
 

 
  



 

 

  



 

 

 

 ... علوم الرياضة أساس اإلنجاز الرياض ي
 

 لعلوم الرياضةالسابع املؤتمر الدولي  ملخصات بحوث

 2021أكتوبر  -املستقبل الجامعة كلية 

 
 موقع املؤتمر

Sport.conf.7th@mustaqbal-college.edu.iq 

 

 شركاء النجاح

 
 

 الطباعة واإلخراج الفني

 محترفون للطباعة والتنضيد والترجمة

 
Dr.sashadsport@gmail.com  Rashad_n2003@yahoo.com https://www.facebook.com/Mohtarfon 

009647725661950 - 009647832328385 

mailto:Sport.conf.7th@mustaqbal-college.edu.iq
mailto:Dr.sashadsport@gmail.com
mailto:Rashad_n2003@yahoo.com
https://www.facebook.com/Mohtarfon


 

 

  



 

 

 ... علوم الرياضة أساس اإلنجاز الرياض ي

 2021أكتوبر  -كلية املستقبل الجامعة 
 

 اللجنة العليا للمؤتمر

 الجامعةعميد كلية املستقبل  .د حسن شاكر مجديأ

 رئيس جامعة بابل قحطان هادي الجبوري أ.د

 رئيس جامعة القاسم الخضراء أ.د حسن كاظم جار هللا العوادي

 رئيس جامعة تكريت أ.د رعد محمود رؤوف

 رئيس جامعة مدينة السادات /مصر .د احمد بيوميأ

 رئيس جامعة سامراء أ.د صباح عالوي خلف

 ةرئيس املجمع العلمي لعلوم الرياض أ.د ريسان خربيط

 جامعة بابل األميرأ.د رافد عبد 

 جامعة القاسم الخضراء أ.د جاسم محمد العوادي

 تجامعة تكري أ.د ابتسام حيدر بكناش

 جامعة سامراء أ.د محمد صالح خليل

 جامعة مدينة السادات / مصر أ.د احمد ابراهيم احمد

 كلية املستقبل الجامعة مازن هادي كزار أ.د

 كلية املستقبل الجامعة أ.م.د عباس عبد علي الباوي 

 كلية املستقبل الجامعة أ.م.د منذر فاضل حسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اللجنة العلمية

 كلية املستقبل الجامعة أ.د محمود داود الربيعي

 جامعة بابل أ.د مازن عبد الهادي احمد

 جامعة بابل ناهدة عبد زيد أ.د

 جامعة بغداد أ.د ملى سمير حمودي

 جامعة بابل أ.د علي عبد الحسن

 جامعة بابل محمد كاظم أ.د هيثم

 جامعة الكوفة أ.د فراس محمد كسوب

 جامعة الجلفة / الجزائر أ.د عبد املالك سربوت

 جامعة تكريت أ.د فاتن محمد رشيد

 جامعة بغداد أ.د سهام قاسم املوسوي 

 جامعة حفر الباطن / السعودية أ.د احمد عبد الرحمان حرملة

 جامعة بابل أ.د سوسن هدهود عبيد

 جامعة بابل أ.د محمد نعمة حسن

 جامعة بابل أ.د عمار حمزة هادي

 جامعة االسكندرية /مصر أ.د محمد عاصم غازي 

 كلية املستقبل الجامعة .م.د سناء عبد االمير عباسأ

 كلية املستقبل الجامعة أ.م.د مهند نزار كزار

 جامعة الكوفة ا.م.د علي محمد جواد الصائغ

 جامعة بني سويف /مصر ا.م.د سمير محمد الحواله

 جامعة اليرموك /االردن أ.م.د مريم احمد ابو عليم

 جامعة السادات/ مصر م.د حسن محمد حسن عليأ.

 جامعة بغداد م.د عبير داخل حاتمأ.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 املتحدثون الرسميون 

 الجامعة االردنية أ.د هاشم الكيالني

 جامعة املوصل أ.د ناظم شاكر الوتار

 جامعة بابل أ.د عامر سعيد جاسم

 جامعة بابل متعب أ.د احمد يوسف

 كلية السالم الجامعة أ.د علي يوسف حسين

 جامعة تكريت أ.د عبد الودود احمد

 جامعة بابل أ.د محمد جاسم الحلي

 جامعة بغداد أ.د وسن حنون علي

 جامعة بابل أ.د صدام محمد فريد

 جامعة بابل أ.د احمد عبد االمير الدليمي

 بابلجامعة  متعب ا.د سامر يوسف

 جامعة بغداد أ.د افتخار احمد السامرائي

 بابلجامعة  أ.د سهيل جاسم املسلماوي 

 جمهورية مصر العربية أ.د حسام الشربيني

 جامعة املستنصرية أ.د امجاد عبد الحميد بدر

 املديرية العامة لتربية ديالى د ظافر نوماس السلطانيم.أ.

 جامعة بني سويف /مصر .د ايمن غنيمأ.م

 جامعة ميسان أ.م.د ماجد عزيز لفتة

 جامعة كركوك أ.م.د امينة كريم حسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سكرتارية املؤتمر

 جامعة بابل حذيفة ابراهيم الحربي أ.د

 جامعة بابل سالم محمد حمزةأ.م.د 

 جامعة بابل أ.م.د نغم صالح نعمة

 جامعة صالح الدين .د شهلة احمد عبد هللاأ.م

 جامعة بغداد أ.م.د زينب علي عبد االمير

 وزارة التربية م.د رشاد عباس فاضل

 وزارة الشباب والرياضة م.د محمد حسن شعالن

 كلية املستقبل الجامعة م.د عز الدين حسن كاظم

 كلية املستقبل الجامعة م.د زهراء سعد عزاوي 

 كلية املستقبل الجامعة م.م محمد حمزة عبد الحسين

 كلية املستقبل الجامعة م.م علي محي مكطوف

 كلية املستقبل الجامعة م.م مثنى كاظم جاسم

 الجامعةكلية املستقبل  م.م هبة عيدان عبد علي

 كلية املستقبل الجامعة م.م زهراء حسين علي

 وزارة الشباب والرياضة عباس فاضل علوان م.م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اللجنة التحضيرية

 كلية املستقبل الجامعة أ.د مازن هادي كزار

 جامعة الكوفة أ.د حيدر ناجي حبش

 جامعة بابل ا.د وسام رياض حسن

 جامعة بابل أ.د أسعد حسين عبد الرزاق

 جامعة بابل الياسري أ.د مخلد محمد جاسم 

 جامعة بابل أ.د ماهر عبد الحمزة حردان

 كلية املستقبل الجامعة أ.م.د مهند نزار كزار

 جامعة القاسم الخضراء أ.م.د جبار علي كاظم

 بغدادجامعة  أ.م.د ميساء نديم احمد

 وزارة التربية أ.م.د سهاد إبراهيم حمدان

 كلية املستقبل الجامعة افتخار مطر باقر م.د

 كلية املستقبل الجامعة م.د زهراء حليم القيم

 جامعة القاسم الخضراء م.د علي صيهود محمد

 كلية املستقبل الجامعة م.د حارث عبد االله عبد الواحد

 كلية املستقبل الجامعة م.د رضا عبد الحسين هادي

 املستقبل الجامعةكلية  نزار محمودم.م حيدر 

 كلية املستقبل الجامعة جاسم خليلم.م محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 لجنة االستقبال

 جامعة بابل أ.م.د علي عطية دخيل

 جامعة بابل م.د ممدوح طه عباس

 كلية املستقبل الجامعة م.د بان سبف الدين محمود

 وزارة التربية يدر اياد الكياليحم.د 

 وزارة التربية صبار محمود شحاتةم.د 

 جامعة بابل م.د فاضل محمد عبس

 كلية املستقبل الجامعة م.م حسين عبد صخيل

 كلية املستقبل الجامعة م.م زيد هاني ياس

 كلية املستقبل الجامعة م.م امين صالح عطية

 كلية املستقبل الجامعة م.م علي فيصل ضايف

 وزارة التربية م.م عباس محمود عبيد

 وزارة التربية شهد عباس سعيد م.م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 لجنة املوقع الكتروني

 كلية املستقبل الجامعة أ.م .د ازهر محسن عبد

 كلية املستقبل الجامعة م.م وميض ضياء شمخي

 

 

 

 

 

 اللجنة االعالمية

 جامعة بابل أ.د نعمان هادي الخزرجي

 جامعة بابل أ.د امنة فاضل محمود

 كلية املستقبل الجامعة محمد معاذ عارف م.م

 كلية املستقبل الجامعة هالة جواد حسن

 كلية املستقبل الجامعة مصدق وصفي

 كلية املستقبل الجامعة اوس جبار فاضل

 كلية املستقبل الجامعة مصطفى مؤيد خليل

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 فهرست ملخصات البحوث املشاركة يف املؤمتر

 الصفحة الباحثون  العنوان ت

1  

 ملؤاددددر معددددد  القلدددد   تدددددريبات جهددددد الالكتددددات
ع
الددددديناميكق وفقددددا

 20م تحدددت  800واثرهدددا بدددي بعددد  انزيمدددات الكبدددد و نجددداز عددددا ق 

 سنة

 م.د فاهم عبد الواحد عيس ى

 صبري فرج أ.د جما 

 ا.د مازن هادي كزار

1 

2  
الرياضددة املدرسددية ودراسددة التحددديات ال ددي تواجددج تنفيدد  منددا   

 مصرالتربية الرياضية بي املدارس الحكومية بي 
 2 الدكتور محمد محمد سعد صفا

3  

 سدددددتادام التعلددددديم الفدددددردي الددددد ا ق بطريقدددددة البرمجدددددة بدددددي  علددددديم 

-11االنشددطة الرياضددية املدرسددية عنددد تالميدد  الطددور املتوسدد   

 (سنة14

 وب عبد العليد. بن ي

 د. سهايلية اكري 
3 

4  
التوافددددددا الدراالدددددد ي وعالكتددددددج بامللددددددل ا كدددددداديمي لددددددد  طددددددالب كليددددددة 

 البدنية وعلوم الرياضة بي جامعة تكريتالتربية 

 أ.د ابتسام حيدر بكتاش

 هيم عبد الرضام.د ند   برا

 م.م أسامة أنور 

4 

5  
تددددددلثير التدددددددري  الدددددد هني علددددددى تحسددددددين املسددددددتو  الركمددددددي بطريقددددددة 

 أوبراين لفعالية دفع الجلة

 ي أحمدطال  دكتوراه باق

 د. عبد العزيز الوصابق
5 

6  

التددددر)س  توجيدددج اوكدددران والعدددر  دراسدددة مقارندددة بدددين اسدددلوبق 

التوضددددددديتي( بددددددددي  علددددددددم بعدددددددد  املهددددددددارات ا ساسددددددددية بكددددددددرة السددددددددلة 

 للطالب

 6 م. فاطمة حسن محمد

7  
الدددددددتعلم املقلدددددددوب وعالكتدددددددج بالتحصددددددديل املعربدددددددي لدددددددبع  مهدددددددارات 

 الكرة بي الجمناستك االيقاعي

 لي حسون م.م الهام ع

 أ.م.د زينة خالد جاسم
7 

8  
بدددالتمرين التابدددت بدددي  علدددم مهدددارة ال  دددديف تدددلثير اسدددلوب التددددري  

 بكرة القدم

 م.د حيدر عبد الكاظم خضير

 فايا عزيزم.د حسين 

 م.د اسراء فاضل حسن

8 

9  
تدددددلثير ميددددددان  عليمدددددي بدددددلدوات تفاعليدددددة بدددددي دافعيدددددة الددددددتعلم وأداء 

 مهار ق التمرير وال  ديف بكرة كدم الصاالت للطالبات

 رعد علي حسين الليلة العبيدي

 وريهيتم محمد كاظم الجب أ.د

 أ.د رافد عبد االمير ناجي

9 

10  
دراسددة مقارنددة القلددا االمتحددانق لددد  طلبددة كليددة التربيددة البدنيددة 

 جامعة تكريت –وعلوم الرياضة 

 م.م مروان خيرو ياسين حسين

.د عبدددددددددددد الدددددددددددودود احمدددددددددددد خطددددددددددداب أ

 الزبيدي

10 

11  
 صعوبات استادام املدرسين  سالي  التدر)س الحديتة بددرس

 التربية الرياضية للمرحلة املتوسطة

 الطا ق أ.م.د ظافر ناموس خلف

 أ.د أياد عقلة مغايرة
11 



 

 الصفحة الباحثون  العنوان ت

12  
تنتددددددي معلمددددددي ومدرالدددددد ي التربيددددددة الرياضددددددية بددددددي مدددددددارس محاف ددددددة 

 االنبار عن ممارسة الحركة الكشفية

 م.م زياد طارق حمد

 فور م.د بال  حاتم عبد الغ

 .د نيكار خالد نجم الدينم

12 

13  
 عليمدددددددي وفدددددددا التفضددددددديالت الحسدددددددية بدددددددي  علدددددددم بعددددددد  اثدددددددر مدددددددن   

 املهارات الدفاعية الفردية بكرة اليد للطالب

 م.د سامر مهدي محمد صالح

 موري اعالنم.د ريا  ا

 .د غيث محمد كريمم

13 

14  
تدددلثير تمريندددات تاصصدددية بوسدددائل مسددداعدة بدددي تحسدددين مسدددتو  

 ا داء الفني ملهارة رفعة النتر للطالب

 ي هالو علي صادق ااكر الس م.د

 م.د محمود ناصر راض ي

 ي محمدم.م دعاء فوز 

14 

15  
تددددددلثير طريقددددددة التدددددددر)س املدمجددددددة  الجزئيددددددة وحددددددل املشددددددكالت( بددددددي 

  عليم بع  املهارات الحركية بي الجمناستك الفني للنساء
 15 أ.م. زين  صباح  براهيم

16  
وعلددددددددوم متطلبددددددددات القيددددددددادات االداريددددددددة لكليددددددددات التربيددددددددة البدنيددددددددة 

 الرياضة على وفا من ور الجودة الشاملة

 بيعيأ.د. محمود داود الر 

 ا.د ح يفة ابراهيم الحربق
16 

17  
( بدددددي classroomفاعليددددة الدددددتعلم املعكدددددوس بمنصدددددة كدددددالس رووم  

 بع  مهارات الجمناستك الفني للطالب

 سينأ.د علي عبد الحسن ح

 أ.م.د حيدر محمود عبد هللا
17 

18  
املهارات ال هنية وتلثيره علدى القلدا التنافسد ي لدد  التدري  على 

 العبي كرة القدم

 .م.د سناء عبد ا مير الخيكانقأ

 وشم.م حيدر نزار جاو 

 م.د زهراء سعد عزاوي 

18 

19  

تدددددددددلثير اسدددددددددتادام اسدددددددددتراتيجية الدددددددددتعلم مدددددددددن أجدددددددددل الفهدددددددددم وفقدددددددددا 

لتمرينات حركية منوعة بدي  علدم مهدار ق االخمداد وال  دديف بكدرة 

 القدم

 م.م عالء ماض ي دايش

 زيد عااور أ.د أسماعيل عبد 

 م.م جعفر رضا سلمان

19 

20  
أثدددددددر تمريندددددددات  خاصدددددددة( بدددددددي تطدددددددوير التحمدددددددل الخدددددددا  والتصدددددددر  

 الخططق لالعبين املتقدمين بكرة كدم الصاالت

 عباس حسينمساء 

 أ.د رافد عبد ا مير
20 

21  

درجددددددة امددددددتالك مدرالدددددد ي التربيددددددة الرياضددددددية للكفدددددداءة املعرفيددددددة بددددددي 

تكنولوجيدددددا التعلددددديم االلكتروندددددق باملرحلدددددة التانويدددددة لتربيدددددة بغدددددداد 

 الكرخ التانية

 21 م.د رعد عبد الكاظم جواد

22  
أثدر تمرينددات بدنيددة خاصددة بددي القدوة املميددإة بالسددرعة و نجدداز عدددو 

 متر للشباب 400

 اوي م.د زهراء سعد عز 

 م.د رضا عبد الحسين هادي

 نزار جاووش م.م حيدر 

 عليهبة عيدان عبد 

22 



 

 الصفحة الباحثون  العنوان ت

23  
تددلثير النم جددة الحيددة بددي  علددم بعدد  مهددارات كددرة القدددم لطددالب 

 الصف التانق املتوس 

 ناجيا.م.د سيف عالء 

 م.د حيدر عبد الرزاق نوري
23 

24  
الضدددددددددغوو املهنيدددددددددة وعالك  دددددددددا بدددددددددالتردد النفسددددددددد ي ملدرالددددددددد ي التربيدددددددددة 

 الرياضية للمدارس التانوية بي محاف ة النجف االار 

 علي محمد جواد الصا غ أ.م.د

 أ.م.د محسن محمد حسن

 فاضلم.د بشار عبود 

24 

25  
تدلثير اسدتراتيجية البطاكدات املروحيددة بدي خفد  االخفداق املعربددي 

 و علم مهارة استقبا  االرسا  بالكرة الطائرة للطالبات

 أ.د لمى سمير حمودي الشيالي

 أ.م.د اهلة أحمد عبد هللا

 أ.د ناهدة عبد زيد الدليمي

25 

26  

تدددددددددلثير تمريندددددددددات خاصدددددددددة باسدددددددددتادام ادوات مسددددددددداعدة بدددددددددي  علدددددددددم 

 110وتحسددددن املراحددددل الفنيددددة واملسددددتو  الركمددددي لفعاليددددة ركدددد  

 متر حواجز للطالب

 أ د احمد عبد االمير حمزة

 لياسري أ.د مالد محمد ا

 مصطفى احمد عبد االمير

26 

27  
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 متر حواجز 400والبيوكيميائية لالعبي 

 أ.م.د حيدر عبد علي حمزة

 بايت حسنأ.م.د علي 

 هند محمد امين أ.م.د

55 



 

 الصفحة الباحثون  العنوان ت

56  
نسددددبة مسدددداهمة بعدددد  القدددددرات البيوحركيددددة بددددي بعدددد  املهددددارات 

 ال جومية املركبة بكرة السلة لالعبين الشباب

 أ.م.د احمد كريم لطيف

 حسين ناصر أ.م سجاد

 أ.د محمد مطر عراك

56 

57  
أثر تمرينات مركبة بي تطوير تحمل القوة لالعبين الناائين بكرة 

 القدم

 ضايفلي فيصل م.م ع

 م.م زيد هانق ياس
57 

58  
املندداخ اوداري واالمددن النفسدد ي وعالك  مددا بددالعنف الجددامعي لددد  

 الطلبة
 58 أ.د حيدر عبد الرضا الخفاجي

59  
الكفايدددددددددددات االداريددددددددددددة لرؤسددددددددددداء االتحددددددددددددادات الرياضدددددددددددية الفرعيددددددددددددة 

 االوملبية وغير االوملبية من وجهة ن ر أعضائ ا
 59 أ.م.د رعد عبد االمير فنجان

60  

أثددددددر تمرينددددددات االطالددددددة باملقاومددددددة بددددددي املرونددددددة البدنيددددددة واملتغيددددددرات 
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 ن مدددددددددددا يعدددددددددددان املحركددددددددددان ا ساسددددددددددديان  يحتددددددددددل العلددددددددددم والبحددددددددددث امليددددددددددددانق واملاتبددددددددددري مكانددددددددددة متقدمدددددددددددة بددددددددددي االبحدددددددددداث

لتطدددددددددددوير نشددددددددددداطات الحيددددددددددداة الن ريدددددددددددة والعمليدددددددددددة, ومدددددددددددن خبدددددددددددرة البددددددددددداحتون امليدانيدددددددددددة واالكاديميدددددددددددة الح دددددددددددوا أن مدددددددددددن ا سدددددددددددباب 

متدددددددددر بددددددددددي العددددددددددراق خدددددددددال  السددددددددددنوات ا خيددددددددددرة وتراجعدددددددددج عددددددددددن املسددددددددددتويات  800االساسدددددددددية لتدددددددددددنق اونجدددددددددداز بدددددددددي مسددددددددددابقة ركدددددددددد  

امللحدددددددددة الدددددددددى االهتمدددددددددام باالعدددددددددداد البددددددددددنق الددددددددد ي يتناسددددددددد  مدددددددددع  مكانيدددددددددات وكددددددددددرات العددددددددددائين  العربيدددددددددة والقاريدددددددددة  دددددددددي الحاجدددددددددة

وفقددددددددددا للمسددددددددددابقة ومتطلباو ددددددددددا, وهدددددددددد ا دفددددددددددع البدددددددددداحتون الددددددددددى اعددددددددددداد تدددددددددددريبات بجهددددددددددد الالكتددددددددددات الديناميكيددددددددددة واملعتمددددددددددد علددددددددددى 

ا التالعدددددددددد  بمسدددددددددددتو  مؤاددددددددددر معددددددددددد  القلدددددددددد  كلسددددددددددداس ملعرفددددددددددة املقدددددددددددرة البدنيدددددددددددة والكيميائيددددددددددة لهدددددددددد ه التدددددددددددريبات عدددددددددددن طريدددددددددد

انتدددددددداج الالكتددددددددات بددددددددي الخاليددددددددا العضددددددددلية اثندددددددداء التدددددددددريبات. و  ددددددددد  البحددددددددث الددددددددى التعددددددددر  علددددددددى اثددددددددر تدددددددددريبات جهددددددددد الالكتددددددددات 

 سنة. 20م تحت  800الديناميكق وفقا" ملؤار معد  القل  واثره بي بع  انزيمات الكبد و نجاز رك  

افئددددددددددة  الضددددددددددابطة والتجريبيددددددددددة( حيددددددددددث حدددددددددددد مجتمددددددددددع البحددددددددددث البدددددددددداحتون املددددددددددن   التجريبددددددددددي باملجموعددددددددددات املتك تبنددددددددددى

سددددددددددددنة, وتددددددددددددم تطبيددددددددددددا تمرينددددددددددددات جهددددددددددددد 20( عددددددددددددداء بلعمددددددددددددار تحددددددددددددت 14متددددددددددددر الشددددددددددددباب وبواكددددددددددددع   800بمجموعددددددددددددة مددددددددددددن عدددددددددددددا ق 

( مدددددددددن خددددددددددال  زيددددددددددادة سددددددددددرعة الددددددددددرك  6الالكتدددددددددات الددددددددددديناميكق وفقددددددددددا ملؤاددددددددددر معدددددددددد  القلدددددددددد  علددددددددددى املجموعددددددددددة التجريبيددددددددددة  ن 

وعددددددددة الواحدددددددددة حيددددددددث يزيددددددددد مسددددددددتو  تددددددددراكم الالكتددددددددات بزيددددددددادة سددددددددرعة الددددددددرك  بددددددددي املسددددددددافة وخفضددددددددها داخددددددددل تكددددددددرارات املجم

املقددددددددررة للددددددددرك  الشددددددددديد ويقددددددددل مسددددددددتو  تددددددددراكم الالكتددددددددات بددددددددي الفتددددددددرات ال ددددددددي تقددددددددل في ددددددددا ادددددددددة الددددددددرك  علددددددددى وفددددددددا مؤاددددددددر 

 3واكددددددددع أسددددددددابيع وب8(علددددددددى تدددددددددري  املدددددددددرب وملدددددددددة 6 / د(, بددددددددي حددددددددين بقيددددددددت املجموعددددددددة الضددددددددابطة  ن  120معددددددددد  القلدددددددد   

ملعالجدددددددددددددة البياندددددددددددددات والحصدددددددددددددو  علدددددددددددددى النتدددددددددددددائ , وكدددددددددددددد توصدددددددددددددل  SPSSوحددددددددددددددات تدريبيدددددددددددددة بدددددددددددددي ا سدددددددددددددبو  الواحدددددددددددددد واسدددددددددددددتادم 

البدددددددداحتون  لددددددددى أهددددددددم االسددددددددتنتاجات و ددددددددي ان تمرينددددددددات جهددددددددد الالكتددددددددات الددددددددديناميكق وفقددددددددا ملؤاددددددددر معددددددددد  القلدددددددد  كددددددددان لددددددددج اثددددددددر 

 سنة. 20ت م لالعبين تح 800ايجابق بي تكيف عضلة القل  وبي انجاز رك  

 م .800و نجاز رك   انزيمات الكبد, : تدريبات جهد الالكتات الديناميكق, الكلمات املفتاحية
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الرياضة املدرسية ودراسة التحديات التي تواجه تنفيذ مناهج التربية الرياضية في املدارس الحكومية في 

 مصر

 

 الدكتور محمد محمد سعد صفا

 ةيكلية التربية الرياض - االسكندريةجامعة  -مصر 

M_safa2063@yahoo.com 

 

هددددددددددفت الدراسددددددددددة الحاليددددددددددة التعددددددددددر  الددددددددددى التحددددددددددديات ال دددددددددي تحددددددددددو  دون تنفيدددددددددد  منددددددددددا   التربيددددددددددة الرياضددددددددددية بفعاليددددددددددة 

ا ولويدددددددددات, وتطدددددددددوير الحركدددددددددة الرياضدددددددددية ومحاولدددددددددة التصددددددددددي لهدددددددددا واملسددددددددداهمة بدددددددددي تقدددددددددديم الحلدددددددددو  التربويدددددددددة املناسدددددددددبة حسددددددددد  

 محاف دددددددة االسدددددددكندرية . ولتحقيدددددددا ذلدددددددك –بدددددددي املددددددددارس الحكوميدددددددة بدددددددي مصدددددددر  املدرسدددددددية بمدددددددا يدددددددتالءم مدددددددع متطلبدددددددات الحاضدددددددر.

الحاصدددددددددل علدددددددددي دكتددددددددوراه مدددددددددن كسددددددددم املندددددددددا   وطدددددددددرق التدددددددددر)س كليدددددددددة التربيدددددددددة  كددددددددام الباحدددددددددث د/ محمددددددددد محمدددددددددد سدددددددددعد صددددددددفا

( مدددددددددددددرس ومدرسددددددددددددة مددددددددددددن مدرسددددددددددددين 40جر الدراسددددددددددددة علددددددددددددى عينددددددددددددة عشددددددددددددوائية كوامهددددددددددددا  , بددددددددددددل الرياضدددددددددددية جامعددددددددددددة االسددددددددددددكندرية

بدددددددددددي املددددددددددددارس الحكوميدددددددددددة بدددددددددددي محاف دددددددددددة االسدددددددددددكندرية ,  ( مدددددددددددوجهين مدددددددددددن موجهدددددددددددا التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية40التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية و  

%( مدددددددددددن مجتمدددددددددددع الدراسدددددددددددة, واسدددددددددددتادم الباحدددددددددددث املدددددددددددن   الوصدددددددددددفق ملالئمتدددددددددددج وجدددددددددددراءات 70حيدددددددددددث تمتدددددددددددل عيندددددددددددة الدراسدددددددددددة  

كددددددددلداة لجمددددددددع البياندددددددددات. وأظهددددددددرت نتدددددددددائ  الدراسددددددددة أن مسددددددددتو  التحدددددددددديات ال ددددددددي تواجدددددددددج  لدراسددددددددة, واسددددددددتادمت االسدددددددددتبيانا

كددددددددان متوسددددددددطا, , وكانددددددددت أكاددددددددر التحددددددددديات علددددددددى مجددددددددا  املنددددددددا    تنفيدددددددد  منددددددددا   التربيددددددددة الرياضددددددددية بددددددددي محاف ددددددددة االسددددددددكندرية

 لالستجابة مرتفعة .

رة أن تقدددددددددددددوم وزارة التربيدددددددددددددة والتعلددددددددددددديم العدددددددددددددالي باالهتمدددددددددددددام وأوصدددددددددددددت الدراسدددددددددددددة بعددددددددددددددة توصددددددددددددديات مدددددددددددددن أهمهدددددددددددددا ضدددددددددددددرو 

بزيددددددددددادة عدددددددددددد حصدددددددددد  التربيددددددددددة الرياضددددددددددية بددددددددددي البرنددددددددددام  ا سددددددددددبوعي للمدرسددددددددددة, وا هتمددددددددددام بتإويددددددددددد كافددددددددددة املدددددددددددارس باملنددددددددددا   

 , وكددددددددد لك تزويدددددددددد هددددددددد ه املددددددددددارس بددددددددددليل املعلدددددددددم  جالدراسددددددددية للمدددددددددادة لخلدددددددددا وحددددددددددة الفهدددددددددم والتوجددددددددد
ع
لدددددددددد  املدرسدددددددديين عمومدددددددددا

عدتج بددددددددددددي تطبيددددددددددددا الدددددددددددددروس وفددددددددددددا خطدددددددددددد  علميددددددددددددة ومدروسددددددددددددة .وعدددددددددددددم التجدددددددددددداوز علددددددددددددى دروس التربيددددددددددددة الرياضددددددددددددية بددددددددددددي ملسددددددددددددا

سددددددددددددية علي ددددددددددددا االجدددددددددددددو  وعدددددددددددددم التجدددددددددددداوز علددددددددددددى السدددددددددددداحات واملالعدددددددددددد  املاصصددددددددددددة للنشدددددددددددداو الرياضدددددددددددد ي وبندددددددددددداء الفصددددددددددددو  الدر 

واملعاهدددددددددد واعطائدددددددددج درجدددددددددات  .واعتمددددددددداد درس التربيدددددددددة الرياضدددددددددية كمدددددددددادة بدددددددددي  طدددددددددار الخطدددددددددة املدرسدددددددددية بدددددددددي املددددددددددارس والكليدددددددددات

 ضمن التقويم الدراال ي للطالب .
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إستخدام التعليم الفردي الذاتي بطريقة البرمجة في تعليم االنشطة الرياضية املدرسية عند تالميذ 

 (سنة14-11الطور املتوسط )

 

 2د. سهايلية شكري  , 1د. بن يوب عبد العلي
 سوق اهراس - جامعة محمد الشريف مساعدية -الجزائر  2, 1

 

benyoub.abdelali@yahoo.fr benyoub.abdelali@yahoo.fr 

 

الدددددددددددى التعدددددددددددر  علدددددددددددى اهميدددددددددددة اسدددددددددددتادام التعلددددددددددديم الفدددددددددددردي الددددددددددد ا ق بطريقدددددددددددة البرمجدددددددددددة بدددددددددددي  علددددددددددديم  هدددددددددددفت الدراسدددددددددددة

طة الرياضددددددددددية املدرسددددددددددية عنددددددددددد تالميدددددددددد  الطددددددددددور املتوسدددددددددد , وذلددددددددددك بددددددددددي تحقيددددددددددا ماتلددددددددددف االهدددددددددددا  التعليميددددددددددة, وكددددددددددد االنشدددددددددد

اسددددددددتعان الباحتددددددددان بددددددددلداة جمددددددددع البيانددددددددات تجلددددددددت بددددددددي االسددددددددتبيان مقسددددددددم حسدددددددد  توز)ددددددددع ليكددددددددرت التال ددددددددق بددددددددي جمددددددددع البيانددددددددات 

اسددددددددددددتاذ مددددددددددددن كددددددددددددال  90در عددددددددددددددهم علددددددددددددى عينددددددددددددة مقصددددددددددددودة تمتلددددددددددددت بددددددددددددي جميددددددددددددع اسددددددددددددات ة التربيددددددددددددة البدنيددددددددددددة والرياضددددددددددددية واملقدددددددددددد

 الجنسين, وكد استعمل الباحتان املن   الوصفق بالنم  املستي, وكد اسفرت النتائ  الى ان:

يددددددددؤدي الددددددددى  املتنوعددددددددة( –املتفرعددددددددة  –اسددددددددتادام التعلدددددددديم الفددددددددردي الدددددددد ا ق بماتلددددددددف انددددددددوا  الطريقددددددددة البرمجددددددددة  الخطيددددددددة  -

  عليم جيد لألنشطة الرياضية املدرسية.

قدددددددة البرمجدددددددة بدددددددي التددددددددر)س يدددددددؤدي الدددددددى التعلدددددددديم الحركدددددددق الجيدددددددد. كمدددددددا يو ددددددد ي الباحتدددددددان بدددددددددضرورة تطبيددددددددا اسدددددددتادام طري -

 التدر)س التعليم الفردي ال ا ق بطريقة البرمجة بي دروس الدروس التطبيقية.

الطددددددددددور املتوسدددددددددد   -االنشددددددددددطة الرياضددددددددددية املدرسددددددددددية  -طريقددددددددددة البرمجددددددددددة  -التعلدددددددددديم الفددددددددددردي الدددددددددد ا ق  : املفتاحيااااااااااةالكلمااااااااااات 

 ( سنة.11-14 
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التوافق الدراس ي وعالقته بامللل األكاديمي لدى طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة 

 تكريت

 

 3أسامة أنور  , م.م 2, م.د ندى إبراهيم عبد الرضا1أ.د ابتسام حيدر بكتاش

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة تكريت  -العراق 

 

هددددددددددددفت الدراسدددددددددددة  لدددددددددددى التعدددددددددددر  علدددددددددددى مسدددددددددددتو  التوافدددددددددددا الدراالددددددددددد ي وامللدددددددددددل ا كددددددددددداديمي لدددددددددددد  طدددددددددددالب كليدددددددددددة التربيدددددددددددة 

اديمي , البدنيددددددددة وعلددددددددوم الرياضددددددددة بددددددددي جامعددددددددة تكريددددددددت , وكدددددددد لك التعددددددددر  علددددددددى العالكددددددددة بددددددددين التوافددددددددا الدراالدددددددد ي وامللددددددددل ا كدددددددد

اسددددددددددتادم البدددددددددداحتون املددددددددددن   الوصددددددددددفق با سددددددددددلوب املسددددددددددتي ملالئمتددددددددددج وطبيعددددددددددة البحددددددددددث , ولتحقيددددددددددا أهدددددددددددا  الدراسددددددددددة أعددددددددددد 

فقددددددددددرة مددددددددددن امللددددددددددل ا كدددددددددداديمي , وبعددددددددددد  (12 فقددددددددددرة مددددددددددن مقيدددددددددداس التوافددددددددددا الدراالدددددددددد ي و  (54 البدددددددددداحتون اسددددددددددتبانة مكونددددددددددة مددددددددددن 

 مددددددددن طددددددددالب كليددددددددة التربيددددددددة البدنيددددددددة وعلددددددددوم  (360 هددددددددا التلكددددددددد مددددددددن صدددددددددق ا داة وثباو ددددددددا تددددددددم توز)عهددددددددا علددددددددى عينددددددددة كوام
ع
طالبددددددددا

الرياضددددددددة بمراحلهددددددددا ا ربعددددددددة واختيددددددددرت عينددددددددة الدراسددددددددة بالطريقددددددددة العشددددددددوائية , وأظهددددددددرت نتددددددددائ  الدراسددددددددة  لددددددددى وجددددددددود عالكددددددددة 

ارتبدددددددددددداو بددددددددددددين التوافددددددددددددا الدراالدددددددددددد ي وامللددددددددددددل ا كدددددددددددداديمي لددددددددددددد  طددددددددددددالب كليددددددددددددة التربيددددددددددددة البدنيددددددددددددة وعلددددددددددددوم الرياضددددددددددددة , وكدددددددددددد لك أن 

غيدددددددر معنويدددددددة مدددددددن حيدددددددث العالكدددددددة بدددددددين التوافدددددددا الدراالددددددد ي  (الرابعدددددددة و  امللدددددددل ا كددددددداديمي لدددددددد  طدددددددالب السدددددددنة الدراسدددددددية مسدددددددت

  لدددددددددى أن مسدددددددددتو  طلبدددددددددة 
ع
وامللدددددددددل ا كددددددددداديمي عندددددددددد مقدددددددددارن  م مدددددددددع طلبدددددددددة املراحدددددددددل الدراسدددددددددية ا خدددددددددر  , وأادددددددددارت النتدددددددددائ  أيضدددددددددا

, وبددددددددي ضددددددددوء  (ا ولددددددددى ة عنددددددددد مقددددددددارن  م مددددددددع السددددددددنة الدراسددددددددية كانددددددددت ذات داللددددددددة عاليدددددددد (التانيددددددددة , التالتددددددددة السددددددددنة الدراسددددددددية 

النتددددددددددائ  ال ددددددددددي توصددددددددددل  ليددددددددددج البددددددددددداحتون أوصددددددددددوا بضددددددددددرورة االهتمددددددددددام بموضددددددددددو  التوافدددددددددددا الدراالدددددددددد ي وامللددددددددددل ا كدددددددددداديمي  ن مدددددددددددا 

يعتبدددددددران الركيددددددددإة ا ساسددددددددية بدددددددي العمليددددددددة التعليميددددددددة مدددددددن حيددددددددث نجاحهددددددددا وفشدددددددلها بددددددددي الوسدددددددد  الجدددددددامعي , كدددددددد لك التنددددددددو  بددددددددي 

تادام أسددددددددالي  وطددددددددرق التدددددددددر)س املناسددددددددبة ال ددددددددي تالئددددددددم مسددددددددتو  وظددددددددرو  الطلبددددددددة للحددددددددد مددددددددن امللددددددددل ال ددددددددي تواجددددددددج طلبددددددددة اسدددددددد

 الجامعة.

 .: التوافا الدراال ي , امللل االكاديمي الكلمات املفتاحية
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 تأثير التدريب الذهني على تحسين املستوى الرقمي بطريقة أوبراين لفعالية دفع الجلة

 على تالمي  السنة ا ولى ثانوي بتانوية صدوق الحاج النعامة  الجزائر(بحث تجريبي أجري 

 

 2عبد العزيز الوصابي .د , 1باقي أحمدطالب دكتوراه 
 املركز الجامعي نور البشير البي  -الجزائر  2, 1

 

stapsmosta@hotmail.fr    d.azizkarate@gmail.com 

 

بدددددددددي تحسدددددددددين املسدددددددددتو  الركمدددددددددي بدددددددددي فعاليدددددددددة  هددددددددددفت الدراسدددددددددة  لدددددددددى الكشدددددددددف عدددددددددن اثدددددددددر اسدددددددددتادام التددددددددددري  الددددددددد هني

( تلميدددددددددد  مددددددددددن 56دفددددددددددع الجلددددددددددة بطريقددددددددددة أوبددددددددددراين, واسددددددددددتادم الطالدددددددددد  الباحددددددددددث املددددددددددن   التجريبددددددددددي حيددددددددددث تضددددددددددمنت العينددددددددددة  

مددددددددددددن مجتمدددددددددددع ا صددددددددددددل اختيدددددددددددرت بالطريقددددددددددددة  %66بنسدددددددددددبة  بتانويددددددددددددة صددددددددددددوق الحدددددددددددداج النعامدددددددددددة تالميددددددددددد  السدددددددددددنة ا ولددددددددددددى ثدددددددددددانوي 

تلميددددددددددددد ,  حدددددددددددددداهما ضدددددددددددددابطة وال دددددددددددددي اسدددددددددددددتادمت البرندددددددددددددام   28العمديدددددددددددددة, وكسدددددددددددددمت  لدددددددددددددى مجمدددددددددددددوعتين كدددددددددددددوام كدددددددددددددل واحددددددددددددددة 

التقليددددددددددي وا خددددددددددر  تجريبيددددددددددة وال دددددددددي اسددددددددددتادمت التدددددددددددري  الددددددددد هني بددددددددددي فعاليددددددددددة دفدددددددددع الجلددددددددددة بطريقددددددددددة أوبدددددددددراين فضددددددددددال عددددددددددن 

 سدددددددلوب التقليددددددددي, وبعدددددددد االن  ددددددداء مدددددددن  جدددددددراء اختبدددددددارات التكدددددددافؤ واالختبدددددددارات القبليدددددددة. نفددددددد  البرندددددددام  التعليمدددددددي مدددددددن كبدددددددل ا

أسدددددددددددددتاذ املدددددددددددددادة وبعدددددددددددددد االن  ددددددددددددداء مدددددددددددددن الوحددددددددددددددات التعليميدددددددددددددة العشدددددددددددددرة نفددددددددددددد ت االختبدددددددددددددارات البعديدددددددددددددة, وتدددددددددددددم جمدددددددددددددع البياندددددددددددددات 

ملعيددددددددداري وكيمددددددددة ت( ملتوسدددددددددطين مددددددددرتبطين وغيدددددددددر مدددددددددرتبطين ومعالج  ددددددددا  حصدددددددددائيا باسددددددددتادام الوسددددددددد  الحسددددددددابق واالنحدددددددددرا  ا

  .ولعينتين متساويتين

واسدددددددددتنت  الطالددددددددد  الباحدددددددددث أن التددددددددددري  الددددددددد هني يدددددددددؤثر تدددددددددلثيرا ايجابيدددددددددا بدددددددددي تحسدددددددددين املسدددددددددتو  الركمدددددددددي بدددددددددي فعاليدددددددددة 

, وأو ددددددددددد ى الباحددددددددددددث باسدددددددددددتادام برندددددددددددام  التدددددددددددددري  الددددددددددد هني بدددددددددددي تحسددددددددددددين املسدددددددددددتو  الركمددددددددددددي دفدددددددددددع الجلدددددددددددة بطريقددددددددددددة أوبدددددددددددراين

 .لفعالية دفع الجلة بطريقة اوبراين 

 . دفع الجلة ,طريقة أوبراين  ,املستو  الركمي  ,: التدري  ال هني  الكلمات املفتاحية

  

mailto:stapsmosta@hotmail.fr
mailto:d.azizkarate@gmail.com


6 

تعلم بعض املهارات في  (دراسة مقارنة بين اسلوبي التدريس )توجيه اإلقران والعرض التوضيحي

 األساسية بكرة السلة للطالب

 

 م. فاطمة حسن محمد

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة البصرة  -العراق 

 

fatmahasanm88@gmail.com  

 

اسدددددددددددددية ال جوميدددددددددددددة بكدددددددددددددرة السدددددددددددددلة بدددددددددددددي رفدددددددددددددع املسدددددددددددددتو  العلمدددددددددددددي وخصوصدددددددددددددا املهدددددددددددددارات ا س أهميدددددددددددددة البحدددددددددددددثتجلدددددددددددددت 

مشددددددددددكلة ,  مددددددددددا و يصددددددددددا  املعلومددددددددددة العلميددددددددددة للمدددددددددددرس والطالدددددددددد  عددددددددددن أهميددددددددددة  ي ا سددددددددددلوب النددددددددددا ح وا فضددددددددددل بددددددددددي التعلدددددددددديم

مدددددددن خدددددددال  خبدددددددرة الباحدددددددث املتواضدددددددعة بطرائددددددا التددددددددر)س ولعبدددددددة كدددددددرة السدددددددلة وجدددددددد  ن  علدددددددم املهدددددددارات فقدددددددد تحدددددددددت  البحددددددث

بسدددددددددب  عددددددددددم اسدددددددددتادام ا سدددددددددلوب التدر)سددددددددد ي ا متدددددددددل والهددددددددداد  بدددددددددي تحقيدددددددددا ا ساسدددددددددية ال ترتقدددددددددق ملسدددددددددتو  الطمدددددددددوح نتيجدددددددددة 

  . مستو  فني متقدم

بددددددددي  (جيددددددددج اوكددددددددران والعددددددددر  التوضدددددددديتيالتدددددددددر)س  تو  التعددددددددر  علددددددددى تددددددددلثير أسددددددددلوبق وكانددددددددت أهددددددددم أهدددددددددا  البحددددددددث :

 . علم بع  املهارات ا ساسية بكرة السلة للطالب

لهددددددددددم أهميددددددددددة كبيددددددددددرة بددددددددددي  (أسددددددددددلوبق التدددددددددددر)س  توجيددددددددددج اوكددددددددددران والعددددددددددر  التوضدددددددددديتي -وكانددددددددددت أهددددددددددم االسددددددددددتنتاجات:

 . علم بع  املهارات ا ساسية بكرة السلة للطالب بداية

 علدددددددددم بعددددددددد  املهدددددددددارات بدددددددددي  ()س  توجيدددددددددج اوكدددددددددران والعدددددددددر  التوضددددددددديتيأسدددددددددلوبق التددددددددددر اعتمددددددددداد  د :وتدددددددددم التوصدددددددددية بددددددددد

 ضمن برنام  التعليمي لدرس كرة السلة. ا ساسية بكرة السلة للطالب

 .العر  التوضيتي, توجيج اوكران :  الكلمات املفتاحية

  

mailto:fatmahasanm88@gmail.com
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 التعلم املقلوب وعالقته بالتحصيل املعرفي لبعض مهارات الكرة في الجمناستك االيقاعي

 

 2زينة خالد جاسمأ.م.د ,  1م.م الهام علي حسون 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -املستنصرية جامعة ال -العراق  1
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد -العراق  2

 

elham33awham@gmail.com   d.zeenakhaled@yahoo.com 

 

جمناسددددددددتك االيقدددددددداعي, اذا الكددددددددرة لل مهدددددددداراتبددددددددي املعربددددددددي لددددددددد  الطالبددددددددات  التحصدددددددديلحددددددددو  أهميددددددددة  الدراسددددددددة بحتددددددددت

وعدددددددددم معرف  ددددددددا بالجاندددددددد  الن ددددددددري للمهددددددددار  مددددددددن حيددددددددث  للمهددددددددارةلكيفيددددددددة أداءهددددددددا  الكافيددددددددة املعرفددددددددةان ان الطالبددددددددة ال تمتلددددددددك 

 كددددددد لك أجدددددددزاء املهدددددددارةطريقدددددددة االداء وكدددددددانون اللعبدددددددة وتارياهدددددددا وهددددددد ا يدددددددؤثر علدددددددى معرف  دددددددا للمهدددددددارة واحتواءهدددددددا االداء املناسددددددد  

, لهدددددددددد ا حاولددددددددددت  الحددددددددددرةتحتدددددددددداج معلومددددددددددات ومعرفددددددددددج كافيددددددددددج للددددددددددرب  بددددددددددين ا داة وا داء مددددددددددع املهددددددددددارة  الكددددددددددرة,خاصددددددددددة مهددددددددددارات 

اتجددددددددداه املهدددددددددارة كبدددددددددل  املعرفيدددددددددةبمجموعدددددددددج مدددددددددن الطدددددددددرق واملعلومدددددددددات  الطالبدددددددددةباحتتدددددددددان  يجددددددددداد طريقدددددددددج غيدددددددددر تقليديدددددددددة  غندددددددددي ال

ادائ ددددددددددا لكددددددددددق يكددددددددددون لددددددددددد  ا خبددددددددددرة كاملددددددددددج وتحصدددددددددديل معربددددددددددي جيددددددددددد عنددددددددددد ادائ ددددددددددا ميدددددددددددانيا وذلددددددددددك عددددددددددن طريددددددددددا عمليددددددددددة  الددددددددددتعلم 

نيا للمهددددددددددارة ,  ذ كامددددددددددت الباحتتددددددددددان ب يجدددددددددداد املقلددددددددددوب( اي تحصدددددددددديل معربددددددددددي عددددددددددن طريددددددددددا الصددددددددددف االلكترونددددددددددق ثددددددددددم اداء ميدددددددددددا

الطدددددددددددوق( وذلدددددددددددك عدددددددددددن طريدددددددددددا اسدددددددددددتادام مقيددددددددددداس التحصددددددددددديل املعربدددددددددددي  املقلدددددددددددوب مهددددددددددداراتين  الدددددددددددتعلم بدددددددددددين املتغيدددددددددددر  العالكدددددددددددة

 لدددددددددى ان كدددددددددل مددددددددددا زاد التحصددددددددديل املعربدددددددددي واملعلومدددددددددة الكافيددددددددددة  الدراسدددددددددةمدددددددددع أداء املهدددددددددارات , هدددددددددد ا وتوصدددددددددلت  العالكدددددددددةويجددددددددداد 

 باسدددددددددددتادام تطبيقيدددددددددددا وذلددددددددددكاد كدددددددددددرو ا علدددددددددددى ا داء عددددددددددن طريدددددددددددا ربدددددددددد  تلدددددددددددك املعلومددددددددددات عندددددددددددد ادائ ددددددددددا كلندددددددددددا ز  الطالبددددددددددةلددددددددددد  

 .طريقة التعلم املقلوب

 .بالتحصيل املعربي ,التعلم املقلوب :  الكلمات املفتاحية
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 تأثير اسلوب التدريب بالتمرين الثابت في تعلم مهارة التهديف بكرة القدم

 

 3م.د اسراء فاضل حسن , 2م.د حسين فايق عزيز, 1م.د حيدر عبد الكاظم خضير 
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكسم  - كلية الكوت الجامعة -العراق  3, 2, 1

 

 عدددددددددددد لعبدددددددددددة كدددددددددددرة القددددددددددددم للصددددددددددداالت واحددددددددددددة مدددددددددددن االلعدددددددددددداب الجماعيدددددددددددة ال دددددددددددي تمدددددددددددارس بدددددددددددي جميدددددددددددع االوكدددددددددددات ولكددددددددددددال 

فضدددددددل ال ددددددددي ينب ددددددددي علددددددددى ممارسددددددددي ا  علمهددددددددا واتقان ددددددددا واالملددددددددام الجنسدددددددين, وتمتدددددددداز بمهددددددددارات عدددددددددة كمتطلبددددددددات واجبددددددددة لددددددددألداء اال 

ب ددددددددددا اذ بدددددددددددون اتقددددددددددان املهددددددددددارات االساسددددددددددية بصددددددددددورة جيدددددددددددة سدددددددددديكون مددددددددددن الصددددددددددع  تنفيدددددددددد  الخطدددددددددد  ال جوميددددددددددة والدفاعيددددددددددة 

سددددددددواء كددددددددان ذلددددددددك فرديددددددددا او جماعيددددددددا. وتتجلددددددددى اهميددددددددة البحددددددددث بددددددددي  سددددددددلي  الضددددددددوء حددددددددو  عمليددددددددة اعددددددددداد تمرينددددددددات  عليميددددددددة 

التدددددددددريبي التابددددددددت واملتغيددددددددر ومددددددددن تطبيقهددددددددا علددددددددى املتعلمددددددددين ومعرفددددددددة تلثيرهمددددددددا بددددددددي تطددددددددوير دكددددددددة اداء بعدددددددد  خاصددددددددة با سددددددددلوب 

املهددددددددددددارات االساسددددددددددددية بكددددددددددددرة القدددددددددددددم للصدددددددددددداالت, أمددددددددددددا مددددددددددددن   البحددددددددددددث فقددددددددددددد اسددددددددددددتادم الباحددددددددددددث املددددددددددددن   التجريبددددددددددددي بلسددددددددددددلوب 

التربيدددددددة الرياضدددددددية بجامعدددددددة واسددددددد   املجموعدددددددات املتكافئدددددددة, امدددددددا عيندددددددة البحدددددددث مجتمدددددددع البحدددددددث بطدددددددالب املرحلدددددددة االولدددددددى كليدددددددة

( طالبددددددددددا, امدددددددددددا عيندددددددددددة البحددددددددددث فدددددددددددتم اختيدددددددددددارهم عشددددددددددوائيا مدددددددددددن مجتمدددددددددددع البحددددددددددث االصدددددددددددلي و بلسدددددددددددلوب 150والبددددددددددالغ عدددددددددددددهم  

( طالدددددددددددددد  لكددددددددددددددل 12( طالبددددددددددددددا تددددددددددددددم تقسدددددددددددددديمهم الددددددددددددددى مجمددددددددددددددوعتين متسدددددددددددددداويتين وبواكددددددددددددددع  24القرعددددددددددددددة مددددددددددددددن اددددددددددددددعبة  أ( وبعدددددددددددددددد  

%( و دددددددددددي نسدددددددددددبة مناسدددددددددددبة لتمتيدددددددددددل مجتمدددددددددددع البحدددددددددددث 19,83لبحدددددددددددث  دددددددددددي  يدددددددددددة لعيندددددددددددة ائو مجموعددددددددددة, وب ددددددددددد ا تكدددددددددددون النسدددددددددددبة امل

 
ع
 .تمتيال حقيقيا وصادكا

 .ال  ديف , , االسلوب التابت كرة القدم:  الكلمات املفتاحية
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كرة قدم الصاالت ب مهارتي التمرير والتهديف وأداءدافعية التعلم  فيأدوات تفاعلية ميدان تعليمي ب تأثير 

 للطالبات

 

 3, أ.د رافد عبد االمير ناجي 2, أ.د هيثم محمد كاظم الجبوري1الليلة العبيديرعد علي حسين 

 التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية  -بابل  جامعة -العراق  3, 2, 1

 

phy.haitham.moh.k@uobabylon.edu.iq   raad.hussein@student.uobabylon.edu.iq 

 

باصوصددددددددددي  ا لكون ددددددددددا تمتلددددددددددك عناصددددددددددر اوثددددددددددارة والتشددددددددددويا املبدددددددددددأ الدددددددددد ي  عتمددددددددددد  تتميددددددددددإ لعبددددددددددة كددددددددددرة كدددددددددددم الصدددددددددداالت

تنمدددددددددي مهدددددددددار ق التمريدددددددددر وال  دددددددددديف بدددددددددي  مسددددددددداعدةأدوات تفاعليدددددددددة تصدددددددددميم مدددددددددن خدددددددددال   الدددددددددتعلم دافعيدددددددددةالبددددددددداحتون بدددددددددي تطدددددددددوير 

 واوثدددددددددددارةلهددددددددددا مردودهدددددددددددا الواردددددددددددح بدددددددددددي عمليدددددددددددة الددددددددددتعلم وترفدددددددددددع جدددددددددددانبي التشدددددددددددويا  ا دواتلعبددددددددددة كدددددددددددرة كددددددددددددم الصددددددددددداالت وهددددددددددد ه 

تطبيددددددددا علددددددددى عينددددددددة البحددددددددث جدددددددداءت نتددددددددائ  البحددددددددث بصددددددددورة الالواجدددددددد  املهدددددددداري بشددددددددكل تفدددددددداعلي وبعددددددددد  وأداءوكسدددددددد  الوكددددددددت 

بصدددددددددددورة واردددددددددددحة كياسدددددددددددا باملجموعدددددددددددة الضدددددددددددابطة وأو ددددددددددد ى  ا داءوتطدددددددددددور مسدددددددددددتو   ةيدددددددددددمشدددددددددددجعة لصدددددددددددالح املجموعدددددددددددة التجريب

مددددددددددن خددددددددددال   سددددددددددمة دافعيددددددددددة الددددددددددتعلمالتفاعليددددددددددة بددددددددددي الددددددددددتعلم لدددددددددددورها الكبيددددددددددر بددددددددددي زيددددددددددادة  ا دوات البدددددددددداحتون بضددددددددددرورة اعتمدددددددددداد

 واملحاكاة . واوثارةالتشويا 

 . أدوات  عليمية , دافعية التعلم:  الكلمات املفتاحية
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 جامعة تكريت –ة القلق االمتحاني لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة دراسة مقارن

 

 2عبد الودود احمد خطاب الزبيديأ.د , 1مروان خيرو ياسين حسينم.م 
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية  -جامعة تكريت  -العراق  2, 1

 

Marwan.sport@tu.edu.iq  dr.abdulwadood@tu.edu.iq 

 

بدددددددددددين القلددددددددددا االمتحددددددددددانق الن دددددددددددري والقلددددددددددا االمتحدددددددددددانق العملددددددددددي لدددددددددددد  التعددددددددددر  علدددددددددددى الفددددددددددروق  و ددددددددددد  الدراسددددددددددة  لدددددددددددى

 .كريتجامعة ت –طلبة املرحلة الرابعة بي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

بدددددددددلن هنددددددددداك فدددددددددروق ذات داللدددددددددة  حصدددددددددائية بدددددددددين القلدددددددددا االمتحدددددددددانق الن دددددددددري والقلدددددددددا االمتحدددددددددانق  انأفتدددددددددر  الباحتددددددددد

 جامعة تكريت.. -العملي لد  طلبة املرحلة الرابعة بي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

طدددددددددالب وطالبدددددددددات لدددددددددى ععيندددددددددة البحدددددددددث طبيعدددددددددة البحدددددددددث , واادددددددددتمل لاملدددددددددن   الوصدددددددددفق ملالئمتدددددددددج  اناسدددددددددتعمل الباحتددددددددد

 . جامعة تكريت –املرحلة الرابعة بي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 لبدددددددددة املرحلدددددددددة الرابعدددددددددة بددددددددديطد  لدددددددددظهدددددددددرت فدددددددددروق معنويدددددددددة لصدددددددددالح القلدددددددددا االمتحدددددددددانق الن دددددددددري . اناسدددددددددتنت  الباحتددددددددد

 جامعة تكريت. -الرياضية البدنية وعلوم التربية ة كلي

اجدددددددددراء محاضدددددددددرات ونددددددددددوات  سددددددددداعد الطلبدددددددددة علدددددددددى تافيدددددددددف حددددددددددة القلدددددددددا وزيدددددددددادة ان العمدددددددددل علدددددددددى أو ددددددددد ى الباحتددددددددد

 كدرو م على مواجهة ضغوو االمتحانات يساهم في ا اخصائيون بي علم النفس والط  النفس ي .

 . القلا االمتحانقدراسة مقارنة , :  الكلمات املفتاحية
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 ية الرياضية للمرحلة املتوسطةصعوبات استخدام املدرسين ألساليب التدريس الحديثة بدرس الترب

 

 2, أ.د أياد عقلة مغايرة 1أ.م.د ظافر ناموس خلف الطائي
 ملديرية العامة لتربية ديالىا -رة التربية اوز  -العراق  1
 جامعة البلقاء التطبيقية - كلية الزركاء الجامعة -ا ردن  2

 

dafer.sport63@gmail.com  eyad008@bau.edu.jo 

 

مدددددددددددن أجدددددددددددل اوجابدددددددددددة علدددددددددددى التسددددددددددداؤ  املتعلدددددددددددا بمشدددددددددددكلة البحدددددددددددث وهدددددددددددو  مدددددددددددا ي الصدددددددددددعوبات ال دددددددددددي تواجدددددددددددج املدرسدددددددددددين 

 يجددددددددددداد الحلدددددددددددو   باسدددددددددددتادام أسدددددددددددالي  التددددددددددددر)س الحديتدددددددددددة بددددددددددددرس التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية للمرحلدددددددددددة املتوسدددددددددددطة  والعمدددددددددددل علدددددددددددى

املناسددددددددبة لهددددددددد ه الصدددددددددعوبات. اسدددددددددتادم البدددددددداح  املدددددددددن   الوصدددددددددفق با سدددددددددلوب املسدددددددددتي علددددددددى عيندددددددددة مدددددددددن مدرالددددددددد ي ومدرسدددددددددات 

 ومدرسدددددددددددة, وبعدددددددددددد  عدددددددددددداد 81التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية بدددددددددددي محاف دددددددددددة ديدددددددددددالى بدددددددددددي املددددددددددددارس املتوسدددددددددددطة والبدددددددددددالغ عدددددددددددددهم  
ع
( مدرسدددددددددددا

 باسددددددددددددتادام الحقيبددددددددددددة اوحصددددددددددددائية االسددددددددددددتبانة الخاصددددددددددددة بالبحددددددددددددث وتوز)عهددددددددددددا وجمددددددددددددع بياناو ددددددددددددا ومع
ع
 (SPSS)الج  ددددددددددددا  حصددددددددددددائيا

 ويجاد الوس  املر ح والوزن النسبي وتحليل النتائ  وتفسيرها توصل الباحث  لى أهم االستنتاجات و ي:

هنددددددددددددداك كصدددددددددددددور مدددددددددددددن كبدددددددددددددل مدرالددددددددددددد ي ومدرسدددددددددددددات التربيدددددددددددددة الرياضدددددددددددددية بدددددددددددددي اسدددددددددددددتادام وتطبيدددددددددددددا ا سدددددددددددددالي  التدر)سدددددددددددددية  1

 الحديتة.

 خاصددددددددة هندددددددداك نقدددددددد  بددددددددي املعل 2
ع
ومددددددددات املعرفيددددددددة للمدرسددددددددين واملدرسددددددددات القليلددددددددي الخبددددددددرة نتيجددددددددة لعدددددددددم  عدددددددددادهم مهنيددددددددا

 بعد التعيين لعدم وجود دورات وورش تدريبية خاصة بلسالي  التدر)س الحديتة.

كلدددددددددددددددة اهتمددددددددددددددددام املشدددددددددددددددرفين اوختصددددددددددددددددا  واودارة املدرسددددددددددددددددية بتطبيدددددددددددددددا املدرسددددددددددددددددين واملدرسدددددددددددددددات لألسددددددددددددددددالي  التدر)سددددددددددددددددية  3

 لتربية الرياضية.الحديتة بدرس ا

 يو  ي الباحث بما يلي:

 ال ددددددددي تتنددددددددداو  وتددددددددوفير املراجدددددددددع العلميددددددددة الحديتددددددددة ملعددددددددار  تزويددددددددد مدرالددددددددد ي ومدرسددددددددات التربيددددددددة الرياضدددددددددية باالتلكيددددددددد علددددددددى  1

 .بي التربية الرياضية أسالي  التدر)س الحديتة

 التربيدددددددددة الرياضدددددددددية كليلدددددددددي الخبدددددددددرةملدرالددددددددد ي ومدرسدددددددددات نددددددددددوات تطبيقيدددددددددة و   كامدددددددددة الددددددددددورات والدددددددددورش التدريبيدددددددددةضدددددددددرورة  2

  .درس التربية الرياضيةتطبيقها بي استادامها و لى كيفية ع  مفيما يا  أسالي  التدر)س الحديتة لتدريب

 .درس التربية الرياضية, : أسالي  التدر)س الحديتة  الكلمات املفتاحية
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 ممارسة الحركة الكشفية تنحي معلمي ومدرس ي التربية الرياضية في مدارس محافظة االنبار عن

 

 3م.د نيكار خالد نجم الدين,  2م.د بالل حاتم عبد الغفور ,  1م.م زياد طارق حمد
 املديرية العامة لتربية محاف ة االنبار -وزارة التربية  -العراق  2, 1
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة صالح الدين  -العراق  3

 

ziadaldhhan@gmail.com  alsport982@gmail.com  dr.nigarkhild@gmail.com 

 

بدددددددي تنميدددددددة الشدددددددباب للوصدددددددو  الحركدددددددة الكشدددددددفية لهدددددددا الددددددددور الفعدددددددا  بدددددددي  غييدددددددر سدددددددلوك التالميددددددد  ولهدددددددا اهميدددددددة كبيدددددددرة 

وجعلهددددددددددم افددددددددددراد نددددددددددافعين  الددددددددددى االسددددددددددتفادة التامددددددددددة مددددددددددن كدددددددددددراو م البدنيددددددددددة والعقليددددددددددة واالجتماعيددددددددددة ,واالعتمدددددددددداد علددددددددددى الددددددددددنفس

يعددددددددددددد محاولددددددددددددة ايجابيددددددددددددة لتالبددددددددددددي  جبددددددددددددي كوندددددددددددد أهميااااااااااااة البحاااااااااااا وتكمددددددددددددن  ,للمجتمددددددددددددع واملشدددددددددددداركة بددددددددددددي خدمددددددددددددة املجتمددددددددددددع وتنميددددددددددددة

كشدددددددددددف عدددددددددددن جوانددددددددددد  الضدددددددددددعف بدددددددددددي الحركدددددددددددة الكشدددددددددددفية واملعوكدددددددددددات ال دددددددددددي اضدددددددددددمحال  الحركدددددددددددة الكشدددددددددددفية بدددددددددددي املددددددددددددارس وال

بعدددددددددددم وجددددددددددود اي نشدددددددددداو كشددددددددددفق بددددددددددي  تركددددددددددزتمشااااااااااكلة البحاااااااااا   تواجددددددددددج املعلمددددددددددين واملدرسددددددددددين اتجدددددددددداه االعمددددددددددا  الكشددددددددددفية,

وابتعدددددددداد بعدددددددد  املعلمددددددددين واملدرسددددددددين عددددددددن ممارسددددددددة الحركددددددددة الكشددددددددفية بددددددددي  ,بعدددددددد  املدددددددددارس وعدددددددددم وجددددددددود الفددددددددرق الكشددددددددفية

تدددددددددم تحديدددددددددد مجتمدددددددددع البحدددددددددث باملددددددددددارس التابعدددددددددة املجتماااااااااع وعيناااااااااة البحااااااااا  , القددددددددددرة واملعرفدددددددددة لهدددددددددا بسدددددددددب  عددددددددددم امدددددددددتالكم

, حيدددددددددث تددددددددم اختيددددددددار عينددددددددة البحدددددددددث بالطريقددددددددة العمديددددددددة مدددددددددن  2019-2018للمديريددددددددة العامددددددددة لتربيددددددددة االنبدددددددددار للعددددددددام الدراالدددددددد ي 

اسااااااااااااتنتاجات  نددددددددددددت اهددددددددددددموكا, ( مدرسددددددددددددة171االكسددددددددددددام وكددددددددددددان لقسددددددددددددم تربيددددددددددددة الفلوجددددددددددددة والبددددددددددددالغ مدددددددددددددارس القسددددددددددددم عددددددددددددددها  

كلدددددددددة الددددددددددعم املعنددددددددددوي واملدددددددددادي مدددددددددن كبددددددددددل النشددددددددداو الرياضددددددددد ي والكشدددددددددفق وكلددددددددددة عمدددددددددل املهرجاندددددددددات واالستعراضددددددددددات البحااااااااا  

 كلدددددددددة الدددددددددوعي العدددددددددام بلهميدددددددددة الحركدددددددددة الكشدددددددددفية مدددددددددن كبدددددددددل أدارة وأعضددددددددداء الهيئدددددددددة التدر)سدددددددددية لدددددددددبع  املددددددددددارس الكشدددددددددفية و 

خددددددددددال  النشدددددددددداو الرياضدددددددددد ي والكشددددددددددفق لدددددددددد دارات املدددددددددددارس  عمددددددددددل ندددددددددددوات تتقيفيددددددددددة تربويددددددددددة مددددددددددن توصاااااااااايات البحاااااااااا وكانددددددددددت 

للتعدددددددر  بلهميدددددددة الحركدددددددة الكشدددددددفية و عمدددددددل ممارسدددددددة ميدانيدددددددة مشدددددددتركة مدددددددا بدددددددين التربيدددددددة وال دددددددحة مدددددددن نشدددددددر الدددددددوعي الصدددددددتي 

 من خال  الحركة الكشفية , ليس فق  مع ال حة ايضا مع املرور ومع من مات املجتمع املدنق .

 . الحركة الكشفية,  لتربية الرياضيةمدرال ي ا:  الكلمات املفتاحية
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 بكرة اليد للطالب اثر منهج تعليمي وفق التفضيالت الحسية في تعلم بعض املهارات الدفاعية الفردية

 

 3م.د غي  محمد كريم,  2م.د رياض اموري شعالن , 1د سامر مهدي محمد صالحم.

 الرياضةكلية التربية البدنية وعلوم  -جامعة الكوفة  -العراق  3, 1
 املديرية العامة لتربية النجف االار  -وزارة التربية  -العراق  2

 

Samerm.saleh@uokufa.iq Reyaadamory73@gmail.com zhaithm.karim@uokufa.edu.iq 

 

ا سات ة يب لون جهد كبير ووكت طويل ليتمكنوا من  عليم طالب املرحلة التالتة  لقد تجلت مشكلة البحث بي أن

ملالزمة واملقابلة والتغطية وال ي  عد املهارات الدفاعية لكرة اليد ومن أهمها : حائ  الصد والدفا  ضد ال جوم الخاطف وا

 منج ويجاد حل له ه املشكلة ارتل  الباحتون مراعاة خصائ  املتعلمين  الفروق 
ع
مشكلة بي التعليم والتعلم , وسعيا

الفردية( بي تقديم املعلومات حو  املهارات من خال  اعتماد  طار علمي تطبيقق ييسر لج تصنيف املتعلمين وفا وجج 

أثر املن   التعليمي الحس ي السائد( .وهد  البحث  لى : التعر  على  النم   واالختال  بي أنماو تفضيلهم للتعلم التشابج

فهي : للمن    .أما فرو  البحثوفا التفضيالت الحسية بي  علم بع  املهارات الدفاعية الفردية بكرة اليد للطالب

وأستادم الباحتون املن   التجريبي بتصميم . للطالب م بكرة اليدالتعليمي وفا التفضيالت الحسية أثر ايجابق بي  عل

للمن   التعليمي وفا :  املجموعات املتكافئة ملالئمتج لطبيعة مشكلة البحث . وأهم االستنتاجات ال ي توصل لها الباحتون 

دفا  ضد ال جوم الخاطف حركق( تلثير  يجابق بي  علم مهار ق حائ  الصد وال -التفضيالت الحسية  بصري , سمعي , حس ي

حركق( بي  عليم  -لد  الطالب . ومن أهم التوصيات : التلكيد على استادام التفضيالت الحسية  بصري , سمعي , حس ي

 ا داء الفني والدكة للمهارات الدفاعية الفردية بكرة اليد مع الطالب 

 .: من    عليمي , التفضيالت الحسية  الكلمات املفتاحية
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 تمرينات تخصصية بوسائل مساعدة في تحسين مستوى األداء الفني ملهارة رفعة النتر للطالبتأثير 

 

 3م.م دعاء فوزي محمد,  2محمود ناصر راض ي م.د,  1م.د علي صادق شاكر السهالوي 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الكوفة  -العراق  3, 2, 1

 

alisd.shaker@uokufa.edu.iq mahmoudns.radi@uokufa.edu.iq  duaaf.alathari@uokufa.edu.iq 

 

بوسددددددددائل مسددددددددداعدة والهددددددددد  م  ددددددددا تطدددددددددوير مهددددددددارة رفعدددددددددة تكمددددددددن أهميددددددددة البحدددددددددث بددددددددي اسددددددددتادام تمريندددددددددات تاصصددددددددية 

النتدددددددددددر ومسددددددددددداعدة املتعلمدددددددددددين بدددددددددددي رفدددددددددددع ا ثقدددددددددددا  ح دددددددددددى ندددددددددددتمكن مدددددددددددن تجددددددددددداوز نقددددددددددداو الضدددددددددددعف بدددددددددددي ا داء واالرتقددددددددددداء باملسدددددددددددتو  

 . املطلوب  ذا ما استعملت بشكل متقن وعلمي ح ى  ساعدهم بي  سهيل عملية  عليم مهارة رفعة الخطف

بددددددددلن مهددددددددارة رفعددددددددة النتددددددددر  ددددددددي ا كاددددددددر صددددددددعوبة علددددددددى الطددددددددالب  : ددها الباااااااااحثينامااااااااا عاااااااان مشااااااااكلة البحاااااااا  فقااااااااد حاااااااا

 املبتددددددددددئين بدددددددددي املرحلدددددددددة االولدددددددددى لكليدددددددددة التربيدددددددددة البدنيدددددددددة وعلدددددددددوم الرياضدددددددددة خاصدددددددددة بدددددددددي  علمهدددددددددم مراحدددددددددل االداء الفندددددددددي للمهدددددددددارة ,

مدددددددردود ايجدددددددابق  لددددددد ا ارتدددددددل  البددددددداحتين الخدددددددو  بدددددددي هددددددد ه املشدددددددكلة لوضدددددددع بعددددددد  الحلدددددددو  ال دددددددي يعتقددددددددون بلن دددددددا سدددددددتكون ذات

بددددددددددي  علدددددددددديم هدددددددددد ه املهددددددددددارة الصددددددددددعبة وتحسددددددددددين نددددددددددوات  الددددددددددتعلم املهدددددددددداري مددددددددددن خددددددددددال  اسددددددددددتادام تمرينددددددددددات تاصصددددددددددية بوسددددددددددائل 

 مساعدة حيث  ساعد املتعلمين بي  علم االداء الفني ملهارة رفعة النتر

:  عددددددددددددداد تمرينددددددددددددات تاصصددددددددددددية بوسدددددددددددددائل مسدددددددددددداعدة للطددددددددددددالب, والتعدددددددددددددر  علددددددددددددى اثددددددددددددر هددددددددددددد ه تهاااااااااااادف الدراسااااااااااااة إلاااااااااااااى

جامعددددددة الكوفدددددددة ,  –التمرينددددددات بددددددي  علددددددم ا داء الفندددددددي ملهددددددارة رفعددددددة النتدددددددر لددددددد  طددددددالب كليدددددددة التربيددددددة البدنيددددددة وعلدددددددوم الرياضددددددة

ومددددددددددددددن خاللهددددددددددددددا أسددددددددددددددتادم البدددددددددددددداحتين املددددددددددددددن   التجريبددددددددددددددي ملالئمتددددددددددددددج مددددددددددددددع طبيعددددددددددددددة املشددددددددددددددكلة بتصددددددددددددددميم املجموعددددددددددددددة التجريبيددددددددددددددة 

ختبددددددددددددار القبلددددددددددددي والبعدددددددددددددي , وكددددددددددددد حدددددددددددددد البدددددددددددداحتين مجتمددددددددددددع واملجموعددددددددددددة الضددددددددددددابطة وال ددددددددددددي تددددددددددددم االختيددددددددددددار العشددددددددددددوا ق ذات اال 

( 62جامعدددددددددددة الكوفدددددددددددة والبدددددددددددالغ عدددددددددددددهم   –البحدددددددددددث مدددددددددددن طدددددددددددالب املرحلدددددددددددة االولدددددددددددى لكليدددددددددددة التربيدددددددددددة البدنيدددددددددددة وعلدددددددددددوم الرياضدددددددددددة 

( طددددددددالب 5( طالبددددددددا حيددددددددث كددددددددان عدددددددددد طددددددددالب عينددددددددة التجربددددددددة االسددددددددتطالعية  50طالبددددددددا وتددددددددم اختيددددددددار العينددددددددة والبددددددددالغ عددددددددددهم  

 والدددددددددددد ين هددددددددددددم خدددددددددددد
ع
ارج العينددددددددددددة الرئيسددددددددددددية وتددددددددددددم اسددددددددددددتبعاد الغيددددددددددددر ملتددددددددددددإمين بالدددددددددددددوام الرسددددددددددددمي والراسددددددددددددبين واملجددددددددددددازين دراسدددددددددددديا

( 25( حيددددددددث تددددددددم تقسدددددددديمهم الددددددددى مجموعددددددددة ضددددددددابطة ومجموعددددددددة تجريبيددددددددة وبددددددددي كددددددددل مجموعددددددددة  7 املعلمددددددددين( والبددددددددالغ عددددددددددهم  

 %( من املجتمع ا صلي .80,64طال  وب  ا تكون نسبة العينة  

ليددددددددددة االختبددددددددددار ملتغيددددددددددرات البحددددددددددث تددددددددددم اسددددددددددتاراج النتددددددددددائ  للبحددددددددددث بعددددددددددد املعالجددددددددددة اوحصددددددددددائية , وبعددددددددددد أن تمددددددددددت عم

مددددددددددع  : ان تطبيدددددددددا التمريندددددددددات التاصصدددددددددية اساااااااااتنتاجات حيااااااااا  كاااااااااان أهمهااااااااااا ا تااااااااايومدددددددددن خاللهدددددددددا تدددددددددم التوصدددددددددل  لدددددددددى عدددددددددددة 

 بدددددددددي  علدددددددديم ا داء الفندددددددددي ملهددددددددارة رفعدددددددددة 
ع
 فعددددددددداال

ع
النتددددددددر للطدددددددددالب , كددددددددد لك اسددددددددتادام بعددددددددد  الوسددددددددائل املسددددددددداعدة كددددددددان لهدددددددددا تددددددددلثيرا

اسدددددددتادام بعددددددد  الوسدددددددائل املسددددددداعدة بدددددددي  علددددددديم االداء الفندددددددي ملهدددددددارة رفعدددددددة النتدددددددر كدددددددان عامدددددددل مهدددددددم بدددددددي تفعيدددددددل دور أسدددددددالي  

 التمرين وال ي استادمت بي املن   التعليمي

اعتمدددددددداد التمرينددددددددات التعليميددددددددة التاصصددددددددية باسددددددددتادام ثاااااااام بعاااااااادها أوضاااااااا ى الباااااااااحثين باااااااابعض النقااااااااا  أهمهااااااااا :

ماتلفددددددة مددددددن الوسددددددائل املسدددددداعدة بددددددي تطددددددوير مهددددددارة رفعددددددة النتددددددر, كدددددد لك  جددددددراء دراسددددددات اخددددددر  مشدددددداب ة علددددددى عينددددددات أنددددددوا  

 .من فئات عمرية ماتلفة وألعاب ومهارات أخر  لتسهيل عمليات التعلم 

 .رفعة النتر,  تمرينات تاصصية:  الكلمات املفتاحية
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ية وحل املشكالت( في تعليم بعض املهارات الحركية في الجمناستك ئتأثير طريقة التدريس املدمجة )الجز 

 الفني للنساء

 أ.م. زينب صباح إبراهيم

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة البصرة -العراق 

 

zainabsabah098@gmail.com 

 

بمسددددددددددددتو   علددددددددددددم املهددددددددددددارات الحركيددددددددددددة بالجمناسددددددددددددتك الفنددددددددددددي للنسدددددددددددداء باسددددددددددددتادام جدددددددددددداءت أهميددددددددددددة البحددددددددددددث لالرتقدددددددددددداء 

 طريقدددددددة التددددددددر)س املقترحدددددددة واملناسدددددددبة لهددددددد ه اللعبدددددددة  همي  دددددددا بدددددددي مسددددددداعدة الطالبدددددددة علدددددددى االرتقددددددداء بالجانددددددد  الفندددددددي واملهددددددداري,

وجددددددددددداءت مشدددددددددددكلة  ,باوضدددددددددددافة  لدددددددددددى وكددددددددددد لك تبدددددددددددين لندددددددددددا ا كادددددددددددر فعاليدددددددددددة وأهميدددددددددددة بدددددددددددي نقدددددددددددل املعلومدددددددددددة ال دددددددددددحيحة  ثنددددددددددداء ا داء

البحدددددددددددث مدددددددددددن خدددددددددددال  خبدددددددددددرة الباحدددددددددددث املتواضدددددددددددعة بطرائدددددددددددا التددددددددددددر)س ولعبدددددددددددة الجمناسدددددددددددتك ال دددددددددددي جددددددددددددت  ن  علدددددددددددم املهدددددددددددارات 

الحركيددددددددة بالجمناسددددددددتك الفنددددددددي للنسدددددددداء ال يرتقددددددددق ملسددددددددتو  الطمددددددددوح وسددددددددب  ذلددددددددك يعددددددددود  لددددددددى االعتمدددددددداد علددددددددى طريقددددددددة تدددددددددر)س 

ء الدددددددددرس وال ددددددددي ربمددددددددا  سدددددددداعد بددددددددي رفددددددددع املسددددددددتو  التعليمددددددددي تقليديددددددددة واحددددددددد أو عدددددددددم الدددددددددم   كاددددددددر مددددددددن طريقددددددددة تدددددددددر)س  ثنددددددددا

ال دددددددددحيت ,وهددددددددد ا يتطلددددددددد  مندددددددددا التجريددددددددد  والتقرددددددددد ي عدددددددددن الحقدددددددددائا العلميدددددددددة لهددددددددد ه طريدددددددددا التددددددددددر)س املقترحدددددددددة ودورهدددددددددا بدددددددددي 

 تنفي  الحركات بالجمناستك الفني للنساء .

 نت أهم أهداف البح :اوك

ل املشددددددددددكالت( بددددددددددي  علدددددددددديم بعدددددددددد  املهددددددددددارات الحركيددددددددددة بددددددددددي التعددددددددددر  علددددددددددى تددددددددددلثير طريقددددددددددة التدددددددددددر)س املدمجددددددددددة  الجزيددددددددددة وحدددددددددد -

 الجمناستك الفني للنساء.

مدددددددددن الطدددددددددرق ال دددددددددحيحة وال دددددددددي  تدددددددددلثير طريقدددددددددة التددددددددددر)س املدمجدددددددددة  الجزيدددددددددة وحدددددددددل املشدددددددددكالت(: واساااااااااتنت  الباحااااااااا  

فنددددددي بع  املهددددددارات الحركيددددددة بددددددي الجمناسددددددتك التناسدددددد  مسددددددتو  العينددددددة بددددددي تجزئددددددة املهددددددارة وحددددددل املشددددددكالت بددددددي  علددددددم كددددددل لدددددد

 .للنساء

كون ددددددددا مدددددددن الطددددددددرق ال ددددددددحيحة  طريقددددددددة التدددددددددر)س املدمجدددددددة  الجزيددددددددة وحدددددددل املشددددددددكالت( اعتمددددددداد :ا وتااااااام التوصااااااااية باااااااا

بع  املهدددددددارات الحركيددددددة بدددددددي الجمناسدددددددتك وال ددددددي تناسددددددد  مسددددددتو  العيندددددددة بددددددي تجزئدددددددة املهدددددددارة وحددددددل املشدددددددكالت بددددددي  علدددددددم كدددددددل لدددددد

 .الفني للنساء

 .املهارات الحركية,  املدمجةطريقة التدر)س :  الكلمات املفتاحية
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 متطلبات القيادات االدارية لكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة على وفق منظور الجودة الشاملة

 

 2يا.د حذيفة ابراهيم الحرب, 1أ.د. محمود داود الربيعي
  كسم التربية البدنية وعلوم الرياضة -كلية املستقبل الجامعة  - العراق 1
 ة التربية البدنية وعلوم الرياضةليك - جامعة بابل - العراق 2

 

Mahmood@mustaqbal-college.edu.iq  phy.hudhaif.a@uobabylon.edu.iq 

 

ال ددددددددددي اسددددددددددتحوذت علددددددددددى اهتمددددددددددام كبيددددددددددر مددددددددددن القيددددددددددادات  ةاملفدددددددددداهيم الحديتدددددددددد  عددددددددددد ادارة الجددددددددددودة الشدددددددددداملة مددددددددددن أهددددددددددم

, كون ددددددددا انمددددددددوذج لددددددددالدارة  ةبددددددددي الفتددددددددرة الحاليدددددددد ةوالبدددددددداحتين واالكدددددددداديمين بددددددددي التعلدددددددديم العددددددددالي كلحددددددددد االنمددددددداو السددددددددائد ةاالداريددددددد

علددددددددى تطبيددددددددا اسددددددددالي  الجديدددددددددة ال ددددددددي تتدددددددديت للقيددددددددادات االداريددددددددة مسددددددددايرة املتغيددددددددرات الحديتددددددددة والتكيددددددددف معهددددددددا  ن ددددددددا  عتمددددددددد 

 وو د  الى التحسين والتطوير املستمر . ةمتقدم

ولهددددددددددد ا بددددددددددددأ االهتمدددددددددددام بددددددددددد دارة الجدددددددددددودة الشددددددددددداملة بدددددددددددي كليدددددددددددات التربيدددددددددددة البدنيدددددددددددة وعلدددددددددددوم الرياضدددددددددددة العراكيدددددددددددة وذلدددددددددددك 

 متعددددددددددة مددددددددن خددددددددال  تقددددددددديمها ملجموعددددددددج مددددددددن الخبددددددددرات التربويدددددددد
ع
بواسددددددددطة منا جهددددددددا املعرفيددددددددة والتطبيقيددددددددة  ةلتحقيددددددددا أهدددددددددافا

  الطلبدددددددة, فهدددددددي  سدددددددعى الدددددددى ايجددددددداد التدددددددوازن املسدددددددتمر بدددددددين احتياجدددددددات املجتمدددددددع , واحتياجدددددددات 
ع
اال انندددددددا نجدددددددد ان هنددددددداك ضدددددددعفا

 مددددددددن السددددددددير باطددددددددوات ة بددددددددي االداء االداري بكونددددددددج اداء تقليدددددددددي مددددددددرتب  باالن مدددددددد
ع
والقددددددددوانين ال ددددددددي تكبددددددددل حركددددددددة االدارات بدددددددددال

 ومواكبة متطلبات العصر . ةاتجاه الحداث

هدددددددد  البحدددددددث بدددددددي  سدددددددلي  الضدددددددوء علدددددددى متطلبدددددددات القيدددددددادات االداريدددددددة بدددددددي كليدددددددات التربيدددددددة البدنيدددددددة وعلدددددددوم ويكمدددددددن 

 يدددددددددؤدي الدددددددددى رفدددددددددع كفايدددددددددات العددددددددداملين في دددددددددا مدددددددددن وجهدددددددددة ن ددددددددددر 
ع
 حدددددددددديتا

ع
الرياضدددددددددية وفدددددددددا من دددددددددور الجدددددددددودة الشددددددددداملة كوندددددددددج ن جدددددددددا

 يمتلددددددددون  945مجتمدددددددع البحدددددددث البددددددددالغ  
ع
 15وكدددددددد تدددددددم التوصددددددددل الدددددددى   ( ثمانيدددددددة عشدددددددر كليددددددددة بدددددددي العددددددددراق,18( تدر)سددددددديا

ع
( متطلبددددددددا

 , وبعد عر  النتائ  وتحليلها ومناكش  ا تم التوصل الى االستنتاجات االتية .

 يرتكز نجاح ادارة الجودة الشاملة على تفهم و يمان القائد االداري ب  ه الفلسفة الجديدة. 1

 من ور الجودة الشاملة ايجابق .ان الرأي العام  عضاء هيئة التدر)س ملتطلبات القيادات االدارية وفا  2

 وكد او  ى الباحتان اال ق :

1  
ع
 اداريدددددددا

ع
دعدددددددوة القيدددددددادات االداريدددددددة لكليدددددددات التربيدددددددة البدنيدددددددة وعلدددددددوم الرياضدددددددة الدددددددى تبندددددددي فلسدددددددفة الجدددددددودة الشددددددداملة من جدددددددا

 بي تطوير االداء الحالي واملستقبلي لكلياو م.

الددددددددد ي سددددددددديقود عمليدددددددددة التغييدددددددددر( والددددددددد ي يضدددددددددم ممتلدددددددددين عدددددددددن جميدددددددددع االطدددددددددرا  داخدددددددددل الكليدددددددددة  تلسددددددددديس فريدددددددددا القائدددددددددد  2

 ( وخبراء متاصصين من خارج الكلية.ة, موظفين , طلب ةاسات  

 .الجودة الشاملة, القيادات االدارية :  الكلمات املفتاحية
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 تك الفني للطالببعض مهارات الجمناس ( فيclassroomفاعلية التعلم املعكوس بمنصة كالس رووم )
 

 

 

 2, أ.م.د حيدر محمود عبد هللا1د علي عبد الحسن حسينأ.
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية  -جامعة بابل  -العراق  2, 1

 

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

 

عددددددددر  بلنددددددددج نمددددددددوذج تربددددددددوي هددددددددو أحددددددددد أاددددددددكا  الددددددددتعلم عكددددددددوس الددددددددتعلم امل ا و) 
ع
االلكترونددددددددق املدددددددددم  ال ددددددددي ظهددددددددرت حددددددددديت

  ددددددددددد   لددددددددددى اسددددددددددتعما  التقنيددددددددددات الحديتددددددددددة واددددددددددبكة اونترنددددددددددت بطريقددددددددددة  سددددددددددمت للمدددددددددددرس ب عددددددددددداد الوحدددددددددددة التعليميددددددددددة عددددددددددن 

 طريددددددددا مقدددددددداطع فيددددددددديو أو ملفددددددددات صددددددددوتية أو غيرهددددددددا مددددددددن الوسددددددددائ  املتعددددددددددة , ليطلددددددددع علي ددددددددا املتعلمددددددددون بددددددددي البيددددددددت أو بددددددددي أي

مكددددددددددان اخدددددددددددر باسدددددددددددتعما  الحواسدددددددددددي  أو الهواتددددددددددف ال كيدددددددددددة أو ا جهدددددددددددزة اللوحيدددددددددددة كبددددددددددل الحضدددددددددددور للوحددددددددددددات التعليميدددددددددددة, بدددددددددددي 

اص  وكت الوحدة التعليمية للمناكشات واملشار)ع والتدريبات.  حين ي 

, الح دددددددددوا ان هنددددددددداك ضدددددددددعف للطدددددددددالبومدددددددددن خدددددددددال  متابعدددددددددة الباحدددددددددث للددددددددددروس العمليدددددددددة ملدددددددددادة الجمناسدددددددددتك الفندددددددددي 

بعددددددددددد  مهدددددددددددارات الجمناسدددددددددددتك علدددددددددددى ا جهدددددددددددزة وكلدددددددددددة تمكددددددددددد  م مدددددددددددن أداء بالشدددددددددددكل املطلدددددددددددوب, ويرجدددددددددددع سدددددددددددب  ذلدددددددددددك بدددددددددددي  علدددددددددددم 

بدددددددددي الوحددددددددددة التعليميدددددددددة , للطدددددددددالب  داء املهدددددددددارة للزيدددددددددادة العدديدددددددددة  طالددددددددد صدددددددددعوبة املهدددددددددارات وكلدددددددددة الوكدددددددددت املاصددددددددد  لكدددددددددل 

بدددددددي  عدددددددداد الوحددددددددة التعليميدددددددة  وسعكدددددددعليددددددج ارتدددددددل  الباحدددددددث ايجددددددداد الحلدددددددو  املناسدددددددبة عدددددددن طريدددددددا ادخددددددا  أسدددددددلوب الدددددددتعلم امل

(, ليددددددددددتمكن الطددددددددددالب مددددددددددن التعددددددددددر  كددددددددددالس روومبددددددددددالتإامن مددددددددددع التقنيددددددددددات االلكترونيددددددددددة الحديتددددددددددة وم  ددددددددددا املنصددددددددددة التعليميددددددددددة  

الحاسدددددددوب او االجهدددددددزة ال كيددددددددة واملشددددددداركة بدددددددي توجيددددددددج  علدددددددى التفاصددددددديل الدكيقدددددددة للمهددددددددارة املطلدددددددوب مددددددد  م  علمهدددددددا عددددددددن طريدددددددا

 واملشاركة مع الزمالء باملناكشة بي تفاصيل املهارة ودكائقها التفصيلية .ا سئلة الخاصة باملهارة 

بدددددددددي  علدددددددددم بعددددددددد  مهدددددددددارات  الكدددددددددالس رووموكددددددددد تحدددددددددددت أهددددددددددا  بدددددددددي التعدددددددددر  علدددددددددى تدددددددددلثير الدددددددددتعلم املقلدددددددددوب بمنصدددددددددة 

 .بالجمناستك الفني

والبعددددددددددددي, وعلدددددددددددى  واتبدددددددددددع الباحدددددددددددث املدددددددددددن   التجريبدددددددددددي بتصدددددددددددميم املجمدددددددددددوعتين املتكدددددددددددافئتين ذات االختبدددددددددددارين القبلدددددددددددي

لكدددددددددددل  طالددددددددددد ( 15وتدددددددددددم تقسددددددددددديم العيندددددددددددة علدددددددددددى مجمدددددددددددوعتين وبواكدددددددددددع   طالددددددددددد ( 30عيندددددددددددة البحدددددددددددث الرئيسدددددددددددة البدددددددددددالغ عدددددددددددددها  

, بدددددددددددي حدددددددددددين اتبعدددددددددددت املجموعدددددددددددة  الكدددددددددددالس روومبمنصدددددددددددة  عكدددددددددددوسمجموعدددددددددددة, وكدددددددددددد اتبعدددددددددددت املجموعدددددددددددة التجريبيدددددددددددة الدددددددددددتعلم امل

االن  دددددددداء مددددددددن تنفيدددددددد  مفددددددددردات هدددددددد ا الددددددددتعلم , اسددددددددتارجت الضددددددددابطة ا سددددددددلوب التعليمددددددددي املتبددددددددع مددددددددن مدددددددددرس املددددددددادة , وبعددددددددد 

 النتددددددددددائ  وتددددددددددم معالج  ددددددددددا بالوسددددددددددائل اوحصددددددددددائية املالئمددددددددددة ,توصددددددددددل البدددددددددداحتين  لددددددددددى مجموعددددددددددة مددددددددددن االسددددددددددتنتاجات وأهمهددددددددددا  ددددددددددي

 بي  علم بع  مهارات بالجمناستك الفني. كالس روومبمنصة  عكوسللتعلم امل
ع
 كبيرا

ع
 دورا

البددددددددددداحتين بتوصددددددددددديات عددددددددددددة مدددددددددددن أهمهددددددددددددا  دددددددددددي  ضدددددددددددرورة اعتمددددددددددداد الددددددددددددتعلم وبدددددددددددي ضدددددددددددوء هددددددددددد ه االسدددددددددددتنتاجات أو دددددددددددد ى 

 التلكيدددددددددددد علدددددددددددى  دخدددددددددددا  الدددددددددددتعلم كدددددددددددالس رووم  بمنصدددددددددددة عكدددددددددددوسامل
ع
بدددددددددددي  علدددددددددددم بعددددددددددد  مهدددددددددددارات بالجمناسدددددددددددتك الفندددددددددددي , وايضدددددددددددا

 بي أثناء الوحدات التعليمية بي  علم بع  مهارات بالجمناستك الفني.كالس رووم  بمنصة عكوسامل

 . classroom ,التعلم املعكوس :  الكلمات املفتاحية
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 لدى العبي كرة القدم التدريب على املهارات الذهنية وتأثيره على القلق التنافس ي

 

 3, م.د زهراء سعد عزاوي 2, م.م حيدر نزار جاووش1م.د سناء عبد األمير الخيكانيأ.
 الحلة, بابل, العراق 51001معية, كسم التربية البدنية وعلوم الرياضة, كلية املستقبل الجا 3, 2, 1

 

dr.sanaa@mustaqbal-college.edu.iq hayder@mustaqbal-college.edu.iq zahraa@mustaqbal-college.edu.iq 

 

 التنافسدد ي القلدا علددى وتدلثيره ال هنيدة املهددارات علدى التددري  بددين العالكدة طبيعددة بيدان الدى الحددالي البحدث   دد 

 كددان اسددتبيان (21) اسددترجا  تددم بابددل محاف ددة بددي كددرة القدددم العبددين مددن مجموعددة علددى اسددتبانة (22) توز)ددع تددم اذ

 املتسددابقين اسددتعداد مددد  بددي تقلدد  هنالددك ان الباحتددة الح ددت حيددث اسددتبانة (19) االحصددا ق للتحليددل م  ددا الصددالح

 املهددارات مددن مجموعددة املتسددابقين اكسدداب ان الباحتددة تفتددر  اذ التنافسدد ي القلددا بسددب  الرياضددية االحددداث خددال 

 اجددراء كبددل الالعبددين علددى اولددي بشددكل االسددتبيان تطبيددا وبعددد القلددا مسددتويات خفدد  الددى يددؤدي ان يمكددن ال هنيددة

 أداء علددى وسددلبي مبااددر بشددكل يددؤثر التنافسدد ي القلددا ان تبددين ال هنيددة املهددارات ب كسدداب م الخاصددة التدريبيددة البددرام 

 لددد  التنافسدد ي القلددا مسددتويات تافددي  تددم ال هنيددة املهددارات علددى التدددري  برنددام  مددن االن  دداء وبعددد املتسددابقين

 .اكل كلا مستويات لد  م كانت املشاركين املتسابقين ان الى النتائ  ااارت اذ املتسابقين

 .كرة القدم ,العبي ,القلا التنافس ي ,املهارات ال هنية :يةاملفتاحالكلمات 
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تي االخماد تأثير استخدام استراتيجية التعلم من أجل الفهم وفقا لتمرينات حركية منوعة في تعلم مهار 

 والتهديف بكرة القدم

 

 3م.م جعفر رضا سلمان,  2أ.د أسماعيل عبد زيد عاشور , 1عالء ماض ي دايش م.م
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية  - املستنصريةجامعة ال -العراق  1
 التربية االساسيةكلية  - املستنصريةجامعة ال -العراق  2
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية  -بغداد  جامعة -العراق  3

 

alaamadhe1@gmail.com  dr.ismail1975@gmail.com aafarreda2@gmail.com 

 

ال تدددددددددددزا  بحاجدددددددددددة اسدددددددددددتراتيجيات جديددددددددددددة  سددددددددددداعد علدددددددددددى  علدددددددددددم جميدددددددددددع الطدددددددددددالب وفدددددددددددا مسدددددددددددتوياو م العلميدددددددددددة , لددددددددددد ا 

ارتدددددددددل  البددددددددداحتون الددددددددددى اسدددددددددتادام اسدددددددددتراتيجية الددددددددددتعلم مدددددددددن اجددددددددددل الفهدددددددددم , فهدددددددددي عبددددددددددارة عدددددددددن طريقدددددددددة  علدددددددددديم و علدددددددددم بددددددددددي ان 

لجعددددددددل العمليددددددددة التعليميددددددددة اكاددددددددر واحددددددددد, حيددددددددث يشددددددددارك الطلبددددددددة مددددددددع التدر)سدددددددد ي بددددددددي ا نشددددددددطة و عتمددددددددد علددددددددى التفكيددددددددر السددددددددابر 

يسددددددددددرا وسددددددددددهولة, واسددددددددددتادم البدددددددددداحتون املددددددددددن   التجريبددددددددددي للمجدددددددددداميع املتكافئددددددددددة , وتمتددددددددددل مجتمددددددددددع البحددددددددددث بطددددددددددالب الصددددددددددف 

الندددددددددور  وعداديدددددددددةالرابددددددددع اعددددددددددادي بددددددددي تربيدددددددددة الكدددددددددرخ التالتددددددددة / وزارة التربيدددددددددة وتمتلددددددددت عيندددددددددة البحدددددددددث بطددددددددالب الصدددددددددف الرابددددددددع 

 (وحدددددددددددات8ريبيدددددددددة وضدددددددددابطة وتدددددددددم اجدددددددددراء االختبدددددددددارات القبليدددددددددة وبلغدددددددددت عددددددددددد الوحددددددددددات للبندددددددددين , وبتصدددددددددميم مجمدددددددددوعتين تج

بددددددددددأ تطبيدددددددددا الوحددددددددددات بتددددددددداري  وحددددددددددات(  عليميدددددددددة. حيدددددددددث  4ولكدددددددددل مهدددددددددارة   با سدددددددددبو وحددددددددددة(  عليميدددددددددة  2 عليميدددددددددة وبواكدددددددددع  

االختبددددددددددارات البعديددددددددددة وكددددددددددان العمددددددددددل بددددددددددي جميددددددددددع اكسددددددددددام الوحدددددددددددة التعليميددددددددددة وتددددددددددم اجددددددددددراء  24/12/2019 والددددددددددى 19/11/2019

ملعرفددددددددددة مسددددددددددتو  الددددددددددتعلم لددددددددددد  الطددددددددددالب وكانددددددددددت نتددددددددددائ  البحددددددددددث معنويددددددددددة بسددددددددددب  اسددددددددددتراتيجية الددددددددددتعلم مددددددددددن اجددددددددددل الفهددددددددددم , 

وتوصددددددددددل البدددددددددداحتون الددددددددددى ان اسددددددددددتادام اسددددددددددتراتيجية الددددددددددتعلم مددددددددددن اجددددددددددل الفهددددددددددم يسددددددددددهل عمليددددددددددة الددددددددددتعلم لدددددددددد ا ظهددددددددددرت فددددددددددروق 

جموعددددددددددة التجريبيدددددددددة بددددددددددي  علددددددددديم مهدددددددددارة االخمدددددددددداد وال  دددددددددديف بكددددددددددرة معنويدددددددددة بدددددددددين نتددددددددددائ  االختبدددددددددار القبلددددددددددي والبعددددددددددي لصدددددددددالح امل

القددددددددددم امدددددددددا التوصددددددددديات فكاندددددددددت التلكيدددددددددد علدددددددددى اسدددددددددتادام اسدددددددددتراتيجية الدددددددددتعلم مدددددددددن اجدددددددددل الفهدددددددددم بدددددددددي  علددددددددديم مهدددددددددارات كدددددددددرة 

 القدم االخر .

 . تمرينات حركية , التعلم من أجل الفهم :يةاملفتاحالكلمات 
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 املتقدمين بكرة قدم الصاالت الخاص والتصرف الخططي لالعبين أثر تمرينات )خاصة( في تطوير التحمل

 

 2, أ.د رافد عبد األمير1مساء عباس حسين
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية  -جامعة بابل  -العراق  2, 1

 

تكمدددددددددددن اهميدددددددددددة البحدددددددددددث بدددددددددددي اعدددددددددددداد تمريندددددددددددات خاصدددددددددددة بشدددددددددددكل علمدددددددددددي اذا يدددددددددددر  البددددددددددداحتين ان دددددددددددا تدددددددددددؤثر علدددددددددددى تطدددددددددددوير 

 التحمل الخ  والتصر  الخططق لالعبين املتقدمين بكرة كدم الصاالت .

مددددددددددن خددددددددددال  خبددددددددددرة البدددددددددداحتين واطالعهددددددددددم علددددددددددى مسددددددددددتويات ماتلفددددددددددة وجددددددددددد مددددددددددن الضددددددددددروري أمااااااااااا مشااااااااااكلة البحاااااااااا  :

وير التحمدددددددددل الخدددددددددا  وال دددددددددي تمكدددددددددن الالعددددددددد  مدددددددددن االداء بصدددددددددورة مسدددددددددتمرة وبشدددددددددكل جيدددددددددد اسدددددددددتادام تمريندددددددددات خاصدددددددددة لتطددددددددد

  طو  فترة ممكنة ومستو  اداء ثابت كدر االمكان .

واتبددددددددددع البدددددددددداحتين املددددددددددن   التجريبددددددددددي بتصددددددددددميم املجمددددددددددوعتين املتكددددددددددافئتين ذات االختبددددددددددارين القبلددددددددددي والبعدددددددددددي , وعلددددددددددى 

( ,اذا تددددددددم تقسددددددددمي م 2020-2019يمتلددددددددون نددددددددادي نفدددددددد  الوسدددددددد  للعددددددددام   (العبددددددددا16 عينددددددددة البحددددددددث الرئيسددددددددية البددددددددالغ عددددددددددها 

علددددددددى مجمدددددددددوعتين بالتسددددددددداوي بطريقدددددددددة عشدددددددددوائية وبلسدددددددددلوب القرعددددددددة , واتبعدددددددددت املجموعدددددددددة التجريبيدددددددددة التمريندددددددددات الخاصدددددددددة , 

بدددددددددي حدددددددددين اتبعدددددددددت املجموعدددددددددة الضدددددددددابطة االسدددددددددلوب املتبدددددددددع مدددددددددن كبدددددددددل املددددددددددرب , وتدددددددددم اجدددددددددراء عمليدددددددددة التكدددددددددافؤ بدددددددددي االختبدددددددددارات 

لقبليددددددددددددة للمهددددددددددددارات االساسددددددددددددية والتصددددددددددددر  الخططددددددددددددق , ومددددددددددددن ثددددددددددددم تنفيدددددددددددد  مفددددددددددددردات التمرينددددددددددددات الخاصددددددددددددة علددددددددددددى املجموعددددددددددددة ا

( 24( , وبلدددددددددغ عددددددددددد الوحددددددددددات الكليدددددددددة  3( اسدددددددددابيع , وعددددددددددد الوحددددددددددات بدددددددددي االسدددددددددبو   8التجريبيدددددددددة ضدددددددددمن مددددددددددة اسدددددددددتغركت  

ت التمرينددددددددددددات الخاصددددددددددددة , تددددددددددددم اجددددددددددددراء دكيقددددددددددددة للواحدددددددددددددة وبعددددددددددددد االن  دددددددددددداء مددددددددددددن تنفيدددددددددددد  مفددددددددددددردا (90وحدددددددددددددة تدريبيددددددددددددة وبددددددددددددزمن  

االختبددددددددددددارات البعديددددددددددددة علددددددددددددى مجمدددددددددددددوع ي البحددددددددددددث الضددددددددددددابطة والتجريبيدددددددددددددة وبددددددددددددال رو  واالحددددددددددددوا  نفسدددددددددددددها ال ددددددددددددي جددددددددددددرت في دددددددددددددا 

 االختبارات القبلية .

وبعدددددددددددددد اسدددددددددددددتاراج النتدددددددددددددائ  ومعالج  دددددددددددددا بالوسدددددددددددددائل االحصدددددددددددددائية املالئمدددددددددددددة , توصدددددددددددددل البددددددددددددداحتين الدددددددددددددى مجموعدددددددددددددة مدددددددددددددن 

تحمددددددددددل  –ت الخاصددددددددددة اكادددددددددر فاعليددددددددددة وافضدددددددددلية بددددددددددي تطدددددددددوير اندددددددددوا  التحمددددددددددل الخدددددددددا   تحمددددددددددل كدددددددددوة االسدددددددددتنتاجات , التمريندددددددددا

.حيدددددددددددث او ددددددددددد ى البددددددددددداحتين علدددددددددددى اعتمددددددددددداد التمريندددددددددددات الخاصدددددددددددة بدددددددددددي تطدددددددددددوير اندددددددددددوا  التحمدددددددددددل الخدددددددددددا  (تحمدددددددددددل اداء –سدددددددددددرعة 

 والتصر  الخططق واملهارات االساسية لالعبين املتقدمين بكرة كدم الصاالت .

 . التصر  الخططق , خاصةتمرينات  : يةاملفتاحالكلمات 
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درجة امتالك مدرس ي التربية الرياضية للكفاءة املعرفية في تكنولوجيا التعليم االلكتروني باملرحلة 

 الثانوية لتربية بغداد الكرخ الثانية

 

 رعد عبد الكاظم جوادم.د 

 الكرخ التانية تربية بغدادلاملديرية العامة  -وزارة التربية  -العراق 

 

Raad.a63@yahoo.com 

 

بدددددددددي ظدددددددددل أنتشدددددددددار جائحدددددددددة كوروندددددددددا ال دددددددددي  عطلدددددددددت علدددددددددى  ثرهدددددددددا ماتلدددددددددف املؤسسدددددددددات التعليميدددددددددة بدددددددددي العدددددددددالم, غيدددددددددر أن 

الدددددددبع  مددددددددن هددددددد ه املؤسسددددددددات لدددددددم تتددددددددلثر وظدددددددل التعلدددددددديم مسدددددددتمرا ب ددددددددا, ن دددددددرا ملددددددددا تمتلكدددددددج مددددددددن ن دددددددام  عليمددددددددي مدددددددرن اسددددددددتطا  

م االلكترونددددددددق, وذلددددددددك مددددددددن خددددددددال  و يئددددددددة بيئددددددددة يالتكنلوجيددددددددا بددددددددي اسددددددددتمرارية العمليددددددددة التعليميددددددددة فيمددددددددا يسددددددددمى بددددددددالتعلتوظيددددددددف 

 عليميدددددددددددددددة افتراضدددددددددددددددية, تتددددددددددددددديت للعمليدددددددددددددددة التعليميدددددددددددددددة االسدددددددددددددددتمرار دون أي خلدددددددددددددددل يددددددددددددددد كر, ومدددددددددددددددن هندددددددددددددددا ت هدددددددددددددددر أهميدددددددددددددددة الدددددددددددددددتعلم 

تجعلددددددددج البددددددددديل ا كاددددددددر مالءمددددددددة لتالبددددددددي االلكترونددددددددق كضددددددددرورة تفرضددددددددها جائحددددددددة كورونددددددددا وذلددددددددك ملددددددددا يمتدددددددداز بددددددددج مددددددددن خصددددددددائ  

 .تبعات جائحة كورونا وأضرارها على العملية التعليمية

بدددددددددي العمليددددددددة التعليميدددددددددة أصدددددددددبت ضددددددددرورة ملحدددددددددة تفدددددددددر   والتعلدددددددديم االلكتروندددددددددق التكنولوجيدددددددددة تقنيددددددددداتان اسددددددددتادام 

قيقهددددددا, ليكددددددون التركيددددددإ علددددددى  حددددددداث نقلددددددة نوعيددددددة بددددددي ا هدددددددا  ال ددددددي  سددددددعى تلددددددك البددددددرام   لددددددى تح املدددددددرسعلددددددى بددددددرام   عددددددداد 

اكتسدددددددددددداب مجموعددددددددددددة مددددددددددددن املهددددددددددددارات ال ددددددددددددي تتطلب ددددددددددددا الحيدددددددددددداة بددددددددددددي هدددددددددددد ا العصددددددددددددر, وم  ددددددددددددا مهددددددددددددارات الددددددددددددتعلم الدددددددددددد ا ق , ومهددددددددددددارات 

املعلوماتيددددددددة ومددددددددا تتضدددددددددمنج مددددددددن مهدددددددددارات التعامددددددددل مدددددددددع املسددددددددتحدثات التكنولوجيددددددددة, وتوظيفهدددددددددا بددددددددي العمليدددددددددة التعليميددددددددة ح دددددددددى 

القدددددددددددددرة علددددددددددددى القيددددددددددددام بددددددددددددا دوار والوظدددددددددددددائف الجديدددددددددددددة ال ددددددددددددي تتناسدددددددددددد  مددددددددددددع تلدددددددددددددك  مدددددددددددددرس التربيددددددددددددة الرياضددددددددددددديةيكددددددددددددون لددددددددددددد  

 . التطورات

مدرالددددددددددددد ي التربيدددددددددددددة الرياضدددددددددددددية للكفددددددددددددداءة املعرفيدددددددددددددة بدددددددددددددي فالهدددددددددددددد  مدددددددددددددن البحدددددددددددددث هدددددددددددددو الكشدددددددددددددف عدددددددددددددن مدددددددددددددد  امدددددددددددددتالك 

 لتربية بغداد الكرخ التانية . للدراسة التانوية تكنولوجيا التعليم االلكترونق

 التربيةمدرالددددددددددددددددددددددددددددددددددد ي  من البحثوتكدددددددددددددددددددددددددددددددددددون مجتمدددددددددددددددددددددددددددددددددددع  المسحق بلسلوبج صفقالو المنه  اسددددددددددددددددددددددددددددددددددتادم الباحدددددددددددددددددددددددددددددددددددث

( 62( مددددددددددرس ومدرسدددددددددة وادددددددددملت علدددددددددى  100التدددددددددانوي لتربيدددددددددة الكدددددددددرخ التانيدددددددددة , بلدددددددددغ مجتمدددددددددع البحدددددددددث   التعليم بددددددددديالرياضدددددددددية 

( مدددددددددددددرس مدرسددددددددددددة 40( مدرسددددددددددددة تددددددددددددم اختيددددددددددددارهم بالطريقددددددددددددة العشددددددددددددوائية , تددددددددددددم تقسدددددددددددديمهم الددددددددددددى عينددددددددددددة البندددددددددددداء  38 مدددددددددددددرس و

 ( مدرس ومدرسة.60حث  وعينة الب

 وأظهددددددددددددددرت النتددددددددددددددائ  علددددددددددددددى استحصددددددددددددددا  موافقددددددددددددددةبصددددددددددددددورتج االوليددددددددددددددة  ( فقددددددددددددددرة33مكونددددددددددددددة مددددددددددددددن   اسددددددددددددددتبانة فق تمتلت

واجريددددددددددددددددددددددت  (1وكمددددددددددددددددددددددا مورددددددددددددددددددددددح بددددددددددددددددددددددي ملحددددددددددددددددددددددا  وانوباعاتهم أجوبتهم وأاذ لألساتذة موجهة ( فقددددددددددددددددددددددرة25علددددددددددددددددددددددى   الخبددددددددددددددددددددددراء

هندددددددددداك ضددددددددددعف بدددددددددددي درجددددددددددة امددددددددددتالك مدرالددددددددددد ي التربيددددددددددة الرياضدددددددددددية وخلدددددددددد  الباحددددددددددث  لدددددددددددى أن  التحلدددددددددديالت االحصددددددددددائية الالزمدددددددددددة

مدددددددددددرس التربيددددددددددة  ال يعتمدددددددددددم اولكترونددددددددددق بلدواو ددددددددددا املاتلفددددددددددة بددددددددددالتعليم التددددددددددانوي , و يكفدددددددددداءة املعرفيددددددددددة بددددددددددي تكنولوجيددددددددددا التعلددددددددددلل

, وبددددددددددي ضددددددددددوء الدراسددددددددددة ومددددددددددا ادت اليددددددددددج النتددددددددددائ  كدددددددددددم الباحددددددددددث عدددددددددددد مددددددددددن  التعلم اولكترونددددددددددقبددددددددددعلددددددددددى التدددددددددددر)س  الرياضددددددددددية

 وصيات.الت

 .ةالتانوي املرحلة التربية الرياضية ,م االلكترونق , ي: الكفاءة املعرفية, تكنولوجيا التعل الكلمات املفتاحية
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 للشباب متر 400 عدو وإنجاز القوة املميزة بالسرعة فيخاصة  بدنية تمرينات أثر
 

 4, هبة عيدان عبد علي3جاووش, م.م حيدر نزار 2, م.د رضا عبد الحسين هادي1زهراء سعد عزاوي م.د 
 كسم التربية البدنية وعلوم الرياضة -كلية املستقبل الجامعة  -العراق  4, 3, 2, 1

 

zahraa@mustaqbal-college.edu.iq hayder@mustaqbal-college.edu.iq hebaedan@mustaqbal-college.edu.iq 

 

,  م400 عدددددددددو فعاليددددددددة بددددددددي االنجدددددددداز تطددددددددوير علددددددددى القددددددددوة املميددددددددإة بالسددددددددرعة صددددددددفة اهميددددددددة بددددددددي تكمددددددددن البحددددددددث اهميددددددددة

 بعددددددددددد سدددددددددرعتج معدددددددددد  يدددددددددناف  اذ ن ايددددددددددة ال مدددددددددا  لدددددددددى القصدددددددددو   بسدددددددددرعتج االحتفددددددددددا  يسدددددددددتطيع ال العدددددددددداء  ن الواردددددددددح ومدددددددددن

 فددددددددددلن لدددددددددد لك,  م400و م200 عدددددددددددا ق عنددددددددددد بوضددددددددددوح الحالددددددددددة هدددددددددد ه وت هددددددددددر التعدددددددددد  عامددددددددددل لتدددددددددددخل نتيجددددددددددة معينددددددددددة مسددددددددددافة

 مشدددددددداهدة خدددددددال  مدددددددن البحدددددددث مشدددددددكلة وتكمدددددددن.  م400 عددددددددو فعاليدددددددة انجدددددددداز بدددددددي الواردددددددح ا ثدددددددر الهددددددد السدددددددرعةب القدددددددوة املميدددددددإة

  كادددددددر ا خيدددددددرة االمتدددددددار بددددددي تراجدددددددع هنددددددداك لددددددوح  حدددددددرة متدددددددر 400 لفعاليددددددة واملنافسدددددددات السدددددددباكات مددددددن العديدددددددد الدددددددى ون البدددددداحت

 بددددددددي لالرتقدددددددداء خاصددددددددة تمرينددددددددات وضددددددددع بددددددددي الخددددددددو  ون البدددددددداحت فارتددددددددل السددددددددرعة بمسددددددددتو   الحفددددددددا  وعدددددددددم الشددددددددباب العدددددددددائيين

 . حرة متر 400 عدو لعدا ق االنجاز وتحسين النتائ  أفضل على الحصو   بغية السرعة تحمل

 للشدددددددباب متدددددددر 400 عددددددددو وانجددددددداز القدددددددوة املميدددددددإة بالسدددددددرعة تطدددددددوير بدددددددي خاصدددددددة تمريندددددددات  عدددددددداد الدددددددى البحدددددددث و  دددددددد 

 متدددددددددر 400 عددددددددددو وانجددددددددداز القدددددددددوة املميدددددددددإة بالسدددددددددرعة علدددددددددى العددددددددددائين كابليدددددددددة ریتطدددددددددو  بدددددددددي الخاصدددددددددة التمريندددددددددات تدددددددددلثير ومعرفدددددددددة. 

 . للشباب

 طبيعددددددددددددة ملالئمددددددددددددة والبعدددددددددددددي القبلددددددددددددي االختبددددددددددددار ذات الواحدددددددددددددة للمجموعددددددددددددة التجريبددددددددددددي املددددددددددددن   ون البدددددددددددداحت واسددددددددددددتادم

 . البحث

 وعدددددددددددددها للشدددددددددددباب متدددددددددددر 400 عددددددددددددو لفعاليدددددددددددة بابدددددددددددل محاف دددددددددددة أنديدددددددددددة بالعبدددددددددددي البحدددددددددددث مجتمدددددددددددع ون البددددددددددداحت وحددددددددددددد

  ادددددددداركوا ممددددددددن( أنديددددددددة خمسددددددددة 
ع
( 10  عددددددددددهم والبددددددددالغ القددددددددو    لعدددددددداب املركددددددددزي  االتحدددددددداد أكامهددددددددا ال ددددددددي البطددددددددوالت بددددددددي رسددددددددميا

 . عداء

 الحقيبدددددددددددددددة واواسدددددددددددددددتادم م400 عددددددددددددددددو االنجددددددددددددددداز واختبدددددددددددددددار اختبدددددددددددددددار القدددددددددددددددوة املميدددددددددددددددإة بالسدددددددددددددددرعة ون البددددددددددددددداحت واجدددددددددددددددر  

 . والبعدية القبلية االختبارات نتائ  الستاراج spss االحصائية

 : االتية باالستنتاجات البحث وخرج

  القوة املميإة بالسرعة . بي وارح تطورا التدريبي املن   احدث 1

  منوعة بمسافات التدريبي املن   احدث 2
ع
 .م400عدو االنجاز اختبار بي تطورا

 : باال ق ون الباحت واو  ى

 . ا خر   الفئات لجميع املنوعة الشدد بطريقة التدريبات ه ه استادام 1

 . أخر   فعاليات على التدريبات ه ه  جراء 2

 م400 نجاز , القوة املميإة بالسرعة , : تمرينات بدنية خاصة  الكلمات املفتاحية
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 تأثير النمذجة الحية في تعلم بعض مهارات كرة القدم لطالب الصف الثاني املتوسط

 

 2م.د حيدر عبد الرزاق نوري, 1ا.م.د سيف عالء ناجي

 كلية االعالم -الجامعة العراكية  -العراق  1
 املديرية العامة لتربية الكرخ التانية -التربية  وزارة -العراق  2

 

saifalbldawy@gmail.com 

 

 شدددددددددددكل اسددددددددددددتراتيجية النم جددددددددددددة أهميدددددددددددة بددددددددددددي عمليددددددددددددة التعلدددددددددددديم, ونحتددددددددددداج للتقردددددددددددد ي عددددددددددددن تلثيرهدددددددددددا بددددددددددددي  علددددددددددددم بعدددددددددددد  

مهدددددددارات لعبدددددددة كدددددددرة القددددددددم, ويكدددددددون ذلدددددددك مدددددددن خدددددددال  اسدددددددتادام احدددددددد أادددددددكا  اسدددددددتراتيجية النم جدددددددة و دددددددي النم جدددددددة الحيدددددددة 

البحددددددددددث  لدددددددددى التعددددددددددر  علدددددددددى تددددددددددلثير النم جدددددددددة الحيددددددددددة بدددددددددي  علددددددددددم بعددددددددد  مهددددددددددارات لعبدددددددددة كددددددددددرة القددددددددددم للطددددددددددالب, وتددددددددددم  , و  دددددددددد 

 مدددددددددن املنت مدددددددددين بدددددددددي الصدددددددددف التدددددددددانق املتوسددددددددد  وبلعمدددددددددار 20اسدددددددددتادام املدددددددددن   التجريبدددددددددي , وادددددددددملت عيندددددددددة البحدددددددددث  
ع
( طالبدددددددددا

( طددددددددددددالب, وأو دددددددددددد ى 10تضددددددددددددم   ( سددددددددددددنة, بددددددددددددي متوسددددددددددددطة خالددددددددددددد بددددددددددددن الوليددددددددددددد للبنددددددددددددين, وكددددددددددددل مجموعددددددددددددة14 – 13تتددددددددددددراوح بددددددددددددين  

الباحددددددددث باسددددددددتادام النم جددددددددة الحيددددددددة بددددددددي  علددددددددم املهددددددددارات ملددددددددا لهددددددددا مددددددددن أهميددددددددة كبيددددددددرة بددددددددي عمليددددددددة ايصددددددددا  املعلومددددددددات بشددددددددكل 

 صحيت وزيادة التفاعل للمتعلمين.

 .كرة القدم  ,النم جة الحية :  الكلمات املفتاحية
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الرياضية للمدارس الثانوية في محافظة النجف  الضغو  املهنية وعالقتها بالتردد النفس ي ملدرس ي التربية

 االشرف

 

 3د بشار عبود فاضل.م,  2أ.م.د محسن محمد حسن األسدي, 1أ.م.د علي محمد جواد الصائغ
 البدنية وعلوم الرياضةكسم التربية  -للبنات كلية التربية  - جامعة الكوفة -العراق  1
 البدنية وعلوم الرياضةالتربية كلية  - جامعة الكوفة -العراق  3, 2

 

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

 

التانويدددددددددة بدددددددددي محاف دددددددددة اعدددددددددداد مقيددددددددداس الضدددددددددغوو املهنيدددددددددة ملدرالددددددددد ي التربيدددددددددة الرياضدددددددددية للمددددددددددارس  أهددددددددددا  البحدددددددددث

النجددددددددددف االاددددددددددر . التعددددددددددر  علددددددددددى الضددددددددددغوو املهنيددددددددددة والتددددددددددردد النفسدددددددددد ي ملدرالدددددددددد ي التربيددددددددددة الرياضددددددددددية للمدددددددددددارس التانويددددددددددة بددددددددددي 

محاف دددددددددة النجددددددددددف االاددددددددددر . التعددددددددددر  علددددددددددى العالكددددددددددة بددددددددددين الضدددددددددغوو املهنيددددددددددة والتددددددددددردد النفسدددددددددد ي ملدرالدددددددددد ي التربيددددددددددة الرياضددددددددددية 

 للمدارس التانوية بي محاف ة النجف االار .

اسددددددددددتادم الباحتدددددددددددان املددددددددددن   الوصدددددددددددفق باالسددددددددددلوب املسدددددددددددتي والعالكددددددددددات االرتباطيدددددددددددة ملالئمتددددددددددج وطبيعدددددددددددة البحددددددددددث تدددددددددددم 

تحديددددددددد مجتمددددددددع البحددددددددث مددددددددن مدرالدددددددد ي التربيددددددددة الرياضددددددددية للمدددددددددارس التانويددددددددة بددددددددي محاف ددددددددة النجددددددددف االاددددددددر  والبددددددددالغ عدددددددددد 

( مدرسدددددددددا 40ار عيندددددددددة البحدددددددددث والبالغدددددددددة  ( مدرسدددددددددا للتربيدددددددددة الرياضدددددددددية مدددددددددوزعين علدددددددددى املددددددددددارس التانويدددددددددة وتدددددددددم اختيددددددددد50هدددددددددم  

%(. تددددددددددم االعتمدددددددددداد علددددددددددى كائمددددددددددة الضددددددددددغوو املهنيددددددددددة املعدددددددددددة مددددددددددن كبددددددددددل محمددددددددددد حسددددددددددن عددددددددددالوي اسددددددددددتادم 80بنسددددددددددبة مئويددددددددددة  

ظهدددددددددددر مدرالددددددددددد ي التربيدددددددددددة الرياضدددددددددددية للمددددددددددددارس  للباحدددددددددددث فدددددددددددراس حسدددددددددددن عبدددددددددددد الحسدددددددددددين للتدددددددددددردد النفسددددددددددد ي الباحتدددددددددددان مقيددددددددددداس

ممدددددددددددا كلدددددددددددل مدددددددددددن التدددددددددددردد النفسددددددددددد ي اتجددددددددددداه  منافضدددددددددددةبضدددددددددددغوو مهنيدددددددددددة  التانويدددددددددددة بدددددددددددي محاف دددددددددددة النجدددددددددددف االادددددددددددر  بتمدددددددددددتعهم

الواجبددددددددددات واالعمددددددددددا  املكلفددددددددددين ب ددددددددددا. ظهددددددددددر مدرالدددددددددد ي التربيددددددددددة الرياضددددددددددية للمدددددددددددارس التانويددددددددددة بددددددددددي محاف ددددددددددة النجددددددددددف االاددددددددددر  

ظددددددداهرة التدددددددردد النفسددددددد ي اتجددددددداه الواجبدددددددات وجدددددددود عالكدددددددة ارتبددددددداو معنويدددددددة طرديدددددددة بدددددددين الضدددددددغوو املهنيدددددددة والتدددددددردد  بانافدددددددا 

 لد  مدرال ي التربية الرياضية للمدارس التانوية بي محاف ة النجف االار . يالنفس 

 . نفس يالتردد ال ,الضغوو املهنية :  الكلمات املفتاحية
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تأثير استراتيجية البطاقات املروحية في خفض االخفاق املعرفي وتعلم مهارة استقبال االرسال بالكرة 

 الطائرة للطالبات

 

 3أ.د ناهدة عبد زيد الدليمي,  2عبد هللاأ.م.د شهلة أحمد , 1الشيخلي ملى سمير حمودي أ.د
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات - جامعة بغداد -العراق  1
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة صالح الدين  -العراق  2
 ةة التربية البدنية وعلوم الرياضكلي - جامعة بابل -العراق  3

 

 عددددددددددن التعددددددددددر  علددددددددددى تددددددددددلثير اسددددددددددتراتيجية 
ع
هددددددددددد  البحددددددددددث بددددددددددي  عددددددددددداد مقيدددددددددداس االخفدددددددددداق املعربددددددددددي للطالبددددددددددات , فضددددددددددال

البطاكدددددددددات املروحيدددددددددة بدددددددددي خفددددددددد  االخفددددددددداق املعربدددددددددي و علدددددددددم مهدددددددددارة اسدددددددددتقبا  االرسدددددددددا  بدددددددددالكرة الطدددددددددائرة للطالبدددددددددات, واتبعدددددددددت 

( طالبددددددددددة مددددددددددن طالبددددددددددات 60حددددددددددث البددددددددددالغ عددددددددددددها الباحتددددددددددات املددددددددددن   التجريبددددددددددي بتصددددددددددميم املجمددددددددددوعتين املتكددددددددددافئتين لعينددددددددددة الب

الخدددددددامس اعددددددددادي بدددددددي مدرسدددددددة الشدددددددع  للبندددددددات بدددددددي محاف دددددددة بغدددددددداد, وتدددددددم تقسددددددديم عيندددددددة البحدددددددث  لدددددددى مجمدددددددوعتين  حدددددددداها 

( طالبددددددددددددة, واسددددددددددددتعملت الباحتددددددددددددات ا دوات وا جهددددددددددددزة املالئمددددددددددددة لتطبيددددددددددددا مفددددددددددددردات 30تجريبيددددددددددددة وا خددددددددددددر  ضددددددددددددابطة وبواكددددددددددددع  

 عدددددددددددن
ع
اعتمددددددددددداد مقيددددددددددداس االخفددددددددددداق املعربدددددددددددي, وكامدددددددددددت الباحتدددددددددددات بددددددددددد جراء االختبدددددددددددارات القبليدددددددددددة  الوحددددددددددددات التعليميدددددددددددة, فضدددددددددددال

ملتغيددددددددرات البحددددددددث  االخفدددددددداق املعربددددددددي ومهددددددددارة اسددددددددتقبا  االرسددددددددا  بددددددددالكرة الطائرة(,وبعدددددددددها تددددددددم تنفيدددددددد  مفددددددددردات اسددددددددتراتيجية 

( 6ا سددددددددددبو , وبمجمددددددددددو  كلددددددددددي ( وحدددددددددددتين بددددددددددي 2( أسددددددددددابيع, وبعدددددددددددد  3البطاكددددددددددات املروحيددددددددددة علددددددددددى املجموعددددددددددة التجريبيددددددددددة ملدددددددددددة 

( دكيقدددددددددة, وبعدددددددددد ان  ددددددددداء الوحددددددددددات التعليميدددددددددة, أجريدددددددددت 45وحددددددددددات  عليميدددددددددة, بدددددددددي حدددددددددين كدددددددددان زمدددددددددن الوحددددددددددة التعليميدددددددددة هدددددددددو 

 االخفدددددددداق املعربددددددددي اسددددددددتقبا  االرسددددددددا  بددددددددالكرة الطددددددددائرة(, وبعددددددددد اسددددددددتاراج البيانددددددددات  االختبددددددددارات البعديددددددددة ملتغيددددددددرات البحددددددددث

لنتدددددددائ  ال دددددددي تدددددددم التوصدددددددل  لي دددددددا, توصدددددددلت الباحتدددددددات  لدددددددى اسدددددددتنتاجات عددددددددة كدددددددان أهمهدددددددا, ومعالج  دددددددا  حصدددددددائيا وعلدددددددى ضدددددددوء ا

 ن السددددددددددتراتيجية البطاكددددددددددات املروحيددددددددددة دور فعددددددددددا  بددددددددددي خفدددددددددد  االخفدددددددددداق املعربددددددددددي و علددددددددددم مهددددددددددارة اسددددددددددتقبا  االرسددددددددددا  بددددددددددالكرة 

 عددددددددددددن تفدددددددددددوق املجموعددددددددددددة التجريبيدددددددددددة ال ددددددددددددي اسدددددددددددتعملت اسددددددددددددتراتيجية البطاكدددددددددددات
ع
املروحيددددددددددددة علددددددددددددى  الطدددددددددددائرة للطالبددددددددددددات, فضدددددددددددال

املجموعدددددددة الضددددددددابطة ال ددددددددي  علمدددددددت بدددددددداملن   املتبددددددددع,, وبددددددددي ضدددددددوء هدددددددد ه االسددددددددتنتاجات أوصدددددددت الباحتددددددددات بضددددددددرورة اعتمدددددددداد  ن 

 عددددددددددن  جددددددددددراء اختبددددددددددارات دوريددددددددددة 
ع
السددددددددددتراتيجية البطاكددددددددددات املروحيددددددددددة بددددددددددي الوحدددددددددددات التعليميددددددددددة ملددددددددددادة الكددددددددددرة الطددددددددددائرة ,فضددددددددددال

 ملعربي للطالبات.للقدرات العقلية والنفسية وم  ا االخفاق ا

 , االخفاق املعربي , استقبا  االرسا   , البطاكات املروحية : االستراتيجية الكلمات املفتاحية
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لفعالية واملستوى الرقمي  املراحل الفنيةوتحسن تأثير تمرينات خاصة باستخدام ادوات مساعدة في تعلم 

 حواجز للطالبتر م 110ركض 

 

 3, مصطفى احمد عبد االمير 2أ.د مخلد محمد الياسري  , 1أ د احمد عبد االمير حمزة
 ةة التربية البدنية وعلوم الرياضكلي - جامعة بابل -العراق  3, 2, 1

 

phy.ahmed.a.h@uobabylon.edu.iq 

 

متدددددددددددددر  110لفعاليدددددددددددددة ركددددددددددددد  ادوات مسددددددددددددداعدة  تكمدددددددددددددن اهميدددددددددددددة البحدددددددددددددث بدددددددددددددي اعدددددددددددددداد تمريندددددددددددددات خاصدددددددددددددة بلسدددددددددددددتادام

الددددددددرك  مددددددددن الحدددددددداجز  –اجتيدددددددداز الحددددددددواجز و الددددددددرك  بي  مددددددددا  –الددددددددرك  مددددددددن خدددددددد  البدايددددددددة و لغايددددددددة الحدددددددداجز االو  حددددددددواجز 

 االخير الى خ  ال  اية .

الدراسددددددددددة االوليددددددددددة  اطددددددددددال  البدددددددددداحتين علددددددددددى مسددددددددددتو  اداء طددددددددددالب امددددددددددا عددددددددددن مشددددددددددكلة البحددددددددددث فتركددددددددددزت : مددددددددددن خددددددددددال 

حددددددددددواجز وجدددددددددددوا هندددددددددداك صددددددددددعوبات بددددددددددي  علددددددددددم املراحددددددددددل الفنيددددددددددة لهدددددددددد ه الفعاليددددددددددة, وبالتددددددددددالي ضددددددددددعف املسددددددددددتو  م  110لفعاليددددددددددة 

تبلددددددددورت كناعددددددددات وارددددددددحة بوجددددددددود ضددددددددعف  الركمددددددددي للطددددددددالب. ومددددددددن خددددددددال  اطددددددددال  البدددددددداحتين علددددددددى هدددددددد ه املشددددددددكلة و تدارسددددددددها

سددددددددتو  الركمددددددددي للطددددددددالب تحسددددددددن املم حددددددددواجز وعدددددددددم القدددددددددرة علددددددددى 110لفعاليددددددددة وارددددددددح بددددددددي  علددددددددم الطددددددددالب للمراحددددددددل الفنيددددددددة 

وتحسدددددددن .وذلدددددددك الن الفعاليدددددددة  دددددددي مدددددددن الفعاليدددددددات الصدددددددعبة وال دددددددي تحتددددددداج الدددددددى تكنيدددددددك عدددددددالي ومدددددددتقن مدددددددن اجدددددددل تطدددددددور االداء 

 .املستو  الركمي

 بددددددددددددي  علددددددددددددم االدوات املسدددددددددددداعدة باسددددددددددددتادامالتعددددددددددددر  علددددددددددددى تددددددددددددلثير التمرينددددددددددددات الخاصددددددددددددة  وكددددددددددددد هددددددددددددد  البحددددددددددددث الددددددددددددى :

وكدددددددددد لك التعددددددددددر  علددددددددددى افضددددددددددلية الفددددددددددروق  للطددددددددددالب.م حددددددددددواجز  110لفعاليددددددددددة  كمددددددددددياملراحددددددددددل الفنيددددددددددة واملسددددددددددتو  الر  وتحسددددددددددن

 للطالبم حواجز  110لفعالية  وتحسن املراحل الفنيةبي  علم بين املجموعتين الضابطة والتجريبية 

املددددددددددددددددن   التجريبددددددددددددددددي بلسددددددددددددددددلوب املجمددددددددددددددددوعتين الضددددددددددددددددابطة والتجربددددددددددددددددة ذات االختبددددددددددددددددار القبلددددددددددددددددي  ون واسددددددددددددددددتادم البدددددددددددددددداحت

, وتدددددددم تحددددددددد مجتمدددددددع البحدددددددث بطدددددددالب املرحلدددددددة التانيدددددددة بدددددددي كليدددددددة التربيدددددددة البدنيدددددددة وعلدددددددوم  وطبيعدددددددة املشدددددددكلة والبعددددددددي ملالئمدددددددة

( طالددددددددد  , وعلددددددددددى هددددددددد ا ا سدددددددددداس تددددددددددم 186م( , والبددددددددددالغ عددددددددددددهم  2021 – 2020الرياضدددددددددة / جامعددددددددددة بابدددددددددل للعددددددددددام الدراالددددددددد ي  

( طالدددددددددد  30الدددددددددد  عينددددددددددة تجريبيددددددددددة و  ( ط30( طالدددددددددد  , تددددددددددم تقسدددددددددديمهم  لددددددددددى مجمددددددددددوعتين  60اختيددددددددددار عينددددددددددة البحددددددددددث وبواكددددددددددع  

 عينة ضابطة بالطريقة العشوائية البسيطة .

امددددددددا عددددددددن اهددددددددم االسددددددددتنتاجات فكانددددددددت : للتمرينددددددددات الخاصددددددددة باسددددددددتادام أدوات مسدددددددداعدة أثددددددددر وارددددددددح وحقيقددددددددق بدددددددددي 

, كدددددددد لك ظهددددددددرت فددددددددروق وارددددددددحة بددددددددين  وتحسددددددددن املسددددددددتو  الركمددددددددي متددددددددر حددددددددواجز  110 علددددددددم الطددددددددالب املراحددددددددل الفنيددددددددة لددددددددرك  

متددددددددددددر  110فعاليددددددددددددة ركدددددددددددد  وتحسددددددددددددن املسددددددددددددتو  الركمددددددددددددي لاملراحددددددددددددل الفنيددددددددددددة  املجمددددددددددددوعتين  الضددددددددددددابطة والتجريبيددددددددددددة( بددددددددددددي  علددددددددددددم

 حواجز ولصالح املجموعة التجريبية .

بددددددددي حددددددددين كانددددددددت اهددددددددم التوصدددددددديات  ددددددددي : مددددددددن الضددددددددروري اسددددددددتادام التمرينددددددددات الخاصددددددددة مددددددددع ا دوات املسدددددددداعدة بددددددددي 

الب املراحددددددددل الفنيددددددددة بفعاليددددددددة ركدددددددد  الحددددددددواجز , ملددددددددا لهددددددددا تددددددددلثير وارددددددددح وملمددددددددوس مددددددددن خددددددددال  مددددددددا أظهددددددددرت نتددددددددائ   علدددددددديم الطدددددددد

ضددددددددرورة التلكيددددددددد علددددددددى كدددددددد لك البحدددددددث , التلكيددددددددد علددددددددى مبدددددددددا التكددددددددرار بددددددددي التمرينددددددددات مدددددددع االجهددددددددزة واالدوات لددددددددد  الفعاليددددددددة , 

الحركددددددددق لددددددددألداء الفنددددددددي وعبددددددددر مراحلهددددددددا االربعددددددددة  متددددددددر مددددددددن خددددددددال  التحليددددددددل 110 علدددددددديم وتحسددددددددن مراحددددددددل االداء الفنددددددددي لفعاليددددددددة 

  البداية _ اجتياز الحاجز _ بين الحواجز _ خ  ال  اية( .

 . متر 110فعالية رك  , تمرينات خاصة :  الكلمات املفتاحية
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 اليدلالعبي كرة  في اهم املتغيرات الفسيولوجيةاالستشفاء  الستعادةالثلج  اتاستخدام حماماثر 

 للشباب

 

 2, م.د حسنين عبد الكاظم فيروز 1حيدر عبد الواحد جلوب دم.

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة -العراق  2, 1

 

chalob1981@gmail.com   hasniraq40@gmail.com 

 

مددددددددن  عدددددددد  كددددددددد تددددددددؤدي بددددددددي بعدددددددد   املرهقددددددددة واملنافسددددددددات عنيفددددددددةبعددددددددد التدددددددددريبات الليددددددددد يحصددددددددل لالعبددددددددي كددددددددرة اان مددددددددا 

حيدددددددث وجدددددددده  االحيدددددددان الدددددددى بعددددددد  االصدددددددابات الرياضدددددددية البسددددددديطة ال دددددددي يمكدددددددن تالفي دددددددا مدددددددن خدددددددال  تدددددددوفر وسدددددددائل االستشدددددددفاء

خاصدددددددددددددة بعدددددددددددددد التددددددددددددددري  او و  ينتفتقدددددددددددددد الدددددددددددددى ابسددددددددددددد  وسدددددددددددددائل االستشدددددددددددددفاء الضدددددددددددددرورية لالعبددددددددددددد اغلددددددددددددد  االنديدددددددددددددة الباحتددددددددددددان ان

بدددددددددي اهدددددددددم املتغيدددددددددرات الفسددددددددديولوجية لالعبدددددددددين السدددددددددتعاده االستشدددددددددفاء وكدددددددددد اسدددددددددتادم الباحتدددددددددان حمامدددددددددات الدددددددددتل   ,املنافسدددددددددات

بددددددددددي  كددددددددددرة اليددددددددددد للشددددددددددباب , ويفتددددددددددر  الباحتددددددددددان البحددددددددددث للجلسددددددددددات االستشددددددددددفائية باسددددددددددتادام حمامددددددددددات الددددددددددتل  اثددددددددددر معنددددددددددوي 

املدددددددن   التجريبدددددددي ملالئمدددددددة  انامدددددددا مدددددددن   البحدددددددث اسدددددددتادم الباحتدددددددللشدددددددباب,  اهدددددددم املتغيدددددددرات الفسددددددديولوجية لالعبدددددددي كدددددددرة اليدددددددد

 . تين  الضابطة والتجريبية(طبيعة مشكلة البحث وكد استادام تصميم املجموعات املتكافئ

 الشددددددددددباب بلعمددددددددددار التاصردددددددددد ي بكددددددددددرة اليدددددددددد املركدددددددددز اجددددددددددري البحدددددددددث علددددددددددى العبددددددددددي :مجتمددددددددددع وعيندددددددددة البحددددددددددث بدددددددددي حددددددددددين 

% مدددددددددددن 57مددددددددددد  م بنسدددددددددددبة  العددددددددددد  12واختدددددددددددار الباحتدددددددددددان  العددددددددددد  21والبدددددددددددالغ عدددددددددددددهم  جدددددددددددفالنبدددددددددددي محاف دددددددددددة  سدددددددددددنة (17-19 

العبددددددددين لكددددددددل  6بواكددددددددع الددددددددى مجمددددددددوعتين  وكسددددددددمواوعددددددددن طريددددددددا القرعددددددددة املجتمددددددددع الكلددددددددي تددددددددم اختيددددددددارهم بالطريقددددددددة العشددددددددوائية 

 وعة.مجم

 كرة اليد . ,االستشفاء , حمامات التل  الكلمات املفتاحية :

  

mailto:chalob1981@gmail.com
mailto:hasniraq40@gmail.com


28 

 بأداء بعض املهارات األساسية بكرة القدم لطالب الصف األول املتوسطبالنفس وعالقتها الثقة 

 

 2, م.م صالح نهاد صالح1م.م. خلف جالل
 املديرية العامة لتربية ديالى -وزارة التربية  -العراق  2, 1

 

Abbassjalal72@gmail.com 

 

 عددددددددددددر  سددددددددددددلوك الرياضدددددددددددد ي الدددددددددددد ي هددددددددددددو غايددددددددددددة البدددددددددددداحتين واملددددددددددددربين واملهتمددددددددددددين بدراسددددددددددددة علددددددددددددم الددددددددددددنفس الرياضدددددددددددد ي  ن 

 .لبحث عن اثبات نفسجل بي التدري  واملنافسة فهو بحاجة الفردوبسب  املتغيرات العديدة ال ي تطرأ على 

ت ا ساسددددددددية بكددددددددرة ومددددددددن هنددددددددا   ددددددددد  البحددددددددث  لددددددددى التعددددددددر  علددددددددى العالكددددددددة بددددددددين التقددددددددة بددددددددالنفس وأداء بعدددددددد  املهددددددددارا

 القدم لطالب الصف ا و  املتوس .

البحدددددددددث علدددددددددى  اسدددددددددتادم الباحدددددددددث املدددددددددن   الوصدددددددددفق بلسدددددددددلوب العالكدددددددددات ملالءمتدددددددددج طبيعدددددددددة البحدددددددددث. أادددددددددتملت عيندددددددددة

( 25طددددددددالب الصددددددددف ا و  املتوسدددددددد  بددددددددي متوسددددددددطة كددددددددرز الدددددددددين املاتلطددددددددة بددددددددي ناحيددددددددة كزانيددددددددة بمحاف ددددددددة ديددددددددالى وال ددددددددي بلغددددددددت  

. وبعدددددددددددد تحديدددددددددددد مق
ع
يددددددددددداس التقدددددددددددة بدددددددددددالنفس وبعددددددددددد  املهدددددددددددارات ا ساسدددددددددددية بكدددددددددددرة القددددددددددددم واختباراو دددددددددددا و جدددددددددددراء التجربدددددددددددة طالبدددددددددددا

, ومدددددددددددددددن ثدددددددددددددددم معالجدددددددددددددددة النتدددددددددددددددائ  توصدددددددددددددددل الباحدددددددددددددددث  لدددددددددددددددى أهدددددددددددددددم 
ع
الرئيسدددددددددددددددة والحصدددددددددددددددو  علدددددددددددددددى البيندددددددددددددددات ومعالج  دددددددددددددددا  حصدددددددددددددددائيا

عددددددد  املهدددددددارات االسدددددددتنتاجات و دددددددي:  ن التقدددددددة بدددددددالنفس متغيدددددددر مهدددددددم بدددددددي  خصدددددددية الطالددددددد  بدددددددي الصدددددددف ا و  ومدددددددؤثر بدددددددي أداء ب

وهنددددددددداك عالكدددددددددة ذات داللدددددددددة معنويدددددددددة بدددددددددين التقدددددددددة بدددددددددالنفس وأداء املهدددددددددارات ا ساسدددددددددية بكدددددددددرة القددددددددددم  ا ساسدددددددددية بكدددددددددرة القددددددددددم.

 كيد البحث.

ويو دددددددددددددد ي الباحددددددددددددددث بمددددددددددددددا يددددددددددددددل ق: االهتمددددددددددددددام بالجواندددددددددددددد  النفسددددددددددددددية لددددددددددددددد  طددددددددددددددالب الصددددددددددددددف ا و  املتوسددددددددددددددطة وبقيددددددددددددددة 

واملتغيدددددددددرات املحيطدددددددددة املتغيدددددددددرات النفسدددددددددية دراسدددددددددة العالكدددددددددة بدددددددددين و الصدددددددددفو  بدددددددددي املرحلدددددددددة املتوسدددددددددطة وم  دددددددددا التقدددددددددة بدددددددددالنفس. 

جميعهددددددددددا متددددددددددل عدددددددددددد افددددددددددراد االسددددددددددرة , و املسددددددددددتو  املعا دددددددددد ي , والتحصدددددددددديل العلمددددددددددي الدراالدددددددددد ي , و  بطلبددددددددددة املرحلددددددددددة املتوسددددددددددطة

ية لأللعدددددددداب وعالك  ددددددددا بددددددددتعلم املهددددددددارات ا ساسدددددددد مهنددددددددة االب ,و الدددددددد كاء , و الهوايددددددددة , و الددددددددوعي النفسدددددددد ي وغيرهددددددددا مددددددددن املتغيددددددددرات

 الرياضية الفركية ال ي تمارس داخل املدرسة.

 . ا و  املتوس ,  التقة بالنفس الكلمات املفتاحية :
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ملهارة رفعة النتر واالنتقاء  تمرينات تخصصية بوسائل مساعدة في تحسين مستوى األداء الفني تأثير

 األفضل للطالب

 

 3مثنى عبد االله دهشم.م ,  2راض ي محمود ناصر  م.د,  1م.د علي صادق شاكر السهالوي 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الكوفة  -العراق  2, 1
 النجف االار تربية العامة لديرية امل - وزارة التربية -العراق  3

 

تكمددددددددن أهميددددددددة البحدددددددددث بددددددددي اسددددددددتادام تمريندددددددددات تاصصددددددددية بوسددددددددائل مسددددددددداعدة والهددددددددد  م  ددددددددا تطدددددددددوير مهددددددددارة رفعدددددددددة 

ومسددددددددددداعدة املتعلمدددددددددددين بدددددددددددي رفدددددددددددع ا ثقدددددددددددا  ح دددددددددددى ندددددددددددتمكن مدددددددددددن تجددددددددددداوز نقددددددددددداو الضدددددددددددعف بدددددددددددي ا داء واالرتقددددددددددداء باملسدددددددددددتو  النتدددددددددددر 

 . املطلوب  ذا ما استعملت بشكل متقن وعلمي ح ى  ساعدهم بي  سهيل عملية  عليم مهارة رفعة الخطف

وبة علددددددددى الطددددددددالب بددددددددلن مهددددددددارة رفعددددددددة النتددددددددر  ددددددددي ا كاددددددددر صددددددددع : امااااااااا عاااااااان مشااااااااكلة البحاااااااا  فقااااااااد حااااااااددها الباااااااااحثين

 املبتددددددددددئين بدددددددددي املرحلدددددددددة االولدددددددددى لكليدددددددددة التربيدددددددددة البدنيدددددددددة وعلدددددددددوم الرياضدددددددددة خاصدددددددددة بدددددددددي  علمهدددددددددم مراحدددددددددل االداء الفندددددددددي للمهدددددددددارة ,

لددددددد ا ارتدددددددل  البددددددداحتين الخدددددددو  بدددددددي هددددددد ه املشدددددددكلة لوضدددددددع بعددددددد  الحلدددددددو  ال دددددددي يعتقددددددددون بلن دددددددا سدددددددتكون ذات مدددددددردود ايجدددددددابق 

نددددددددددوات  الددددددددددتعلم املهدددددددددداري مددددددددددن خددددددددددال  اسددددددددددتادام تمرينددددددددددات تاصصددددددددددية بوسددددددددددائل بددددددددددي  علدددددددددديم هدددددددددد ه املهددددددددددارة الصددددددددددعبة وتحسددددددددددين 

مسدددددددددداعدة حيددددددددددث  سددددددددددداعد املتعلمددددددددددين بددددددددددي  علدددددددددددم االداء الفنددددددددددي ملهدددددددددددارة رفعددددددددددة النتددددددددددر ,  ضدددددددددددافة الددددددددددى ذلددددددددددك هدددددددددددو انتقدددددددددداء الطدددددددددددالب 

 الراغبين بي تطوير امكانياو م بي مجا  رفع االثقا  وتتميإ بالفردية و مكاني  م للدافعية والنشاو

:  عددددددددددددداد تمرينددددددددددددات تاصصددددددددددددية بوسدددددددددددددائل مسدددددددددددداعدة للطددددددددددددالب, والتعدددددددددددددر  علددددددددددددى اثددددددددددددر هددددددددددددد ه الدراسااااااااااااة إلاااااااااااااىتهاااااااااااادف 

التمرينددددددات بددددددي  علددددددم ا داء الفنددددددي ملهددددددارة رفعددددددة النتددددددر واالنتقدددددداء ا فضددددددل مددددددن بيدددددد  م لددددددد  طددددددالب كليددددددة التربيددددددة البدنيددددددة وعلددددددوم 

الئمتدددددددددج مدددددددددع طبيعدددددددددة املشدددددددددكلة بتصدددددددددميم جامعدددددددددة الكوفدددددددددة , ومدددددددددن خاللهدددددددددا أسدددددددددتادم البددددددددداحتين املدددددددددن   التجريبدددددددددي مل –الرياضدددددددددة

املجموعددددددددددة التجريبيددددددددددة واملجموعددددددددددة الضددددددددددابطة وال ددددددددددي تددددددددددم االختيددددددددددار العشددددددددددوا ق ذات االختبددددددددددار القبلددددددددددي والبعدددددددددددي , وكددددددددددد حدددددددددددد 

جامعددددددددة الكوفددددددددة والبددددددددالغ  –البدددددددداحتين مجتمددددددددع البحددددددددث مددددددددن طددددددددالب املرحلددددددددة االولددددددددى لكليددددددددة التربيددددددددة البدنيددددددددة وعلددددددددوم الرياضددددددددة 

( طالبددددددددددددددا حيددددددددددددددث كددددددددددددددان عدددددددددددددددد طددددددددددددددالب عينددددددددددددددة التجربددددددددددددددة 50اختيددددددددددددددار العينددددددددددددددة والبددددددددددددددالغ عددددددددددددددددهم   ( طالبددددددددددددددا وتددددددددددددددم62عددددددددددددددددهم  

( طددددددددالب والدددددددد ين هددددددددم خددددددددارج العينددددددددة الرئيسددددددددية وتددددددددم اسددددددددتبعاد الغيددددددددر ملتددددددددإمين بالدددددددددوام الرسددددددددمي والراسددددددددبين 5االسددددددددتطالعية  

  املعلمددددددددين( والبدددددددددالغ عددددددددددهم  
ع
وعددددددددة تجريبيدددددددددة وبدددددددددي ( حيدددددددددث تدددددددددم تقسدددددددديمهم الدددددددددى مجموعددددددددة ضدددددددددابطة ومجم7واملجددددددددازين دراسددددددددديا

 %( من املجتمع ا صلي .80,64( طال  وب  ا تكون نسبة العينة  25كل مجموعة  

وبعددددددددددد أن تمددددددددددت عمليددددددددددة االختبددددددددددار ملتغيددددددددددرات البحددددددددددث تددددددددددم اسددددددددددتاراج النتددددددددددائ  للبحددددددددددث بعددددددددددد املعالجددددددددددة اوحصددددددددددائية , 

مددددددددددع  ندددددددددات التاصصدددددددددية: ان تطبيدددددددددا التمري اساااااااااتنتاجات حيااااااااا  كاااااااااان أهمهااااااااااا ا تااااااااايومدددددددددن خاللهدددددددددا تدددددددددم التوصدددددددددل  لدددددددددى عدددددددددددة 

 بددددددددي  علدددددددديم ا داء الفنددددددددي ملهددددددددارة رفعددددددددة النتددددددددر واالنتقدددددددداء ا فضددددددددل 
ع
 فعدددددددداال

ع
اسددددددددتادام بعدددددددد  الوسددددددددائل املسدددددددداعدة كددددددددان لهددددددددا تددددددددلثيرا

مدددددددددن بدددددددددين الطدددددددددالب , كددددددددد لك اسدددددددددتادام بعددددددددد  الوسدددددددددائل املسددددددددداعدة بدددددددددي  علددددددددديم االداء الفندددددددددي ملهدددددددددارة رفعدددددددددة النتدددددددددر كدددددددددان عامدددددددددل 

 واالنتقاء ا فضل للطال  الجيد وال ي استادمت بي املن   التعليميمهم بي تفعيل دور أسالي  التمرين 

اعتمدددددددداد التمرينددددددددات التعليميددددددددة التاصصددددددددية باسددددددددتادام ثاااااااام بعاااااااادها أوضاااااااا ى الباااااااااحثين باااااااابعض النقااااااااا  أهمهااااااااا :

أندددددددوا  ماتلفدددددددة مدددددددن الوسدددددددائل املسددددددداعدة بدددددددي تطدددددددوير مهدددددددارة رفعدددددددة النترواالنتقددددددداء ا فضدددددددل للطدددددددالب , كددددددد لك  جدددددددراء دراسدددددددات 

مشدددددددددداب ة علددددددددددى عينددددددددددات مددددددددددن فئددددددددددات عمريددددددددددة ماتلفددددددددددة وألعدددددددددداب ومهددددددددددارات أخددددددددددر  لتسددددددددددهيل عمليددددددددددات الددددددددددتعلم واالنتقدددددددددداء  اخددددددددددر  

 ا فضل من بين هؤالء الطلبة للتميإ الفروق الفردية الناتجة .

 .االنتقاء,  رفعة النتر, تمرينات تاصصية  الكلمات املفتاحية :
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 العاب القوى نمط القيادة لدى املدربين وعالقته برضا العبي 

 

 3م.م زهراء حسين علي, 2أ.م.د محمد رضوان عبد الرزاق, 1م.م حيدر نزار جاووش

 
 , العراق , بابل الحلة 51001,  , كلية املستقبل الجامعية كسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 3 ,1
 ماليإيا,  , سلنكور  , بانكق , الجامعة الوطنية املاليإيا التربية الرياضيةكلية  2

 

hayder@mustaqbal-college.edu.iq  zahraa@mustaqbal-college.edu.iq 

dr.sanaa@mustaqbal-college.edu.iq  zahraa.hussien@mustaqbal-college.edu.iq 

 

علددددددددددددى نمدددددددددددد  القيددددددددددددادة والعالكددددددددددددة بددددددددددددين املدددددددددددددرب والرياضدددددددددددديين.  العدددددددددددداب القددددددددددددو  يعتمددددددددددددد أداء الفددددددددددددرق الرياضددددددددددددية متددددددددددددل 

بعبددددددددددددارة أخددددددددددددر  , يعتبددددددددددددر نمدددددددددددد  القيددددددددددددادة ورضددددددددددددا الرياضدددددددددددديين أحددددددددددددد العوامددددددددددددل املهمددددددددددددة بددددددددددددي ا داء الرياضدددددددددددد ي. تضددددددددددددمنت عينددددددددددددة 

. ثددددددددددم لددددددددددي العدددددددددداب القددددددددددو  العدددددددددد  مددددددددددن خمسددددددددددة فددددددددددرق ماتلفددددددددددة بددددددددددي الجامعددددددددددات العراكيددددددددددة الحكوميددددددددددة  100الدراسددددددددددة مجموعددددددددددج 

, لتحديدددددددددددددددد العالكدددددددددددددددة بدددددددددددددددين أسدددددددددددددددلوب القيدددددددددددددددادة ورضدددددددددددددددا  (MML) متعددددددددددددددددد ا بعددددددددددددددداد للقيدددددددددددددددادةاسدددددددددددددددتادم البحدددددددددددددددث نمدددددددددددددددوذج 

تحديدددددددددددددد نمددددددددددددد  القيدددددددددددددادة , و تدددددددددددددم , ل (LSS) الرياضددددددددددددديين , وتدددددددددددددم اسدددددددددددددتادام أسدددددددددددددتبيانين همدددددددددددددا مقيددددددددددددداس القيدددددددددددددادة للرياضدددددددددددددة

, لفحدددددددددد  رضددددددددددا الرياضدددددددددديين. مددددددددددن أجددددددددددل تحليددددددددددل البيانددددددددددات , يددددددددددتم تطبيددددددددددا (ASQ)اسددددددددددتبيان الرضددددددددددا الرياضدددددددددد ي م اسددددددددددتادا

سددددددددددددددالي  االسدددددددددددددددتنتاجية والوصدددددددددددددددفية باسدددددددددددددددتادام الوسددددددددددددددد  الحسددددددددددددددابق واالنحرافدددددددددددددددات املعياريدددددددددددددددة واالرتبددددددددددددددداو. ت هدددددددددددددددر نتدددددددددددددددائ  ا  

اددددددددددعبية بددددددددددين ا نمدددددددددداو القياديددددددددددة ا ساسددددددددددية الخمسددددددددددة هددددددددددو  املدددددددددداليإييناوحصدددددددددداء الوصددددددددددفق أن أكاددددددددددر نمدددددددددد  كيددددددددددادي للمدددددددددددربين 

. قديدددددددددج أعلدددددددددى املعددددددددددالت الوسددددددددد  الحسدددددددددابلددددددددديم لالتددددددددددري  والتعلددددددددديم. أيضدددددددددا , اسدددددددددتنتجت النتدددددددددائ  أن أسدددددددددلوب التددددددددددري  والتع

كدددددددددد نتدددددددددائ  هددددددددد ا البحدددددددددث علدددددددددى تؤ   شدددددددددير نتدددددددددائ  االرتبددددددددداو  لدددددددددى وجدددددددددود عالكدددددددددة كبيدددددددددرة بدددددددددين أنمددددددددداو القيدددددددددادة ورضدددددددددا الرياضددددددددديين.

أهميددددددة العالكددددددة بددددددين أنمددددددداو كيددددددادة للمدددددددربين ورضددددددا الرياضددددددديين.  ن نمدددددد  القيددددددادة املناسدددددد  للمددددددددرب لددددددج تددددددلثير  يجددددددابق كبيدددددددر 

الرياضددددددددديين. وبعبدددددددددارة أخدددددددددر  , عنددددددددددما يكدددددددددون للمددددددددددرب نمددددددددد  كيدددددددددادة سدددددددددلبي , ف ندددددددددج يقلدددددددددل مدددددددددن رضدددددددددا الرياضددددددددديين علدددددددددى رضدددددددددا 

 .وأداء الفريا بشكل عام

 . العاب القو  : النم  القيادي , املدربين , فرق الجامعات , الرياضيين ,  يةاملفتاحالكلمات 
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حو ممارسة النشا  الرياض ي لطالب الصف تاثير استخدام استراتيجية )فكر, زاوج, شارك( في االتجاه ن

 األول املتوسط

 

 2م.د عبد االمير عبود محيبس,  1م.د حيدر طه عبد الرضا

 مديرية تربية بغداد الكرخ التانية - وزارة التربية -العراق  2, 1

 

hiedartahaaalsarie1975@gmail.com 

 

ادددددددددددددارك( بدددددددددددددي االتجددددددددددددداه نحدددددددددددددو  –زاوج  –هدددددددددددددد  البحدددددددددددددث الدددددددددددددى التعدددددددددددددر  علدددددددددددددى تددددددددددددداثير اسدددددددددددددتادام اسدددددددددددددتراتيجية  فكدددددددددددددر 

ممارسدددددددة النشددددددداو الرياضددددددد ي لطدددددددالب الصدددددددف ا و  املتوسددددددد  بدددددددي محاف دددددددة بغدددددددداد , امدددددددا فرضدددددددا البحدددددددث فتمتدددددددل بدددددددان هنددددددداك 

ة النشدددددددداو الرياضددددددد ي للمجموعددددددددة فدددددددروق ذات داللددددددددة احصدددددددائية بددددددددين االختبدددددددارات القبليددددددددة والبعديدددددددة بددددددددي االتجددددددداه نحددددددددو ممارسددددددد

التجريبيددددددددددة, وان هندددددددددداك فددددددددددروق ذات داللددددددددددة احصددددددددددائية بددددددددددين االختبددددددددددارات البعديددددددددددة للمجمددددددددددوعتين التجريبيددددددددددة والضددددددددددابطة بدددددددددددي 

 مددددددددددن الصددددددددددف ا و  املتوسدددددددددد  للمجموعددددددددددة التجريبيددددددددددة 30االتجدددددددددداه نحددددددددددو ممارسددددددددددة النشدددددددددداو الرياضدددددددددد ي, تددددددددددم اختيددددددددددار 
ع
( طالبددددددددددا

للمجموعددددددددددة الضدددددددددددابطة, واسددددددددددتنت  الباحتددددددددددان ان اسددددددددددتادام اسددددددددددتراتيجية  فكدددددددددددر ( طالبددددددددددا مددددددددددن الصددددددددددف ا و  املتوسدددددددددد  30و 

اددددددددددارك( يددددددددددؤثر بشددددددددددكل ايجددددددددددابق بددددددددددي زيددددددددددادة االتجدددددددددداه نحددددددددددو ممارسددددددددددة النشدددددددددداو الرياضدددددددددد ي, واو دددددددددد ى الباحتددددددددددان ضددددددددددرورة  -زاوج –

 اسددددددددددتادام اسددددددددددتراتيجيات ماتلفددددددددددة لتنميددددددددددة التفكيددددددددددر التعدددددددددداونق ولزيددددددددددادة االتجدددددددددداه نحددددددددددو ممارسددددددددددة النشدددددددددداو الرياضدددددددددد ي لطددددددددددالب

 الصف االو  املتوس  .

 . استراتيجية , االتجاه, الصف االو  املتوس :  الكلمات املفتاحية
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 البنية املعرفية وعالقتها بأداء بعض املهارات األساسية لالعبي الكرة الطائرة

 

 3ياسر حمادي حسن, 2م.د حارث عبد االله الشكري , 1أ.م.د حسام غالب عبد الحسين
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - كربالءجامعة  -العراق  3, 1
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكسم  - كلية املستقبل الجامعة -العراق  2

 

Hareth_Abdeleah@mustaqbal-college.edu.iq 

 

عرفيددددددددددة وعالكتدددددددددددج بددددددددددا داء املهددددددددددار  بددددددددددي لعبددددددددددة كددددددددددرة الطددددددددددائرة لالرتقددددددددددداء تكمددددددددددن اهميددددددددددة البحددددددددددث بددددددددددي تحليددددددددددل البنيددددددددددة امل

وبالتددددددددددالي يعددددددددددود بددددددددددالنفع علددددددددددى اكتسدددددددددداب املعددددددددددار  واملعلومددددددددددات الن ريددددددددددة املرتبطددددددددددة باطدددددددددد  اللعدددددددددد  والدددددددددد ي  بمسددددددددددتو  اللعبددددددددددة

فسدددددددددة يتولددددددددد مدددددددددن خدددددددددال  الشددددددددرح واملناكشدددددددددات الن ريدددددددددة للمواكدددددددددف ال ددددددددي يتعدددددددددر  لهدددددددددا الرياضددددددددد ي اثندددددددداء تطبيدددددددددا املهدددددددددارة او املنا

الرياضدددددددددددية, هدددددددددددد  البحدددددددددددث الدددددددددددى تصدددددددددددميم اسدددددددددددتمارة البنيدددددددددددة املعرفيدددددددددددة بمؤادددددددددددرات  القدددددددددددانون , التددددددددددداري  , الخطددددددددددد ( لالعبدددددددددددين 

املتقددددددددمين بكددددددددرة الطدددددددائرة, وبندددددددداء اختبدددددددار البنيددددددددة املعرفيدددددددة العلمددددددددي لالعبدددددددين املتقدددددددددمين بكدددددددرة الطددددددددائرة وكددددددد لك التعددددددددر  علددددددددى 

 املهارات االساسية بكرة الطائرة .العالكة بين البنية املعرفية لالعبين وأداء بع  

الي دددددددددددا البددددددددددداحتون هنددددددددددداك عالكدددددددددددة ارتبددددددددددداو معنويدددددددددددة بدددددددددددين البنيدددددددددددة املعرفيدددددددددددة  توصدددددددددددلواامدددددددددددا اهدددددددددددم االسدددددددددددتنتاجات ال دددددددددددي 

للمحدددددددددداور الددددددددددتالث و املهددددددددددارات االتيددددددددددة  االرسددددددددددا  , الضددددددددددرب السدددددددددداحا , الدددددددددددفا  عددددددددددن امللعدددددددددد  , حددددددددددائ  الصددددددددددد( . وكددددددددددد خددددددددددرج 

كددددددادر علددددددى توصدددددديل املددددددادة بددددددي اطارهددددددا  تدددددددريبي امددددددتالك بنيددددددة معرفيددددددة جيدددددددة ح ددددددى يكددددددون البدددددداحتون بالتوصدددددديات علددددددى الكددددددادر ال

الفكددددددددددري والعلمددددددددددي لكددددددددددق يددددددددددؤمن زيددددددددددادة املعرفددددددددددة بالتحصدددددددددديل املعربددددددددددي وااددددددددددراكج بددددددددددي دورات تدريبيددددددددددة لرفددددددددددده باملعلومددددددددددات مددددددددددن 

راك الالعبدددددددين بتفاصددددددديل اجدددددددل ايصدددددددا  املدددددددادة الدددددددى الالعبدددددددين بالشدددددددكل الددددددد ي يدددددددوفر مجدددددددا  اكبدددددددر لزيدددددددادة املعرفدددددددة العلميدددددددة , ااددددددد

 االمور الن رية الدكيقة واالستفادة من معلوماو م .

 الكرة الطائرة ., البنية املعرفية :  الكلمات املفتاحية
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 عالقة بعض املهارات النفسية بأبعاد التفوق الرياض ي لالعبي الكرة الطائرة 

 

 3رياض اموري شعالن د, م. 2م.د سامر مهدي محمد صالح, 1م.د غي  محمد كريم
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الكوفة  -العراق  2, 1
 املديرية العامة لتربية النجف االار  -وزارة التربية  -العراق  3

 

ghaithm.karim@uokufa.edu.iq  Samerm.saleh@uokufa.iq Reyaadamory73@gmail.com  

 

الحددددددد  البددددددداحتون مدددددددن خدددددددال  متدددددددابع  م ملباريدددددددات الكدددددددرة الطدددددددائرة كلدددددددة االهتمدددددددام بالحالدددددددة النفسدددددددية, لددددددد ا فقدددددددد لجددددددداء 

متغيددددددددرين يددددددددرون بلن مددددددددا جددددددددديران بالدراسددددددددة والبحددددددددث وهمددددددددا املهددددددددارات النفسددددددددية والتوجددددددددج نحددددددددو ابعدددددددداد البدددددددداحتون  لددددددددى دراسددددددددة 

التفدددددددوق الرياضددددددد ي وذلدددددددك لددددددددورهما الكبيدددددددر بدددددددي التدددددددلثير علدددددددى مسدددددددتو  الرياضددددددد ي وتحقيدددددددا التفدددددددوق بدددددددي الفعاليدددددددة ال دددددددي يمارسدددددددها, 

ى واسددددددددددددتادم البدددددددددددداحتون املددددددددددددن   فقددددددددددددد اددددددددددددملت الدراسددددددددددددة العبددددددددددددي الكددددددددددددرة الطددددددددددددائرة انديددددددددددددة الفددددددددددددرات االوسدددددددددددد  للدرجددددددددددددة االولدددددددددددد

الوصدددددددددددفق وذلدددددددددددك مدددددددددددن خدددددددددددال  االسدددددددددددتعانة بكدددددددددددل مدددددددددددن مقيددددددددددداس املهدددددددددددارات النفسدددددددددددية ومقيددددددددددداس التوجدددددددددددج نحدددددددددددو ابعددددددددددداد التفدددددددددددوق 

 الرياض ي لغر  جمع املعلومات والبيانات الخاصة بالدراسة .

 وكد استنت  الباحتون 

 بددين بعددد  التوجددج نحددو ضددب  الددنفس(  -
ع
ملقيدداس التفددوق الرياضدد ي وابعدداد املهددارات النفسددية عدددم وجددود عالكددة دالددة معنويددا

 -التقدددة بدددالنفس -القددددرة علدددى التركيدددإ االنتبددداه -القددددرة علدددى مواجهدددة القلدددا  -القددددرة علدددى االسدددترخاء - القددددرة علدددى التصدددور 

.
ع
 معنويا

َ
 دافعية االنجاز الرياض ي(, فلم تحقا ارتباطا

 وكد او  ى الباحتون ببع  التوصيات م  ا:

 بلهمية املهارات النفسية كلحد عوامل النجاح وتحقيا أفضل النتائ  الرياضية.  االسترااد -

 االستعانة با خصا ق النفس ي الرياض ي والتنسيا بينج وبين املدرب لنجاح العملية التدريبية.  -

 .التفوق الرياض ي, املهارات النفسية :  الكلمات املفتاحية
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 عن امللعب بالكرة الطائرة رد الفعل الحركي وعالقته بمهارة الدفاع

 

 3, ضياء جليل حسين 2الحسين ,م.م محمد حمزة عبد 1مكطوف م.م علي محي
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكسم  - كلية املستقبل الجامعة -العراق  2, 1
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية  -بابل  جامعة -العراق  3

 

ali@mustaqbal-college.edu.iq  mohammed.hamza@mustqbal-college.edu.iq 

 
أن تقدددددددددددددم الالعبددددددددددددين بددددددددددددي أي مجددددددددددددا  رياضدددددددددددد ي وتحقيددددددددددددا الواجبددددددددددددات الحركيددددددددددددة املطلوبددددددددددددة مدددددددددددد  م يعتمددددددددددددد علددددددددددددى مددددددددددددد  

 ال يسددددددددددتطيع أي فددددددددددرد مدددددددددد  م  تقددددددددددان املهددددددددددارات ا ساسددددددددددية لنددددددددددو  النشدددددددددداو الرياضددددددددددد ي 
ا
امددددددددددتالكهم لتلددددددددددك الصددددددددددفات البدنيددددددددددة و ال

مدددددددن النشددددددداو الرياضددددددد ي, وخاصدددددددة  الددددددد ي يتاصددددددد  فيدددددددج بدددددددي حالدددددددة افتقددددددداره لدددددددبع  الصدددددددفات الضدددددددرورية لهددددددد ا الندددددددو  املعدددددددين

 بي لعبة متل كرة الطائرة 

و  نأن هنالددددددددك مشدددددددددكلة جديددددددددة كبيددددددددرة و ددددددددي وجدددددددددود ضددددددددعف عنددددددددد العبدددددددددي الحدددددددد  انالباحتدددددددددتلخصددددددددت املشددددددددكلة بددددددددي ان 

وال ددددددددي تتمتددددددددل بددددددددي بدددددددد ء الوصددددددددو   لددددددددى  و مددددددددن هدددددددد ه املهددددددددارات  ددددددددي مهددددددددارة الدددددددددفا  عددددددددن امللعدددددددد  بددددددددي بعدددددددد  املهددددددددارات الدفاعيددددددددة

لوكدددددددت املناسددددددد  وهددددددد ا بددددددددوره يدددددددؤدي  لدددددددى ارتبددددددداك الفريدددددددا وبالتدددددددالي فقددددددددان النقددددددداو وهددددددد ا ال يتناسددددددد  املكدددددددان املناسددددددد  وبدددددددي ا

وعالكتددددددددج  رد الفعددددددددل الحركددددددددقمددددددددع التطددددددددور الحاصددددددددل بددددددددي اللعبددددددددة بددددددددي الوكددددددددت الحاضددددددددر. فكددددددددان البددددددددد مددددددددن معرفددددددددة العالكددددددددة بددددددددين 

 بالكرة الطائرة.بمهارة الدفا  عن امللع  

 .الطائرة  , الكرة الدفا  مهارةكق , رد الفعل الحر :  الكلمات املفتاحية
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 عقد املدرب الرياض ي املحترف

 

 3م.م خوالفية رضا, 2م.د رشاد عباس فاضل, 1م.د بان سيف الدين محمود
 التربية البدنية وعلوم الرياضة كسم - كلية املستقبل الجامعة -العراق  1
 بابلتربية مديرية  - وزارة التربية -العراق  2
 جامعة محمد بوضيا  املسيلة - الجزائر 3

 

Bansaif@mustaqbal-college.edu.iq Rashadabbas@mustaqbal-college.edu.iq Redha.khoualfia@univ-msila.dz 

 

أن الرياضدددددددددة بصدددددددددورة عامدددددددددة , لدددددددددم  عدددددددددد هوايدددددددددة , و نمدددددددددا اصدددددددددبحت مهندددددددددة يمارسدددددددددها الالعبدددددددددون واملددددددددددربون علدددددددددى وجدددددددددج 

 االحترا  , ولقد أفرز ه ا االحترا  عقود رياضية عديدة , من ضم  ا عقد املدرب الرياض ي املحتر .

, حيددددددددددث يعددددددددددد هدددددددددد ا  2017لسددددددددددنة  60حيددددددددددث سددددددددددنبحث بددددددددددي هدددددددددد ا العقددددددددددد حسدددددددددد  كددددددددددانون االحتددددددددددرا  الرياضدددددددددد ي ركددددددددددم 

 اال اندددددددج مدددددددن العقدددددددود املتداولدددددددة بدددددددي الوكدددددددت الحاضدددددددر وذلدددددددك لكادددددددرة ابرامدددددددج وانتشددددددداره بدددددددي االوندددددددة 
ع
العقدددددددد وأن كدددددددان لددددددديس حدددددددديتا

. 
ع
 ملفتا

ع
 االخيرة وبشكل واسع , وذلك بسب  تطور االنشطة الرياضية تطورا

بددددددددرم بددددددددين املدددددددددرب املحتددددددددر  وبددددددددين املؤسسددددددددة الرياضددددددددية ال ددددددددي تقددددددددوم بدددددددددفع املبلددددددددغ املتعاكددددددددد عليددددددددج ,  أن هدددددددد ا العقددددددددد ي 

 مقابل كيام املدرب املحتر  نتيجة العقد املبرم .

 : عقد , املدرب , املحتر  . الكلمات املفتاحية
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 كرة اليد في الدم لالعبي تأثير حمل املباراة في بعض املتغيرات البيوكيميائية

 

 2, م.م محمد فتاح غني1أ.د حسين عبد االمير حمزة
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة بابل  -العراق  2, 1

 

emai_sms@yahoo.com    moh.alsaraf@gmail.com 

 

لدد   (LA , LDH , PH هد  البحث الى التعر  على تلثير حمل املبداراة بدي كدرة اليدد بدي بعد  املتغيدرات البيوكيميائيدة 

املدددن   الوصدددفق  ا. واسدددتادم ان لحمدددل املبددداراة تدددلثيرا بدددي تراكيدددإ هددد ه املتغيدددرات انالعبدددي كدددرة اليدددد املتقددددمين . وافتدددر  الباحتددد

فئدة املتقددمين  -الرياضد ي بكدرة اليدد  النجدف. وتم تحديد مجتمع البحث بفريا ندادي  با سلوب املستي بي حل مشكلة البحث

الع  , ثم تم اختيار العينة بطريقة الحصر الشامل بعد ان تدم اسدتبعاد  (14 والبالغ عددهم  2021-2020للموسم الرياض ي 

لت التجربددددة الرئيسددددية علددددى كيدددداس تراكيددددإ . ااددددتم (12 ليصددددبت العدددددد الكلددددي لعينددددة البحددددث  (2 والبددددالغ عددددددهم  حددددراس املرمددددى

لالعبدين كبدل  (PH, واالس الهيددروجيني LDHحام  الالكتيك , وانزيم الالكتيدك د  يددروجينيإ  املتغيرات البيوكيميائية و ي 

ان  داء املبداراة  دكائا مدن 5وبعد  (LDH , PHاملباراة وهم بي حالة الراحة التامة وبعد ان  اء املباراة مباارة بالنسبة للمتغيرات  

كيددددد  مدددن خدددال  مدددا توصدددل اليدددج مددددن نتدددائ  الدددى حددددوث  غيدددرات واردددحة بدددي تراكيدددإ املتغيدددرات  ان. واسدددتنت  الباحتددد (LAللمتغيدددر  

باالعتمددداد علدددى مدددا تدددم التوصدددل اليدددج مدددن نتدددائ  بدددي بنددداء وتقندددين االحمدددا  يا املبددداراة بدددي كدددرة اليدددد . وكدددد اوصدددبعدددد حمدددل  (الدراسدددة

 ناس  مع حمل املباراة بي كرة اليد .التدريبية بما يت

 . حمل املباراة , البيوكيميائية , كرة اليد: الكلمات املفتاحية 
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وتحمل التصويب السلمي بكرة السلة  أثر تدريبات الالكتيك الديناميكي في نسبة تركيز حامض الالكتيك

 لالعبين الشباب
 

 
 

 3م.م مصطفى عالء عبود,  2م. منتظر محمد علي,  1م.م مثنى عبد االله دهش

  عامة لتربية محاف ة النجف االار املديرية ال -وزارة التربية  -العراق  1
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الكوفةجامعة  -العراق  2
 الجامعة التقنية الوسطى -العراق  3

mthnydhsh19@gmail.com Muntatherm.alrwashdi@uokufa.edu.iq mustafaalaa4800@gmail.com 

 

 وتحمل لالكتيكنسبة تركيإ حام  االالكتيك الديناميكق ومعرفة تلثيرها بي  تدريباتبي  عداد  تكمن أهمية البح 

 .التصوي  السلمي بكرة السلة لالعبين الشباب 

ن كددون م مددن املهتمددين بلعبددة كددرة السددلة ومددن خددال  مشدداهدو م  غلدد  و مددن خددال  خبددرة البدداحتامااا مشااكلة البحاا  : 

مباريددددات الدددددوري املمتدددداز للشددددباب بشددددكل عددددام ومباريددددات نددددادي التضددددامن الرياضدددد ي بشددددكل خددددا  الح ددددوا  ن هنالددددك انافددددا  

 او كلمددا تقدددم الوكددت بددي املبدداراة 
ع
, وبالتددالي فددان هدد ا يددؤثر ملحددو  بددي االداء املهدداري عندددما يكددون مسددتو  االداء الفنددي عددالي جدددا

ال ددددي كددددد تكددددون حاسددددمة للمبدددداراة , و)عتقددددد ومتابعددددة الكددددرات بشددددكل سددددلبي علددددى الفريددددا وعدددددم املقدددددرة علددددى   ددددجيل االهدددددا  

ان السدددب  كدددد يكدددون ضدددعف بدددي القابليدددة الوظيفيدددة والبدنيدددة لدددد  الالعبدددين وال دددي لهدددا دور فعدددا  بدددي مسدددتو  االداء,  ون البددداحت

التدريبيدة ال ي يعد مدن االسدالي  سالي  التدريبية الحديتة وال ي م  ا اسلوب  الالكتيك الديناميكق( ك لك كلة استادام اال 

اندج سيسدهم بدي  ون ال ي  عطق كدرة لالع  على تحمل التغييرات املستمرة بدي تكتيكدات الالعبدين بدي املسدابقة , اذ يعتقدد البداحت

مكددددن تلخددددي  مشددددكلة البحددددث بالتسدددداؤ  التددددالي , هددددل ان اسددددتعما  تطددددوير الجاندددد  الددددوظيفق لالعدددد  , ومددددن خددددال  مددددا تقدددددم ي

التصدوي  السدلمي بكدرة السدلة لالعبدين  وتحمدل نسدبة تركيدإ حدام  الالكتيدكالالكتيك الديناميكق لها تلثير ايجابق بي  تدريبات

 . الشباب

 عدددن تددددريباتاعددداد  وقااد هااادف البحااا  الاااى :
ع
 تددددريباتر  علددى تدددلثير التعددد الالكتيدددك الددديناميكق بكدددرة السدددلة , فضددال

 . التصوي  السلمي بكرة السلة لالعبين الشباب وتحمل نسبة تركيإ حام  الالكتيكبي الالكتيك الديناميكق 

 وتحمدددددل نسددددبة تركيدددددإ حددددام  الالكتيددددكبددددي الالكتيددددك الدددددديناميكق  لتدددددريبات: هندددداك تدددددلثير أمااااا فااااروض البحااااا  ف ااااي 

 . التصوي  السلمي بكرة السلة لالعبين الشباب

امدددا ن املدددن   التجريبدددي بدددي حدددل مشدددكلة البحدددث , و فاسدددتادم البددداحتأماااا عااان منهجياااة البحااا  وإجراءاتاااه امليدانياااة , 

ن عينددددة مدددد  م و ( العدددد  واختددددار البدددداحت16مجتمددددع البحددددث فقددددد تددددم تحديددددده بالعبددددي نددددادي التضددددامن الرياضدددد ي والبددددالغ عددددددهم  

 ,12بالطريقددددددة العشددددددوائية البسدددددديطة  القرعددددددة( والبددددددالغ عددددددددهم  
ع
وتددددددم تددددددوزعي م الددددددى مجمددددددوعتين  ضددددددابطة , تجريبيددددددة(  ( العبددددددا

 . بالتساوي بالطريقة العشوائية
: ان مدددة املتغيدر املسددتقل , املتمتلدة بعدددد الوحددات التدريبيددة , كاندت مناسددبة بددي اماا عاان اهاام االساتنتاجات فكاناات 

ان تطدددور  , كددد لك حدددام  الالكتيدددك ركيددإبدددي نسدددبة تخلددا تكيفدددات وظيفيدددة  عبدددر عددن مدددد  تطدددور مجموعدددة البحددث التجريبيدددة 

  فراد مجموعة البحث التجريبية . التصوي  السلميانعكس  يجابيا على تطور تحمل  حام  الالكتيك نسبة تركيإ

باالهتمام باستادام التمرينات وفا االسس التدريبية السلوب الالكتيك  ن و يو  ي الباحت :أما أهم التوصيات ف ي 

, كد لك ضدرورة تقندين حمدل التددري   ة العبي كرة السلة الهوائية والالهوائية أثناء املباريدات واملنافسداتالديناميكق لرفع كفاء

لتمرينددات الالكتيددك الددديناميكق بمددا يناسدد  نوعيددة املمارسددين مددن حيددث الجددنس والعمددر البيولددوجي والتدددريبي , ملددا لهددا تددلثير عددا  

 على الجسم اثناء االداء .

  . حام  الالكتيك, الالكتيك الديناميكق  :الكلمات املفتاحية 
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الدائري واملحطات في تطوير القوة املميزة بالسرعة وبعض املهارات االساسية لالعبي  أثر التدريب بأسلوبي

 كرة القدم

 

 2االمير مصطفى احمد عبد, الباح   1االمير حمزة أ.د احمد عبد
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -جامعة بابل  -العراق  2, 1

dr.humraby@gmil.com  

 

تكمددن مشددكلة البحددث الددى ان هندداك اسددالي  تدريبيددة علميددة يمكددن ان نسددتادمها بددي مجددا  تدددريبات كددرة القدددم ومددن 

بعددد  املددددربين يغفدددل اهميدددة وافضدددلية التددددري  بدددين هددد ين هددد ه االسدددالي   دددي التددددري  الددددائري و التددددري  باملحطدددات ,اذ ان 

االسدددتالم  وبعددد  املهدددارات االساسدددية بكدددرة القددددم  (للجددد   –للددد راعين  –للدددرجلين  االسدددلوبين لتطدددوير القدددوة املميدددإة بالسدددرعة 

بدي ال جدوم السدر)ع او  يؤثر سلبا على مستوياو م بي اللعد  والسديما وان ه ا االغفا  كد (دكة ال  ديف –الدحرجة  –والتمرير 

الرجدددو  بسدددرعة للددددفا  والتغطيدددة .وهددد ان الجانبدددان يعددددان مدددن االسدددس واملبدددادل الفعالدددة واملدددؤثرة بكدددرة القددددم الحديتدددة وال دددي 

اسدددتادام  رفدددع كابليدددات وكددددراو م الالعبدددين يدددودي الدددى خدمدددة االداء االمتدددل , لددد ا ارتدددل  البددداحتون  تتميدددإ بدددالقوة والسدددرعة ,وان

لالعبدي  وبق التدري  الدائري واملحطات ملعرفة أثرهما بدي تطدوير القدوة املميدإة بالسدرعة وبعد  املهدارات االساسديةالتدري  باسل

 وكانت اهدا  البحث  ي : كرة القدم

التعدددددددر  علدددددددى اثدددددددر التددددددددري  بلسدددددددلوب التددددددددري  الددددددددائري بدددددددي تطدددددددوير القدددددددوة املميدددددددإة بالسدددددددرعة وبعددددددد  املهدددددددارات االساسدددددددية  1

 لالعبي كرة القدم .

 .هارات االساسية لالعبي كرة القدمتطوير القوة املميإة بالسرعة وبع  امل التعر  على اثر التدري  بلسلوب املحطات بي 2

بدددددددددددي تطدددددددددددوير القدددددددددددوة املميدددددددددددإة بالسدددددددددددرعة  التعدددددددددددر  علدددددددددددى افضدددددددددددلية تدددددددددددلثير التددددددددددددري  بدددددددددددين االسدددددددددددلوبين  الددددددددددددائري و املحطدددددددددددات( 3

 وبع  املهارات االساسية لالعبي كرة القدم .

 14ممددددددددن هددددددددم بلعمددددددددار  2021تمددددددددع البحددددددددث بالعبددددددددي املركددددددددز الددددددددوطني لرعايددددددددة املوهددددددددوبين للموسددددددددم التدددددددددريبي تحدددددددددد مج

العبددددددددددددددا بعددددددددددددددد ان اسددددددددددددددتبعد  24( العبددددددددددددددا وتددددددددددددددم اختيددددددددددددددار عيندددددددددددددة البحددددددددددددددث والبددددددددددددددالغ عددددددددددددددددهم 32والبددددددددددددددالغ عددددددددددددددددهم   سدددددددددددددنة , 15-

 االولددددددددى  مجمددددددددوعتين تجددددددددريبيتين( .ثددددددددم تددددددددم تقسدددددددديم العينددددددددة الددددددددى 4( وبعدددددددد  الالعبددددددددين املصددددددددابين  4البدددددددداحتون حددددددددراس املرمددددددددى  

.وتدددددددددم  ( العبدددددددددا12املحطدددددددددات( بالتسددددددددداوي لكدددددددددل مجموعدددددددددة    سدددددددددتادم اسدددددددددلوب التددددددددددري  الددددددددددائري والتانيدددددددددة  سدددددددددتادم اسدددددددددلوب

واالختبددددددددارات البدنيددددددددة  (دكددددددددة ال  ددددددددديف –الدحرجددددددددة  –االسددددددددتالم والتمريددددددددر لقيدددددددداس   اجددددددددراء االختبددددددددارات املهاريددددددددة بكددددددددرة القدددددددددم

 والج  (للرجلين وال راعين  ة إة بالسرعلقياس القوة املمي

بدددددددددددي  ( للمجدددددددددداميع املتندددددددددداظرة واملسددددددددددتقلةtest -t اختبددددددددددار  وبعددددددددددد معالجددددددددددة البيانددددددددددات احصددددددددددائيا مددددددددددن خدددددددددددال  اسددددددددددتادام

 االستنتاجات ن كر بعضها و ي : بلهماالختبارات املهارية والبدنية. خرج الباحتون 

 للدددددددددرجلين  البعديدددددددددة بدددددددددالقوة املميدددددددددإة بالسدددددددددرعةان مجموعدددددددددة اسدددددددددلوب التددددددددددري  الددددددددددائري حققدددددددددت تطدددددددددور بدددددددددي االختبدددددددددارات  1

 دكة ال  ديف -الدحرجة —االستالم والتمرير واملهارات االساسية بكرة القدم  (وال راعين والج  

  ان مجموعدددددددددددددددددة أسدددددددددددددددددلوب التدددددددددددددددددددري  باملحطدددددددددددددددددات 2
ع
باالختبدددددددددددددددددارات البعديدددددددددددددددددة للقددددددددددددددددددوة املميدددددددددددددددددإة بالسددددددددددددددددددرعة  حققدددددددددددددددددت تطددددددددددددددددددورا

 بكرة القدم كيد الدراسة واالختبارات املهارية

 وعلى ضوء االستنتاجات جاءت التوصيات كاال ق:

 . ضرورة استادام اسلوب التدري  الدائري لتطوير الجان  املهاري  1

 .ضرورة استادام اسلوب التدري  باملحطات لتطوير القوة امليإة بالسرعة  2

  . القوة املميإة بالسرعة, ت املحطا أسلوب تدري  ,أسلوب التدري  الدائري :  الكلمات املفتاحية
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فاعلية ميدان تعليمي في تطوير التوافق والتوازن الحركي ودقة مهارتي حائط الصد والدفاع عن امللعب 

 بالكرة الطائرة لالعبين الناشئين

 

 3م.م عمر حسام الدين صالل,  2م.د افراح باقر عبد الجليل ,1محمود ناصر راض ي م.د

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة الكوفة  -العراق  1
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكسم  -جامعة كلية الحلة ال -العراق  3, 2

 

mahmoudns.radi@uokufa.edu.iq  farahfarah1990qwert@gmail.com farahfarah1990qwert@gmail.com 

 

تكمددددددددددن أهميددددددددددة البحددددددددددث بددددددددددي  عددددددددددداد ميدددددددددددان  عليمددددددددددي بددددددددددي تطددددددددددوير التوافددددددددددا والتددددددددددوازن الحركددددددددددق ودكددددددددددة مهددددددددددار ق حددددددددددائ  

 علددددددددى املاددددددددزون مددددددددن املهددددددددارات الحركيددددددددة ال ددددددددي تددددددددم  الصددددددددد والدددددددددفا  عددددددددن امللعدددددددد  بددددددددالكرة الطددددددددائرة لالعبددددددددين
ع
النااددددددددئين اعتمددددددددادا

من 
ا
 علموهدددددددددددا بدددددددددددي فتدددددددددددرة سدددددددددددابقة وال دددددددددددي  عدددددددددددد متطلبدددددددددددات مسدددددددددددبقة للدددددددددددتعلم الحركدددددددددددق وتحقيدددددددددددا ا داء الفندددددددددددي الجيدددددددددددد الددددددددددد ي يدددددددددددؤ

 مستو  من ا داء .

وازن الحركددددددددق مددددددددن خددددددددال  خبددددددددرة البدددددددداحتون امليدانيددددددددة الح ددددددددوا كلددددددددة االهتمددددددددام التوافددددددددا والتدددددددد امااااااااا مشااااااااكلة البحاااااااا  :

عندددددددددددد  علدددددددددددم مهدددددددددددار ق حدددددددددددائ  الصدددددددددددد والددددددددددددفا  عدددددددددددن امللعددددددددددد  بدددددددددددالكرة الطدددددددددددائرة لالعبدددددددددددين الناادددددددددددئين , كمدددددددددددا وان مسدددددددددددتو  اداء 

مهددددددددار ق حدددددددددائ  الصدددددددددد والددددددددددفا  عدددددددددن امللعدددددددد  بدددددددددالكرة الطدددددددددائرة ال يتناسددددددددد  مدددددددددع املسددددددددتو  املطلدددددددددوب لهددددددددد ه املرحلدددددددددة حيدددددددددث ان 

لعددددددد  مدددددددن خدددددددال  التمريندددددددات املهاريدددددددة ليسدددددددت كافيدددددددة للوصدددددددو  الدددددددى االهتمدددددددام املباادددددددر بمهدددددددار ق حدددددددائ  الصدددددددد والددددددددفا  عدددددددن امل

االداء العدددددددددالي دون االهتمدددددددددام بفاعليدددددددددة امليددددددددددان التعليمدددددددددي وهددددددددد ا مدددددددددا  عانيدددددددددج فدددددددددرق الناادددددددددئين علدددددددددى االكدددددددددل بدددددددددي بلددددددددددنا العزيدددددددددز, 

الكاددددددددر اهميددددددددة واذا يوجدددددددد اهتمددددددددام ب ددددددد ه املتغيددددددددرات فلندددددددج عشددددددددوا ق يتضدددددددمن تدددددددددري  ال يميدددددددإ بددددددددين االبعددددددداد واملكونددددددددات املهمدددددددة وا

لهدددددددددد ه املتغيددددددددددرات , لدددددددددد لك ارتدددددددددددل  البدددددددددداحتون  عددددددددددداد ميدددددددددددان  عليمددددددددددي بددددددددددي تطددددددددددوير التوافددددددددددا والتددددددددددوازن الحركددددددددددق ودكددددددددددة مهددددددددددار ق 

حددددددددددائ  الصددددددددددد والدددددددددددفا  عددددددددددن امللعدددددددددد  بددددددددددالكرة الطددددددددددائرة لالعبددددددددددين النااددددددددددئين بغيددددددددددة الوصددددددددددو  الددددددددددى تحقيددددددددددا االنجدددددددددداز املطلددددددددددوب 

 واملقصود .

عليمددددددددددي لتطددددددددددوير التوافددددددددددا والتددددددددددوازن الحركددددددددددق ودكددددددددددة مهددددددددددار ق حددددددددددائ  اعددددددددددداد ميدددددددددددان   وقااااااااااد هاااااااااادف البحاااااااااا  الااااااااااى :

 الصد والدفا  عن امللع  بالكرة الطائرة لالعبين الناائين .

وكدددددددددد اسدددددددددتادم البددددددددداحتون املدددددددددن   التجريبدددددددددي بدددددددددي حدددددددددل مشدددددددددكلة البحدددددددددث , وعدددددددددن مجتمدددددددددع البحدددددددددث فقدددددددددد تدددددددددم تحديدددددددددد 

( سددددددددددددنة , وتددددددددددددم تقسدددددددددددديمهم الددددددددددددى مجمددددددددددددوعتين 17-14مجتمددددددددددددع البحددددددددددددث بالعبددددددددددددي نددددددددددددادي الكوفددددددددددددة الرياضدددددددددددد ي النااددددددددددددئين بلعمددددددددددددار  

 . بالتساوي بالطريقة العشوائية البسيطة

فكانددددددددت : ان مدددددددددة املتغيددددددددر املسددددددددتقل , املتمتلددددددددة بعدددددددددد الوحدددددددددات التعليميددددددددة , كانددددددددت  امااااااااا عاااااااان اهاااااااام االسااااااااتنتاجات

 لتطوير التوافا والتوازن الحركق لالعبين الناائين . مناسبة

حدددددددددددددائ  الصدددددددددددددد والددددددددددددددفا  عدددددددددددددن امللعددددددددددددد  بدددددددددددددالكرة الطدددددددددددددائرة لالعبدددددددددددددين  مهدددددددددددددار قاسدددددددددددددهم امليددددددددددددددان ن التعليمدددددددددددددي بتطدددددددددددددور 

 الناائين .

يو دددددددد ي البدددددددداحتون باعتمدددددددداد امليدددددددددان التعليمددددددددي كمعطيددددددددات اساسددددددددية عنددددددددد  أمااااااااا أهاااااااام التوصاااااااايات فشااااااااملت ف ااااااااي :

 الناائين . العبي الكرة الطائرة  علم

 .كقالتوازن الحر الحركق , التوافا , ميدان  عليمي : الكلمات املفتاحية 
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 الدور الثقافي واالجتماعي للرياضة ومدى تأثيره في التنمية الشمولية املتكاملة ألفراد املجتمع

 

 2د علي صيهود محمدم., 1أ.د محمود داود الربيعي
 كسم التربية البدنية وعلوم الرياضة -كلية املستقبل الجامعة  - العراق 1
 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية -القاسم الخضراء  جامعة -العراق  2

 

Mahmood@mustaqbal-college.edu.iq  alisaihood74@sport.uoqasim.edu.iq  

 

 بمشدددددددددددددكال 
ع
ت التنميدددددددددددددة الشدددددددددددددمولية املتكاملدددددددددددددة ال دددددددددددددي يعيشدددددددددددددها املجتمدددددددددددددع , ان دور الرياضددددددددددددة يدددددددددددددرتب  ارتباطدددددددددددددا عضدددددددددددددويا

 مددددددددا يكددددددددون الفددددددددرد الرياضدددددددد ي اكاددددددددر ميددددددددل  فددددددددالتغير بددددددددي سددددددددلوك أفددددددددراد املجتمددددددددع
ع
يددددددددرتب  بنوعيددددددددة تطلعدددددددداو م نحددددددددو ذاو ددددددددم اذ غالبددددددددا

مددددددددن الفدددددددددرد الددددددددد ي اليمدددددددددارس الرياضدددددددددة , كمدددددددددا و ن دوره يتدددددددددلثر  لالضددددددددطال  بمسدددددددددؤوليات جديددددددددددة تر دددددددددحج لددددددددددوره بدددددددددي املجتمدددددددددع

لبنى االجماليددددددددة وا وضددددددددا  ال ددددددددي يعددددددددانق م  ددددددددا املجتمددددددددع والخددددددددروج مددددددددن هدددددددد ه الوضددددددددعية ال يمكددددددددن ان يددددددددن ح مددددددددا لددددددددم  سدددددددداهم بددددددددا

للمشدددددددددددداركة بددددددددددددي ماتلددددددددددددف امليددددددددددددادين واملجدددددددددددداالت الرياضددددددددددددية  الجهددددددددددددات ذات العالكددددددددددددة ب تاحددددددددددددة الفددددددددددددر  امددددددددددددام أفددددددددددددراد املجتمددددددددددددع

  دوارها الفاعلة بي التنمية الشمولية املتكاملة للمجتمع .

 فدددددددددددراد  التنميدددددددددددة الشددددددددددمولية املتكاملدددددددددددة التقدددددددددددابي واالجتمددددددددددداعي للرياضددددددددددة بدددددددددددي بالدددددددددددور  االهتمدددددددددددام عددددددددددددم أو االهمددددددددددا  ان

 .االهما  من عانت ,ال ي ه ه املشكلة دراسة الى الباحث دفع ال ي هو املجتمع

جتمدددددددع وهدددددددد  البحدددددددث الدددددددى التعدددددددر  علدددددددى الددددددددور االجتمددددددداعي والتقدددددددابي للرياضدددددددة وأثدددددددره بدددددددي تكدددددددوين  خصدددددددية أبنددددددداء امل

 للمجتمدددددددددددع املتكاملدددددددددددة الشدددددددددددمولية التنميدددددددددددة و غييدددددددددددر سدددددددددددلوكهم وسدددددددددددماو م الشخصدددددددددددية و االجتماعيدددددددددددة ,ممدددددددددددا يددددددددددددعم دورهدددددددددددم بدددددددددددي

ومكدددددددان  م بدددددددي  و عطددددددداءه االسدددددددبقية بدددددددي عمليدددددددة التغييدددددددر والتطدددددددوير لهدددددددا اثدددددددار متعدددددددددة علدددددددى دور ا فدددددددراد , ن االهتمدددددددام بالرياضدددددددة

, فلنددددددددج يددددددددؤثر ايضددددددددا بددددددددي  غييددددددددر ن ددددددددرو م علددددددددى اغتنددددددددام الفددددددددر  املهمددددددددة  املجتمددددددددع , فهددددددددو الددددددددى جاندددددددد  مشددددددددارك  م بددددددددي كددددددددوة العمددددددددل

 لهم,

 : الدراسة امل حية وتوصل الى االستنتاجات اآلتية -استادم الباحث املن   الوصفق 

 ن دددددددددرة افدددددددددراده للمجتمدددددددددع , و غييدددددددددر الشدددددددددمولية املتكاملدددددددددة لدددددددددج تدددددددددلثير بدددددددددي التنميدددددددددة ان الددددددددددور التقدددددددددابي واالجتمددددددددداعي للرياضدددددددددة -

 ل او م, مما يستحث م على اغتنام الفر  املهمة لهم .وتطلعاو م 

 : وأو  ى الباحث باآل ق

مددددددددن اجددددددددل  غييددددددددر ادوارهددددددددم  , ياضددددددددة واملشدددددددداركة بددددددددي جميددددددددع انشددددددددط  ابددددددددي ممارسددددددددة الر  ف ددددددددح املجددددددددا  امددددددددام افددددددددراد املجتمددددددددع -

 وزيددددددددددادة ثقدددددددددداف  م ,وتحسددددددددددين مكددددددددددان  م , واالندددددددددددماج الكامددددددددددل بددددددددددي عمليددددددددددات التنميددددددددددة الشددددددددددمولية املتكاملددددددددددة بددددددددددي املجتمددددددددددع , 

 ومشارك  م بي كوة العمل .

 . التنمية الشمولية املتكاملة,  الدور االجتماعي, الدور التقابي :  الكلمات املفتاحية
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 السكواش بين الشباب واملتقدمينادراسة مقارنة في تركيز االنتباه لدى العبي املنتخب الوطني العراقي ب

 

 أ.م.د علي عطية دخيل

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -عة بابل جام -العراق 

 

Ali.atea.dakheel@gamil.com 

 

مدددددددددن خدددددددددال  الشدددددددددركات االجنبيدددددددددة والطددددددددددالب  ان لعبدددددددددة االسدددددددددكواش مدددددددددن االلعددددددددداب الفرديدددددددددة ال دددددددددي دخلددددددددددت الدددددددددى القطدددددددددر

 الوافددددددددين الدددددددى الخدددددددارج لددددددد لك يسدددددددعى املاتصدددددددون بدددددددي اللعبدددددددة الدددددددى نشدددددددر وتطدددددددوير اللعبدددددددة ولعدددددددل اهدددددددم مدددددددا يميدددددددإ لعبدددددددة االسدددددددكواش

املهددددددارات ال ددددددي تزخددددددر ب ددددددا  تلددددددك الحركددددددات السددددددر)عة  الرادددددديقة( مددددددن االمددددددام الددددددى الخلددددددف وبددددددالعكس ومددددددن جاندددددد  الددددددى اخددددددر وهدددددد ه

حركيددددددددددة عاليددددددددددة ح ددددددددددى نددددددددددتمكن ان نددددددددددؤدي وظائفهددددددددددا بكفدددددددددداءة وخاصددددددددددة عنددددددددددد اداء الضددددددددددربات الطددددددددددائرة  اللعبددددددددددة تتطلدددددددددد  كدددددددددددرات

القاتلدددددة سددددددواء بالوثدددددد  او مددددددن االرتكدددددداز كمددددددا ان دددددا تتطلدددددد  كدددددددرات كبيددددددرة بددددددي دكددددددة ضدددددرب الكددددددرة الددددددى االمدددددداكن االكاددددددر دكددددددة حيددددددث 

االنتبددددددداه لدددددددد  العبدددددددي املنتاددددددد  معرفدددددددة تركيدددددددإ  البحدددددددث بدددددددي عددددددددم تكدددددددون صدددددددعبة الدددددددرد مدددددددن كبدددددددل املندددددددافس . وهندددددددا بدددددددرزت مشدددددددكلة

الدددددددوطني العراقدددددددي باالسدددددددكواش اذ ان التعدددددددر  علدددددددى هددددددد ه ال ددددددداهرة يسددددددداعدنا بدددددددي تطدددددددوير احدددددددد العوامدددددددل الهامدددددددة واملسددددددداعدة بدددددددي 

نجدددددددداح العمليددددددددة التدريبيددددددددة والوصددددددددو  الددددددددى املسددددددددتويات العليددددددددا بددددددددي االنجدددددددداز الرياضدددددددد ي امددددددددا اهدددددددددا  البحددددددددث فهددددددددي التعددددددددر  علددددددددى 

العبددددددددي املنتادددددددد  العراقددددددددي باالسددددددددكواش لفئ ددددددددي الشددددددددباب واملتقدددددددددمين والتعددددددددر  علددددددددى الفددددددددروق بددددددددي  مسددددددددتو  تركيددددددددإ االنتبدددددددداه لددددددددد 

املسددددددددددتو  بددددددددددين العبددددددددددي املنتادددددددددد  العراقددددددددددي باالسددددددددددكواش لفئ ددددددددددي الشددددددددددباب واملتقدددددددددددمين امددددددددددا فددددددددددر  البحددددددددددث هندددددددددداك فددددددددددروق ذات 

لشددددددددددددباب واملتقدددددددددددددمين. داللددددددددددددة احصددددددددددددائية بددددددددددددي مسددددددددددددتو  تركيددددددددددددإ االنتبدددددددددددداه بددددددددددددين العبددددددددددددي املنتادددددددددددد  العراقددددددددددددي باالسددددددددددددكواش لفئ ددددددددددددي ا

اسددددددددتادم الباحددددددددث املددددددددن   الوصددددددددفق كونددددددددج يددددددددتالئم وطريقددددددددة البحددددددددث تمتددددددددل مجتمددددددددع البحددددددددث علددددددددى املنتادددددددد  الددددددددوطني العراقددددددددي 

 يمتلون عينة البحث . وهم (العبين 8باالسكواش لفئة الشباب واملتقدمين وعددهم  

 . االسكواش, تركيإ االنتباه :  الكلمات املفتاحية
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 بعض خطط دفاع املنطقة الفرقي لالعبي كرة السلة الشباب في تعلم ةأثر تمرينات خططي

 

 2, أ.م.د مهند نزار كزار 1م.د فاضل محمد عبس
 كسم التربية البدنية وعلوم الرياضة -كلية املستقبل الجامعة  - العراق 2, 1

 

muhannad.nazar@mustaqbal-college.edu.iq 

 

تضددددددددمن مقدمددددددددة البحددددددددث و أهميتددددددددج واملشددددددددكلة ال ددددددددي تجسدددددددددت بددددددددي مالح ددددددددة الباحددددددددث لعدددددددددم اهتمددددددددام اغلدددددددد  املدددددددددربين 

و الالعبدددددددددين مدددددددددن دون كصدددددددددد بالتددددددددددري  الجددددددددددي علدددددددددى الجوانددددددددد  التكتيكيدددددددددة لددددددددددفا  كدددددددددرة السدددددددددلة , ممدددددددددا يولدددددددددد ضدددددددددعفا عامدددددددددا 

البددددددددداحتون الدددددددددى دراسدددددددددة هددددددددد ه املشدددددددددكلة والحدددددددددد مدددددددددن أسدددددددددباب الضدددددددددعف لفدددددددددرق كدددددددددرة سدددددددددلة بدددددددددلداء الددددددددددفا  الفرقدددددددددي . لددددددددد ا ذهددددددددد  

الشدددددددددددددباب بالجوانددددددددددددد  الخططيدددددددددددددة مدددددددددددددن خدددددددددددددال  اعدددددددددددددداد بعددددددددددددد  التمريندددددددددددددات الخططيدددددددددددددة الخاصدددددددددددددة بتكتيدددددددددددددك الددددددددددددددفا  الفرقدددددددددددددي 

 للمنطقة لالعبين الشباب .

 وجاءت أهدا  البحث على ما يلي:

 ة سلة الشباب .الفرقي لالعبي كر  دفا  املنطقةبع  خط  التعر  على  -

 .بع  خط  دفا  املنطقة الفرقي لالعبي كرة السلة الشباب بي  علم تمرينات خططية عداد  -

 . دفا  املنطقة لالعبي كرة سلة الشباببع  خط  بي تطوير  الخططية التمريناتالتعر  على تلثير  -

 . دفا  املنطقة, تمرينات خططية :  الكلمات املفتاحية
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تأثير تدريبات متواترة عالية الكثافة في تطوير القدرة الخاصة على التحمل واألداء املهاري الهجومي لالعبي 

 كرة السلة املتقدمين

 

 2م.م شهاب احمد نعمه, 1م.د سلمان داود طعيمه
 ميسانمحاف ة بي املديرية العامة للتربية  -وزارة التربية  -العراق  1
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية  - جامعة ميسان -العراق  2

 

Salmandawd125@gmail.com 

 

 الحفدددددددددا  أجدددددددددل مدددددددددن الالعددددددددد  يمتلكهدددددددددا أن يجددددددددد  ال دددددددددي البدنيدددددددددة الصدددددددددفات أهدددددددددم مدددددددددن التحمدددددددددل علدددددددددى القددددددددددرة  عتبدددددددددر

ددددددا واحدددددددة سدددددداعة عددددددن تقددددددل ال ملدددددددة الشدددددددة عاليددددددة الحركددددددات نفددددددس علددددددى  لددددددى العدددددد ء السددددددلة , وكدددددد لك  كددددددرة لعبددددددة لقواعددددددد وفقع

وتكمددددددددددددن ,  لدددددددددددف بدددددددددددداختال  اددددددددددددة ا داء ومراحلهددددددددددداعلددددددددددددى الالعددددددددددد  والددددددددددد ي يات سدددددددددددلةوالجهدددددددددددد الددددددددددد ي  سدددددددددددلطج مبدددددددددددداراة كدددددددددددرة ال

ا اللعبدددددددددددة فتدددددددددددرة مشدددددددددددكلة البحدددددددددددث بدددددددددددي ا داء طيلدددددددددددة دددددددددددا أمدددددددددددرع   , الجيددددددددددددة النتدددددددددددائ  لغدددددددددددر  تحقيدددددددددددا للغايدددددددددددة مهمع
ع
 كدددددددددددان  ذا خاصدددددددددددة

 املتواضددددددددددعة الباحتددددددددددان خبددددددددددرة خددددددددددال  مددددددددددن. التعدددددددددد  والتغلدددددددددد  علددددددددددى بددددددددددج الخددددددددددا  ا داء عدددددددددد ء مسددددددددددتو   تاطددددددددددى كددددددددددد الالعدددددددددد 

 يدددددددد  وهددددددد ا املبددددددداراة مدددددددن ا خيدددددددرة ا ادددددددواو بدددددددي خاصدددددددة واملهددددددداري  البددددددددنق املسدددددددتو   بدددددددي ت بددددددد با وجددددددددوا العبدددددددي بدددددددلداء ومعدددددددرف  م

 لدددددددد لك. املسددددددددتو   بددددددددنفس ا داء علددددددددى القدددددددددرة عدددددددددم وبالتددددددددالي , ماتلفددددددددة وأنددددددددوا  الخددددددددا  التحمددددددددل مددددددددن. ضددددددددعف ا داء  علددددددددى

 مشدددددددددددكلة لحدددددددددددل املاتدددددددددددار ا سدددددددددددلوب ضدددددددددددمن واملتاصصدددددددددددة الدكيقدددددددددددة والتمدددددددددددارين املناسدددددددددددبة التددددددددددددريبات  يجددددددددددداد مدددددددددددن البدددددددددددد كدددددددددددان

 :وهدف البح  الى املتقدمين  السلة كرة العبي لد  وا داء املهاري ال جومق التحمل مستو   ورفع البحث

 سددددددددلةلالعبدددددددي كددددددددرة ال وا داء املهدددددددداري ال جددددددددومق بعدددددددد  أنددددددددوا  التحمدددددددللتطدددددددوير  متدددددددواترة عاليددددددددة الكتافددددددددة دريباتتدددددددد أعدددددددداد -

وا داء املهددددددددددداري  بعددددددددددد  أندددددددددددوا  التحمدددددددددددللتطدددددددددددوير  متدددددددددددواترة عاليدددددددددددة الكتافدددددددددددة دريباتالتعدددددددددددر  علدددددددددددى تدددددددددددلثير تددددددددددداملتقددددددددددددمين و 

 املتقدمين . سلةلالعبي كرة ال ال جومق

 االستنتاجات

 ال جددددددددددومق املهدددددددددداري  وا داء الخددددددددددا  التحمددددددددددل أنددددددددددوا  بعدددددددددد  تطددددددددددوير علددددددددددى متددددددددددواترة عاليددددددددددة الكتافددددددددددة دريباتتدددددددددد سدددددددددداعدت -

 .املتقدمين السلة كرة لالعبي

 كرة السلة . –التدري  الرياض ي  الكلمات املفتاحية :
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رؤية مقترحة في تطوير استراتيجية التدريس الحديثة للتربية البدنية و الرياضية في أطار التحوالت الرقمية 

 و جائحة كورونا

 محمد عاصم محمد غازي  .د

 ةكلية التربية الرياضي -جامعة االسكندرية  -مصر 

 

gfx20044@hotmail.com  

 

مدددددددددع تدددددددددداعيات جائحدددددددددة كوروندددددددددا املسدددددددددتجد و التغيدددددددددرات ال دددددددددي طدددددددددرأت علدددددددددى العدددددددددالم  غيدددددددددرت طدددددددددرق و اسدددددددددالي  تددددددددددر)س 

 يدددددددددعم التعلدددددددديم القددددددددائم علددددددددى اسددددددددتراتيجية التدددددددددر)س الحديتددددددددة -و ددددددددد  الدراسددددددددة الددددددددي  و  الطددددددددالب داخددددددددل الفصددددددددو  التعليميددددددددة

م االلكتروندددددددددق بدددددددددي مدددددددددن   التربيدددددددددة الرياضدددددددددية ,
ا
وتقنيدددددددددات التحدددددددددوالت الركميدددددددددة و ترحدددددددددع االهميدددددددددة الدددددددددي  اسدددددددددتادام تقنيدددددددددات الدددددددددتعل

يددددددددرة  علدددددددديم اساالدددددددد ي مدددددددددارس غددددددددرب ت  نجدددددددداز العمددددددددل املطلددددددددوب وكانددددددددت عينددددددددة الدراسددددددددة طددددددددالب تحسددددددددين اسددددددددتراتيجية التدددددددددر)س

 (100باختيددددددددددار عيندددددددددددة الدراسدددددددددددة بالطريقددددددددددة العشدددددددددددوائية لطدددددددددددالب مددددددددددددارس غددددددددددرب تيدددددددددددرة  علددددددددددديم اساالدددددددددد ي حيدددددددددددث بلدددددددددددغ عدددددددددددددهم  

,التعددددددددر  علددددددددي من جيددددددددة اسدددددددددتراتيجية  االسددددددددتنتاجاتبالصددددددددف السددددددددادس االبتدددددددددا ق , وكانددددددددت  طالدددددددد  مددددددددن املرحلددددددددة االبتدائيددددددددة

% ,مارجددددددددددات 89.244ح الرؤيددددددددددة املقترحددددددددددة بددددددددددي التطبيددددددددددا بنسددددددددددبة وكيفيددددددددددة الطبيددددددددددا بددددددددددي املجتمددددددددددع الدراالدددددددددد ي . ,نجددددددددددا التدددددددددددر)س

وجددددددددداءت التوصددددددددديات ,تدددددددددوفير ا جهدددددددددزة  ةبدددددددددي تددددددددددر)س التربيدددددددددة الرياضدددددددددي  دددددددددي اسدددددددددتادام اسدددددددددتراتيجية التددددددددددر)س تطبيدددددددددا الرؤيدددددددددة

ياضددددددددددددية تددددددددددددز ويددددددددددددد املدددددددددددددارس بكافددددددددددددة متطلبددددددددددددات لتكنولوجيددددددددددددة الضددددددددددددر و ريددددددددددددة للعمددددددددددددل بكليددددددددددددات التربيددددددددددددة البدنيددددددددددددة و الر ا دوات او 

ا  بالشدددددددددبكة الدوليدددددددددة للمعلومدددددددددات و اوهتمدددددددددام بعدددددددددر  الدراسدددددددددات ال دددددددددى تتنددددددددداو  اسدددددددددتادام التكنولوجيدددددددددا بدددددددددى تددددددددددر)س اوتصددددددددد

 التربية الرياضية 

 . التحوالت الركمية ,: التعلم الركمى  الكلمات االفتتاحية
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 عقد االحتراف الرياض ي

 

 3عبيد شعوا م. حسين ,  2م. رائد ارحيم الشباني,  1الزامليأ.د علي حسين هاشم 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة القادسية  -العراق  1
 للبناتكلية التربية  -جامعة القادسية  -العراق  2
 القانون كلية  -جامعة القادسية  -العراق  3

 

dr.alialzamili@yahoo.com  

 

الرياضددددددد ي مدددددددن اهدددددددم العقدددددددود املتداولدددددددة بدددددددي الوكدددددددت الحاضدددددددر وذلدددددددك لكادددددددرة ابرامدددددددج صدددددددحيت اندددددددج  يعدددددددد عقدددددددد االحتدددددددرا 

رياضدددددددية تطدددددددورا الفتدددددددا لددددددديس حدددددددديث العهدددددددد ولكدددددددن انتشدددددددر بدددددددي اآلوندددددددة ا خيدددددددرة بشدددددددكل واسدددددددع وذلدددددددك بسدددددددب  تطدددددددور االنشدددددددطة ال

ي الددددددد ي ينصددددددد  علدددددددى ممدددددددا اد  الدددددددى ابدددددددرام العقدددددددود ال دددددددي  سددددددداعد علدددددددى تطويرهدددددددا ومدددددددن هددددددد ه العقدددددددود عقدددددددد االحتدددددددرا  الرياضددددددد 

تقدددددددديم عمدددددددل معدددددددين بدددددددي مجدددددددا  الرياضدددددددة كدددددددالعقود ال دددددددي تبدددددددرم مدددددددع االعبدددددددين او املددددددددربين او مدددددددع االداريدددددددين املحتدددددددرفين بدددددددي مجدددددددا  

 الرياضة .

وهددددددد ا العقدددددددد يبدددددددرم بدددددددين الرياضددددددد ي املحتدددددددر  وبدددددددين املؤسسدددددددة الرياضدددددددية ال دددددددي يقدددددددوم بددددددددفع مبلدددددددغ مدددددددن املدددددددا  للرياضددددددد ي 

مؤسسدددددددددددة وكددددددددددد لك يلتدددددددددددإم بدددددددددددان يحددددددددددداف  علدددددددددددى سدددددددددددرية املعلومدددددددددددات ال دددددددددددي يحصدددددددددددل علي دددددددددددا املحتدددددددددددر  مقابدددددددددددل تقدددددددددددديم خدماتدددددددددددج لل

 الرياض ي املحتر  بمناسبة العقد املبرم.

القانونيدددددددددة  : تددددددددل ق اهميدددددددددة الدراسددددددددة مدددددددددن خددددددددال  بيدددددددددان مفهددددددددوم عقدددددددددد االحتددددددددرا  الرياضددددددددد ي وتحديددددددددد طبيعتدددددددددج اهميااااااااة البحااااااااا 

للوصدددددددددو  الدددددددددى عقدددددددددد نمدددددددددوذجي يدددددددددتم عملدددددددددة كسدددددددددياق بدددددددددي فضدددددددددال عدددددددددن تحديدددددددددد االلتإامدددددددددات املترتبدددددددددة بدددددددددي ذمدددددددددة الطدددددددددرفين وبالتدددددددددالي 

 جميع العقود الرياضية ومن ثم تحقيا الحماية القانونية لكل من طربي العقد .

سدددددددنتبع بدددددددي دراسدددددددتنا املدددددددن   التحليلدددددددي لتحليدددددددل نصدددددددو  كدددددددانون االحتدددددددرا  الرياضددددددد ي مدددددددع االادددددددارة الدددددددى اراء  : منهجياااااااة البحااااااا 

 الفقج القانونق بي ه ا الصدد .

عقددددددددد االحتددددددددرا  الرياضدددددددد ي( تددددددددم تقسدددددددديمج   ثددددددددالث مطالدددددددد  سددددددددنتناو  بددددددددي املطلدددددددد   ان موضددددددددوعنا املوسددددددددوم  : خطااااااااة البحاااااااا 

االو  ملفهددددددددددوم عقددددددددددد االحتددددددددددرا  الرياضدددددددددد ي وهدددددددددد ا املطلدددددددددد  بدددددددددددوره كسددددددددددمناه علددددددددددى فددددددددددرعين تطركنددددددددددا بددددددددددي الفددددددددددر  االو  لتعريددددددددددف 

انونيددددددددددددة لعقددددددددددددد االحتددددددددددددرا  العقددددددددددددد امددددددددددددا الفددددددددددددر  التددددددددددددانق لخصائصددددددددددددج امددددددددددددا املطلدددددددددددد  التددددددددددددانق خصصددددددددددددناه لدراسددددددددددددة الطبيعددددددددددددة الق

الرياضدددددددد ي امددددددددا املطلدددددددد  التالددددددددث واالخيددددددددر سددددددددنتطرق لاللتإامددددددددات عقددددددددد االحتددددددددرا  الرياضدددددددد ي وسنقسددددددددمج الددددددددى فددددددددرعين سدددددددددنتطر  

 بي االو  التإامات الرياض ي املحتر  اما الفر  التانق سنبين فيج التإامات املؤسسة الرياضية.

 ض ي .عقد االحترا  , االحترا  الريا:  الكلمات املفتاحية
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 في ضوء ادارة الجودة الشاملة تطوير كفايات املعلمين

 

 3ا.م.د زينب علي عبد االمير, 2ممدوح طه عباسم.د , 1د صدام محمد فريد.ا
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية  - جامعة بابل -العراق  2, 1
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية  - جامعة بغداد -العراق  3

 

saddamfareed80@gmail.com  abeer@copew.uobaghdad.edu.iq 

 

 عتمدددددددددددددد علدددددددددددددى مفهدددددددددددددوم الدددددددددددددن م وال دددددددددددددي تن دددددددددددددر الدددددددددددددى املؤسسدددددددددددددة بشدددددددددددددكل ادددددددددددددامل  ةان فلسددددددددددددفة ادارة الجدددددددددددددودة الشدددددددددددددامل

وتطددددددددويره بالشددددددددكل املرغددددددددوب للوصددددددددو   ةجابيددددددددة مرغددددددددوب في ددددددددا وذلددددددددك بتندددددددداو  كددددددددل جددددددددزء داخددددددددل املؤسسددددددددحددددددددداث  غييددددددددرات ايو 

 الى جودة افضل .

 ةبشددددددددكل اساالدددددددد ي للحصددددددددو  علددددددددى نوعيددددددددج ذات جددددددددوده عاليدددددددد ةالشددددددددامل ةبددددددددي تطبيددددددددا ن ددددددددام الجددددددددود املعلمددددددددون و)عتمددددددددد 

 القادرين على احداث التطور والتحسين بي املجتمع. ةمن الطلب

فهددددددددوم ادارة مالعديددددددددد مددددددددن الكفايددددددددات ال ددددددددي تجعلهددددددددم كددددددددادرين علددددددددى تطبيددددددددا  علمددددددددينتتددددددددوفر بددددددددي املومددددددددن هنددددددددا البددددددددد ان 

علدددددددى كيفيدددددددة تطبيقهدددددددا اثنددددددداء  املعلمدددددددينبدددددددي تددددددددري   ؤسسدددددددات التعليميدددددددة والتربويدددددددةوافدددددددادة صدددددددانعي القدددددددرار بامل ةالجدددددددودة الشدددددددامل

 وب   ما يمكن لبلوغ أهدافها . ةممارس  م اعمالهم وبضرورة ايمان م بلهمية الجود

 وله ا يسعى البحث لتحقيا االهدا  االتية :

التعددددددددددددددر  علدددددددددددددددى االتجاهددددددددددددددات الحديتدددددددددددددددة بددددددددددددددي ادارة الجدددددددددددددددودة الشددددددددددددددداملة ومتطلبددددددددددددددات تطبيقهدددددددددددددددا بددددددددددددددي املؤسسدددددددددددددددات التربويدددددددددددددددة  1

 والتعليمية.

 التعر  على الكفايات الالزمة ال ي يج  ان يتمتع ب ا املعلمون. 2

الوصددددددددفق الن ددددددددري الدددددددد ي يعتمددددددددد علددددددددى تحليددددددددل مفهددددددددوم الكفايددددددددات التدر)سددددددددية والجددددددددودة وكددددددددد تددددددددم اسددددددددتادام املددددددددن   

الشددددددددداملة ومتطلبدددددددددات اسدددددددددتادامها بدددددددددي التربيدددددددددة والتعلددددددددديم مدددددددددن خدددددددددال  م دددددددددح االن مدددددددددة الجدددددددددودة الشددددددددداملة املطبقدددددددددة بدددددددددي بعددددددددد  

 الدو  العربية والعاملية ونماذج من كفايات التدر)س.

 : رات املقترحة االتيةوبي ضوء التحليل الن ري للبحث تم وضع التصو 

 لتقافة الجودة الشاملة واستادامها بي تحسين ادائ م . و يئة الجو العام على تقبل املعلمين 1

بصددددددددورة مسددددددددتمرة علددددددددى كيفيددددددددة تطبيددددددددا مفدددددددداهيم الجددددددددودة الشدددددددداملة بددددددددي املدددددددددارس لالسددددددددتفادة  التركيددددددددإ علددددددددى اداء املعلمددددددددين 2

 م  ا بطريقة صحيحة

 مين , الجودة الشاملةفايات املعل: ك الكلمات املفتاحية
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 دور ممارسة النشا  البدني الرياض ي في التقليل من النشا  الحركي الزائد لدى تالميذ الطور االبتدائي

 خميس مليانة - دراسة ميدانية على تالمي  السنة الخامسة  ذكور( بابتدائية بور)شة بلقاسم

 

 3كسوري أسامة أ., 2طلحي إيمان أ., 1دكتور عزيزي براهيم
 خميس مليانةالجياللي بونعامة جامعة  -الجزائر  1
 محمد خيضر بسكرةجامعة  -الجزائر  3, 2

 

b.azzizi@univ-dbkm.dz  imane.talhi@univ-biskra.dz  oussama.kessouri@univ-biskra.dz 

 

و دددددددددددد  الدراسدددددددددددة  لدددددددددددى معرفدددددددددددة دور النشددددددددددداو البددددددددددددنق الرياضددددددددددد ي بدددددددددددي التقليدددددددددددل مدددددددددددن النشددددددددددداو الحركدددددددددددق الزائدددددددددددد لدددددددددددد  

( تلميدددددددددددد  باملدرسددددددددددددة االبتدائيددددددددددددة 40املددددددددددددن   الوصددددددددددددفق علددددددددددددى عينددددددددددددة كدددددددددددددرها  بدددددددددددداحتون تالميدددددددددددد  الطددددددددددددور االبتدددددددددددددا ق اسددددددددددددتادم ال

( تلميدددددددددددددد  كعينددددددددددددددة مددددددددددددددن التالميدددددددددددددد  20مسددددددددددددددتقلتين  ( سددددددددددددددنة واملقسددددددددددددددمة علددددددددددددددى عينتددددددددددددددين 11-10اوح أعمددددددددددددددارهم مددددددددددددددا بددددددددددددددين  واملتددددددددددددددر 

( تلميدددددددد  كعينددددددددة مددددددددن 20املمارسددددددددين للنشدددددددداو البدددددددددنق الرياضدددددددد ي, املناددددددددرطين بددددددددي ماتلددددددددف النددددددددوادي والجمعيددددددددات الرياضددددددددية و  

لدددددددددددى مقيدددددددددداس تقدددددددددددديرا لنشدددددددددداو الحركدددددددددددق ع لبدددددددددداحتون حيددددددددددث اعتمددددددددددددا ا, لتالميدددددددددد  الغيدددددددددددر ممارسددددددددددين للنشددددددددددداو البدددددددددددنق الرياضددددددددددد ي

 .الزائد

املسدددتقلتين لدددد  التالميددد   املجمدددوعتين بدددين  حصدددائية داللدددة ذات فدددروق ظهدددور  وأسدددفرت هددد ه الدراسدددة علدددى:

لصدددددددالح التالميددددددد  املمارسدددددددين  املمارسدددددددين للنشددددددداو البددددددددنق الرياضددددددد ي والتالميددددددد  الغيدددددددر ممارسدددددددين للنشددددددداو البددددددددنق الرياضددددددد ي

كددددددددددل أبعدددددددددداد النشدددددددددداو الحركددددددددددق الزائددددددددددد املتمتلددددددددددة بددددددددددي االندفاعيددددددددددة, ضددددددددددعف االنتبدددددددددداه, الحركددددددددددة للنشدددددددددداو البدددددددددددنق الرياضدددددددددد ي بددددددددددي 

للنشددددددددداو البددددددددددنق الرياضددددددددد ي دور ايجدددددددددابق وفعدددددددددا  بدددددددددي التقليدددددددددل مدددددددددن النشددددددددداو الحركدددددددددق الزائدددددددددد لدددددددددد  تالميددددددددد  السدددددددددنة , املفرطدددددددددة

 .الخامسة ابتدا ق ذكور(

 . النشاو الحركق,  النشاو البدنق:  الكلمات املفتاحية
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اهم القدرات البدنية والحركية والجسمية لناشئي كرة السلة في االندية  ليل العاملي لبطاريةالتح

 واملدارس التخصصية في العراق

 

 3م.د محمد حسن شعالن , 2عليمأبو هللا  .د مريم احمد عبد, أ.م 1أ.د محمد جاسم الياسري 

 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بابل -العراق  1
 ا ردنجامعة اليرموك  -ا ردن  2
 وزارة الشباب والرياضة -العراق  3

 

mohammed.hasan@mustaqbal-college.edu.iq 

 

البدنيددددددددددددة بغيدددددددددددة تحقيددددددددددددا اهدددددددددددددا  البحددددددددددددث , املتمتلددددددددددددة بددددددددددددي تحديددددددددددددد البندددددددددددداء العدددددددددددداملي البسددددددددددددي  ملؤاددددددددددددرات القدددددددددددددرات 

, وكدددددددددددان علدددددددددددى  2019 - 2018والجسدددددددددددمية والحركيدددددددددددة لدددددددددددد  العبدددددددددددي الناادددددددددددئين لكدددددددددددرة السدددددددددددلة بدددددددددددي العدددددددددددراق للموسدددددددددددم الرياضددددددددددد ي 

, تددددددددددم البدددددددددداحتين ان يتادددددددددد وا مجموعددددددددددة مددددددددددن االجددددددددددراءات والتدددددددددددابير لغددددددددددر  معرفددددددددددة العوامددددددددددل ال ددددددددددي  شددددددددددبعت بددددددددددي البطاريددددددددددات 

النااددددددددددددئين لكددددددددددددرة السددددددددددددلة بددددددددددددي االنديددددددددددددة واملدددددددددددددارس عبين ال وتحديددددددددددددد عينددددددددددددة البحددددددددددددث بددددددددددددال لدددددددددددد لك اسددددددددددددتعما  املددددددددددددن   الوصددددددددددددفق

( العددددددددد  نا ددددددددد ا يمتلدددددددددون انديدددددددددة ومددددددددددارس تاصصدددددددددية ماتلفدددددددددة , 90التاصصدددددددددية بكدددددددددرة السدددددددددلة فقدددددددددد ادددددددددمل عيندددددددددة البحدددددددددث  

( ملعالجدددددددددددة البياندددددددددددات االحصدددددددددددائية بعدددددددددددد اجدددددددددددراء االختبدددددددددددارات البدنيدددددددددددة والحركيدددددددددددة SPSSتدددددددددددم اسدددددددددددتادام الحقيبدددددددددددة االحصدددددددددددائية  

 وء النتائ  تم التوصل الى االستنتاجات التالية:والقياسات الجسمية. وعلى ض

عوامدددددددددددل مسدددددددددددتقلة مدددددددددددن خدددددددددددال  عمليدددددددددددة التحليدددددددددددل االحصدددددددددددا ق ملعرفدددددددددددة االرتباطدددددددددددات البينيدددددددددددة بدددددددددددين  ثالثدددددددددددةتدددددددددددم اسدددددددددددتاال   1

 االختبارات املر حة.

 . جاءت اهمية االختبارات من حيث تركيب ا وترتيب ا بي العوامل التالث 2

 العاملي, القدرات البدنية , القدرات الحركية , الالعبين الناائين(البناء :  الكلمات املفتاحية
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تأثير تمرينات بوسائل مساعدة في تطوير قدرة التوازن ودقة أداء مهارة ضربة اإلبعاد األمامية الهجومية 

 بالقفز بالريشة الطائرة

 

 3عبد االمير حسن كاظم ا.د,  2أ.د ماهر عبد الحمزة حردان العلوان,  1أ.م.د مهند نزار كزار السويدي
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكسم  -الجامعة  كلية املستقبل -العراق  1
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بابل -العراق  2
3 Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia 

muhannad.nazar@mustaqbal-college.edu.iq habobealiraqi67@gmail.com amir1719@gmail.com 

 

ن خدددددددددددال  اسدددددددددددتادام الوسدددددددددددائل املسددددددددددداعدة واملتمتلدددددددددددة بجهددددددددددداز التدددددددددددوازن املتحدددددددددددرك وأدوات تكمدددددددددددن أهميدددددددددددة البحدددددددددددث مددددددددددد

 15تدريبيدددددددددة أخدددددددددر   سدددددددددهم بدددددددددي تطدددددددددوير ا داء الفندددددددددي ودكدددددددددة ضدددددددددربة اوبعددددددددداد ا ماميدددددددددة ال جوميدددددددددة بدددددددددالقفز لالعبدددددددددين فئدددددددددة تحدددددددددت 

اعدة خددددددددددددال  سددددددددددددتة بالر)شددددددددددددة الطددددددددددددائرة . ومددددددددددددن هنددددددددددددا تجلددددددددددددت مشددددددددددددكلة البحددددددددددددث بددددددددددددي كلددددددددددددة اسددددددددددددتادام ا جهددددددددددددزة وا دوات املسدددددددددددد

الوحددددددددات التعليميدددددددة و التدريبيدددددددة لدددددددد  املددددددددربين ممددددددددا كدددددددان لدددددددج ا ثدددددددر الواردددددددح بددددددددي ضدددددددعف صدددددددفة التدددددددوازن ودكدددددددة أداء أغلدددددددد  

وهددددددددد ا أثددددددددددر سدددددددددلبا علددددددددددى أدائ ددددددددددم املهددددددددداري , وهددددددددددد  البحدددددددددث الددددددددددى اعدددددددددداد تمرينددددددددددات بوسددددددددددائل  (سددددددددددنة 15الالعبدددددددددين  فئددددددددددة تحدددددددددت 

سددددددددنة بالر)شددددددددة الطددددددددائرة والتعددددددددر  علددددددددى تددددددددلثير  15الالعبددددددددين فئددددددددة مسدددددددداعدة والتعددددددددر  علددددددددى تلثيرهددددددددا بددددددددي تطددددددددوير التددددددددوازن لددددددددد  

 الوسائل املساعدة بي تطوير دكة أداء مهارة ضربة اوبعاد ا مامية ال جومية بالقفز بالر)شة الطائرة.

ن الفدددددددددر  هدددددددددو للتمريندددددددددات املعدددددددددة بوسدددددددددائل مسددددددددداعدة التدددددددددلثير اويجدددددددددابق بددددددددي تطدددددددددوير كددددددددددرة التدددددددددوازن ودكدددددددددة ا داء اوكدددددددد

سددددددددنة بالر)شددددددددة الطددددددددائرة وتددددددددم اسددددددددتادام املددددددددن    15ملهددددددددارة ضددددددددربة اوبعدددددددداد ا ماميددددددددة ال جوميددددددددة بددددددددالقفز لالعبددددددددين فئددددددددة تحددددددددت 

( 10كاعددددددددة نددددددددادي املحاويددددددددل الرياضدددددددد ي وبواكددددددددع   –ابددددددددل التجريبددددددددي للبحددددددددث علددددددددى العبددددددددي املركددددددددز التدددددددددريبي للر)شددددددددة الطددددددددائرة بددددددددي ب

 . 4/4/2021ولغاية  8/2/2021العبين للفترة من 

 . جهاز التوازن املتحرك , دكة أداء مهارة ضربة اوبعاد ا مامية ال جومية بالقفز الكلمات املفتاحية :
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في تعلم بعض املهارات  اثر جدولة املمارسة املكثف واملوزع على وفق السيادة الدماغية )االيمن(

 االساسية بالريشة الطائرة

 2ا.د مازن هادي كزار,  1ا.د مازن عبد الهادي احمد
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بابل -العراق  1
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكسم  -الجامعة  كلية املستقبل -العراق  2

 

Mazin772001@yahoo.com  Mazin_kzar@mustaqbal-college.edu.iq 

 

علددددددددددددى وفددددددددددددا السدددددددددددديادة الدماغيددددددددددددة    ددددددددددددد  البحددددددددددددث الددددددددددددى التعددددددددددددر  علددددددددددددى تددددددددددددلثير جدولددددددددددددة املمارسددددددددددددة املكتددددددددددددف واملددددددددددددوز 

وافتددددددددددددر  الباحتددددددددددددان وجددددددددددددود فددددددددددددروق ذات داللددددددددددددة  املهددددددددددددارات االساسددددددددددددية بالر)شددددددددددددة الطددددددددددددائرة. اداء بعدددددددددددد   االيمددددددددددددن( بددددددددددددي  علددددددددددددم

املكتددددددددف واملددددددددوز  لددددددددتعلم اداء بعدددددددد  املهددددددددارات االساسددددددددية بالر)شددددددددة  معنويددددددددة بددددددددين االختبددددددددارين القبلددددددددي والبعدددددددددي للمجمددددددددوعتين

ذات داللدددددددددددددة معنويددددددددددددددة بدددددددددددددي االختبددددددددددددددار البعددددددددددددددي بددددددددددددددين  وجددددددددددددددود فدددددددددددددروق ولصدددددددددددددالح االختبددددددددددددددار البعددددددددددددددي , باوضددددددددددددددافة الدددددددددددددى الطدددددددددددددائرة

ولصدددددددددددددالح املجموعدددددددددددددة املدددددددددددددوز   لدددددددددددددتعلم اداء بعددددددددددددد  املهدددددددددددددارات االساسدددددددددددددية بالر)شدددددددددددددة الطدددددددددددددائرة املكتدددددددددددددف واملدددددددددددددوز  املجمدددددددددددددوعتين

عمليددددددددة التكددددددددافؤ بددددددددي الصددددددددفات البدنيددددددددة والحركيددددددددة واملهددددددددارات  بددددددددلجراء.اسددددددددتادم الباحتددددددددان املددددددددن   التجريبددددددددي, كددددددددام الباحتددددددددان 

تعان الباحتدددددددددددددددان بالوسددددددددددددددد  الحسدددددددددددددددابق واالنحدددددددددددددددرا  املعيددددددددددددددداري واختبدددددددددددددددار الفدددددددددددددددروق للمجموعدددددددددددددددات املسدددددددددددددددتقلة . اسددددددددددددددد الحركيدددددددددددددددة

 ق :ل ي واملرتبطة , واستنت  الباحتان ما

 ظهور  علم ايجابق لكال املجموعتين املكتف واملوز  بي املهارات االساسية بالر)شة الطائرة , 1

 م املهارات الحركية كيد البحثتفوكت املجموعة املوز  على املجموعة املكتف بي  عل 2

 . : جدولة التمرين , السيدة الدماغية , الر)شة الطائرة الكلمات املفتاحية
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اثر تمرينات بمصاحبة التحفيز الكهربائي في القدرة االنفجارية للرجلين والوقاية من اصابة مفصلي 

 الكاحل والركبة لالعبي االرتكاز والزاوية بكرة السلة املتقدمين

 

 3, أ.م.د حيدر عبد علي حمزة 2عصري  .م.د حسنين جمعة, أ 1.د احمد عبودي حسينم

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -الكوفة جامعة  -العراق  3, 2, 1

 

ahmeda.hussein@uokufa.edu.iq  hassaneinj.ktaiman@uokufa.edu.iq haider.alkhafaji@uokufa.edu.iq 

 

عضددددددددددالت كددددددددددوة علددددددددددى التمرينددددددددددات املصدددددددددداحبة للتحفيددددددددددإ الكهربددددددددددا ق التعددددددددددر  علددددددددددى تددددددددددلثير البحددددددددددث: الددددددددددى هددددددددددد  دراسددددددددددة 

 عضددددددددالت القددددددددددم(يددددددددة الدددددددددرؤوس الفا يددددددددة, عضددددددددلة الكولدددددددددف , العضدددددددددلة ثنائالعضدددددددددلة الرباعيددددددددة الفا يددددددددة, الطددددددددر  السددددددددفلي  

لالعددددددددد   للتمريندددددددددات املصددددددددداحبة للتحفيدددددددددإ الكهربدددددددددا ق علدددددددددى عضدددددددددالت الطدددددددددر  السدددددددددفلىفدددددددددر  البحدددددددددث فهدددددددددو هنالدددددددددك تدددددددددلثير  امدددددددددا

تين املتكددددددددافئتين بددددددددي ادام املددددددددن   التجريبددددددددي ذو املجمددددددددوع. امددددددددا من جيددددددددج البحددددددددث فتمتلددددددددت باسددددددددتاالرتكدددددددداز والزاويددددددددة بكددددددددرة السددددددددلة

بالطريقدددددددددة هم تدددددددددم اختيدددددددددار العبدددددددددين  10عدددددددددددهم لغ اوالبدددددددددمجتمدددددددددع البحدددددددددث بالعبدددددددددي ندددددددددادي التضدددددددددامن بكددددددددرة السدددددددددلة  تمتدددددددددل حددددددددين

تددددددددددددددم تقسدددددددددددددديم العينددددددددددددددة الددددددددددددددى مجمددددددددددددددوعتين ضددددددددددددددابطة وتجريبيددددددددددددددة وبالتسدددددددددددددداوي حيددددددددددددددث اسددددددددددددددتادمت املجموعددددددددددددددة وكددددددددددددددد العمديددددددددددددددة 

املصدددددددددددددداحبة للتحفيددددددددددددددإ الكهربددددددددددددددا ق بددددددددددددددي حددددددددددددددين اسددددددددددددددتادمت املجموعددددددددددددددة الضددددددددددددددابطة تمرينددددددددددددددات املدددددددددددددددرب التجريبيددددددددددددددة التمرينددددددددددددددات 

امدددددددددددا اهدددددددددددم االسدددددددددددتنتاجات ال دددددددددددي توصدددددددددددل الي ددددددددددددا  بدددددددددددي اسدددددددددددتاراج نتائجددددددددددددج SPSSاسدددددددددددتادم البددددددددددداحتون البرندددددددددددام  االحصدددددددددددا ق ا  و 

 : الباحث فهي

 ارتفا  وارح بمقادير القدرة االنفجارية للرجلين. 1

 وامللبضية  ثالثية الرؤوس( الفا ية زيادة كوة العضلة الرباعية 2

 وبي ضوء االستنتاجات ال ي حصل علي ا الباحث يو  ي باال ق.

 ضرورة استادام التمرينات املصاحبة للتحفيإ الكهربا ق بي تدريبات القوة العضلية لالعبي كرة السلة . -

 . , القدرة االنفجارية : التحفيإ الكهربا ق الكلمات املفتاحية
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 م كمؤشر لتقويم مستوى اللياقة البدنية لدى الطلبة املتميزين بألعاب القوى فصائل الد

 

 3أ.د مخلد محمد جاسم الياسري ,  2أ.م.د حيدر محمود عبد هللا,  1م.د عالء حسن علي
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -بابل جامعة  -العراق  3, 2, 1

 

alaa.h.ali@uobabylon.edu.iq  Mokaled1982sport@gmail.com 

 

كددددددددان لتطددددددددور فددددددددن االداء بددددددددي االلعدددددددداب الفرديددددددددة ومحاولددددددددة الوصددددددددو  الددددددددى مرحلددددددددة االداء الفنددددددددي املميددددددددإ ا ثددددددددر البددددددددالغ بددددددددي 

. تلعددددددد  اللياكدددددددة البدنيدددددددة دور مهدددددددم فددددددددق عمليدددددددة  العددددددداب القدددددددو  مدددددددن ضدددددددم  اتقددددددددم مسدددددددتويات االنجددددددداز بدددددددي العدددددددالم وفعاليدددددددات 

دة بسددددددددب  مددددددددا تقدمددددددددج عناصدددددددددر اللياكددددددددة البدنيددددددددة مددددددددن بندددددددداء ا عددددددددداد ال ددددددددحيت لطلبددددددددة كليددددددددة التربيددددددددة البدنيددددددددة وعلددددددددوم الرياضدددددددد

وضدددددددددديفق و شددددددددددريتي صددددددددددحيت وسددددددددددليم للطددددددددددالب للوصددددددددددو   لددددددددددى مسددددددددددتو  مقبددددددددددو  مددددددددددن اللياكددددددددددة البدنيددددددددددة يمكددددددددددن مددددددددددن خاللهددددددددددا 

 : كا تيصيغت أهداف البح   وفي ضوء ما جاء أعاله تطوير العديد املهارات الرياضددية .

 يتمتع ب ا أفراد العينة .   د  البحث التعر  على فصائل الدم ال ي -

 افراد عينة البحث بغية التقويم .وضع درجات ومستويات معيارية للياكة البدنية وفقا لفصائل الدم ال ي يتمتع ب ا  -

 التعر  على الفروق بي مستو  اللياكة البدنية وفقا لفصائل الدم وال ي يتمتعون ب ا عينة البحث .  -

اسدددددددددتادام البددددددددداحتون املددددددددددن   الوصدددددددددفق بلسددددددددددلوبق امل دددددددددح والددددددددددرجات املعياريددددددددددة ملالئمدددددددددة وطبيعددددددددددة املشدددددددددكلة , تحدددددددددددد 

جامعدددددددددة بابدددددددددل / للعدددددددددام  -مجتمددددددددع البحدددددددددث بالطلبدددددددددة املتميدددددددددإين بللعددددددددداب القددددددددو  بدددددددددي كليدددددددددة التربيدددددددددة البدنيدددددددددة وعلددددددددوم الرياضدددددددددية 

 ( طال  .68والبالغ عددهم   2018 - 2017الدراال ي 

 . : فصائل الدم , اللياكة البدنية , الطلبة املتميإين , العاب القو   احيةالكلمات املفت
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بالرمال املبتلة والجافة لتطوير القوة الخاصة وبعض القدرات الوظيفية لالعبي تدريبين تأثير منهجين 

 الكرة الطائرة

 

 سوي أ.د سهاد قاسم سعيد املو 

 للبنات ةوم الرياضوعل ةالبدني ةكلية التربي -جامعج بغداد  -العراق 

 

suhad@copew.uobaghdad.edu.iq 

 

أن مسدددددددددتو  التطدددددددددور والتقددددددددددم الددددددددد ي ادددددددددهدتج اغلددددددددد  دو  العدددددددددالم بدددددددددي مجدددددددددا  التربيدددددددددة الرياضدددددددددية بشدددددددددكل عدددددددددام هدددددددددو 

لدددددددددديس نتيجددددددددددة الصدددددددددددفة وانمددددددددددا جدددددددددداء مددددددددددن خددددددددددال  املتددددددددددابرة والعمددددددددددل علددددددددددى التاطددددددددددي  السددددددددددليم والبرمجددددددددددة الدكيقددددددددددة للمنددددددددددا   

ينطبدددددددددا علي دددددددددا كدددددددددانون نيدددددددددوتن التالدددددددددث  .ويمتددددددددداز التددددددددددري  علدددددددددى الرمدددددددددا  باعتبددددددددداره مدددددددددن الوسدددددددددائل التدريبيدددددددددة ال دددددددددي الالتدريبيدددددددددة 

الددددددددد ي يدددددددددن  علدددددددددى " ان لكدددددددددل كدددددددددوة فعدددددددددل هنددددددددداك كدددددددددوة رد فعدددددددددل  سددددددددداو  ا باملقددددددددددار و عاكسدددددددددها باالتجددددددددداه . اذ ارتدددددددددلت الباحتددددددددددة 

باسدددددددددتادام وسددددددددديلة التددددددددددري  علدددددددددى الرمدددددددددا  كلحدددددددددد اندددددددددوا  املقاومدددددددددات والتعدددددددددر  علدددددددددى اثارهدددددددددا ال دددددددددي تدددددددددنعكس بشدددددددددكل او بددددددددداخر 

 املدرسددددددددددددددددة التاصصدددددددددددددددديةوتمتلددددددددددددددددت عينددددددددددددددددة الحددددددددددددددددث بالعبددددددددددددددددي واالداء بالنسددددددددددددددددبة للرياضدددددددددددددددديين . علددددددددددددددددى املتغيددددددددددددددددرات الفسدددددددددددددددديولوجية

 تتددددددددددرب 6( العددددددددد  وتدددددددددم تقسددددددددديم العيندددددددددة الدددددددددى مجمدددددددددوعتين تجدددددددددريبيتين وبالطريقدددددددددة العشدددددددددوائية وتضدددددددددم  12وعدددددددددددهم  
ع
( العبدددددددددا

ئيا توصددددددددددددلت وبعددددددددددددد جمددددددددددددع النتددددددددددددائ  ومعالج  ددددددددددددا احصددددددددددددا .( العبددددددددددددين تتدددددددددددددرب علددددددددددددى الرمددددددددددددا  الجافددددددددددددة6علددددددددددددى الرمددددددددددددا  املبتلددددددددددددة و  

للتددددددددددددددري  علدددددددددددددى الرمدددددددددددددا  املبتلدددددددددددددة تدددددددددددددلثير ايجدددددددددددددابق بدددددددددددددي تطدددددددددددددور القدددددددددددددوة الخاصدددددددددددددة والقددددددددددددددرات  لالسدددددددددددددتنتاجات التاليدددددددددددددة :حتدددددددددددددة البا

ن   التددددددددريبي علدددددددى الرمدددددددا  املبتلدددددددة لدددددددج تدددددددلثير ايجدددددددابق واردددددددح وأفضدددددددل مدددددددن املدددددددن   التددددددددريبي علدددددددى ملددددددداو  الوظيفيدددددددة كيدددددددد البحدددددددث.

التلكيدددددددددد علدددددددددى التندددددددددو  بدددددددددي اسدددددددددتادام الوسدددددددددائل واالسدددددددددالي  و ددددددددد ي الباحتدددددددددة : االولدددددددددى. وتالرمدددددددددا  الجافدددددددددة ولصدددددددددالح املجموعدددددددددة 

ير ايجددددددددابق بددددددددي تطددددددددور لثالتدريبيددددددددة املسددددددددتادمة مددددددددن كبددددددددل املدددددددددربين واسددددددددتادام اسددددددددلوب التدددددددددري  علددددددددى الرمددددددددا  ملددددددددا لددددددددج مددددددددن تدددددددد

 القدرات البدنية والوظيفية.

 . فيةالقدرات الوظي, الرما  الجافة , الرما  املبتلة :  الكلمات املفتاحية
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 املعوقات التي تواجه مدرب السباحة في االندية العراقية

 

 3محمد حسن جبر,  2م.د وليد خالد عبد الهادي,  1سنين عبد الواحد عباس شعيلةد حأ.م.
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة القاسم الخضراء  -العراق  1

 

تواجددددددددج مدددددددددرب السددددددددباحة بددددددددي االنديددددددددة العراكيددددددددة , ومددددددددن خددددددددال  هدددددددددفت الدراسددددددددة الددددددددى التعددددددددر  علددددددددى املعوكددددددددات ال ددددددددي 

هدددددددددد ه الرياضدددددددددة , وجددددددددددو هنددددددددداك مشددددددددددكالت عمدددددددددل البددددددددداحتين كمددددددددددربين لرياضدددددددددة السددددددددددباحة , وباوضدددددددددافة الدددددددددى كدددددددددون م العبدددددددددين ل

تواجددددددددددددددج مدددددددددددددددربق السدددددددددددددددباحة و عدددددددددددددديقهم علددددددددددددددى االرتقددددددددددددددداء بمسددددددددددددددتو  الالعبدددددددددددددددين ومشدددددددددددددداركة ا نديددددددددددددددة بدددددددددددددددي البطددددددددددددددوالت الداخليدددددددددددددددة 

أبدددددددرز هددددددد ه املشدددددددكالت  دددددددي كلدددددددة االهتمدددددددام بالرياضدددددددات الفرديدددددددة علدددددددى مسدددددددتو  العدددددددراق  ضدددددددافة  لدددددددى الددددددددعم  والخارجيدددددددة, ولعدددددددل

املدددددددددادي واوعالمدددددددددق وتطددددددددددوير املددددددددددربين وكلدددددددددة الدددددددددددورات التدريبيدددددددددة علدددددددددى مسددددددددددتو  االتحددددددددداد, وكلدددددددددة الخبددددددددددرات مدددددددددن خدددددددددال  عدددددددددددم 

ية وسددددددددبل انتقدددددددداء الالعبددددددددين النااددددددددئين, تددددددددم املعرفددددددددة بالقدددددددددرات البدنيددددددددة واوداريددددددددة واملهاريددددددددة والخططيددددددددة والتن يميددددددددة وال ددددددددح

اختيددددددددار عيندددددددددة الدراسددددددددة بالطريقدددددددددة العمديددددددددة مدددددددددن مدددددددددربق السدددددددددباحة بددددددددي ا نديدددددددددة العراكيددددددددة حيدددددددددث بلددددددددغ عددددددددددد عينددددددددة الدراسدددددددددة 

( مدددددددددددرب وكددددددددددد تددددددددددم اسددددددددددتبعاد عدددددددددددد مددددددددددن املدددددددددددربين 80( مدددددددددددرب حيددددددددددث كددددددددددان مجتمددددددددددع الدراسددددددددددة يحتددددددددددوي علدددددددددى  50االساسدددددددددية  

( مدددددددددددددربين كعينددددددددددددة 10او عدددددددددددددم اكمددددددددددددا  ا سددددددددددددتمارة كمددددددددددددا حدددددددددددددد    م اددددددددددددروو العينددددددددددددة( مدددددددددددددرب لعدددددددددددددم اسددددددددددددتيفائ20عددددددددددددددهم  

أسدددددددددددتطالعية .ومدددددددددددن اهدددددددددددم االسدددددددددددتنتاجات ال دددددددددددي توصدددددددددددل الي دددددددددددا الباحدددددددددددث: تدددددددددددوفير مبدددددددددددالغ خاصدددددددددددة لعقدددددددددددود املددددددددددددربين والالعبدددددددددددين, 

ز تاصدددددددددي  ميإانيدددددددددة للمعسدددددددددكرات التدريبيدددددددددة الخارجيدددددددددة واملشددددددددداركة بدددددددددي البطدددددددددوالت الخارجيدددددددددة, تاصدددددددددي  مكافئدددددددددات وحدددددددددواف

لالعبددددددددددددين واملدددددددددددددربين الجيدددددددددددددين, عمددددددددددددل االتحدددددددددددداد علددددددددددددى تطدددددددددددددوير املدددددددددددددربين بشددددددددددددكل مسددددددددددددتمر مددددددددددددن خددددددددددددال  الدددددددددددددورات التدريبيدددددددددددددة 

, أنشددددددددددددداء مراكدددددددددددددز تدريبيدددددددددددددة 
ع
الخارجيدددددددددددددة, رسدددددددددددددم خطدددددددددددددة ووضدددددددددددددع اهددددددددددددددا  لالتحددددددددددددداد تتناسددددددددددددد  مدددددددددددددع اومكاندددددددددددددات املتدددددددددددددوفرة حاليدددددددددددددا

جبدددددددات املسددددددددؤولين باالتحددددددداد وا نديدددددددة وعدددددددددم للناادددددددئين بدددددددي املحاف دددددددات, وضددددددددع معدددددددايير خاصدددددددة النتقدددددددداء الناادددددددئين, تحديدددددددد وا

ا زدواجيددددددددة بددددددددي املناصدددددددد , نشددددددددر وعددددددددي ثقافددددددددة رياضددددددددة السددددددددباحة مددددددددن خددددددددال  عقددددددددد الندددددددددوات وتفعيددددددددل الدددددددددور ا عالمددددددددق وضددددددددع 

تاطدددددددي  سدددددددليم لالعددددددد  خدددددددال  أايدددددددام ا سدددددددبو  بمدددددددا يتناسددددددد  مدددددددع دراسددددددد  م, أنشددددددداء جيدددددددل جديدددددددد مدددددددن البدددددددراعم والبددددددددء بعمدددددددل 

الددددددددددددى مسددددددددددددتو  البطددددددددددددوالت ا سدددددددددددديوية والعامليددددددددددددة وتحقيددددددددددددا ا نجدددددددددددداز, وضددددددددددددع معددددددددددددايير  ختيددددددددددددار  خطددددددددددددة طويلددددددددددددة ا مددددددددددددد  يصددددددددددددالهم

توجددددددددددج ا تحدددددددددداد الددددددددددى القيددددددددددام بدراسددددددددددات  سددددددددددواء بددددددددددي ا نديددددددددددة او بددددددددددي ا تحددددددددددادات, ا ددددددددددخا  كفددددددددددوؤين  دارة رياضددددددددددة السددددددددددباحة

 أو النادي. من كبل االتحاد تحديد الواجبات اودارية لحل جميع مشكالت املدربين والعملية التدريبية,

 . االندية العراكية ,السباحة :  الكلمات املفتاحية
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 متر حواجز 400تدريبات الكتيكية في بعض القدرات البدنية والبيوكيميائية لالعبي تأثير 

 

 3, أ.م.د هند محمد امين 2حسن بخيت علي د.م., أ 1حمزة عبد علي حيدر د.م.أ
 التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية  -الكوفة جامعة  -العراق  3, 2, 1

 

haider.alkhafaji@uokufa.edu.iq 

 

القددددددددددددددددرات البدنيدددددددددددددددة علدددددددددددددددى بعددددددددددددددد   التددددددددددددددددريبات الالكتيكيدددددددددددددددةالتعدددددددددددددددر  علدددددددددددددددى تدددددددددددددددلثير الدددددددددددددددى  هدددددددددددددددد  دراسدددددددددددددددة البحدددددددددددددددث :

الالكتيكيدددددددددددددددددة علدددددددددددددددددى بعددددددددددددددددد  القددددددددددددددددددرات البدنيدددددددددددددددددة للتددددددددددددددددددريبات فدددددددددددددددددر  البحدددددددددددددددددث فهدددددددددددددددددو هنالدددددددددددددددددك تدددددددددددددددددلثير  والبيوكيميائيدددددددددددددددددة امدددددددددددددددددا

تين . امدددددددددددا من جيدددددددددددج البحدددددددددددث فتمتلدددددددددددت باسدددددددددددتادام املدددددددددددن   التجريبدددددددددددي ذو املجمدددددددددددوعمتدددددددددددر حدددددددددددواجز 400لالعبدددددددددددي  والبيوكيميائيدددددددددددة

 ينالعبدددددددد 6لغ عددددددددددهم اوالبددددددددمتددددددددر حددددددددواجز  400مجتمددددددددع البحددددددددث بالعبددددددددي نددددددددادي الجدددددددديش لفعاليددددددددة  تمتددددددددل بددددددددي حددددددددين املتكددددددددافئتين

امددددددددددا  بددددددددددي اسددددددددددتاراج نتائجددددددددددج SPSSوكددددددددددد اسددددددددددتادم البدددددددددداحتون البرنددددددددددام  االحصددددددددددا ق ا  العمديددددددددددة بالطريقددددددددددة هم وتددددددددددم اختيددددددددددار 

 : اهم االستنتاجات ال ي توصل الي ا الباحث فهي

 والقوة املميإة بالسرعة للرجلين. ارتفا  وارح بمقادير القدرة االنفجارية 1

 .ا  نسبة هرمون التستوستيرونارتف 2

 CPKارتفا  نسبة  3

 :ي حصل علي ا الباحث يو  ي باال قاالستنتاجات ال وبي ضوء 

متددددددددر حددددددددواجز كون ددددددددا  عمددددددددل بددددددددنفس ن ددددددددام الطاكددددددددة السددددددددائد  400ضددددددددرورة اسددددددددتادام التدددددددددريبات الالكتيكيددددددددة بددددددددي تدددددددددريبات  -

 بي الفعالية.

 .القدرات البيوكيميائية , تدريبات الكتيكية:  الكلمات املفتاحية
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بعض املهارات الهجومية املركبة بكرة السلة لالعبين  نسبة مساهمة بعض القدرات البيوحركية في

 الشباب

 

 3محمد مطر عراك, أ.د  2سجاد حسين ناصر م., أ 1احمد كريم لطيف د.م.أ
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -املتنى جامعة  -العراق  3, 1
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -بابل جامعة  -العراق  2

 

Ahmed.kareem@mu.edu.iq phu.sajjad.h@uobabulon.edu.iq  mohammed.mutaer@mu.edu.iq 

 

 املركبدددددددددددة  بددددددددددددون كدددددددددددرة ملشدددددددددددكلة ال دددددددددددي تجسددددددددددددت كدددددددددددون مهدددددددددددارات كدددددددددددرة السدددددددددددلةتضدددددددددددمن البحدددددددددددث املقدمدددددددددددة وأهميتدددددددددددج وا

 سددددددددددهم بنسدددددددددد  عاليددددددددددة بددددددددددي ا داء باملباريددددددددددات وبددددددددددي ال جددددددددددوم أيضددددددددددا .  ذ  ن فريددددددددددا كددددددددددرة السددددددددددلة يتكددددددددددون مددددددددددن خمسددددددددددة  (وبددددددددددالكرة

العبددددددين تكددددددون الكددددددرة بيددددددد العددددددد  واحددددددد وأربعددددددة العبددددددين يقومدددددددون بددددددلداء هدددددد ه املهددددددارات لكدددددددق يتمكنددددددوا مددددددن االبتعدددددداد والدددددددتال  

أجراهدددددددا البددددددداحتون وجدددددددد ان نسدددددددب  ا بدددددددي ال جدددددددوم  مددددددن املددددددددافع واسدددددددتالم الكدددددددرة بالشدددددددكل ا متدددددددل و  دددددددجيل  صدددددددابة وبدددددددي دراسدددددددة

 : وهدفت الدراسة% و ي نسبة عالية جدا تحتاج  لى دراسة وتطوير وك لك تكوين منا   تدريبية لها . 85 ي 

 لد  العبي كرة السلة الشباب . (معرفة واكع  القدرات البيو حركية 1

 الشباب لد  العبي كرة السلة معرفة واكع املهارات ال جومية املركبة 2

 معرفة نسبة مساهمة القدرات البيو حركية بي بع  املهارات ال جومية املركبة 3

ولتحقيددددددددددا تلددددددددددك ا هدددددددددددا  اسددددددددددتادم البدددددددددداحتون املددددددددددن   الوصددددددددددفق بلسددددددددددلوب امل ددددددددددح ودراسددددددددددة العالكددددددددددات ا رتباطيددددددددددة 

 – 2018بالعبدددددددددي نددددددددددادي الحلددددددددددة الرياضدددددددددد ي وندددددددددادي التضددددددددددامن الرياضدددددددددد ي , للموسددددددددددم الرياضدددددددددد ي   عينددددددددددة البحددددددددددث, فيمدددددددددا تمتلددددددددددت 

 عددددددددن وسددددددددائل جمددددددددع البيانددددددددات . . . وبعددددددددد سلسددددددددلة اوجددددددددراءات امليدانيددددددددة املتمتلددددددددة بددددددددي تحديددددددددد القدددددددددرات البيددددددددو 2019
ع
( , فضددددددددال

,  االختبددددددداراتتلكدددددددد مدددددددن صدددددددالحية الددددددد ي لدددددددج عالكدددددددة مباادددددددرة مدددددددع اداء املهدددددددارات ال جوميدددددددة املركبدددددددة بكدددددددرة السدددددددلة , وال حركيدددددددة

واملبااددددددددددرة بددددددددددلجراء التجربددددددددددة الرئيسددددددددددة , واسددددددددددتعما  الوسددددددددددائل اوحصددددددددددائية املناسددددددددددبة ملعالجددددددددددة النتددددددددددائ  بمددددددددددا يادددددددددددم البحددددددددددث 

املهددددددددددددارات تددددددددددددرتب  بعالكددددددددددددة دالددددددددددددة , مددددددددددددع بعدددددددددددد   القدددددددددددددرات البيددددددددددددو حركيددددددددددددةويحقددددددددددددا ا هدددددددددددددا  , توصددددددددددددل البدددددددددددداحتون  لددددددددددددى : أن 

اداء املهدددددددددددددارات يصددددددددددددداحبج زيدددددددددددددادة بدددددددددددددي دكدددددددددددددة  بدددددددددددددي القددددددددددددددرات البيدددددددددددددو حركيدددددددددددددةأن الزيدددددددددددددادة , و  ال جوميدددددددددددددة املركبدددددددددددددة بكدددددددددددددرة السدددددددددددددلة

 ال جومية املركبة لالعبين الشباب بكرة السلة.

 .املهارات ال جومية املركبة , القدرات البيوحركية:  الكلمات املفتاحية
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 أثر تمرينات مركبة في تطوير تحمل القوة لالعبين الناشئين بكرة القدم

 

 2م.م زيد هانق ياس, 1علي فيصل ضايف م.م

 التربية البدنية وعلوم الرياضةكسم  -جامعة كلية املستقبل ال -العراق  2, 1

 

ali.faisal@mustaqbal-college.edu.iq zaid.hani@mustaqbal-college.edu.iq 

 

وكددددددد لك الكشدددددددف  ,الدراسدددددددة الدددددددى  عدددددددداد تمريندددددددات مركبدددددددة لتطدددددددوير تحمدددددددل القدددددددوة لناادددددددري كدددددددرة القددددددددم هددددددددفت هددددددد ه

سددددددددددددددددلوب املسددددددددددددددددتي واملددددددددددددددددن   التجريبددددددددددددددددي ذو املجموعتددددددددددددددددان املددددددددددددددددن   الوصددددددددددددددددفق باو  وكددددددددددددددددد  سددددددددددددددددتعمل البدددددددددددددددداحتون  ,علددددددددددددددددى تلثيرهددددددددددددددددا

حيددددددددددث تضددددددددددمن مجتمددددددددددع البحددددددددددث العبددددددددددو نددددددددددادي املحاويددددددددددل الرياضدددددددددد ي لفئددددددددددة النااددددددددددئين  ,ثاملتكافئتددددددددددان ملالئمتددددددددددج طبيعددددددددددة البحدددددددددد

( العبددددددددددا  ذ تددددددددددم تقسدددددددددديمهم بالطريقددددددددددة العشددددددددددوائية الددددددددددى مجمددددددددددوعتين  تجريبيددددددددددة 18سددددددددددنة( والبددددددددددالغ عددددددددددددهم   15بعمددددددددددر  تحددددددددددت 

ها وبعدددددددددددها تددددددددددم مجانسددددددددددة عينددددددددددة البحددددددددددث ومددددددددددن ثددددددددددم اوختبددددددددددار القبلددددددددددي وبعددددددددددد ,( العبددددددددددين لكددددددددددل مجموعددددددددددة9وضددددددددددابطة( بواكددددددددددع  

ددددددددددددتو املجمددددددددددددوعتين وبعدددددددددددددها طبقددددددددددددت التمرينددددددددددددات املوضددددددددددددوعة علددددددددددددى طددددددددددددو  فتددددددددددددرة املددددددددددددن   التدددددددددددددريبي
َ
وِفئ

 
ومددددددددددددا  ن تددددددددددددم تطبيددددددددددددا  ,ك

 وم  ددددددددددددا تددددددددددددم الحصددددددددددددو  علددددددددددددى 
ع
التمرينددددددددددددات كددددددددددددام البدددددددددددداحتون باوختبددددددددددددار البعدددددددددددددي والحصددددددددددددو  علددددددددددددى بيانددددددددددددات عولجددددددددددددت  حصددددددددددددائيا

التمرينددددددددات املركبددددددددة يسددددددداعد بددددددددي تطددددددددوير مسددددددددتو   معلومدددددددات بنيددددددددت اوسددددددددتنتاجات علي دددددددا مددددددددن أهمهددددددددا  نددددددددج التددددددددري  ب سددددددددتادام

الرياضدددددددددد ي بددددددددددي الجواندددددددددد  البدنيددددددددددة بصددددددددددورة ملحوظددددددددددة ومددددددددددن ثددددددددددم كددددددددددام البدددددددددداحتين بتوصددددددددددياو م وأهمهددددددددددا ضددددددددددرورة  دخددددددددددا  هكدددددددددد ا 

 تمرينات جديدة بعمليات التدري  الرياض ي.

 : تمرينات مركبة, تحمل القوة, نااري كرة القدم . الكلمات املفتاحية
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 بالعنف الجامعي لدى الطلبةاالمن النفس ي وعالقتهما املناخ اإلداري و 

 

 أ.د حيدر عبد الرضا الخفاجي

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة بابل  -العراق 

 

phy.hayder.abd@uobabylon.edu.iq 

 

هددددددددددددد  البحددددددددددددث الددددددددددددى التعددددددددددددر  علددددددددددددى املندددددددددددداخ اوداري والشددددددددددددعور بددددددددددددا من النفسدددددددددددد ي والعنددددددددددددف الجددددددددددددامعي لددددددددددددد  طلبددددددددددددة 

املندددددددداخ  كليددددددددة التربيددددددددة البدنيددددددددة وعلددددددددوم الرياضددددددددة بددددددددي جامعددددددددة بابددددددددل , وكدددددددد لك التعددددددددر  علددددددددى الفددددددددروق بددددددددياملرحلددددددددة الرابعددددددددة بددددددددي 

الجدددددددددنس, فضدددددددددال عدددددددددن معرفدددددددددة العالكدددددددددة والعندددددددددف الجدددددددددامعي لدددددددددد  الطلبدددددددددة حسددددددددد  متغيدددددددددر اوداري والشدددددددددعور بدددددددددا من النفسددددددددد ي 

اسددددددددددتعمل  مددددددددددن جهددددددددددة والعنددددددددددف الجددددددددددامعي لددددددددددد  الطلبددددددددددة مددددددددددن جهددددددددددة أخددددددددددر . املندددددددددداخ اوداري والشددددددددددعور بددددددددددا من النفسدددددددددد ي بددددددددددين

املدددددددددن   الوصدددددددددفق با سدددددددددلوب املسدددددددددتي والدراسدددددددددات االرتباطيدددددددددة واملقارندددددددددة ن دددددددددرا ملالئمتدددددددددج وطبيعدددددددددة الدراسدددددددددة الحاليدددددددددة. الباحدددددددددث 

تكونددددددددددت عينددددددددددة البحددددددددددث مددددددددددن طلبددددددددددة املرحلددددددددددة الرابعددددددددددة بددددددددددي كليددددددددددة التربيددددددددددة البدنيددددددددددة وعلددددددددددوم الرياضددددددددددة بددددددددددي جامعددددددددددة بابددددددددددل للعددددددددددام 

( طالبددددددددددددددة, وكددددددددددددددد تددددددددددددددم اختيددددددددددددددار العينددددددددددددددة 30البددددددددددددددا و ( ط70( طالبددددددددددددددا , بواكددددددددددددددع  100البددددددددددددددالغ عددددددددددددددددهم   2019 -2018الدراالدددددددددددددد ي 

( طالبددددددددددا وطالبددددددددددة. بددددددددددي ضددددددددددوء النتددددددددددائ  ال ددددددددددي تددددددددددم 140مددددددددددن مجتمددددددددددع البحددددددددددث البددددددددددالغ عدددددددددددده  البسدددددددددديطة بالطريقددددددددددة العشددددددددددوائية 

كليدددددددددة التربيدددددددددة البدنيدددددددددة وعلدددددددددوم الرياضدددددددددة بدددددددددي جامعدددددددددة بابدددددددددل املرحلدددددددددة الرابعدددددددددة بدددددددددي التوصدددددددددل الي دددددددددا اسدددددددددتنت  الباحدددددددددث ان طلبدددددددددة 

ري وامدددددددددن نفسددددددددد ي دون املتوسدددددددد  , ويمارسدددددددددون العندددددددددف بدددددددددي الجامعددددددددة بدرجدددددددددة منافضدددددددددة. كددددددددد لك توجدددددددددد يتمتعددددددددون بمنددددددددداخ ادا

مدددددددن جهدددددددة والعندددددددف الجدددددددامعي مدددددددن جهدددددددة اخدددددددر . وال توجدددددددد فدددددددروق  املنددددددداخ االداري واالمدددددددن النفسددددددد يعالكدددددددة ارتبددددددداو كويدددددددة بدددددددين 

ان الطددددددددددددالب يمارسددددددددددددون بددددددددددددين الطددددددددددددالب والطالبددددددددددددات , كمددددددددددددا افددددددددددددرزت النتددددددددددددائ  املندددددددددددداخ االداري واالمددددددددددددن النفسدددددددددددد ي وارددددددددددددحة بددددددددددددي 

 العنف الجامعي اكار من الطالبات.

 .طلبة, ال عنف الجامعياالمن النفس ي , ال االداري,: املناخ  الكلمات املفتاحية
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 الكفايات االدارية لرؤساء االتحادات الرياضية الفرعية االوملبية وغير االوملبية من وجهة نظر أعضائها

 

 الوي الفت فنجان عبد االمير أ.م.د رعد

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة بابل  -العراق 

 

raadfinjan0@gmail.com 

 

الكفايدددددددددددددة اوداريددددددددددددة لدددددددددددددد  رؤسدددددددددددداء االتحدددددددددددددادات الرياضدددددددددددددية  و ددددددددددددد  الدراسدددددددددددددة  لددددددددددددى تحديدددددددددددددد مسددددددددددددتويات أهااااااااااااداف الدراساااااااااااااة :

 .الفرات االوس الفرعية بي 

 استادم الباحث املن   الوصفق با سالي  , املستي , الدراسات املعيارية . الدراسة:منهج 

 نتائ  الدراسة : 

 أظهرت الدراسة النتائ  التالية :

 تم  عداد مقياس الكفايات اودارية لرؤساء االتحادات الرياضية الفرعية من وجهة ن ر أعضائ ا. 1

تددددددددددم وضددددددددددع معددددددددددايير خاصددددددددددة بمقيدددددددددداس ملقيدددددددددداس الكفايددددددددددات اوداريددددددددددة لددددددددددد  م مددددددددددن وجهددددددددددة ن ددددددددددر أعضددددددددددائ ا وبواكددددددددددع خمسددددددددددة  2

  مستويات 
ع
 , عا  , مقبو  , ضعيف و ضعيف جدا

ع
 (عا  جدا

 رؤساء االتحادات الرياضية الفرعية ال ين يتميإون بمستويات عالية من الكفايات اودارية. 3

فتددددددددددداح البددددددددددداحتين واستشدددددددددددارة املاتصدددددددددددين بدددددددددددي ماتلدددددددددددف الددددددددددددو  العربيدددددددددددة التلكيدددددددددددد علدددددددددددى انب وقاااااااااااد أوضااااااااااا ى الباحااااااااااا 

لتكددددددددددددون املعلومددددددددددددة املسدددددددددددددتارجة مواكبددددددددددددة ملسددددددددددددتو  هددددددددددددد ه الدددددددددددددو  , فمدددددددددددددن خددددددددددددال  التفكيددددددددددددر االيجدددددددددددددابق للبدددددددددددداحتين و كفايددددددددددددداو م 

البحتيددددددددددة و العلميددددددددددة ستسددددددددددهم تلددددددددددك املتغيددددددددددرات بشددددددددددكل وارددددددددددح بددددددددددي تحقيددددددددددا نتددددددددددائ  جيدددددددددددة للبحددددددددددوث املعمولددددددددددة ممددددددددددا تددددددددددنعكس 

 . ة ال ي نسعها جميعا لالرتقاء ب ابق على رفع املستويات الرياضيوبشكل ايجا

 .ة االتحادات الرياضي ,الكفايات االدارية :  الكلمات املفتاحية
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 pge2أثر تمرينات االطالة باملقاومة في املرونة البدنية واملتغيرات الفسيولوجية املرتبطة باأللم العضلي 

 لالعبي كرة اليد crpو

 

 2د. احمد شاكر كاظم الخفاجي, 1يوسف متعب الحسناوي أد. احمد 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة بابل  -العراق  1
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - واس جامعة  -العراق  2

 

Ahmed1968yousif@yahoo.com  

 

املحددددددددددددددة ل نجدددددددددددداز لكددددددددددددون اغلدددددددددددد  االلعدددددددددددداب وتتطلدددددددددددد  أداء حركددددددددددددات تتسددددددددددددم  البدنيددددددددددددة اهددددددددددددم القدددددددددددددرات عددددددددددددد املرونددددددددددددة 

بعنصدددددددري القدددددددوة والسدددددددرعة باوضدددددددافة الدددددددى الحاجدددددددة املاسدددددددة للمروندددددددة مدددددددن خدددددددال  االسدددددددتفادة مدددددددن هددددددد ه العناصدددددددر كددددددددر االمكدددددددان 

عددددددددداد البدددددددددنق للرياضدددددددديين بددددددددي وعدددددددددم خسددددددددارة أي مدددددددد  م, و  عددددددددد تنميددددددددة املرونددددددددة البدنيددددددددة مددددددددن املشددددددددكالت الهامددددددددة بددددددددي مجددددددددا  اال 

املسددددددتويات العليددددددا حيددددددث انددددددج لدددددديس مددددددن املهددددددم تحقيددددددا مسددددددتو  عددددددالي مددددددن واملرونددددددة ولكددددددن االهددددددم مددددددن ذلددددددك هددددددو التناسدددددد  بددددددي 

يكددددددددون علدددددددددى حسددددددددداب  أي خلددددددددل و انافدددددددددا  بددددددددي مسدددددددددتو  احددددددددد  القابليدددددددددات حيدددددددددث ان تطددددددددوير القابليدددددددددات ال ددددددددي تاددددددددددم املهددددددددارة

ا  مسددددددتو  املرونددددددة بددددددي مفصددددددل مددددددا يددددددؤدي الددددددى عدددددددم زيددددددادة السددددددرعة والقددددددوة بددددددي القابليددددددات االخددددددر  علددددددى سددددددبيل املتددددددا  انافدددددد

االداء بددددددددددددي ذات املفصددددددددددددل لدددددددددددد ا فددددددددددددان تكامددددددددددددل العمليددددددددددددة التدريبيددددددددددددة تددددددددددددن ح بتكامددددددددددددل القابليددددددددددددات الخاصددددددددددددة باللعبددددددددددددة واسددددددددددددتادم 

 الباحددددددددددددث املددددددددددددن   التجريبددددددددددددي ملالئمددددددددددددة طبيعددددددددددددة مشددددددددددددكلة البحددددددددددددث وكددددددددددددد اسددددددددددددتادم الباحتددددددددددددان تصددددددددددددميم املجموعددددددددددددات املتكافئددددددددددددة

والبددددددددددالغ  لغددددددددددر  املقارنددددددددددة وااددددددددددتملت عينددددددددددة البحددددددددددث علددددددددددى العبددددددددددي املدرسددددددددددة التاصصددددددددددية بكددددددددددرة اليددددددددددد بددددددددددي محاف ددددددددددة واسدددددددددد 

العددددددددددد  مدددددددددددن مجتمدددددددددددع البحدددددددددددث الكلدددددددددددي وعدددددددددددن طريدددددددددددا القرعدددددددددددة تدددددددددددم تقسددددددددددديمهم الدددددددددددى  12العددددددددددد  واختدددددددددددار الباحتدددددددددددان  36عدددددددددددددهم 

اومدددددددة بعدددددددد اجدددددددراء االختبددددددددارات مجمدددددددوعتين مجموعدددددددة تجريبيدددددددة ومجموعدددددددة ضددددددددابطة حيدددددددث تدددددددم تطبيدددددددا تددددددددريبات االطالددددددددة باملق

علدددددددددددى مجمددددددددددددوع ي البحدددددددددددث حيدددددددددددث طبددددددددددددا اسدددددددددددلوب االطالدددددددددددة باملقاومددددددددددددة علدددددددددددى املجموعدددددددددددة تجريبيددددددددددددة ا ولدددددددددددى وتمرينددددددددددددات  القبليدددددددددددة

اسددددددددابيع بعدددددددددها تددددددددم اجددددددددراء  8االطالددددددددة املتحركددددددددة علددددددددى املجموعددددددددة التانيددددددددة بواكددددددددع ثددددددددالث وحدددددددددات تدريبيددددددددة بددددددددي االسددددددددبو  وملدددددددددة 

, واسددددددددددتنت  الباحتددددددددددان SPSSانددددددددددات احصددددددددددائيا باسددددددددددتادام ن ددددددددددام  الحقيبددددددددددة االحصددددددددددائية( االختبددددددددددارات البعديددددددددددة ومعالجددددددددددة البي

أن اسددددددددلوب االطالددددددددة باملقاومددددددددة عمددددددددل علددددددددى تحسددددددددن املرونددددددددة البدنيددددددددة وتقليددددددددل مسددددددددتو  االلددددددددم العضددددددددلي افضددددددددل مددددددددن اسددددددددلوب 

 االطالة املتحركة االعتيادي.

 (.(crpالتفاعلي  c, بروتين (pge2) النديناالطالة باملقاومة, االلم العضلي, البروستوك : الكلمات املفتاحية
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 عالقة قلق املستقبل بمستوى الطموح األكاديمي لدى الطالبات

 

 2أ.م.د عبير داخل السليمي ,1أ.م.د ميساء نديم أحمد
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات -جامعة بغداد  -العراق  2, 1

 

maysaa.n.68@gmail.com abeer@copew.uobaghdad.edu.iq  

 

لغدددددددددددر  تحقيدددددددددددا هدددددددددددد  البحدددددددددددث بدددددددددددي  يجددددددددددداد العالكدددددددددددة بدددددددددددين كلدددددددددددا املسدددددددددددتقبل ومسدددددددددددتو  الطمدددددددددددوح اوكددددددددددداديمي لدددددددددددد  

كليددددددددددة التربيدددددددددددة البدنيددددددددددة وعلدددددددددددوم الرياضددددددددددة للبندددددددددددات بجامعددددددددددة بغدددددددددددداد, اسددددددددددتادمت الباحتتدددددددددددان  طالبددددددددددات املرحلدددددددددددة الرابعددددددددددة بدددددددددددي

( طالبددددددددة وبعدددددددددد توز)ددددددددع املقياسددددددددين علدددددددددى 50 املددددددددن   الوصددددددددفق بلسددددددددلوبق املسدددددددددتي والعالكددددددددات االرتباطيددددددددة علدددددددددى عينددددددددة  عدددددددددادها 

 الحصددددددددددو  علددددددددددى النتددددددددددائ  ومناكشدددددددددد  ا, توصددددددددددل
ع
ت الباحتتددددددددددان  لددددددددددى أهددددددددددم عينددددددددددة البحددددددددددث وجمددددددددددع البيانددددددددددات ومعالج  ددددددددددا  حصددددددددددائيا

االسددددددددتنتاجات و ددددددددي  ن نسددددددددبة القلددددددددا املسددددددددتقبل لددددددددد  ن علددددددددى مددددددددن الوسدددددددد  الفرضدددددددد ي للمقيدددددددداس, وكدددددددد لك مسددددددددتو  الطمددددددددوح 

 عدددددددن وجددددددود عالكدددددددة ارتبدددددداو بدددددددين كلدددددددا املسددددددتقبل ومسدددددددتو  الطمددددددوح االكددددددداديمي لددددددد  عيندددددددة البحدددددددث.  االكدددددداديمي
ع
, فضددددددال

ع
عاليدددددددا

عرفدددددددددة مسدددددددددتو  كلددددددددددا املسدددددددددتقبل والطمدددددددددوح االكدددددددددداديمي لدددددددددد  طالبددددددددددات ن بضددددددددددرورة  جدددددددددراء بحدددددددددوث أخددددددددددر  ملاوتو ددددددددد ي الباحتتددددددددد

 املراحل كافة وعالك  ما ببع  املواد الدراسية.

 : كلا املستقبل. مستو  الطموح االكاديمي. طالبات. الكلمات املفتاحية
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 األولىوالقاعات املغلقة لدوري الدرجة  دراسة مقارنة للسمات النفسية بين العبي كرة القدم الشاطئية

 

 ضياء الدين برع جواد العامري د. 

 الدوري التونس ي -مدرب كرة قدم محترف  -تونس 

 

dhiyaalameri@gmail.com 

 

  ددددددددددددد  البحددددددددددددث علددددددددددددى التعددددددددددددر  علددددددددددددى السددددددددددددمات النفسددددددددددددية لالعبددددددددددددي لكددددددددددددرة القدددددددددددددم الشدددددددددددداطئية والقاعددددددددددددات املغلقدددددددددددددة 

اذا  بدددددددددددددددين بعددددددددددددددد  السدددددددددددددددمات النفسدددددددددددددددية لالعبدددددددددددددددي الكدددددددددددددددرة القددددددددددددددددم الشددددددددددددددداطئية والقاعدددددددددددددددات املغلقدددددددددددددددة وللتعدددددددددددددددر  علدددددددددددددددى الفدددددددددددددددروق

( العبددددددددددي مددددددددددن الكددددددددددرة القدددددددددددم 8اسددددددددددتادمت الباحددددددددددث املددددددددددن   الوصددددددددددفق باسددددددددددلوب امل ددددددددددح امليدددددددددددانق وتضددددددددددمنت عينددددددددددة البحددددددددددث  

قيددددددداس السدددددددمات ( العبدددددددي مدددددددن القاعدددددددات املغلقدددددددة لددددددددوري الدرجدددددددة االولدددددددى اذ تدددددددم اعدددددددداد اسدددددددتبانة مكوندددددددة مدددددددن م8الشددددددداطئية و 

 بعدددددددددددد اجدددددددددددراء بعددددددددددد  التعدددددددددددديالت لددددددددددديالئم عيندددددددددددة البحدددددددددددث والددددددددددد ي يتكدددددددددددون مدددددددددددن 
ع
فقدددددددددددرة بعددددددددددددها  (54 النفسدددددددددددية املعدددددددددددد سدددددددددددابقا

ملعالجددددددة نتددددددائ  بحتددددددج وكددددددد توصدددددددلت الباحددددددث الددددددى وجددددددود فددددددروق بدددددددين  (spss) اسددددددتادمت الباحددددددث الحقيبددددددة االحصددددددائية

 يو دددددددد ي الباحددددددددث علددددددددى ان اسددددددددتادام السددددددددمات النفسدددددددديةعينددددددددة البحددددددددث لصددددددددالح العبددددددددي الكددددددددرة الطددددددددائرة للقاعددددددددات املغلقددددددددة . و 

بدددددددددي التعددددددددددر  علدددددددددى الخصددددددددددائ  النفسددددددددددية املميدددددددددإة لكددددددددددل العدددددددددد  وبمدددددددددا يمكددددددددددن االسدددددددددتفادة منددددددددددج بددددددددددي وضدددددددددع الخطدددددددددد  التدريبيددددددددددة 

  . وتحديد الشروو االساسية لكل الع  بي منافسات كرة القدم

 . القاعات املغلقة ية , كرة القدم الشاطئية ,: السمات النفس الكلمات املفتاحية
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 حركي بكرة اليد للطالب - عالقته باإلدراك الحسو  التصويب من القفز اماما

 

 3, علي رحيم عبد الحسين2, م.م محمد معاذ عارف1م.م مثنى كاظم جاسم
 التربية البدنية وعلوم الرياضة كسم - كلية املستقبل الجامعة -العراق  2, 1
 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية -بابل  جامعة -العراق  3

 

بقددددددددر مدددددددا  عتمدددددددد  ةاالخددددددر  اذ  عتمدددددددد علدددددددى القددددددددرات العقليددددددد ةااللعددددددداب الرياضدددددددي ةاليدددددددد حالهدددددددا حدددددددا  بقيددددددد ةكدددددددر  ةلعبدددددد

دورا مميددددددددددإا بددددددددددي اسددددددددددتيعاب الالعدددددددددد  واكسددددددددددابج املعلومددددددددددات اذ يتوجدددددددددد   ةالقدددددددددددرات العقليدددددددددد يدؤ اذ تدددددددددد ةعلددددددددددى القدددددددددددرات البدنيدددددددددد

لي بصدددددددددددورة اادددددددددددمل ومدددددددددددن ضدددددددددددمن هددددددددددد ه ضدددددددددددعلدددددددددددى الالعددددددددددد  ان يشدددددددددددعر ويددددددددددددرك ويفكدددددددددددر ويوفدددددددددددا بدددددددددددين الجهدددددددددددازين العصدددددددددددبي والع

ر االفعدددددددددا  الحركيدددددددددة وتنفيددددددددد ها مدددددددددن خدددددددددال  التعدددددددددر  علدددددددددى يدددددددددعدددددددددن  غي مسدددددددددؤوال حركدددددددددق الددددددددد ي يعدددددددددد -القددددددددددرات االدراك الحدددددددددس

ملددددددددددراد عمددددددددددل الحركددددددددددات في ددددددددددا , ونتيجددددددددددة لالرتبدددددددددداو الوثيددددددددددا والكبيددددددددددر والصددددددددددلة املوجددددددددددودة مددددددددددا بددددددددددين القدددددددددددرات املحددددددددددي  والبيئددددددددددة ا

كدددددددددرة اليدددددددددد اصدددددددددبت مدددددددددن الضدددددددددروري االهتمدددددددددام بالقددددددددددرات العقليدددددددددة وال سددددددددديما االدراك لعبدددددددددة املهاريدددددددددة والعقليدددددددددة بدددددددددي  البدنيدددددددددة و

  –الحس 
ع
 . ليدبي نجاح اداء املهارات االساسية بكرة ا حركق ال ي يعد مؤثرا

 جالعددددددددد  بحركددددددددددة اجددددددددددزاء جسددددددددددملا  دراكحركدددددددددق بددددددددددي لعبددددددددددة كددددددددددرة اليدددددددددد مددددددددددن خددددددددددال   -اهميددددددددددة االدراك الحددددددددددس  هدددددددددر وت

 يدددددددددر وضددددددددددع الجسدددددددددم وفقدددددددددديومدددددددددد  السددددددددديطرة علددددددددددى  غ
ع
الواجددددددددد  الحركددددددددددق ومدددددددددن هنددددددددددا تكمدددددددددن اهميددددددددددة البحدددددددددث و ددددددددددي  جملدددددددددا يتطلبدددددددددد ا

 للطالب. القفز اماما التصوي  من ودكة اداءحركق  -محاولة التعر  على العالكة بين االدراك الحس 

ان  و امدددددددددا مشددددددددددكلة البحددددددددددث فانددددددددددج لكددددددددددون البدددددددددداحتون تدر)سددددددددددين بدددددددددي كسددددددددددم التربيددددددددددة البدنيددددددددددة وعلددددددددددوم الرياضددددددددددة ال ح دددددددددد

 
ع
هندددددددددداك بعدددددددددد  الصددددددددددعوبات ال ددددددددددي تواجددددددددددج طددددددددددالب منتادددددددددد  الجامعددددددددددة عنددددددددددد ادائ ددددددددددم للمهددددددددددارات االساسددددددددددية بكددددددددددرة اليددددددددددد ون ددددددددددرا

وعالكدددددددددة بدكددددددددددة بعدددددددددد  املهدددددددددارات االساسددددددددددية بكددددددددددرة اليددددددددددد  حركددددددددددق –لقصدددددددددور الدراسددددددددددات ال ددددددددددي و دددددددددتم بدراسددددددددددة االدراك الحددددددددددس 

حركددددددددق  –علدددددددى حدددددددد علدددددددم الباحتدددددددة لددددددد ا ارتدددددددلت الخدددددددو  بدددددددي هددددددد ه التجربدددددددة مدددددددن خدددددددال  دراسدددددددة العالكدددددددة بدددددددين االدراك الحدددددددس 

 وعالكتج بدكة بع  املهارات االساسية بكرة اليد للطالب.

 حركق . -اودراك الحس ,  التصوي  من القفز:  الكلمات املفتاحية
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القيمة التنبؤية بااللتزام الرياض ي بداللة اللياقة النفسية لدى منتسبي مديريات التدريب البدني والعاب 

 الشرطة في الفرات االوسط

 

 2م.م علي ابراهيم مالك فرحان الجبوري,  1أ.د محمد نعمة حسن الشمري 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -جامعة بابل  - العراق

 

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

 

تتمحددددددددددددور مشددددددددددددكلة البحددددددددددددث بددددددددددددي طددددددددددددرح السددددددددددددؤا  الرئيسدددددددددددد ي اال ددددددددددددق : اسددددددددددددتنباو معادلددددددددددددة التنبددددددددددددؤ بددددددددددددااللتإام الرياضدددددددددددد ي 

بداللدددددددددة اللياكدددددددددة النفسددددددددددية لدددددددددد  منتسدددددددددبي مددددددددددديريات التددددددددددري  البددددددددددنق وااللعدددددددددداب الشدددددددددرطة بدددددددددي الفددددددددددرات االوسددددددددد .. لددددددددد ا تددددددددددم 

( منتسدددددددددد  بواكددددددددددع 80لغددددددددددج عدددددددددددهم  تطبيدددددددددا املقدددددددددداييس املعنيدددددددددة بالبحددددددددددث علدددددددددى عينددددددددددة املقصددددددددددودة مدددددددددن مجتمددددددددددع البحدددددددددث والبا

فقددددددددرة ,  (58 بابددددددددل , كددددددددربالء , كادسددددددددية , النجددددددددف( .حيددددددددث تكددددددددون مقيدددددددداس االلتددددددددإام الرياضدددددددد ي مددددددددن  ( مددددددددن كددددددددل محاف ددددددددة 20 

درجددددددددددة . امددددددددددا مقيدددددددددداس اللياكددددددددددة  (174 فيمددددددددددا تبلددددددددددغ درجددددددددددة الحيدددددددددداد  (58 واكددددددددددل درجددددددددددة  (290  ذ تبلددددددددددغ أعلددددددددددى درجددددددددددة للمقيدددددددددداس

 (180 فيمددددددددا تبلددددددددغ درجددددددددة الحيدددددددداد  (60 واكددددددددل درجددددددددة  (300 لددددددددغ أعلددددددددى درجددددددددة للمقيدددددددداسفقددددددددرة  ذ تب (60 النفسددددددددية تكددددددددون مددددددددن 

وبضددددددددوء النتددددددددائ  اسدددددددددتنت  الباحددددددددث عدددددددددد مدددددددددن االسددددددددتنتاجات اهمهددددددددا , تمتددددددددع مع دددددددددم املنتسددددددددبين بددددددددااللتإام الرياضدددددددددية  درجددددددددة .

الرياضددددددددية بداللددددددددة  اللياكددددددددة النفسددددددددية بدرجددددددددة اعلددددددددى مددددددددن املتوسدددددددد  الفرضدددددددد ي للمقياسددددددددين ,وكدددددددد لك  مكانيددددددددة للتنبددددددددؤ بددددددددااللتإام

 اللياكة النفسية.

 . , اللياكة النفسية : القيمة التنبؤية , بااللتإام الرياضية الكلمات املفتاحية
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 العبي نادي الحلةلسلة الذات وعالقته بتحسين اداء مهارة التصويب السلمي بكرة ال اتساق

 

 3س فاضل, م.د رشاد عبا 2م.م عباس فاضل علوان, 1م.م علي عبد هللا حمادي
 مديرية تربية بابل - التربية وزارة -العراق  3, 1
 الرياضةوزارة الشباب و  -العراق  2

  

ali.alqaragulli89@gmail.com abbasfadhil612@gmail.com Rashadabbas@mustaqbal-college.edu.iq 

 

ا سددددددددداق  تناولدددددددددت هددددددددد ه الدراسدددددددددة عددددددددددة محددددددددداور م  دددددددددا مقدمدددددددددة البحدددددددددث وأهميدددددددددة وال دددددددددي  سددددددددددل  الضددددددددددوء علدددددددددى عالكددددددددددة

 . الشبابال ات بتحسين اداء مهارة التصوي  السلمي بكرة السلة لد  العبي نادي الحلة 

 وتجلددددددددت مشددددددددكلة البحددددددددث بددددددددان ا سدددددددداق الدددددددد ات مددددددددن السددددددددمات املهمددددددددة بددددددددي  خصددددددددية الرياضدددددددد ي كون ددددددددا  سدددددددداعده علددددددددى

الدددددددى مدددددددد  معدددددددين بغددددددد  الن دددددددر عدددددددن ال دددددددرو  املحيطدددددددة ,  ال أن فقددددددددان الرياضددددددد ي لهددددددد ه السدددددددمة  ا نشدددددددطة االسدددددددتمرار بدددددددلداء

 علدددددددى أدائددددددددج وفعاليتددددددددج, وهدددددددد ه سددددددديؤثر علددددددددى كدراتددددددددج وتدددددددلخير تحسددددددددي  ا , وبمعنددددددددى أخدددددددر سدددددددديعطل تطويرهددددددددا ممدددددددا 
ع
يددددددددنعكس سددددددددلبا

مشدددددددددددكلة البدددددددددددد مدددددددددددن الوكدددددددددددو  عنددددددددددددها سددددددددددديما وان لعبدددددددددددة كدددددددددددرة السدددددددددددلة تمتددددددددددداز بكادددددددددددرة مهارو دددددددددددا ال جوميدددددددددددة والدفاعيدددددددددددة , عليدددددددددددج 

يتطلددددددددد  ا مدددددددددر معالج  دددددددددا وتجددددددددداوز الغمدددددددددو  , ومدددددددددا هددددددددد ه الدراسدددددددددة  ال محاولدددددددددة لتحقيدددددددددا هددددددددد ا الغدددددددددر  , أمدددددددددا ضدددددددددمن البددددددددداب 

لطبيعددددددددة  ن املددددددددن   الوصددددددددفق بلسددددددددلوب الدراسددددددددات امل ددددددددحية والعالكددددددددات االرتباطيددددددددة ملالءم  دددددددداو التددددددددانق فقددددددددد اسددددددددتادم البدددددددداحت

, وكدددددددددددد جددددددددددداء اختيدددددددددددار عيندددددددددددة البحدددددددددددث  2021 -2020البحدددددددددددث واادددددددددددتمل مجتمدددددددددددع البحدددددددددددث علدددددددددددى العبدددددددددددي ادددددددددددباب ندددددددددددادي الحلدددددددددددة 

يانددددددددات وتحليلهددددددددا ( طالدددددددد  ومددددددددن خددددددددال  مدددددددا أفرزتددددددددج نتددددددددائ  التحليدددددددل اوحصددددددددا ق للب20بالطريقدددددددة العشددددددددوائية البسدددددددديطة بواكدددددددع  

بدددددددي كدددددددرة السدددددددلة ال يمتلكدددددددون ا سددددددداق الددددددد ات عنددددددددد  ن  لدددددددى أن اغلددددددد  العبدددددددي ندددددددادي الحلدددددددة الشدددددددبابو ومناكشددددددد  ا توصدددددددل البددددددداحت

 بددددددددددين تحسددددددددددين اداء التصددددددددددوي  أداء التصددددددددددوي  السددددددددددلمي ,كدددددددددد لك أظهددددددددددرت النتددددددددددائ  وجددددددددددود عالكددددددددددة ارتبدددددددددداو معنويددددددددددة الداللددددددددددة

 . بكرة السلة ابوا ساق ال ات لد  العبي نادي الحلة الشب السلمي

 . التصوي  السلمي,  ا ساق ال ات:  الكلمات املفتاحية
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