 من خم  األخ  بآراا الخبراا واملختصين و ير بان بنالك اتفاقا

 (140: 6 الثبات -2

 بتكددددددددددرار 
 
 عتبددددددددددر الثبددددددددددات  ددددددددددرن أساردددددددددد ي مددددددددددن  ددددددددددرون أدوات القيدددددددددداس الفعددددددددددا   ن عممددددددددددة الفددددددددددرد   تتغيددددددددددر جوبريددددددددددا

بددددددددين عممددددددددات األفددددددددراد بددددددددين مددددددددرات  جددددددددراا ا ختبددددددددارات املختلفددددددددة حيددددددددث تددددددددم  جددددددددراا ا ختبددددددددار ويعبددددددددر عندددددددده بتندددددددده معمددددددددل ارتبددددددددان 

التحقيدددددددق مدددددددن الثبدددددددات بإعدددددددادة تطبيدددددددق املقيددددددداس بعدددددددد أسددددددددبوعين عيددددددد  عيندددددددة التجربدددددددة ا سدددددددتطمعية حيدددددددث وجدددددددد أن معامددددددددل 

ملقيدددددددددداس ( 0.88 وقددددددددددد بلغددددددددددت  ا لتددددددددددزام الرياضدددددددددد ي( ملقيدددددددددداس 0.92ا رتبددددددددددان بددددددددددين ا ختبددددددددددار األو  والثدددددددددداني عاليددددددددددة وقددددددددددد بلغددددددددددت  

 . ( مما يد  عي  ان الثبات عالي0.05مستو  د لة  اللياقة النفسية وان مستو  د لة ب ه القيم اقل من 
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  التجربة الرئيسية : 2-7

 عيدددددددددددددد  عينددددددددددددددة البحددددددددددددددث املقصددددددددددددددودة واملتمثلددددددددددددددة. (ا لتددددددددددددددزام الرياضدددددددددددددد ي واللياقددددددددددددددة النفسددددددددددددددية ياسددددددددددددددين تددددددددددددددم تطبيددددددددددددددق املق

بابددددددددل ب كددددددددربما ب  الشددددددددرطة تددددددددي و ارة الداخليددددددددة تددددددددي منطقددددددددة الفددددددددرات ا وسدددددددد  بمنتسددددددددبي مديريددددددددة التدددددددددريب البدددددددددني و العدددددددداب 

 ( من كل محافظة .20منتسب بواقع  ( 80 قادسية ب النجف( وبواقع 

 (84: 7 الوسائل اإلحصائية املستخدمة في البحث 2-8

 اليسبة املئوية  -

 الوس  الحسابي -

 ف املعياري معيار ارتبان بيرسون ا نحرا -

 عينة واحدةاختبار التا ي ل -

 معادلة ا نحدار -

 عرض وتحليل ومناقشة النتائت-3

 (التعرف علل االلتزام الرياضية واللياقة النفسية 3-1

 عدددددددددب ب و كاندددددددددت  (20لغدددددددددرض تحقيدددددددددق بددددددددد ا اليددددددددددفب تدددددددددم تطبيدددددددددق املقيارددددددددد ي عيددددددددد  عيندددددددددة البحدددددددددث البدددددددددالغ عدددددددددددبا  

 النتائو كا تي :

 ( املحسوبةtالرياض ي واللياقة النفسية و قيمة  يبين الوصف ا حصا ي لنتائو ا لتزام  (1جدول )

 املجاالت
عدد 

 العينة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الفرض ي

( tقيمة )

 املحسوبة
 sigقيمة 

نوع 

 الداللة

 االلتزام الرياض ي
80 

 معنوي  0.000 26.526 174 26.107 251.425

 معنوي  0.000 27.416 180 25.157 257.112 اللياقة النفسية

ب  ذ بلدددددددددغ ملقيددددددددداس السدددددددددلوك التنافسددددددددد ي ا لتدددددددددزام الرياضددددددددد ي واللياقددددددددة النفسدددددددددية ( درجدددددددددات مقيارددددددددد ي 1يبددددددددين الجددددددددددو   

(ب وعنددددددددددددد مقارنددددددددددددة متوسدددددددددددد  درجددددددددددددات عينددددددددددددة البحددددددددددددث للمجددددددددددددا  26.107(بوانحددددددددددددراف معيدددددددددددداري  251.425بمتوسدددددددددددد  حسددددددددددددابي 

ا  أعيددددددددددد  مدددددددددددن املتوسددددددددددد  الفرضددددددددددد ي للمجدددددددددددا ب ( درجدددددددددددةب تبدددددددددددين أن متوسددددددددددد  درجدددددددددددات املجددددددددددد174باملتوسددددددددددد  الفرضددددددددددد ي البدددددددددددالغ  

وبدددددددددددد ا  عنددددددددددددي أن العينددددددددددددة تتمتددددددددددددع بمسددددددددددددتو  متميددددددددددددز مددددددددددددن ا لتددددددددددددزام الراضدددددددددددد ي ب ولغددددددددددددرض الوقددددددددددددوف عيدددددددددددد  الد لددددددددددددة ا حصددددددددددددائية 

(ب وىدددددددددي 26.526( املحسددددددددوبة  tللفددددددددروق بددددددددين املتوسدددددددددطينب وتددددددددم اسدددددددددتعما  ا ختبددددددددار التدددددددددا ي لعينددددددددة واحددددددددددة ب ذ بلغددددددددت قيمدددددددددة  

 (. 0.05(ب عند مستو  د لة  0.000غة  ( البالsigأكبر من قيمة  

بدددددددددين نتدددددددددائو البحدددددددددث ملقيددددددددداس اللياقدددددددددة النفسدددددددددية بعدددددددددد تحليدددددددددل البياندددددددددات ب  ذ  يدددددددددرت  ((1وكددددددددد لك ويبدددددددددين الجددددددددددو    ي 

( 180( وبمقارندددددددددددة الوسددددددددددد  الحسدددددددددددابي بالوسددددددددددد  الفرضددددددددددد ي البدددددددددددالغ  25.157( وبدددددددددددانحراف معيددددددددددداري 257.112بوسددددددددددد  حسدددددددددددابي 

  ددددددددد
 
( للتعدددددددددرف عيدددددددد  الد لدددددددددة ا حصدددددددددائية t-testابرة لدددددددد ا تدددددددددم اختباربدددددددددا با ختبددددددددار التدددددددددا ي درجددددددددة تبدددددددددين منهدددددددددا أن بندددددددداك فروقدددددددددا

( وبددددددددددد ا  عندددددددددددي أن 0.000( البالغدددددددددددة Sig( وىدددددددددددي اكبدددددددددددر مدددددددددددن قيمدددددددددددة  27.416ليددددددددددد ه الفدددددددددددروق وأن قيمدددددددددددة  ت( املحسدددددددددددوبة بلغدددددددددددت 

 الفرق معنوي .

 لتزام الرياض ي واللياقة النفسيةالتعرف علل العالقة بين اال 3-2

 رتبان البسي   بيرسون( وكا تي:ب ا اليدفب تم باستعما  معامل ا  لتحقيق  

 يبين طبيعة العمقات البييية بين املتغيرات قيد البحث (2جدول )

 الداللة Sigمستوى  قيمة معامل االرتباط املتغيرات

 معنوية 0.026 249 .0 اللياقة النفسية Xااللتزام الرياض ي 
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رتبددددددددددان البسددددددددددي   بيرسددددددددددون( بددددددددددين السددددددددددلوك التنافسدددددددددد ي والثقددددددددددة الرياضددددددددددية ب بلددددددددددغ ( أن معامددددددددددل ا  2يبددددددددددين الجدددددددددددو   

 . (0.026(ب وبو معامل ارتبان طردي بأي وجود عمقة طردية ب و مستو  د لة  0.249 

 عددددددددزو البدددددددداحثون أن سددددددددبب  يددددددددور عمقددددددددات ارتبددددددددان معنويددددددددة طرديددددددددة عاليددددددددة مددددددددن األمددددددددور الحتميددددددددة كددددددددون أن األعددددددددم 

ة البحددددددددث وتددددددددي كددددددددل املقدددددددداييس يمتلكددددددددون ويتميددددددددزون بصددددددددفات ايجابيددددددددة ومتميددددددددزة نتيجددددددددة  دراكيددددددددم األغلددددددددب ولجميددددددددع أفددددددددراد عيندددددددد

ووعددددددددد هم الكامدددددددددل باملجريدددددددددات التعليميدددددددددة وا جتماعيدددددددددة واملينيدددددددددة ممدددددددددا يدددددددددؤدي وجدددددددددود عمقدددددددددات ارتباطيددددددددده تدددددددددرب  مفدددددددددابيم تلدددددددددك 

قيقددددددددددة يتميددددددددددزون بالثقددددددددددة املتغيددددددددددرات مددددددددددع بعضدددددددددديا الددددددددددبعئب اذ ان الرياضددددددددددين الدددددددددد ين لددددددددددد هم يقددددددددددة  ائدددددددددددة تددددددددددي الددددددددددنفس تددددددددددي الح

الزائفدددددددة بمعندددددددى ان يقدددددددبهم تزيدددددددد عدددددددن قددددددددراوهم الفعليدددددددة و هدددددددب  مسدددددددتو  ادائهدددددددم بسدددددددبب اعتقدددددددادبم انهدددددددم    عددددددددون انفسددددددديم 

او يبدددددددددد لون الجيددددددددددد   داا العمددددددددددل املطلددددددددددوب مددددددددددنهم ب فمددددددددددثم عندددددددددددما يحدددددددددددث ان يتقابددددددددددل فريقددددددددددان او منافسددددددددددين يختلفددددددددددون تددددددددددي 

ا فضدددددددددل يقبدددددددددل عيددددددددد  املنافسدددددددددة بثقدددددددددة  ائددددددددددة فيكدددددددددون ا عدددددددددداد للمنافسدددددددددة قلدددددددددديم  قددددددددددراوهم فدددددددددنمحظ ان الفريدددددددددق او املندددددددددافس

 (4: 8 .واللعب بدون خطة محكمة ا مر التي يتيح الفرصة للفريق ا خر ان يحقق التقدم

 السلوك التنافس ي والثقة الرياضيةاستنباط معادلة تنبؤيه ب 3-3

 ليددددددددددددددف الدراسددددددددددددة الرئيسددددددددددددد ي املتضددددددددددددمن  اسدددددددددددددتيبان معادلدددددددددددد
 
بد لددددددددددددة الثقدددددددددددددة  ة تيبؤيددددددددددددده بددددددددددددا لتزام الرياضددددددددددددد يتحقيقددددددددددددا

 ولغددددددددرض الحصددددددددو  عيدددددددد  قيمددددددددة تيبؤيددددددددهب تددددددددم اسددددددددتخدام معدددددددداد ت ا نحدددددددددار الخطددددددددي البسددددددددي  التددددددددي يمكددددددددن مددددددددن  (الرياضددددددددية

 -خمليا التيبؤ  ه ه العمقةب عي  ا تي:

 ة أنموذج معادلة االنحدار الخطي:.استخراج مؤشرات جود1

 وذج معادلة ا نحدار الخطييبين مؤ رات جودة أنم (3جدول )

 املتغيرات
قيمة 

 االرتباط

طبيعة 

 االرتباط

نسبة 

 املساهمة

النسبة 

 املعدلة

 Fقيمة 

 املحسوبة

قيمة 

sig 

نوع 

 الداللة

 معنوي  0.026 5.153 0.050 0.062 بسي  249.0 املدروسة

رتبدددددددددان البسدددددددددي  بدددددددددين ( ب أن قيمدددددددددة معامدددددددددل التفسدددددددددير  نسدددددددددبة املسدددددددددابمة( ملعامدددددددددل ا  3يظيدددددددددر مدددددددددن خدددددددددم  الجددددددددددو   

(ب املحسددددددددوبة F( ب كمددددددددا  شددددددددير ذات الجدددددددددو   لدددددددد  أن قيمددددددددة اختبددددددددار 0.062ا لتددددددددزام الرياضدددددددد ي واللياقددددددددة النفسددددددددية قددددددددد بلغددددددددت  

( ب وبالتددددددددالي فددددددددتن األنمددددددددوذج يمثددددددددل 0.026(ب وىددددددددي دالددددددددة عنددددددددد مسددددددددتو  د لددددددددة  5.153ملعامددددددددل ا رتبددددددددان البسددددددددي  قددددددددد بلغددددددددت  

 أفضل تمثيل.العمقة بين املتغيرات قيد البحث 

 اج قيم معامالت معادلة االنحدار:. استخر 2

 سددددددددددل  البدددددددددداحثون الضدددددددددددوا عيدددددددددد   ددددددددددكل ا نحددددددددددددار الخطدددددددددديب والقددددددددددديم الخاصددددددددددة بمعدددددددددداممت ا نحددددددددددددار الخطددددددددددي بدددددددددددين 

  ( 4املتغيرات بكما مبينة تي الجدو   

 يبين القيم املقدرة للتيبؤ با لتزام الرياض ي بد لة اللياقة النفسية (4جدول )

 نوع الداللة مستوى الداللة قيمة )ت( الخطا املعياري املقدر قيمة العامل طبيعة العامل يراتاملتغ

 معنوي  0.000 6.293 29.398 185.007 أ الثابت

 معنوي  0.026 2.270 0.114 0.258 1ب السلوك التنافس ي

ة اللياقددددددددددة النفسددددددددددية بد لدددددددددد (ب الخدددددددددداص بقدددددددددديم معادلددددددددددة ا نحدددددددددددار ا لتددددددددددزام الرياضدددددددددد ي4يتبددددددددددين مددددددددددن خددددددددددم  الجدددددددددددو   

 -يمكن استيبان معادلة تيبؤية أو استيبان قيمة متوقعة لملتزام الرياض ي لكل فرد وكما يتتي:

 قيمة اللياقة النفسية .×  1 ص(   الثابت أ(  ب القيمة التنوبية بااللتزام الرياض ي

 251.4 257.112×0.258   185.007  القيمة التنوبية بااللتزام الرياض ي

بد لدددددددددة  ون اليددددددددددف الرئيسددددددددد ي للبحدددددددددث قدددددددددد تحقدددددددددق مدددددددددن خدددددددددم  وضدددددددددع معادلدددددددددة تيبؤيددددددددده ا لتدددددددددزام الرياضددددددددد ي هددددددددد ا يكددددددددد

 اللياقة النفسية
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 عددددددددددزو البدددددددددداحثون أن سددددددددددبب  يددددددددددور عمقددددددددددات ارتبددددددددددان معنويددددددددددة طرديددددددددددة مددددددددددن ا مددددددددددور الحتميددددددددددة كددددددددددون اغلددددددددددب أفددددددددددراد 

دراكيددددددددددددم ووعدددددددددددد هم الكامددددددددددددل عينددددددددددددة البحددددددددددددث وتددددددددددددي كددددددددددددل املقدددددددددددداييس يمتلكددددددددددددون ويتميددددددددددددزون بصددددددددددددفات ايجابيددددددددددددة ومتميددددددددددددزة نتيجددددددددددددة أ

 .يم تلك املتغيرات مع بعضيا البعئباملجريات ا جتماعية واملينية مما يؤدي وجود عمقات ارتباطية ترب  مفاب

ويدددددددددددر  االبددددددددددداحثون ان السدددددددددددمات ال خصدددددددددددية ىدددددددددددي احدددددددددددد  العوامدددددددددددل امليمدددددددددددة تدددددددددددي اتسددددددددددداع دائدددددددددددرة املعدددددددددددارف والتكيدددددددددددف 

يدددددددددة واليشدددددددددان واملجاملدددددددددة والحاجدددددددددة  لددددددددد  التعامدددددددددل مدددددددددع الدددددددددزمما وعددددددددددم والتفاعدددددددددل مدددددددددع الدددددددددزمما ا خدددددددددرين والتميدددددددددز بدددددددددروو الحيو 

تفضددددددددديل الوحددددددددددة وعددددددددددم ا نفدددددددددراد بدددددددددالنفس مدددددددددن اجدددددددددل تحقيدددددددددق ا بدددددددددداف املرسدددددددددومة ب وأن التفاعدددددددددل يحددددددددددث بدددددددددين املكوندددددددددات 

التدددددددددي ا نفعاليدددددددددة( خدددددددددم  التعامدددددددددل مدددددددددع البيئدددددددددة الرياضدددددددددية بمتغيراوهدددددددددا املتبايندددددددددة  –املعرفيدددددددددة  –ال خصدددددددددية الثميدددددددددة  البدنيدددددددددة 

 (115: 9  .تؤدي  ل  تكوين شخصية الرياض ي والتي ليا سماوها التي تميزبا عن غير الرياض ي

 ن أعضددددددددددداا الفريدددددددددددق حدددددددددددين يملكدددددددددددون خصدددددددددددائ  حركيدددددددددددة وانفعاليدددددددددددة تجعليدددددددددددم ويشدددددددددددير احمد وطدددددددددددارق محمدددددددددددد( الددددددددددد  "

رخاا تددددددي معددددددامموهم  سددددددلكون سددددددلوكا معبددددددرا عددددددن التددددددالف فددددددان جددددددو الفريددددددق يكددددددون أك ددددددر اننددددددجاماب ويكددددددون األعضدددددداا أك ددددددر اسددددددت

 (70: 10 .الحركية وا جتماعيةب كما  ن سلوك الفريق يكون أك ر فاعلية"

ويدددددددددر  الباحدددددددددث ان اللياقدددددددددة النفسدددددددددية ىدددددددددي احدددددددددد  العوامدددددددددل التدددددددددي تدددددددددؤير تدددددددددي اداا الرياضددددددددديين ب وبددددددددد ا التدددددددددتيير يكدددددددددون 

ومدددددددددن يدددددددددم يددددددددؤير ايجابدددددددددا عيددددددددد  بشددددددددكل ايجدددددددددابي يدددددددددفعيم الددددددددد  بددددددددد   املزيددددددددد مدددددددددن الجيددددددددد مدددددددددع السددددددددديطرة عيدددددددد  الحالدددددددددة ا نفعاليددددددددة 

تصدددددددددددرف الرياضددددددددددد ي اينددددددددددداا البطدددددددددددو ت ب والرياضددددددددددد ي ذو اللياقدددددددددددة النفسدددددددددددية لديددددددددددده سدددددددددددمات نفسدددددددددددية تمكنددددددددددده مدددددددددددن التكيدددددددددددف مدددددددددددع 

مواقدددددددددددف و دددددددددددروف اللعدددددددددددب املختلفدددددددددددة ب اذ تشدددددددددددير  ابتسدددددددددددام السدددددددددددعيد( الددددددددددد  " ان اللياقدددددددددددة النفسدددددددددددية تدددددددددددؤدي دورا تدددددددددددي تشدددددددددددكيل 

تقددددددددداا بمسدددددددددتو  قددددددددددرات الفدددددددددرد و اسدددددددددتعداداته وقدددددددددد ايبتدددددددددت البحدددددددددوث ال خصدددددددددية الرياضدددددددددية و تسددددددددديم بدرجدددددددددة كبيدددددددددرة تدددددددددي ا ر 

ان الرياضددددددددديين اللددددددددد ين يفتقدددددددددرون الددددددددد  الكفدددددددددااة النفسدددددددددية يظيدددددددددرون اقدددددددددل مدددددددددن مسدددددددددتو  قددددددددددراوهم الحقيقيدددددددددة ب فدددددددددالفرد ميمدددددددددا 

 (13: 11 ."قيق اعي  املستويات الرياضيةبلغت قدراته ومستوياته البدنية وامليارية والخططية    ستطيع تح

 اسددددددددامة راتددددددددب( " ان اللياقددددددددة النفسددددددددية حالددددددددة وعمليددددددددة متغيددددددددرة مددددددددن يددددددددوم  خددددددددر ب كمددددددددا اندددددددده   يوجددددددددد شددددددددخ   ويددددددددر  

لديددددددددددددده سددددددددددددديطرة كاملدددددددددددددة عيددددددددددددد  حالتددددددددددددده النفسدددددددددددددية ب وان ا فدددددددددددددراد اللددددددددددددد ين يتميدددددددددددددزون باللياقدددددددددددددة النفسدددددددددددددية لدددددددددددددد هم تدددددددددددددوا ن تدددددددددددددي 

يدددددددددار ا حتدددددددددرام والعاطفدددددددددة نحدددددددددو انفعدددددددددا وهم ويعرفدددددددددون كيدددددددددف  عبدددددددددرون عنهدددددددددا بشدددددددددكل مناسدددددددددب كمدددددددددا ان لدددددددددد هم القددددددددددرة عيددددددددد  ا 

ا خدددددددددددرين والقددددددددددددرة عيددددددددددد  التوافدددددددددددق واملواجيدددددددددددة الناجحدددددددددددة للضدددددددددددغون واملشدددددددددددكمت ال خصدددددددددددية والشدددددددددددعور باملقددددددددددددرة عيددددددددددد  تغيدددددددددددر 

 (73: 12 .ا نفعا ت ويتسمون بالعمقات الطيبة والشعور بالرض ى والتفاعل الجيد مع ا خرين"

 االستنتاجات والتوصيات -4

 االستنتاجات 4-1

 ة مقيار ي ا لتزام الرياض ي واللياقة النفسية لد  منتسبي ممام 1

 تمتع معظم املنتسبي با لتزام الرياض ي وباللياقة النفسية بدرجة اعي  من املتوس  الفرض ي للمقياسين  2

 أ يرت النتائو وجود عمقة ارتباطيه طردية موجبة بين املقياسين. 3

 للياقة النفسية.بد لة ا بناك  مكانية للتيبؤ ا لتزام الرياض ي 4

 التوصيات 4-2

 ات البحث يوص ي الباحثون با تي :تي ضوا استيتاج

 .  يادة ا بتمام بتنمية وتحسين ا لتزام الرياض ي واللياقة النفسية لد  املنتسبي من اجل تحقيق ا نجا  لد هم 1

 .ية ضرورة اعتماد املعاد ت التيبؤية تي الكشف عي  مستو  المعبين باملتغيرات النفس 2

 . اجراا دراسات مشابه باستخدام برامو ار ادية لتحسين مستو  ا لتزام الرياض ي واللياقة النفسية 3
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 املصادر

للبندين ( :القلق كسمة وحالدة لدد  متسدابقي العداب القدو ب رسدالة دكتوراةبكليدة التربيدة الرياضدية 1982حسن  يد احمد  1

 .بالقابرة: جامعة حلوان

ب دار ب القددددددابرة1راتددددددب: البحددددددث العل ددددددي تددددددي التربيددددددة الرياضددددددية وعلددددددم الددددددنفس الرياضدددددد يبن محمددددددد حسددددددن عددددددموي واسددددددامة 2

 .1999الفكرب

:املعرفة الرياضية وعمقبها با لتزام الرياض ي واللياقة النفسية لدد  منتسدبي مدديريات التددريب البددني  عيي ابرابيم مالك 3

 . 2021بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ب  بابلب جامعة  والعاب الشرطة تي الفرات ا وس  ب رسالة ماجستير

العلميددددة لليشددددر  مددددروان عبددددد املجيددددد  بددددرابيم : طددددرق ومندددداهج البحددددث العل ددددي تددددي التربيددددة البدنيددددة والرياضددددية ب عمددددان ب دار  4

 . 2002والتو يع ب 

ت التربويددة والنفسدددية  خددمص محمددد عبددد الحفددديظ ومصددطفى بدداىي : طددرق البحدددث العل ددي والتحليددل ا حصددا ي تدددي املجددا   5

 .2002بالقابرة ب2والرياضية ب ن

 .1999الثقافة لليشر والتو يع ب  مكتبة –ب عمان  1 كريا محمد الظابر ولخرون : مباد  القياس والتقويم تي التربية بن 6

ة ؤسسدددمحمددد جاسددم الياسدددري ومددروان عبدددد الحميددد  بدددرابيم : األسدداليب ا حصدددائية ومجددا ت البحدددوث التربويددة ب ن ب م 7

 . 2001الوراق لليشر والتو يع ب 

8  https :// uonmustansiriyah.edu.iq/media/lectures 

 . 2012حامد سليمان حمد : علم النفس الرياض ي ب دمشق ب دار العراب ب  9

 .2013ابرة ب دار الفكر العربي ب احمد أمين فو ي وطارق محمد : سيكولوجية قيادة الفريق الرياض ي ب الق 10

سددددديد رفعدددددت محمدددددد : اللياقددددددة النفسدددددية كمددددددخل لتطدددددوير فاعليدددددة ا داا امليدددددداري وتماسدددددك الفريدددددق تدددددي ا لعدددددداب ابتسدددددام ال 11

الجماعيدددة لتلميددد ات منتخبدددات املددددارس الثانويدددة ب اطروحدددة دكتدددوراه ب جامعدددة حلدددوان ب كليدددة التربيدددة الرياضدددية للبندددات ب 

2013. 

ملواجية الضغون و تحسين نوعية الحياة ب القابرة ب دار الفكر مدخل  –اسامة كامل راتب : اليشان البدني و ا سترخاا  12

 . 2004العربي ب 

 مقياس ا لتزام الرياض ي  (1ملحق )

 الفقرات ت
 بدرجة

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

      أنا ملتزم بمواصلة ممارسة ب ه الرياضة .  1

2  
ممارسددددددة بدددددد ه   ننددددددي عيدددددد  اسددددددتعداد للتغلددددددب عيدددددد  أي عقبددددددة ملواصددددددلة

 الرياضة .
     

      أنا مصمم عي  ا ستمرار تي ممارسة ب ه الرياضة .  3

  ه ه الرياضة .  4
 
      أنا متشبث جدا

      ستستمر تي ممارسة ب ه الرياضة طاملا استطعت  5

ا ملواصلة ممارسة ب ه الرياضة .  6       أنا مستعد لفعل أي ش يا تقريب 

      بو ضرورة أك ر من الرغبة . البقاا تي ب ه الرياضة  7

      أ عر بتنني محاصر تي ب ه الرياضة .  8

9  
عيدد  الددرغم مددن أننددي أفكددر تددي تددرك بدد ه الرياضددة ب    أننددي أ ددعر أننددي 

 يجب أن أستمر تي اللعب.
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 الفقرات ت
 بدرجة

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

      أ عر أنني مجبر عي  ا ستمرار تي ممارسة ب ه الرياضة.  10

11  
سدددة بددد ه الرياضدددة ب عيددد  الدددرغم مدددن أ دددعر أن عيدددي ا سدددتمرار تدددي ممار 

 أنني   أريد ذلك.
     

      لعب ب ه الرياضة متعة .  12

      أحب لعب ب ه الرياضة.  13

      أحب ممارسة ب ه الرياضة.  14

      ممارسة ب ه الرياضة ممتعة للغاية.  15

16  .
 
       ن ممارسة ب ه الرياضة تجعلني سعيدا

17  
دا  ذا لدم أقدم بناك أحداث مستقبلية تي ب ه ا لرياضة ستفتقدبا حق 

 ب لك لعبت أطو .
     

18  
سدددددتفتقد حقدددددا تجدددددارب السدددددفر التدددددي أمتلكيدددددا  ذا لدددددم أعدددددد ألعدددددب بددددد ه 

 الرياضة.
     

      ستفتقد األ ياا التي أتعلميا تي ب ه الرياضة  ذا لم ألعب.  19

      ستفتقد املنافسة تي ب ه الرياضة  ذا لم أعد ألعب.  20

      تي حياتي تجعل من الصعب ممارسة ب ه الرياضة.أ ياا أخر    21

      لقد ابتعدت عن ب ه الرياضة أ ياا أخر  تي حياتي.  22

23  
يكاد يكون من املستحيل ممارسة ب ه الرياضة بسبب أ يااأخر  تي 

 حياتي .
     

      بناك أ ياا أخر  تي حياتي تحد من مشاركتي تي ب ه الرياضة.  24

      ر  تي حياتي مع ب ه الرياضة.تتنافس أ ياا أخ  25

26  
 ن الجيدددد العقيدددي الددد ي ب لتدددده تدددي بددد ه الرياضددددة يجعدددل مدددن الصددددعب 

 التوقف عن اللعب.
     

27  
 ن الجيدددد البدددددني الدددد ي ب لتدددده تددددي بددد ه الرياضددددة يجعددددل مددددن الصددددعب 

 التوقف عن اللعب.
     

28  
الوقدددت الددد ي قضدددديته تدددي بدددد ه الرياضدددة يجعدددل مددددن الصدددعب التوقددددف 

 .عن اللعب
     

29  
مدددن الصدددعب التوقدددف عدددن اللعدددب بسدددبب ا نضدددبان ال خ ددد ي الددد ي 

 أمتلكه حافظ تي ب ه الرياضة.
     

30  
مددددن الصددددعب التوقددددف عددددن اللعددددب بسددددبب التدددددريب الدددد ي مارسددددته تددددي 

 ب ه الرياضة.
     

      لقد قضيت الكثير من الوقت تي ب ه الرياضة.  31

      دريب.تي ب ه الرياضة ب لقد تلقيت الكثير من الت  32

      لقد ب لت الكثير من الجيد العقيي تي ب ه الرياضة.  33
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 الفقرات ت
 بدرجة

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

      لقد ب لت الكثير من الجيد البدني تي ب ه الرياضة.  34

35  
سيشعر الناس بالضيق  ذا لم أستمر تدي ممارسدة بد ه الرياضدة ألنهدم 

 فعلوا ذلك استثمرت كثيرا .
     

      ارسة ب ه الرياضة.سيصاب الناس بخيبة أمل  ذا لم أستمر تي مم  36

37  
ألن األشددددددددخاص امليمدددددددددين لددددددددي يلعبدددددددددون بدددددددد ه الرياضدددددددددة ب يفتددددددددرض التدددددددددي 

 ستستمر تي اللعب  ها.
     

      الناس امليمون لي يتوقعون مني ا ستمرار تي ممارسة ب ه الرياضة.  38

39  
يحضددددددر األشددددددخاص امليمددددددون باليسددددددبة لددددددي غالبيددددددة منافسدددددداتي تددددددي بدددددد ه 

 الرياضة.
     

40  
امليمدددددون باليسدددددبة لدددددي موجدددددودون مدددددن أجيدددددي بعدددددد أن أؤدي األشدددددخاص 

 الرياضة بشكل سر  تي ب ه
     

41  
عندما تصبح األمور صعبة تي ب ه الرياضة ب فإن األشخاص امليمين 

 باليسبة لي يوفرون الراحة
     

42  
عندددددددددما أتنددددددددافس تددددددددي بدددددددد ه الرياضددددددددة ب  سددددددددعدني األشددددددددخاص امليمددددددددون 

 باليسبة لي .
     

      التوجيه تي ب ه الرياضة لدي مر د يقدم  43

       علمني الناس امليمون استراتيجيات ب ه الرياضة  44

       علمني األشخاص امليمون باليسبة ليجانب العقيي لي ه الرياضة.  45

       عطيني الناس نصيحة جديرة بالثقة حو  ب ه الرياضة .  46

      دا ي .تي ب ه الرياضة ب يقدم الناس تعليمات مفيدة لتحسين أ  47

      تي ب ه الرياضة ب أحاو  باستمرار تحسين مياراتي .  48

49  
بمجدددددرد أن أحقدددددق بددددددفا تدددددي بددددد ه الرياضدددددة ب أتحدددددد  نفسددددد ي ملواصدددددلة 

 التحسن.
     

      أحاو  باستمرار التعلم من أخطا ي تي ب ه الرياضة.  50

51  
 لتحسدددددين كدددددل جاندددددب مدددددن جواندددددب 

 
تدددددي بددددد ه الرياضدددددة ب أسددددد   جابددددددا

 أدا ي.
     

      أدفع نفس ي للوصو   ل  كامل  مكاناتي تي ب ه الرياضة.  52

53  
مددن أجددل تحسددين بدد ه الرياضددة ب أدفددع نفسدد ي لتحقيددق األبددداف التددي 

 حددوها.
     

      أحاو  الييمنة عي  ب ه الرياضة .  54

      تي ب ه الرياضة ب أعمل جابدا من أجل األداا املثالي .  55

      ن أكون أفضل من خصومي .تي ب ه الرياضة ب أس   أل   56

      أدفع نفس ي للفو  تي كل مرة أتنافس ف ها تي ب ه الرياضة .  57
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 الفقرات ت
 بدرجة

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

58  
نفسدددد ي أن أكدددددون أفضددددل مدددددن أي شدددددخ  تددددي بددددد ه الرياضددددة ب أتحدددددد  

 .لخر
     

 

 مقياس اللياقة النفسية (2ملحق )

 الفقرات ت
 بدرجة

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

      يي بروو رياضية .اواجه فش  1

      . اتحمل مسؤولية ارتكابي لمخطاا ايناا املباراة  2

      . قدرتي تمكنني من اقتحام املواقف الجيدة  3

      اجيد التعامل مع ا نفعا ت السلبية ايناا ا داا  4

      انا باد  تي مواجية الضغون التدريبية الصعبة .  5

      ارسة الرياضية بنفس اليشان .استطيع ا ستمرار تي املم  6

      لدي السيطرة عي  تصرفاتي عندما اكون عصبيا  7

      لدي القدرة عي  الوصو  ال  أي بدف اريده  8

      استطيع النجاو تي معظم امليام التي اوكلت الي  9

      . اتمتع بالقدرة عي  تصحيح الخطت ال ي اقع فيه  10

      ي حل مشكمتي او املشاكل .اعتمد عي  عقيي ومشاعري ت  11

      . اس   ملساعدة  مم ي تي امللعب  12

      . اعتقد ان مستو  ادا ي تي تحسن مستمر  13

      تي مخيلتي صورة عما اس   اليه من ندجاو  14

      اس   ال  اكتساب معارف ومعلومات جديدة تفيدني تي املناقشة .  15

      وحيويتي . وقت الفراغ فرصة  ستعادة نشاطي  16

      اعمل عي  حل ما يواجيي من مشكمت.  17

      . انا وايق من قدراتي وكفاااتي  18

      اس   ال  تحقيق درجة عالية من ا ندجا  .  19

      احرص عي  ا حتفا  بمستو  التقدم ال ي احققه  20

      .  اتخي  عن عمل فشلت فيه بل اواصل الجيود للوصو  ال  حل  21

      اضع نصب عيني تحقيق النجاو .  22

      اس   ال  الوصو  ال  ا فضل تي ادا ي .  23

        يقل حمار ي اذا لم يحالفني الحظ .  24

      اقوم بمجاملة اصدقا ي ومدحيم والثناا عل هم  25

      . ادعو اصدقا ي للمشاركة تي اللعب  26

      . امتلك ميارات وقدرات تجعل اصدقا ي م جبين بي  27

      اتعاون مع ا خرين تي العديد من املواقف  28
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 الفقرات ت
 بدرجة

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

      . احب ان ا ارك تي ا نشطة الجماعية  29

      اتقبل انتقادات ا خرين عن طيب خاطر.  30

      ا عر بالتواصل تي ا داا مع  مم ي ميما كانت  روف املباراة .  31

      ارااي مشاعر ا خرين عند تعرض ي لليزيمة  32

      اعضاا فريقي تي املواقف املحرجة اساند  33

      اتبع القواعد والقوانين و  اتعد  حدودي .  34

      اعرض املساعدة لزمم ي عند الحاجة .  35

      . لدي القدرة عي  التعامل مع املدرب بشكل جيد  36

      اتميل تي ا جابة كي   اخطت التصرف مع ا خرين .  37

      ة حافزا للنجاو .اجعل من اخطا ي السابق  38

      استطيع السيطرة عي  انفعا تي امام ا خرين .  39

      لدي القدرة عي  التحكم تي مشاعري ال  ان يتحقق بدتي .  40

      استطيع مواجية املواقف املبع رة ايناا املنافسة .  41

      افيم تماما طبيعة انفعا تي الداخلية .  42

       ستفزني احد. اسيطر عي  اعصابي عندما  43

      ا ير ا نفعا  املناسب تي الوقت املناسب  44

      استطيع تحمل كثير من املعاناة تي التدريب لتحقيق ابداتي .  45

      الجت ال  ا سترخاا للتخل  من الغضب .  46

      استطيع ان اعبر عما تي داخيي بطريقة  ئقة .  47

      . ناسبا بارادتيلدي القدرة عي  ان افعل ما اراه م  48

      استطيع ا ستمتاع بممارسة اليشان ميما كانت الضغون .  49

      لدي القدرة عي  اقناع ا خرين عند التحدث ال هم  50

      . استطيع فيم مشاعر ا خرين  51

      لدي القدرة عي  تنمية الثقة بين اعضاا الفريق .  52

      عاملوني .اعامل  مم ي تي الفريق كما احب ان    53

      ا ارك باألعما  التي تعود بالفائدة لآلخرين .  54

      اتصرف بطريقة  ئقة كي   احرج من حولي .  55

      لدي القدرة عي  قيادة الفريق .  56

      اتمتع بميارة كسب ا صدقاا .  57

      اتعاطف مع  مم ي تي ا ماوهم .  58

      أي ضغوناستطيع تحقيق التفوق الرياض ي تحت   59

      . اتمنى ان   اجرو مشاعر ا خرين  60
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بدددددددددددددف البحددددددددددددث الدددددددددددد  التعددددددددددددرف عيدددددددددددد  املندددددددددددداخ ا داري والشددددددددددددعور بدددددددددددداألمن النفسدددددددددددد ي والعنددددددددددددف الجددددددددددددام ي لددددددددددددد  طلبددددددددددددة 

كليددددددددة التربيددددددددة البدنيددددددددة وعلددددددددوم الرياضددددددددة تددددددددي جامعددددددددة بابددددددددل ب وكدددددددد لك التعددددددددرف عيدددددددد  الفددددددددروق تددددددددي املندددددددداخ املرحلددددددددة الرابعددددددددة تددددددددي 

سددددددددد ي والعندددددددددف الجدددددددددام ي لدددددددددد  الطلبدددددددددة حسدددددددددب متغيدددددددددر الجددددددددديسب فضدددددددددم عدددددددددن معرفدددددددددة العمقدددددددددة ا داري والشدددددددددعور بددددددددداألمن النف

اسددددددددددتعمل  بددددددددددين املندددددددددداخ ا داري والشددددددددددعور بدددددددددداألمن النفسدددددددددد ي مددددددددددن جيددددددددددة والعنددددددددددف الجددددددددددام ي لددددددددددد  الطلبددددددددددة مددددددددددن جيددددددددددة أخددددددددددر .

سدددددددددة الحاليدددددددددة. املدددددددددنرج الوصدددددددددفي باألسدددددددددلوب املسدددددددددحي والدراسدددددددددات ا رتباطيدددددددددة واملقارندددددددددة نظدددددددددرا ملمئمتددددددددده وطبيعدددددددددة الدراالباحدددددددددث 

تكونددددددددددت عينددددددددددة البحددددددددددث مددددددددددن طلبددددددددددة املرحلددددددددددة الرابعددددددددددة تددددددددددي كليددددددددددة التربيددددددددددة البدنيددددددددددة وعلددددددددددوم الرياضددددددددددة تددددددددددي جامعددددددددددة بابددددددددددل للعددددددددددام 

( طالبددددددددددددددةب وقددددددددددددددد تددددددددددددددم اختيددددددددددددددار العينددددددددددددددة 30( طالبددددددددددددددا و 70( طالبددددددددددددددا ب بواقددددددددددددددع  100البددددددددددددددالغ عددددددددددددددددبم   2019 -2018الدراردددددددددددددد ي 

تددددددددددي ضددددددددددوا النتددددددددددائو التددددددددددي تددددددددددم  ( طالبددددددددددا وطالبددددددددددة.140عدددددددددددده   مددددددددددن مجتمددددددددددع البحددددددددددث البددددددددددالغالبسدددددددددديطة بالطريقددددددددددة العشددددددددددوائية 

كليدددددددددة التربيدددددددددة البدنيدددددددددة وعلدددددددددوم الرياضدددددددددة تدددددددددي جامعدددددددددة بابدددددددددل املرحلدددددددددة الرابعدددددددددة تدددددددددي التوصدددددددددل ال هدددددددددا اسدددددددددتيتو الباحدددددددددث ان طلبدددددددددة 

توجدددددددددد كددددددددد لك  يتمتعددددددددون بمنددددددددداخ اداري وامدددددددددن نفسددددددددد ي دون املتوسدددددددد  ب ويمارسدددددددددون العندددددددددف تدددددددددي الجامعددددددددة بدرجدددددددددة منخفضدددددددددة.

  توجدددددددد فدددددددروق و  .املنددددددداخ ا داري وا مدددددددن النفسددددددد ي مدددددددن جيدددددددة والعندددددددف الجدددددددام ي مدددددددن جيدددددددة اخدددددددر  ان قويدددددددة بدددددددين عمقدددددددة ارتبددددددد

بددددددددددددين الطددددددددددددمب والطالبددددددددددددات ب كمددددددددددددا افددددددددددددر ت النتددددددددددددائو ان الطددددددددددددمب يمارسددددددددددددون املندددددددددددداخ ا داري وا مددددددددددددن النفسدددددددددددد ي واضددددددددددددحة تددددددددددددي 

 العنف الجام ي اك ر من الطالبات.

 .طلبةب ال عنف الجام يمن النفس ي ب الا   ا داريب: املناخ الكلمات املفتاحية
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He administrative climate and psychological security and their relationship to 

university violence among students 

Prof .Dr. Hayder Abdul Ridha Al-Khafaji 

Iraq - Babylon University - College of Physical Education and Sports Science 

The research aimed to identify the administrative climate and the feeling of psychological security and 

university violence among students of the fourth stage in the Faculty of Physical Education and Sports Science at 

the University of Babylon, as well as to identify the differences in the administrative climate and the feeling of 

psychological security and university violence among students according to the gender variable, as well as 

knowing the relationship between climate Administrative and a sense of psychological security on the one hand 

and university violence among students on the other han .The researcher used the descriptive method in the 

survey method and the associative and comparison studies due to its suitability and the nature of the current 

study. The sample of the research consisted of students of the fourth stage in the Faculty of Physical Education 

and Sports Science at the University of Babylon for the academic year 2018-2019, whose number is (100) 

students, by (70) students and (30) students, and the sample was chosen in a simple random way from the adult 

research community The number (140) male and female students. In light of the results reached, the researcher 

concluded that the fourth stage students in the College of Physical Education and Sports Science at the University 

of Babylon enjoy an administrative climate and psychological security below average, and they practice violence 

at the university with a low degree. There is also a strong correlation between the administrative climate and 

psychological security on the one hand and university violence on the other. There are no clear differences in the 

administrative climate and psychological security between male and female students, and the results also show 

that students practice university violence more than female students. 

Key words: administrative climate, psychological security, university violence, students. 
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 . املقدمة :1

مددددددددن املوضددددددددوعات امليمددددددددة   عددددددددد موضددددددددوع العنددددددددف تددددددددي املجتمددددددددع عمومددددددددا وتددددددددي املؤسسددددددددات التعليميددددددددة بصددددددددفة خاصددددددددة ب

والحيويددددددددة التددددددددي تناولبهددددددددا دراسددددددددات ومقددددددددا ت وأبحدددددددداث كثيددددددددرة . ا  ان العنددددددددف تددددددددي البيئددددددددة الجامعيددددددددة لددددددددم ينددددددددل ا بتمددددددددام الكدددددددداتي 

مدددددددددن البحدددددددددث والدراسدددددددددة عيددددددددد  الدددددددددرغم مدددددددددن انددددددددده محدددددددددل  دددددددددكو  كثيدددددددددر مدددددددددن الجيددددددددداتب ولددددددددد لك بدددددددددات مدددددددددن الضدددددددددروري ا بتمدددددددددام 

وضددددددددددع األسددددددددددس والبددددددددددرامو التددددددددددي تحددددددددددد مددددددددددن انتشدددددددددداره . ومددددددددددن الواضددددددددددح ان لدددددددددده و  بدراسددددددددددته والتعددددددددددرف عيدددددددددد  أسددددددددددبابه ودوافعددددددددددهب

أضددددددددرار خطيددددددددرة عيدددددددد  سددددددددير العمليددددددددة التعليميددددددددة مددددددددن ناحيددددددددة ب وعيدددددددد  ا نتقددددددددا  الدددددددد  املجتمددددددددع الخددددددددارجي مددددددددن ناحيددددددددة أخددددددددر  ممددددددددا 

 يؤدي ال  انتشار  ابرة الجنوو وتفش ي الجريمة بصورة عامة ب مما  هدد حالة األمن العام تي املجتمع .

 ددددددددابرة العنددددددددف الجددددددددام ي واحدددددددددة مددددددددن املشددددددددكمت امليمددددددددة التددددددددي تعدددددددداني منهددددددددا جامعاتنددددددددا اليددددددددوم ب ألنهددددددددا وهدددددددددد امددددددددن  ان

طلبتندددددددددددا وتدريسدددددددددددينا ب وتدددددددددددؤير عيددددددددددد  مؤسسدددددددددددات التعلددددددددددديم الجدددددددددددام ي التدددددددددددي تقدددددددددددوم بعدددددددددددبا النهدددددددددددوض بددددددددددداملجتمع . ويظيدددددددددددر العندددددددددددف 

ة سددددددددواا مددددددددع األقددددددددران أم مددددددددع التدريسدددددددديين الجددددددددام ي مددددددددن خددددددددم  بعددددددددئ األنمددددددددان السددددددددلوكية املختلفددددددددة التددددددددي يقددددددددوم  هددددددددا الطلبدددددددد

ام التعددددددددددي عيددددددددد  ممتلكدددددددددات الغيدددددددددر ام ممتلكدددددددددات الجامعدددددددددة ب ويترتدددددددددب عيددددددددد  العندددددددددف الكثيدددددددددر مدددددددددن األضدددددددددرار وا يدددددددددار السددددددددديئة تدددددددددي 

الجامعددددددددددداتب و  تقتصدددددددددددر بددددددددددد ه ا يدددددددددددار عيددددددددددد  الضدددددددددددرر الجسددددددددددد ي والنفسددددددددددد ي للطدددددددددددمب فقددددددددددد  ب بدددددددددددل تقدددددددددددف ع دددددددددددرة أمدددددددددددام جيددددددددددددود 

 يق أبداف املؤسسة الجامعية .املسؤولين والتدريسيين تي تحق

ان مشددددددددكلة العندددددددددف معقددددددددددة   نسدددددددددتطيع  رجاعيدددددددددا الددددددددد  عامدددددددددل واحدددددددددد ب و نمدددددددددا بنددددددددداك مجموعدددددددددة عوامدددددددددل اجتماعيدددددددددة 

ونفسدددددددددية مرتبطدددددددددة  هددددددددددا . ولعدددددددددل املندددددددددداخ ا داري وا مدددددددددن النفسددددددددد ي تعدددددددددددان مدددددددددن املتغيددددددددددرات والعوامدددددددددل التدددددددددي تسدددددددددديم او تدددددددددؤير تددددددددددي 

ندددددددددددددداخ ا داري بيئددددددددددددددة العمددددددددددددددل الداخليددددددددددددددة بمختلددددددددددددددف متغيراوهددددددددددددددا وخصائصدددددددددددددديا  عددددددددددددددد املاذ  .درجددددددددددددددة العنددددددددددددددف الجددددددددددددددام ي ونوعدددددددددددددده 

وتفاعموهددددددداب حيدددددددث ان بددددددد ا املنددددددداخ يلعدددددددب دورا ميمدددددددا تدددددددي تحديدددددددد السدددددددلوك األخمقدددددددي والدددددددو يفي ل فدددددددراد العددددددداملين مدددددددن ناحيدددددددة 

ظمددددددددددة او تشددددددددددكيل وتعددددددددددديل وتغييددددددددددر القدددددددددديم والعددددددددددادات وا تجابددددددددددات والسددددددددددلوكب ويعددددددددددد املندددددددددداخ ا داري مقياسددددددددددا ل خصددددددددددية املن

املؤسسدددددددددددة الجامعيدددددددددددة ان توجددددددددددد مناخدددددددددددا تنظيميدددددددددددا ت املؤسسددددددددددة بكدددددددددددل ابعادبددددددددددا ومنهدددددددددددا املؤسسدددددددددددة الجامعيددددددددددة بفددددددددددداذا اسددددددددددتطاع

ممئمدددددددددا تسدددددددددتطيع ان تصدددددددددل بددددددددده الددددددددد  تحقيدددددددددق أبددددددددددافيا وان تشدددددددددعر بالثبدددددددددات وا سدددددددددتقرار ل فدددددددددراد والتنظددددددددديم عيددددددددد  حدددددددددد سدددددددددواا 

ة( و يددددددددادة ا نتمددددددددداا والدددددددددو ا للمؤسسدددددددددة التدددددددددي  عملدددددددددون وكددددددددل بددددددددد ا بددددددددددوره يدددددددددؤدي الددددددددد  تحقيددددددددق الرضدددددددددا لدددددددددد  العددددددددداملين  الطلبددددددددد

ف هددددددددددا وبالتددددددددددالي يقلددددددددددل مددددددددددن الضددددددددددغون النفسددددددددددية التددددددددددي يتعرضددددددددددون ليددددددددددا وبالتددددددددددالي يقلددددددددددل مددددددددددن السددددددددددلوكيات العدوانيددددددددددة التددددددددددي قددددددددددد 

 يمارسيا الطلبة.

 ن الحاجددددددددددة  لدددددددددد  األمددددددددددن النفسدددددددددد ي تعددددددددددد أك ددددددددددر أبميددددددددددة مددددددددددن أيددددددددددة حاجددددددددددة أخددددددددددر  وتددددددددددتتي تددددددددددي مقدمددددددددددة الحاجددددددددددات كمددددددددددا 

بعدددددددددد الحاجدددددددددات الفسددددددددديولوجية التدددددددددي صدددددددددوربا ماسدددددددددلو عيددددددددد   دددددددددكل بدددددددددرم ذي سدددددددددبع حاجددددددددداتب وبددددددددد لك فدددددددددان األمدددددددددن النفسدددددددددية 

 يجددددددددددب تددددددددددوافره للطالددددددددددب 
 
 أساسدددددددددديا

 
النفسدددددددددد ي مددددددددددن الحاجددددددددددات الضددددددددددرورية لطالددددددددددب الجامعددددددددددة ب  ذ  عددددددددددد األمددددددددددن النفسدددددددددد ي مطلبددددددددددا

الدافعيددددددة نحددددددو الدراسددددددة والتدريسدددددد ي عيدددددد  حددددددد سددددددواا مددددددن اجددددددل العمددددددل تددددددي بيئددددددة نفسددددددية واجتماعيددددددة لمنددددددة لضددددددمان الرضددددددا و 

 وممارسة اليشان الرياض ي.

مدددددددن بندددددددا تبدددددددر  مشدددددددكلة البحدددددددث الحدددددددالي كدددددددون الطلبدددددددة  عيشدددددددون ا ن تدددددددي مجتمدددددددع متغيدددددددر واقدددددددع تحدددددددت تدددددددتييرات أ مدددددددات 

وضددددددددددددددددغون متعددددددددددددددددددة ب و نهددددددددددددددددم يواجيددددددددددددددددون صددددددددددددددددعوبات وتحددددددددددددددددديات تتمثددددددددددددددددل باملشدددددددددددددددداكل ا قتصددددددددددددددددادية وا جتماعيددددددددددددددددة واألمنيددددددددددددددددة 

 ي  حالبهم النفسية والبدنية .وا دارية والتي تنعكس سلبا ع

لددددددددد ا بددددددددددف البحدددددددددث الددددددددد  التعدددددددددرف عيددددددددد  املنددددددددداخ ا داري والشدددددددددعور بددددددددداألمن النفسددددددددد ي والعندددددددددف الجدددددددددام ي لدددددددددد  طلبدددددددددة 

كليددددددددة التربيددددددددة البدنيددددددددة وعلددددددددوم الرياضددددددددة تددددددددي جامعددددددددة بابددددددددل ب وكدددددددد لك التعددددددددرف عيدددددددد  الفددددددددروق تددددددددي املندددددددداخ املرحلددددددددة الرابعددددددددة تددددددددي 

عندددددددددف الجدددددددددام ي لدددددددددد  الطلبدددددددددة حسدددددددددب متغيدددددددددر الجددددددددديسب فضدددددددددم عدددددددددن معرفدددددددددة العمقدددددددددة ا داري والشدددددددددعور بددددددددداألمن النفسددددددددد ي وال

 بين املناخ ا داري والشعور باألمن النفس ي من جية والعنف الجام ي لد  الطلبة من جية أخر .
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 . إجراءات البحث:2

طبيعددددددددددددة تدددددددددددم اسدددددددددددتخدام املددددددددددددنرج الوصدددددددددددفي باألسددددددددددددلوب املسدددددددددددحي والدراسدددددددددددات ا رتباطيددددددددددددة واملقارندددددددددددة نظددددددددددددرا ملمئمتددددددددددده و 

 الدراسة الحالية.

 عينة البحث: 1. 2

 طلبدددددددددة املرحلدددددددددة الرابعدددددددددة تدددددددددي كليدددددددددة التربيدددددددددة البدنيدددددددددة وعلدددددددددوم الرياضدددددددددة تدددددددددي جامعدددددددددة بابدددددددددلتكوندددددددددت عيندددددددددة البحدددددددددث مدددددددددن 

ب وقدددددددددد تدددددددددم اختيدددددددددار العيندددددددددة ( طالبدددددددددة30( طالبدددددددددا و 70بواقدددددددددع  ب  طالبدددددددددا( 100البدددددددددالغ عدددددددددددبم   2019 -2018للعدددددددددام الدرارددددددددد ي 

 .( طالبا وطالبة140لبسيطة من مجتمع البحث البالغ عدده  ا بالطريقة العشوائية

 ادوات البحث :  2. 2

 (137 جياد واخرونباوال : مقياس املناخ اإلداري: 

لتقيدددددددددددددديم املندددددددددددددداخ  تعمل( املسددددددددددددد1(  ميحددددددددددددددق 2012الباحددددددددددددددث صدددددددددددددورة معدلددددددددددددددة ملقيددددددددددددداس  جيدددددددددددددداد واخدددددددددددددرونب  تعملاسددددددددددددد

( 29ز الشدددددددددددبابية تدددددددددددي  دددددددددددما  األردن ب يتكدددددددددددون املقيددددددددددداس مدددددددددددن  ا داري السدددددددددددائد بدددددددددددين العددددددددددداملين ومدددددددددددديري الشدددددددددددباب تدددددددددددي املراكددددددددددد

( 1ب 2ب 3ب 4ب 5فقدددددددرة ليدددددددا خمسدددددددة بددددددددائل لإلجابدددددددة ىدددددددي  دائمدددددددا بغالبددددددداب أحيانددددددداب ندددددددادراب ابددددددددا( تعطدددددددى الددددددددرجات عيددددددد  التدددددددوالي  

( ب وكلمددددددددددا اقتربددددددددددت درجددددددددددة املفحددددددددددوص مددددددددددن الحددددددددددد ا عيدددددددددد  29( وادنددددددددددى درجددددددددددة  145اعيدددددددددد  درجددددددددددة يحصددددددددددل عل هددددددددددا املفحددددددددددوص  

عيددددددد  وجدددددددود منددددددداخ اداري جيدددددددد عندددددددد املفحوصدددددددين. نظدددددددر لكدددددددون املقيددددددداس بندددددددي ليطبدددددددق عيددددددد  عيندددددددات غيدددددددر العيندددددددة الحاليدددددددة دلدددددددت 

ب ممددددددددا تطلددددددددب تكييددددددددف واعددددددددداد بعددددددددئ فقراتدددددددده لتددددددددتمئم مددددددددع عينددددددددة البحددددددددث الحددددددددالي ب وألجددددددددل ذلددددددددك قددددددددام الباحددددددددث بددددددددالخطوات 

 ا تية:

 تعديل تي صياغة بعئ الفقرات لتتمئم مع طبيعة العينة. 1

ملقيدددددددددداس بعددددددددددد التعددددددددددديل عيدددددددددد  مجموعددددددددددة مددددددددددن الخبددددددددددراا واملختصددددددددددين تددددددددددي مجددددددددددا  علددددددددددم الددددددددددنفس الرياضدددددددددد ي وعلددددددددددم عددددددددددرض ا 2

 النفس التربوي ب  بداا لرائهم حو  صمحية املقياس املعد  .

 .طلبةاجراا تجربة استطمعية عي  عينة من ال 3

 ايجاد ا سس العلمية للمقياس  الصدق والثبات(.  4

 (173 محسن محمد ب : ثانيا : مقياس االمن النفس ي

املعددددددددددرب مدددددددددددن  بدددددددددداألمن النفسدددددددددد ي (عدددددددددددم الشددددددددددعور  -لشددددددددددعور  االباحددددددددددث الصددددددددددورة النهائيددددددددددة ملقيدددددددددداس ماسددددددددددلو  تعملاسدددددددددد

( فقدددددددددددددرة تمثدددددددددددددل وتغطدددددددددددددي مجموعدددددددددددددة 75صددددددددددددديغته النهائيدددددددددددددة مدددددددددددددن  ب(. يتكدددددددددددددون املقيددددددددددددداس 2(  ميحدددددددددددددق 1983دواندددددددددددددي و ديراندددددددددددددي ب  

أو  (نعددددددددم بددددددداألمن ب وتكددددددددون ا جابددددددددة عدددددددن كددددددددل فقدددددددرة بددددددددد  األعدددددددراض األربعددددددددة عشدددددددر التددددددددي تشدددددددكل أبعدددددددداد الشعورددددددددد وعددددددددم الشددددددددعور 

حسددددددددب انطبدددددددداق مضددددددددمون الفقددددددددرة عيدددددددد  املسددددددددتجيب. يددددددددتم تصددددددددحيح املقيدددددددداس تبعددددددددا ملفتدددددددداو التصددددددددحيح املعددددددددد لدددددددد لك ب  ذ  (  

يقددددددددر مسدددددددتو  الفدددددددرد تدددددددي األمدددددددن النفسددددددد ي بعددددددددد ا سدددددددتجابات الكليدددددددة عيددددددد  املقيددددددداس وتحسدددددددب درجدددددددة واحددددددددة لكدددددددل فقدددددددرة مدددددددن 

الدرجدددددددددة العليدددددددددا أجددددددددداب املفحدددددددددوص بإحدددددددددد  ا جابدددددددددات املدوندددددددددة قدددددددددرين كدددددددددل سدددددددددؤا  تدددددددددي مفتددددددددداو التصدددددددددحيح.  فقراتددددددددده وذلدددددددددك  ذا

( درجددددددددددددددددة ب وكلمددددددددددددددددا اقتربددددددددددددددددت درجددددددددددددددددة 37.5( والدرجددددددددددددددددة الدددددددددددددددددنيا  صددددددددددددددددفر( ب واملتوسدددددددددددددددد  الفرضدددددددددددددددد ي للمقيدددددددددددددددداس  75للمقيدددددددددددددددداس  

 املفحوص من الحد ا عي  دلت عي   عور املفحوص باألمن النفس ي.

 (78 حيدر ولخرونب: امعيالعنف الجثالثا : مقياس 

عمل لقيدددددددددداس العنددددددددددف لددددددددددد  ( املسددددددددددت2(  ميحددددددددددق 2011ب حيدددددددددددر عبددددددددددد الرضددددددددددا ولخددددددددددرونمقيدددددددددداس  ث الباحدددددددددد تعملاسدددددددددد

العندددددددف اللفظددددددديب العندددددددف البددددددددني مو عدددددددة عيددددددد  ابعددددددداد املقيددددددداس الثميدددددددة  ( فقدددددددرة 40ب يتكدددددددون املقيددددددداس مدددددددن   طلبدددددددة الجامعدددددددة

( 1ب 2ب 3 ( تعطددددددددددى الدددددددددددرجات عيدددددددددد  التددددددددددوالي  ب أحياندددددددددداب نعددددددددددمىددددددددددي  بدددددددددددائل لإلجابددددددددددة  يميددددددددددةلدددددددددده  ب العنددددددددددف نحددددددددددو املمتلكددددددددددات(ب

( ب 40( وادنددددددددددددى درجددددددددددددة  120اعيدددددددددددد  درجددددددددددددة يحصددددددددددددل عل هددددددددددددا املفحددددددددددددوص  للفقددددددددددددرات ا يجابيددددددددددددة والعكددددددددددددس للفقددددددددددددرات السددددددددددددلبية ب

ممارسدددددددددددة وكلمدددددددددددا اقتربدددددددددددت درجدددددددددددة املفحدددددددددددوص مدددددددددددن الحدددددددددددد ا عيددددددددددد  دلدددددددددددت عيددددددددددد  ( درجدددددددددددة ب 80واملتوسددددددددددد  الفرضددددددددددد ي للمقيددددددددددداس  

 .نف تي الجامعةللع املفحوصين
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 األسس العلمية للمقاييس 3. 2 

 صدق املقاييس: 1. 3. 2 

 عدددددددد الصدددددددددق مدددددددن املؤ ددددددددرات واملفدددددددابيم األساسددددددددية امليمدددددددة تددددددددي تقدددددددويم أدوات القيدددددددداس ب وقدددددددد تحقددددددددق الباحدددددددث مددددددددن 

صددددددددددددق املقدددددددددددداييس باسددددددددددددتخدام الصدددددددددددددق الظدددددددددددابري مددددددددددددن خددددددددددددم  عددددددددددددرض املقدددددددددددداييس املعدلدددددددددددة بفقراوهددددددددددددا عيدددددددددددد  مجموعددددددددددددة مددددددددددددن 

اذ حصدددددددددلت عيددددددددد  موافقدددددددددة جميدددددددددع الخبدددددددددراا  ملختصدددددددددين تدددددددددي مجدددددددددا  علدددددددددم الدددددددددنفس التربدددددددددوي وعلدددددددددم الدددددددددنفس الرياضددددددددد ياو الخبدددددددددراا 

 بعد اجراا التعديمت عي  بعئ فقراوها.

 ثبات املقاييس: 2. 3. 2

تددددددددي حسدددددددداب الثبدددددددددات ملقياردددددددد ي املنددددددددداخ  للتحقددددددددق مددددددددن يبدددددددددات املقدددددددداييس الثميدددددددددة تددددددددم اسددددددددتخدم طريقدددددددددة الفددددددددا كرونبددددددددداخ

وذلددددددددك باعتمددددددددداد نتدددددددددائو عيندددددددددة التجربدددددددددة , ملقيددددددددداس ا مدددددددددن النفسددددددددد ي ت ب وطريقدددددددددة كيدددددددددودور ريتشاردسددددددددون ا داري وواقددددددددع ا  مدددددددددا

( ب وكاندددددددددت قددددددددديم معامدددددددددل الثبدددددددددات ملقيددددددددداس املنددددددددداخ spssالحقيبدددددددددة ا حصدددددددددائية   عما باسدددددددددتطالبدددددددددا ( 15ا سدددددددددتطمعية البالغدددددددددة  

 ( ب وىي معاممت يبات عالية.0.81  العنف الجام ي( ب وملقياس 0,85( ب وملقياس ا من النفس ي  0.80ا داري  

 التجربة الرئيسة: 4. 2

مددددددددن الصددددددددف الرابددددددددع تددددددددي كليددددددددة التربيددددددددة  طالبددددددددا وطالبددددددددة( 100طبقددددددددت املقدددددددداييس عيدددددددد  عينددددددددة البحددددددددث البددددددددالغ عددددددددددبا  

 .2019/ 1/ 8ولغاية  1/  5تي املدة من  البدنية وعلوم الرياضة

 الوسائل اإلحصائية: 5. 2

 تيددددددددة تددددددددي اسددددددددتخراج نتددددددددائو البحددددددددث مددددددددن خددددددددم  اسددددددددتخدام الحقيبددددددددة ا حصددددددددائية الوسددددددددائل ا حصددددددددائية ا عملتاسددددددددت

 spss) : 

ا ختبددددددددددار التددددددددددا ي لعييتددددددددددين ا ختبددددددددددار التددددددددددا ي لعينددددددددددة واحدددددددددددة ب  معامددددددددددل ا لتددددددددددواا بالوسدددددددددد  الحسددددددددددابي ب ا نحددددددددددراف املعيدددددددددداري ب 

 ن .معامل ارتبان بيرسون ب معادلة الفا كرونباخ ب معادلة كيودور ريتشاردسو مستقلتين ب

 . عرض ومناقشة النتائت:3

بعدددددددددددد تطبيدددددددددددق املقددددددددددداييس عيددددددددددد  عيندددددددددددة البحدددددددددددث وبعدددددددددددد معالجدددددددددددة البياندددددددددددات  حصدددددددددددائياب أ يدددددددددددرت النتدددددددددددائو متوسدددددددددددطات درجدددددددددددات  

 (. 1العينة وانحرافاوها املعيارية ملتغيرات البحث الثمية وك لك متوسطاوها الفرضيةب وكما مبين تي الجدو   

الفرضدددددددددددددية وا نحرافدددددددددددددات املعياريدددددددددددددة ود لدددددددددددددة الفدددددددددددددروق بدددددددددددددين الوسددددددددددددد  الحسدددددددددددددابي يبدددددددددددددين ا وسدددددددددددددان الحسدددددددددددددابية و  (1جةةةةةةةةةةةةةدول )

 والوس  الفرض ي لد  أفراد العينة تي متغيرات البحث

 املتغيرات
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

معامل 

 االلتواء

الوسط 

 الفرض ي

 tقيمة 

 املحسوبة
sig الداللة 

املناخ 

 اإلداري 
79.81 3.12 0.93 87 4.62 0.007 

لة لصالح دا

 املتوسط الفرض ي

االمن 

 النفس ي
29.48 2.76 0.61 37.5 4.87 0.000 

دالة لصالح 

 املتوسط الفرض ي

العنف 

 الجامعي
71.43 8.04 0.83 80 25.29 0.000 

دالة لصالح 

 متوسط العينة

الفرضددددد ي لعيندددددة واحدددددة  ختبددددار الفدددددروق بددددين الوسدددددطين  الوسدددد  الحسددددابي للعيندددددة والوسدددد   (t)وباسددددتخدام اختبددددار 

للمقداييس(  يددر وجددود فددروق دالددة  حصدائيا بددين الوسدد  الفرضدد ي ومتوسدد  أفدراد العينددة ولصددالح املتوسدد  الفرضدد ي ملتغيددرات 

املندداخ ا داري وا مددن النفسددد ي ب ووجددود فددروق دالدددة  حصددائيا بددين الوسددد  الفرضدد ي ومتوسدد  أفدددراد العينددة ولصددالح متوسددد  

( ممددا  عنددي ان عينددة 0.05املحسددوبة كانددت دالددة عنددد مسددتو  د لددة اقددل مددن   (t) ةمددب اذ ان قي عنددف الجددام يالعينددة ملتغيددر ال

 .عنف جام ي منخفئالبحث لد ها مناخ اداري ضعيف وامن نفس ي ضعيف ب و 
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مدددددددددن جيدددددددددة  عندددددددددف الجدددددددددام يالو وا مدددددددددن النفسددددددددد ي مدددددددددن جيدددددددددة  اخ ا داري املندددددددددكدددددددددل مدددددددددن وللتعدددددددددرف عيددددددددد  العمقدددددددددة بدددددددددين 

يدددددددث تبدددددددين مدددددددن خددددددم  النتدددددددائو وجدددددددود عمقدددددددة ارتبدددددددان دالدددددددة  حصدددددددائيا بينهمدددددددا ب  ذ معامدددددددل ارتبدددددددان بيرسدددددددون ح أخددددددر  اسدددددددتعمل

 ( يبين النتائو.2(. والجدو   0.05كانت قيمة معامل ا رتبان املحسوبة عند مستو  د لة اقل من  

 عنف الجام يالو وا من النفس ي يبين د لة ا رتبان بين املناخ ا داري  (2جدول )

 الداللة اإلحصائية sig االرتباط معامل العدد املتغيرات

 املناخ االداري 
 دالة 0.000 0.68 100

 عنف الجامعيال

 االمن النفس ي
 دالة 0.000 0.65 100

 عنف الجامعيال

والعندددددددددددددددف الجددددددددددددددام ي حسدددددددددددددددب متغيددددددددددددددر الجددددددددددددددديس ب وللتعددددددددددددددرف عيددددددددددددددد  الفددددددددددددددروق تدددددددددددددددي املندددددددددددددداخ ا داري وا مدددددددددددددددن النفسدددددددددددددد ي 

 تبين النتائو.( 3ت املستقلة والجدو   استعمل الباحث اختبار  ت( للعينا

 يبين د لة الفروق تي متغيرات البحث حسب الجيس (3جدول )

 املتغير

 
 العدد الجنس

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 tقيمة 

 املحسوبة
sig 

الداللة 

 اإلحصائية

 املناخ االداري 
 3.12 79.81 70 ال كور 

 غير دالة 0.14 1.23
 4.33 77.12 30 ا ناث

 االمن النفس ي
 2.76 29.48 70 ال كور 

 غير دالة 0.22 1.04
 3.56 30.97 30 ا ناث

العنف 

 الجامعي

 10,39 68,41 70 ال كور 
 دالة 0.00 4.83

 6,50 60,83 30 ا ناث

رض ليدا املدواطن ويعزو الباحث ب ه النتائو الد  ان الظدروف الصدعبة التدي يمدر  هدا البلدد والضدغون النفسدية التدي يتعد

انعكست سلبا عي  مؤسسات الدولة ومنها الجامعات ب اذ ايرت بشكل مبا ر عي  املناخ ا داري وا من النفس ي تي الجامعات 

والكليات مما جعل الطلبة  شعرون بعدم قدرة الجيا  ا داري عي  تدوفير بيئدة  داريدة ونفسدية ممئمدة للدراسدة ب وعددم  دعور 

ستقرار النفس ي ب ك لك بييت النتائو ان الطلبة لد هم سلوكيات تمتا  بالعنف وان كانت منخفضة ا  انهدا الطلبة باألمان وا  

موجودة والتي  عزوبا الباحث ال  الضغون النفسية التي يتعرض ليا الطالب نتيجة للظروف الصدعبة التدي يمدر  هدا مدن جميدع 

عيددة ام ا داريددة ب وعدددم تددوفر سددبل العددي  الكددريم للطالددب ب بالتتكيددد الجوانددب سددواا كانددت األمنيددة ام ا قتصددادية ام ا جتما

جميدع بد ه األمددور او بعضديا  سدابم بدرجددة كبيدرة عيد  الوضددع النفسد ي للطالدب وبالتددالي يدؤير سدلبا عيدد  سدلوكياته اليوميدة ومنددا 

جامعدددة والكليدددة التدددي ينتسدددب ممارسدددته للعندددف داخدددل الجامعدددة سددداا كدددان بددد ا العندددف موجددده للددد ات ام لمخدددرين ام ملمتلكدددات ال

 ال ها. ولي ا بييت النتائو وجود عمقة ارتبان بين املناخ ا داري وا من النفس ي مع العنف الجام ي لد  الطلبة.

كمددا بييددت النتددائو عدددم وجددود فدددروق واضددحة بددين الطددمب والطالبددات تدددي املندداخ ا داري وا مددن النفسدد ي ب وتعددد بددد ه 

ة تددددي الكليددددة  عيشددددون تددددي نفددددس الظددددروف الدراسددددية واألمنيددددة ويتعرضددددون للضددددغون نفسدددديا تقريبددددا النتيجددددة منطقيددددة  ن الطلبدددد

ويشددرف علدد هم جيددا  اداري واحددد بايجابياتدده وسددلبياته لدد ا كانددت بدد ه النتددائو. تددي حددين افددر ت نتددائو البحددث عددن وجددود فددروق 

لطمب يمارسون العنف تي تعامليم مع ا خدرين واضحة بين الطمب والطالبات تي ممارسبهم للعنف داخل الجامعة ب اذ كان ا

اك ر من الطالبات ب ويعزو الباحث ب ه النتيجة ال  طبيعة ا سرة واملجتمع العراقي وال ي يتسامح مع الولد ال ي يكون صلبا 

حددين تواجدده وشددجاعا وعنيفددا والتددي  عدددبا بعددئ الندداس بانهددا مددن صددفات الرجولددة والييبددة والسدديطرة ممددا  سدديم تددي تعزيددزه . تددي 

 عنف ا ناث بالرفئ وتعده سلوكا معيبا يتنات  مع طبيعة البيت وانويبها مما  سيم تي تحديده ومن يم قمعه.
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 . الخاتمة:4

تددددددددي ضددددددددوا النتددددددددائو التددددددددي تددددددددم التوصددددددددل ال هددددددددا اسددددددددتيتو الباحددددددددث ان طلبددددددددة املرحلددددددددة الرابعددددددددة تددددددددي كليددددددددة التربيددددددددة البدنيددددددددة 

مندددددددداخ اداري وامددددددددن نفسدددددددد ي دون املتوسدددددددد  ب ويمارسددددددددون العنددددددددف تددددددددي الجامعددددددددة يتمتعددددددددون بوعلددددددددوم الرياضددددددددة تددددددددي جامعددددددددة بابددددددددل 

املندددددددداخ ا داري وا مددددددددن النفسدددددددد ي مددددددددن جيددددددددة والعنددددددددف الجددددددددام ي توجددددددددد عمقددددددددة ارتبددددددددان قويددددددددة بددددددددين كدددددددد لك  بدرجددددددددة منخفضددددددددة.

بدددددددددين الطدددددددددمب والطالبدددددددددات ب كمدددددددددا افدددددددددر ت املنددددددددداخ ا داري وا مدددددددددن النفسددددددددد ي   توجدددددددددد فدددددددددروق واضدددددددددحة تدددددددددي و  .مدددددددددن جيدددددددددة اخدددددددددر  

 النتائو ان الطمب يمارسون العنف الجام ي اك ر من الطالبات.

 املصادر: 

جيددددددددددداد احمددددددددددددد مسدددددددددددداعدة ولخدددددددددددرون. املندددددددددددداخ ا داري السددددددددددددائد بدددددددددددين مددددددددددددديري الشددددددددددددباب والعددددددددددداملين تددددددددددددي مددددددددددددديريات واملراكددددددددددددز  1

 .2012الشبابية تي  قليم الشما  تي األردن ب رسالة ماجستير ب جامعة عمان ب

أنمدددددددددان املعاملدددددددددة الوالديدددددددددة وقلدددددددددق املسدددددددددتقبل وعمقبهمدددددددددا بدددددددددالعنف الجدددددددددام ي لدددددددددد  طلبددددددددددة حيددددددددددر عبدددددددددد الرضدددددددددا ولخدددددددددرون.  2

 .2011(ب 5جامعة بابلب مجلة جامعة كربما العلمية ب العدد  

محسدددددددددن محمددددددددددد. األمدددددددددن النفسدددددددددد ي وعمقتددددددددده بالسددددددددددمات ال خصدددددددددية وأداا بعددددددددددئ امليدددددددددارات األساسددددددددددية لمعبدددددددددين الشددددددددددباب  3

 .2010ربية الرياضيةب جامعة بابلب بكرة القدم ب رسالة ماجستيرب كلية الت

 املالحق:

 مقياس املناخ ا داري  (1ملحق )

 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما الفقرة ت

      ا عر باملعنوية العالية عندما اتعامل مع رئيس النادي 1

      ا عر بسعة صدر رئيس النادي عند الحديث عن بموم ومشاكل العمل 2

      نادي بتسلوب عميي  تتدخل  دارة ال 3

      تركي لعل ي من اجل ضيوتي   يثير ابتمام رئيس النادي 4

      أستطيع مغادرة عميي كما ا اا 5

        يرجع رئيس النادي لي عند دراسة املشاكل التي تواجيي بالعمل 6

      يتصيد رئيس النادي لكشف اخطا ي والتحدث  ها امام  مم ي 7

      ير  دارة النادي اعتبارا ألموري النفسية وا جتماعية  تع 8

      احس بان تقييم ا دارة ألدا ي عاد  9

         شد رئيس النادي م ي عند ارتكابي األخطاا بالعمل 10

         سمح رئيس النادي بالخروج عي  األنظمة والتعليمات 11

      ة والتعليمات اذا تعارضت مع رغباته   ستطيع رئيس النادي تطبيق األنظم 12

      اتصرف بحرية كامله داخل النادي 13

      ا عر بضعف رئيس النادي عندما اناقشه باألمور التي تخ  العمل 14

      اتمتع بروو معنوية عالية لعدم تحيز  دارة النادي 15

      ف   سمح رئيس النادي با بما  بالعمل ميما كانت الظرو  16

      يتودد رئيس النادي لي ألنجز عميي وواجباتي 17

        تلبي  دارة النادي حاجاتي تي التدريب واملنافسة 18

      تتردد ا دارة باتخاذ قرار ضدي 19

       شاركني رئيس النادي بالتخطي  لتنفي  اعمالي 20
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 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما الفقرة ت

      انةعمقتي ا جتماعية بالييئة ا دارية تمتا  باملت 21

      تعطيني ا دارة الفرصة الكافية لتفسير او تبرير ما يحدث 22

      يقوم رئيس النادي بتوجي ي ونصحي كلما طلبت منه ذلك 23

      تستخدم ا دارة البهديد بإيقاع العقوبات والتقارير السنوية 24

      يطرو رئيس النادي لرائه بتسلوب ا مر الناىي 25

       عر بان ا دارة ميتمة بما أقوم به من انجا ات  ا 26

         عترض رئيس النادي عندما اعطي عميي لزمم ي  نجا ه 27

        يبدي رئيس النادي ابتماما عندما يكون انجا ي لعميي ضعيف 28

      يبدي رئيس النادي ابتماما باألمور الشكلية التي تحدث بيني وبينه تي العمل 29

 مقياس ا من النفس ي (2ملحق )

 ال نعم الفقرات ت

  ن تكون مع ا خرين أك ر مما تكون لوحدك؟ 1
 
   بل ترغب غالبا

   بل ترتاو عند وجودك مع ا خرين؟ 2

   بل تنقصك الثقة بالنفس؟ 3

   بل تشعر بتنك تحصل عي  قدر كاف من الثناا؟ 4

   بل تحس مرارا بتنك مستاا من العالم؟ 5

   بل تفكر بان الناس يحبونك كمحببهم لآلخرين؟ 6

   بل تقلق مدة طويلة عند تعرضك لبعئ ا بانات؟ 7

   بل تشعر با رتياو عندما تكون لوحدك؟ 8

   بل أنت عي  وجه العموم شخ  غير أناني؟ 9

   بل تميل  ل  تجنب األ ياا غير السارة بالبهرب منها؟ 10

    عور بالوحدة حتى لو كنت بين الناس؟ بل ييتابك مرارا 11

   بل تشعر بتنك حاصل عي  حقك تي ب ه الحياة؟ 12

   بل من عادتك  ن تتقبل نقد أ حابك بروو طيبة؟ 13

   بل وهب  عزيمتك بسيولة؟ 14

 بالود نحو معظم الناس؟ 15
 
   بل تشعر غالبا

   يشيا ا نسان؟بل كثيرا ما تشعر بان ب ه الحياة   تستحق  ن  ع 16

   بل أنت عي  وجه العموم متفائل؟ 17

   بل تعد نفسك شخصا عصبيا نوعا ما؟ 18

؟ 19
 
   بل أنت شخ  سعيد عموما

 وايق من نفسك؟ 20
 
   بل أنت غالبا

   بل ت ي غالبا ما تفعله؟ 21

   بل تميل  ن تكون غير راض ي عن نفسك؟ 22

   فضة؟بل كثيرا ما تكون معنوياتك منخ 23

   بل تشعر عندما تلتقي با خرين أو  مرة بتنهم   يحبونك؟ 24
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 ال نعم الفقرات ت

   بل لديك  يمان كاتي بنفسك؟ 25

   بل تشعر عي  وجه العموم بتنه يمكن الثقة بالناس كليم؟ 26

   بل تشعر بتنك شخ  نافع تي ب ا العالم؟ 27

 مع ا خرين؟ 28
 
   بل تينجم غالبا

 طويم  29
 
    قلقا عي  املستقبل؟بل تقض ي وقتا

   بل تشعر غالبا بالصحة الجيدة والقوة؟ 30

   بل أنت متحدث جيد؟ 31

   بل لديك  عور بتنك عبا عي  ا خرين؟ 32

   بل تجد صعوبة تي التعبير عن نفسك؟ 33

   بل تفرو غالبا لسعادة ا خرين وحسن حظيم؟ 34

   مام ا خرين؟بل تشعر غالبا بتنك ميمل و  تحظى بابت 35

   بل تميل بان تكون شخصا  كوكا؟ 36

   بل تعتقد عي  وجه العموم بان العالم مكان جميل للعي  فيه؟ 37

   بل تغضب وتثور بسرعة؟ 38

   بل كثيرا ما تفكر بنفسك؟ 39

   بل تشعر بتنك تعي  كما تريد وليس كما يريد ا خرون؟ 40

   نفسك عندما تسير األمور بشكل خاط ؟بل تشعر باألسف والشفقة عي   41

   بل تشعر بتنك ناجح تي عملك او و يفتك؟ 42

   بل من عادتك  ن تدع ا خرين يرونك عي  حقيقتك؟ 43

   بل تشعر بتنك غير متكيف مع الحياة بشكل مرض؟ 44

   بل تقوم غالبا بعملك عي  افتراض  ن األمور ستيت ي عي  ما يرام؟ 45

   ر بان الحياة عبا يقيل؟بل تشع 46

   بل يقلقك الشعور بالنق ؟ 47

   بل تشعر غالبا بمعنويات مرتفعة؟ 48

   بل تينجم مع الجيس األخر؟ 49

   بل حدث  ن انتابك  عور بالقلق من  ن الناس يراقبونك؟ 50

   بل يجرو  عورك بسيولة؟ 51

   بل تشعر با رتياو تي ب ا العالم؟ 52

   ت قلق بشتن مستو  ذكائك؟بل أن 53

   بل تشعر بان ا خرين يرتاحون  ليك؟ 54

   بل عندك خوف ماهم من املستقبل؟ 55

   بل تتصرف عي  طبيعتك؟ 56

   بل تشعر عموما بتنك شخ  محظو ؟ 57

   بل كانت طفولتك سعيدة؟ 58

   بل لك كثيرا من األصدقاا املخلصين؟ 59
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 ال نعم الفقرات ت

   او تي معظم األحيان؟بل تشعر بعدم ا رتي 60

   بل تميل  ل  الخوف من املنافسة؟ 61

   بل تخيم السعادة عي  جو أسرتك؟ 62

   بل تقلق كثيرا من  ن يصيبك سوا الحظ تي املستقبل؟ 63

   بل كثيرا ما تصبح منزعجا من الناس؟ 64

   بل تشعر غالبا بالرضا؟ 65

   ة والحزن خم  مدة قصيرة؟بل يميل مزاجك  ل  التقلب بين السعاد 66
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 أالجيس :

 الكلية :
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 د. عبد اليادي جواد علوان

 ال أحيانا نعم الفقرات ت

    عندما يضايقني احد  مم ي فاني ا عق تي وجيه. 1

    عندما يوبخني التدريس ي لغش ي تي ا متحان أرد عليه بكلمات نابية. 2

3 
عنددددددددددما  عددددددددداقبني احدددددددددد التدريسددددددددديين وأندددددددددا مظلدددددددددوم احدددددددددتو وا عدددددددددق وارفدددددددددئ بددددددددد ا 

 الظلم . 

   

    ن يبدي احد  مم ي رأيه تي موضوع ما ولم   جبني فتنني أسبهز  به .حي 4
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    أؤمن بمبدأ الصراع من أجل البقاا . 30

    ارغب تي ان أتعلم األلعاب القتالية ألدافع عن نفس ي . 31

    نف أيناا املنافسة .   جبني المعب ال ي  ستخدم الع 32

    اذا لم أتشاجر فلن احصل عي  حقي أبدا . 33

    ت جبني الكتابة أو العبث عي  الجدران . 34

    اعتقد ان الترجم عي  ا خرين من صفات ا نسان غير املتحضر .  35

    عندما انت ي من استعما  أنبوب املاا فتنني أتعمد تركه مفتوحا. 36

    ان الضرب أحسن وسيلة للتتديب .  اعتقد 37

    حين يطلب التدريس ي مني مغادرة القاعة فتني ادفع الكرر ي غاضبا وأغادر . 38

    أحاو  التخل  من املشاجرة بتية وسيلة. 39

    عندما يرفئ التدريس ي  دخالي قاعة الدرس لتتخري فتنني اضرب الباب بقوة . 40

 


