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 ممخص البحث

تأثير التمرينات الالهوائية في بعض الصفات البدنية و المهارات األساسية لالعبي كرة 
 القدم الناشئين.

 .م عاطف عبد الخالق أحمد اآلغام

 جامعة تكريت –كمية التربية الرياضية 

 أهداف البحث 

 أعداد تمرينات الىوائية لالعبي كرة القدـ لمناشئيف .  -

ير التمرينات الالىوائية في بعض الصفات البدنية والميػارات اساااػية لالعبػي كػرة الكشؼ عمى تأث -
 . القدـ لمناشئيف

الكشؼ عف فروؽ ما بيف اسختباريف البعدييف لممجموعة التجريبية  و الضابطة في بعض الصفات  -
 البدنية والميارات اساااية لالعبي كرة القدـ الناشئيف 

 وضع الفريضتين األتيين:  ولمتحقيق من هدفي البحث

وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف اسختبارات القبيمة والبعدية لممجموعتيف الضػابطة والتجريبيػة فػي  -
 بعض الصفات البدنية والميارية ولصالح المجموعة التجريبية . 

بيػة ولصػالح وجود فػروؽ ذات داللػة معنويػة بػيف اسختبػاريف البعػدييف لممجمػوعتيف الضػابطة والتجري -
 المجموعة التجريبية . 

( آلعبػا  ساػموا ٕٓوأاتخدـ الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة البحث ، وعينة البحث فتكونػت مػف  
( العبػػػا  لكػػػؿ مجموعػػػة كػػػاف تػػػػوزيعيـ ٓٔالػػػى مجمػػػوعتيف أحػػػداىما الضػػػابطة واسخػػػرع تجريبيػػػػة وبواسػػػ   

% مػف مجتمػ  البحػث ٕٙ، ٘مغػت الناػبة المئويػة لعينػة البحػث بالطريقة العشوائية وبأاتخداـ القرعة وسد ب
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( العبػا  ، وأاػتخداـ التصػميـ التجريبػي الػذق اطمػؽ عميػو أاػـ تصػميـ المجموعػات ٕٔالكمي بعػد أاػتبعاد  
 الضابطة والتجريبية العشوائية اسختبار ذات اسختبار القبمي والبعدق 

 لتوصيات استية : وتوصمت الباحث مف النتائج الى اساتنتاجات وا

 األستنتاجات : 

التمرينػػػات الالىوائيػػػة بطػػػريقتيف التػػػدريب التكػػػرارق والفتػػػرق المرتفػػػ  الشػػػدة الػػػذق نفدتػػػو المجموعػػػة  -ٔ
 التجريبية أظيرت تطورا  معنويا  في الارعة اسنتقالية والقوة المميزة بالارعة . 

لمرتفػػػ  الشػػػدة الػػػذق نفدتػػػو المجموعػػػة التمرينػػػات الالىوائيػػػة بطػػػريقتيف التػػػدريب التكػػػرارق والفتػػػرق ا -ٕ
التجريبية أظيرت تطورا  معنويا  في الميارات سيد البحػث  الدحرجػة الاػريعة المتعرجػة بػالكرة ، دسػة 

 المناولة عمى دوائر مراومة عمى االرض(  . 
 التوصيات : 

لميػػارق الجانػػب ايحػػدث تطػػور اسىتمػػاـ بػػالنواحي البدنيػػة لالعبػػيف سف مػػف خػػالؿ الجانػػب البػػدني  -ٔ
 لدع الالعبيف . 

ضػػػرورة أاػػػتخداـ طػػػر يقػػػة التػػػدريب التكػػػرارق والفتػػػرق المرتفػػػ  الشػػػدة عنػػػد التػػػدريب عمػػػى التمػػػاريف  -ٕ
 الالىوائية . 

Research Summary 

The effect of anaerobic exercise in some physical attributes and 
basic skills of youth soccer players . 
M . M. Atef Abdul Khaliq Ahmad Aga 

Faculty of Physical Education - University of Tikrit 
- The number of anaerobic exercises for soccer players junior . 
- Detect the effect of anaerobic exercise in some physical attributes and basic 
skills of soccer players junior . 
- Detect the differences between the two tests Badaan the experimental group 
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and control group in some of the physical attributes and basic skills of youth 
soccer players 
To achieve the goals of the research put Alarbtin the following two : 
- The presence of significant differences between the tribe and a posteriori 
tests of the control and experimental groups in some of the physical attributes 
and skills and in favor of the experimental group . 
- The presence of significant differences between the two tests Badaan for the 
control and experimental groups and in favor of the experimental group . 
The researcher used the experimental method to the suitability of the nature of 
the research, and the research sample Vtkont of 20 players were divided into 
two groups ; one officer and other experimental and of (10 ) players for each 
group were distributed randomly and using the lottery has reached the 
percentage of the sample 5.62 % of the research community overall after 
excluding (12) players , and the use of experimental design , dubbed the 
design the control and experimental groups, random testing of the pretest and 
posttest 
The researcher concluded from the results to the following conclusions and 
recommendations . 

Conclusions : 
1 - anaerobic exercise in two ways Recurring training and high intensity 
Afattra Nfdth that the experimental group showed a significant development 
in the transitional speed and speed-strength . 
2 - anaerobic exercise in two ways Recurring training and high intensity 
Afattra Nfdth that the experimental group showed a significant development 
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in the skills in question ( winding the ball rolling fast , precise handling on 
the circles drawn on the ground ) . 
Recommendations: 
1 - interest in the physical aspects of the players because of the physical 
side occurs during the development of the skills the players . 
2 - The need to use frameworks Ikh Recurring training and Afattra high 
intensity training at the anaerobic exercise . 

 التعريف بالبحث  -1

 المقدمة وأهمية البحث  1-1

ة اسولى في العالـ يمارايا الكبار والصغار ولكال الجناػيف بيػدؼ التػرويح عػف تعد كرة القدـ المعبة الشعبي
النفس وكذلؾ تطوير القابميات البدنية والميارية . وسد شيدت في الانوات اسخيرة تطورا  كبيرا  في الماػتوع 

 البدني والميارق والخططي والنفاي لألرتقاء بماتوع اسداء لدع الالعبيف. 

ناشػػئيف( القاعػػدة اساػػاس لموصػػوؿ الػػى تحقيػػؽ أفضػػؿ اسنجػػازات وذلػػؾ مػػف خػػالؿ التخطػػيط وتعػػد فئػػة   ال
 العممي والمدروس في وض  المناىج التدريبية ليذه الفئة الميمة . 

مماراػة أق نشػاط رياضػي أو بػدني "وتحتاج كرة القدـ الى صفات بدنيػة خاصػة مػف أجػؿ أداء أفضػؿ الف 
 . (ٔ" لالعبيف كرة القدـ  يؤدق الى تطوير الميارات اسخرع

ولقػػد تطػػور االداء الالعبػػيف الناشػػئيف بشػػكؿ كبيػػر وأصػػبح اسعػػداد البػػدني مػػف أىػػـ مقومػػات النجػػاح فييػػا  
ليشػػكؿ القاعػػدة االاااػػية المنااػػبة سداء الفنػػي والخططػػي ، وصػػفة الاػػرعة والقػػوة المميػػزة بالاػػرعة وتحمػػؿ 

وبشكؿ كبير في تطويرىا وذلؾ لعالستيا الكبيػرة بعناصػر الارعة مف صفات البدنية التي يحرص المدربوف 
 االعداد االخرع اواء كانت فنية او خططية او بدنية . 

                                                           

(
1
) www.IVSL.COM . ILhan ekRemLevnt,HuseyiN KirmogLu, Agsegulsukrenoz ; EvaLuationf 
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وتكمف اىمية البحث البحث في اعداد تمرينات الالىوائية مف خالؿ تشكيؿ مكونات االحماؿ التدريبيػة مػف 
لتكػػػوف واػػػائؿ تدريبيػػػة لتطػػػوير صػػػفة حيػػػث ماػػػتوع الشػػػدة وفتػػػرة الػػػدواـ التمػػػاريف ونػػػوع الراحػػػة الماػػػتخدمة 

 الارعة والقوع المميزة لمارعة وتحمؿ الارعة والميارات اساااية لألعبي كرة القدـ لمناشئيف . 

 مشكمة البحث  1-2

إف التػػػدريب عمميػػػة منظمػػػة تيػػػدؼ الػػػى تطػػػوير سػػػدرات الالعبػػػيف البايولوجيػػػة والنفاػػػية والبدنيػػػة الػػػى أعمػػػى 
نجػػازات الرياضػػية واف اىػػـ مػػا يميػػز مرحمػػة تػػدريب الناشػػئيف فػػي لعبػػة كػػرة ماػػتوع ممكػػف لتحقيػػؽ أفضػػؿ اس

القػػدـ اسىتمػػاـ باسعػػداد البػػدني الخػػاص . ومػػف أىػػـ أااػػس العمميػػة فػػي تحديػػد أتجاىػػات التػػدريب وأىدافػػو 
وتحديػػد انظمػػة الطاسػػة الاػػائدة فػػي المعبػػة وايجػػاد واػػائؿ تدريبيػػة منااػػبة لتطويرىػػا . ومػػف خػػالؿ مالحظػػة 

ث وأطالعو عمػى الوحػدات التدريبيػة سنديػة محافظػة كركػوؾ فػي كػرة القػدـ لمناشػئيف الحػظ ضػعفا  فػي الباح
 الارعة والقوة المميزة لمارعة لالعبيف .

لػػذا ارتػػأ الباحػػث فػػي اعػػداد برنامجػػا  تػػدريبيا  يتضػػمف تمرينػػات الىوائيػػة لتطػػوير صػػفة الاػػرعة والقػػوة المميػػزة 
 ليكوف وايمة تدريبية مؤثرة يمكف أاتخداميا مف المدربيف.      بالارعة وبعض الميارات االاااية

 أهداف البحث .  1-3

 أعداد تمرينات الىوائية لالعبي كرة القدـ لمناشئيف .  -

الكشؼ عمى تأثير التمرينات الالىوائية في بعض الصفات البدنية والميػارات اساااػية لالعبػي كػرة  -
 . القدـ لمناشئيف

ما بيف اسختباريف البعدييف لممجموعة التجريبية  و الضابطة في بعض الصفات  الكشؼ عف فروؽ -
 البدنية والميارات اساااية لالعبي كرة القدـ الناشئيف.  

 فرضا البحث  1-4

وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف اسختبارات القبيمة والبعدية لممجموعتيف الضػابطة والتجريبيػة فػي  -
 ة والميارية ولصالح المجموعة التجريبية . بعض الصفات البدني

 )المكتبة األفتراضٌة( 
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وجود فػروؽ ذات داللػة معنويػة بػيف اسختبػاريف البعػدييف لممجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة ولصػالح  -
 المجموعة التجريبية . 

 مجاالت البحث  1-5

 المجال البشري  1-5-1

( فػػي كركػػوؾ لممواػػـ الكػػروق اػػنة ٚٔالعبػػوا نػػادق كركػػوؾ الرياضػػي بكػػرة القػػدـ مػػف فئػػة الناشػػئيف  دوف 
 ٕٕٓٔ-ٕٖٓٔ .) 

 المجال الزماني  1-5-2

 . 31/4/2113الى  18/2/2113المدة من 

 المجال المكاني  1-5-3

 ممعب نادق كركوؾ الرياضي في محافظة كركوؾ 

 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة  -2

 الدراسات النظرية  2-1

 تدريب الناشئين  2-1-1

ة التدريب الرياضي لمناشئيف يعتمد في الدرجة اسولى عمى التخطيط الاميـ مف سبؿ المدرب إّف نجاح عممي
، فالتخطيط لمتدريب الرياضي لمواـ أو عدة موااـ رياضية مف شأنو تحديد اسىداؼ والماؤوليات الممقاة 

التػػي تجعػػؿ  عمػػى عػػاتؽ المػػدرب ، وىػػذا ياػػاىـ فػػي تحديػػد أناػػب اسجػػراءات فػػي تحقيػػؽ النتػػائج الرياضػػية
 المدرب متميزا  . 

ويرع  أحمد أميف( أف تخطيط التدريب الرياضي لمناشيئف عممية ىادفة الى تنظيـ أجراءات التنمية الشاممة 
لالعبيف  بدنيا ، ومياريا  وخططيا  ونفايا ( وىذه التنمية تأتي بكؿ جوانبيا ال تتـ مػف خػالؿ إجػراءات نظريػة 
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يػة بدنيػة تاػتمـز طاسػة حركيػة منااػبة وجيػد بػدني مالئػـ لكػؿ فتػرة وحػدة ولكف تػتـ مػف خػالؿ أجػراءات حرك
 . (ٔ تدريبة

والتػػدريب الرياضػػي ىػػو عمميػػة إعػػداد الالعبػػيف مػػف جوانػػب متعػػددة أق أنػػوف   عمميػػة تربويػػة ىادفػػة موجيػػة 
( ذات تخطػػيط عممػػي سعػػداد الالعبػػيف بمختمػػؼ ماػػتوياتيـ عمػػى وفػػؽ سػػدراتيـ  بػػراعـ، ناشػػئيف ، متقػػدميف

 . (ٕ إعداد متعدد الجوانب بدنيا  ومياريا  وخططيا  ونفايا  لموصوؿ الى أعمى ماتوع ممكف

ويػػػرع الباحػػػث إف تػػػدريب الفئػػػات العمريػػػة  البػػػراعـ ، الناشػػػئيف( القاعػػػدة اساػػػاس لموصػػػوؿ الػػػى ماػػػتويات 
الفئػة الميمػة  متقدمة وعمػى استحػادات واسنديػة الرياضػية تعيػيف أو تخصػيص أحاػف وأميػر المػدربيف ليػذه

 مف اجؿ بناء الاميـ ليذه الفئات الميمة . 

 طرائق التدريب في كرة القدم  2-2

 هناك طرائق متعددة في تدريب كرة القدم تتمثل بما تأتي : 

 طريقة التدريب بالحمل المستمر .  -1
 طريقة التدريب التكراري .  -2
 طريقة التدريب الدائري.  -3
 طريقة التدريب الفتري.  -4

اـ الباحث طريقة التدريب التكرارق وطريقة التدريب الفترق في المنيج المقترح لما ليا مػف أىميػة وسد أاتخد
 في تطوير المتغيرات الخاصة بالبحث. 

 طريقة التدريب التكراري 2-2-1

تمػؾ الطريقػة التدريبيػػة التػي تتميػز بزيػادة الشػػدة عػف اسعػداد الفتػػرق  "تعػرؼ طريقػة التػدريب التكػػرارق بأنيػا 
 . (ٖ تف  الشدة ، حيث تصؿ الى الشدة القصوع ، وبالتالي تزداد فترة الراحة اسيجابية"مر 

                                                           
 . 162( ، ص2002: )القاهرة ، دار الفكر العربً ، 1ولوجٌة التدرٌب الرٌاضً للناشئٌن ،ط( أحمد امٌن فوزي ، سٌك(1

2
 .24( ، ص1111: )القاهرة ، دار الفكر العربً ، أسس ونظرٌات التدرٌب الرٌاضً بسطوٌسً أحمد بسطوٌسً؛ ( (

 . 201(، ص2002ار للتوزٌع، : ) القاهرة ،مإسسة المخت1، ط التدرٌب الرٌاضً التربوي( مفتً أبراهٌم حماد؛ (3
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وتيدؼ طريقة التدريب التكرارق الى تنمية القدرات البدنية والخصائص الحركية كالاػرعة االنتقاليػة ، والقػوة 
الصػفات ميمػة جػدا  لألعبػي العظمى والارعة القوة القصػوع والقػوة المميػزة بالاػرعة والقػوة اسنفجاريػة وىػذه 

كػػػرة القػػػدـ وتعمػػػؿ ىػػػذه الطريقػػػة عمػػػى اسرتقػػػاء بماػػػتوع الالعػػػب اذ يكػػػوف المػػػنيج الػػػذق ياػػػتخدـ فيػػػو ىػػػذه 
الطريقة بحمؿ متموج وليس بماػتوع واحػد بشػكؿ سريػب جػدا  مػف المنافاػة مػف حيػث الشػدة والحجػـ واعقػاء 

 . (ٔ فترات راحة طويمة نابيا  

 تري. طريقة التدريب الف 2-2-2

وىػػي طريقػػة مػػف طرائػػؽ التػػدريب تتميػػز بالتبػػادؿ بػػيف الجيػػد والراحػػة إذ يػػرع بعػػض العممػػاء اف مصػػػطمح 
 . (ٕ التدريب الفترق " نابة فترة الراحة البينية بيف كؿ تمريف والتمريف الذق يميو"

 وينقاـ طريقة التدريب الفترق الى : 

 طريقة التدريب مرتف  الشدة .  - أ
 ض الشدة . طريقة التدريب منخف - ب

واػػيتناوؿ الباحػػث طريقػػة التػػدريب الفتػػرق مرتفػػ  الشػػدة سنػػوف يتميػػز بالشػػدة العاليػػة "ولقػػد دعػػت الحاجػػة الػػى 
أاتخداـ طريقة التدريب الفترق فضال  عف الطرائؽ اسخرع في تػدريبات كػرة القػدـ سف حركػة فػي لعبػة كػرة 

عمػػى ىػػذه الطريقػػة فػػي عمػػـ التػػدريب  القػػدـ ىػػي الػػركض فضػػال  عػػف اػػرعة الػػركض وأجريػػت تجػػارب عديػػدة
حيػػث حػػاوؿ المػػدربوف وضػػ  أحاػػف الطػػرؽ  التكتيكيػػة والكنيكيػػة( لألعػػداد البػػدني والميػػارق حيػػث أىتمػػوا 

الحمػػؿ والراحػػة وتوصػػموا إلػػى أنيػػا تاػػاعد فػػي تطػػوير العبػػي كػػرة القػػدـ سنيػػـ  بدرااػػة العالسػػة العمميػػة كػػبف
 .  (ٖ مباراة"يتعرضوف الحمؿ عالي ومتواط وواطئ خالؿ ال

 التمارين الالهوائية .  2-3

                                                           
 . 313(،ص1111، )القاهرة ، دار الفكر العربً،المصدر السابق( بسطوٌسً احمد بسطوٌسً؛ (1

 .212(ص1114: )القاهرة، دار المعارف، 3، طعلم التدرٌب الرٌاضً( محمد حسن عالوي؛ (2
 .21(،ص1111،: )الموصل، دار الكتب للنشر2، طكرة القدمزهٌر قاسم الخشاب، وأخرون؛  ((3
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ىػػي مجموعػػة تمرينػػات خاصػػة برفػػ  كفػػاءة العضػػالت العاممػػة وتزويػػدىا بالطاسػػة الالىوائيػػة الالزمػػة سداء 
 . (ٔ انقباضات عضمية بأسصى ارعة وأسؿ زمف مف دوف تدخؿ اسوكاجيف الخارجي

ادة سدرة الجاـ أنجاز الميمات والنشاطات تحتاج وتزيد ىذه التماريف مف كتمة العضالت وسوتيا وبالتالي زي
 طاسة سميمة وتتطمب مدة سصيرة آلنجازىا ال تتجاوز الدسيقتيف . 

كمػػا إف الجاػػـ ال تحتػػاج لألوكاػػجيف لمقيػػاـ بيػػذه التمػػاريف . وىػػذه التمػػاريف ال يػػتـ مماراػػتيا لوسػػت طويػػؿ 
 بماافة سصيرة.  مثاؿ عمى ذلؾ اسشتراؾ في مباراة بكرة القدـ والعدو الاري 

وتعد كرة القدـ مف الفعاليات الرياضػية المتناوبػة العمميػة الالىوائيػة  واليػوائي وياػتخدـ الالىػوائي فػي القػوة 
المميزة لمارعة وارعة الحركة والقوة اسنفجارية مػف الركػؿ وعمميػات القفػز واسنطػالؽ والمروا ػة فػي جميػ  

ط الواط وخط اليجـو وياتخدـ النظػاـ اليػوائي لغػرض خطوط الممعب مف حارس المرمى وخط الدفاع وخ
إاػػتعادة الشػػفاء لألجيػػزة الوظيفيػػة . وعمػػى المػػدرب أف يعػػرؼ التغيػػرات الفياػػولوجية الناتجػػة مػػف اسحمػػاؿ 

 التدريبة لكي يقـو ببرمجة ووض  منياج تدريب وتقنيف االحماؿ وذلؾ بشكؿ منااب لالعبيف. 

 بي كرة القدم . الصفات البدنية الضرورية لالع 2-4

كرة القدـ مف االلعاب الخشنة لذا تتطمب مف الالعب أف يكػوف متمتعػا  بالياسػة بدنيػة عاليػة متمػثال  بالاػرعة 
والقػػوة والمطاولػػة والرشػػاسة والمرونػػة ويجػػب عمػػى المػػدرب تنميػػة ىػػذه الصػػفات لتحاػػيف أداء الالعػػب فمػػثال  

كيمػو متػر فػي المبػاراة كمػا  ٔٔحػوالي مػا مقػداره عنصر المطاولة ميمة جدا  لالعب حيث يركض الالعب 
تمعب كفاءة الجياز الدورق التنفس والقوة العضمية والعصػبية دورا  ميمػا  وىنػاؾ صػفات بدنيػة خاصػة يجػب 

 تنميتيا في اسعداد الخاص ومف ىذه الصفات . 

 القوة المميزة بالارعة . 

 تحمؿ القوة . 

 تحمؿ الارعة . 

                                                           
 . 55(، ص1121ً: )الموصل ، دار الكتب للطباعة،الطب الرٌاضعمار عبد الرحمن قبع ؛  ((1
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 ارعة الحركة. 

الباحث صػفتيف  الاػرعة( والقػوة المميػزة بالاػرعة وذلػؾ نظػرا  سىميػة ىػاتيف الصػفتيف لالعبػي كػرة ويتطرؽ 
 القدـ . 

 السرعة .  2-4-1

يعتبػػػر الاػػػرعة مػػػف القػػػدرات البدنيػػػة اساااػػػية واليامػػػة فػػػي تحاػػػيف والتقػػػدـ بماػػػتوع كثيػػػر مػػػف الفعاليػػػات 
افة الػػى العػػاب القػػوع والاػػاحة تمػػؾ اسنشػػطة تعتمػػد وااللعػػاب المختمفػػة ككػػرة القػػدـ وكػػرة اليػػد والاػػمة وباسضػػ
القدرة عمى إنجاز حركة أو حركات مكررة في أسؿ   عمى عنصر الارعة بأشكاليا المختمفة ويعرؼ الارعة 

 .(ٔ(( زمف ممكف

 . (ٕ(( سدرة الالعب عمى القياـ بالحركات الرياضية م  الكرة أو بدونيا في مدة زمنية سصيرة   أو ىي 

اػػرعة محػػددا  ميمػػا  لنتػػائج كػػرة القػػدـ ، أذا أصػػبح االداء البػػدني والميػػارق والخططػػي فػػي كػػرة القػػدـ وتعػػد ال
 . (ٖ الحديثة ال  نى عنو في أحد أجزائو عف الارعة

 القوة المميزة بالسرعة  2-4-2

ري  يعبػػر ىػػذه الصػػفة ميمػػة جػػدا  لالعبػػي كػػرة القػػدـ حيػػث ياػػتخدموف الالعبػػوف فػػي المراو ػػة واسنطػػالؽ الاػػ
فالقوة المميزة بالارعة ىي مف أىـ أشكاؿ القوة وأكثرىا أاتخداما  عند العب كرة القدـ ويمكػف تعريػؼ القػوة 

 . (ٗ(( سدرة الالعب عمى ابراز اسصى تقمص عضمي في اسؿ زمف ممكف  المميزة بالارعة بأنيا 

                                                           
 .142، صالمصدر السابق( بسطوٌسً احمد بسطوٌسً؛ (1

 . 142،ص المصدر السابق( بسطوٌسً احمد بسطوٌسً؛ (2

 . 14(، ص1111باعة،: )الموصل ،دار الكتب للط2، طكرة القدم( زهٌر قاسم الخشاب، واخرون ؛ (3

 . 16( ، ص1114: ) القاهرة ، دار المعرفة ، 1، ط اساسٌات كرة القدم( محمد عبدة الوحش ، مفتً ابراهٌم ؛ (4
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ميمػة فػي عمميػة اعػداد العػب واف القوة المميزة بالارعة ىي صفة مركبة مػف القػوة والاػرعة وتحتػؿ مكانػو 
كرة القدـ لما تمتمكو ىذه الصفة مف درجػة كبيػرة مػف القػوة العضػمية التػي تميػز باػرعة االداء والغػرض منػو 

 . (ٔ االداء االفضؿ

 الدراسات المشابهة .  2-5

 دراسة ) موفق عبيس خضير(.  2-5-1

بيػة لتطػوير بعػض القػدرات الوظيفيػة والبدنيػة تأثير التمرينات اسوكاجينة والالوكاجينية في الوحػدة التدري  
 . ((( انةٗٔ-ٖٔلالعبي كرة القدـ بعمر  

 هدفا الدراسة . 

التعػػرؼ عمػػى تػػأثير بعػػض التمرينػػات اسوكاػػجينية والالأوكاػػجينية المقترحػػة فػػي تطػػوير القػػدرات  -ٔ
 ( انة. ٗٔ-ٖٔالوظيفية والبدنية لالعبي كرة القدـ بعمر  

سوكاجينية والالأوكاجينية المقترحة في تطػوير القػدرات الوظيفيػة والبدنيػة معرفة تأثير التمرينات ا -ٕ
 ( انة. ٗٔ-ٖٔلالعبي كرة القدـ بعمر  

أجريػػػت الدرااػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف العبػػػي المركػػػز التػػػدريبي بكػػػرة القػػػدـ باشػػػراؼ االتحػػػاد والعراسػػػي المركػػػزق 
 عتيف ضابطة وتجريبية. ( العبا  وسامت الى مجمو ٕٗ( انة والبالغة عدد  ٗٔ-ٖٔوباعمار  

 وتوصمت الدراسة الى االستنتاجات التالية : 

اف التػػػدريب المػػػنظـ مػػػف خػػػالؿ تقنػػػيف التمػػػاريف ياػػػيـ فػػػي تطػػػوير الحالػػػة الوظيفيػػػة والبدنيػػػة لػػػدع  -ٔ
 الرياضييف . 

اف تطبيػػػؽ التمػػػػاريف االوكاػػػػجينية والالاوكاػػػػجينية المقترحػػػػة اػػػػاعد عمػػػػى تطػػػػوير بعػػػػض القػػػػدرات  -ٕ
  يفية .البدانية والوظ

 وعمى ضوء النتائج واالستنتاجات توصل الباحث الى التوصيات االتية : 

                                                           
 . 31، صالمصدر السابق( زهٌر قاسم الخشاب ، واخرون ؛ (1
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ضػػرورة تقنػػيف االحمػػاؿ التدريبيػػػة وفػػؽ انظمػػة الطاسػػة ، الىميتيػػػا فػػي تطػػوير الحالػػة الفاػػػيولوجية  -ٔ
 والبدنية لالعب. 

الفئػػات  ااػػتخداـ التمرينػػات االوكاػػجينية والالاوكاػػجينية المعػػدة ضػػمف الوحػػدات التدريبيػػة لالعبػػي -ٕ
 ( انة.  ٗٔ-ٖٔالعمرية بكرة القدـ  

 مناقشة دراسة ) موفق عبيس خضير(  2-5-2

أختمفت درااة الباحث عف درااة   موفؽ عبيس خضير( في كوف عينػو البحػث لمدرااػة المشػابية بأعمػار 
( اػػػنة . كمػػػا أختمفػػػت درااػػػة الباحػػػث عػػػف ٚٔ-ٗٔ( اػػػنة بينمػػػا عينػػػة درااػػػة الباحػػػث باعمػػػار  ٗٔ-ٖٔ 
رااػة المشػػابية بالتمػػاريف الماػػتخدمة حيػث أاػػتخدـ الدرااػػة المشػػابية التمػاريف اليوائيػػة والالىوائيػػة بينمػػا الد

ااتخدـ الباحث التماريف الالىوائية وكذلؾ اختمفت درااة الباحث عف الدرااة المشابية بمدة التماريف حيث 
( ااػابي  بواسػ  ٜدة التمػاريف الباحػث مػدتيا ( ثمانية ااابي  بينما مٛكانت مدة التماريف لمدرااة المشابية  

 وحدات( تدريبية في االابوع الواحد.  ٖ 

 بينما تشابية درااة الباحث م  الدرااة المشابية بالتصميـ التجريبي ذو مجموعتيف الضابطة والتجريبية . 

جراءاته المبدانية  -3  منهج البحث وا 

 منهج البحث  3-1

 ي لمالئمتو طبيعة البحث . أاتخدـ الباحث المنيج التجريب

 مجتمع البحث وعينته .  3-2

 ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓحدد الباحث مجتم  بحثو وعينتو لالعبي ناشيء نادق كركوؾ الرياضي بكرة القدـ لمواـ 
( العبػػػا  أذ تػػػـ تػػػوزيعيـ الػػػى ٕٓ( العبػػػا ، أمػػػا عينػػػة البحػػػث الرئياػػػية فتكونػػػت مػػػف  ٕٖوالبالغػػػة عػػػددىـ  

( ٓٔ( بطريقػػة عشػػوائية وبااػػتخداـ القرعػػة حيػػت تكونػػت كػػؿ مجموعػػة مػػف  مجمػػوعتيف  ضػػابطة وتجريبيػػة
 ( يوضح عينة البحث .ٔالعبيف والجدوؿ  

 (1جدول )
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 عينة البحث والالعبين المستبعدين ونسبهم المئوية

 النسبة المئوية  العدد المتغيرات

 %62, 5 21  عينة البحث

 

 المستبعدين

 %12, 5 4 المصابون 

 %25 8 االستطالعية عينة التجربة

 %111 32 مجتمع البحث الكمي 

 

  التكافؤ والتجانس مجموعتي البحث . 3-3

سػػاـ الباحػػث بػػأجراء عمميػػة التكػػافؤ والتجػػانس بػػيف مجمػػوعتي البحػػث فػػي المتغيػػرات االتيػػة العمػػر الزمنػػي   
 ( يوضحاف ذلؾ. ٖ، ٕ  الوزف  مقااا  بالكيمو  راـ( وجدولي –مقااا  بالانة( الطوؿ  مقااا  بالامنتر( 

 (2جدول )

 المعالم األحصائية وقيمة )ت( المحسوبة لمتغيرات البدنية والمهارية بين مجموعتين البحث.

 معاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم       
 احصائية            

 

 المتغيرات 

وحاااااااااااااادة 
 القياس 

 ت مجموعة التجريبية  مجموعة الضابطة 

 المحسوبة

 مستوى

 - الداللة

 س

-  

 + ع

- 

 س

- 

 +ع

 غير معنوي  1, 179 1, 34 9, 66 1, 33 9, 27 ثانية  الدحرجة 

 غير معنوي  1, 192 1, 88 3, 3 2, 5 3, 5 درجة  المناولة 

 غير معنوي  1, 919 1, 47 16, 2 1, 78 16, 7 تكرار  ثني ومد الركبتين

 غير معنوي   1, 785  1, 25 4, 68  1, 34 4, 93 ثانية  م31ركض 
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 1. , 1.   <( ونسبة الخطأ 18( أما درجة حرية )2, 88جدولية البالغة )قيمة )ت( ال

 

 

 

 

 

 

 (3جدول )

 المعالم األحصائية لتجانس عينة البحث في المتغيرات الطول والوزن والعمر

 معالم األحصائية  

 

 المتغيرات 

  - وحدة القياس 

 س 

-  

 + ع

 معامل االلتواء  الوسيط 

  1, 25 166, 5 5, 93 167 سم الطول 

 1, 81 61 7, 91 55, 2 كغم الوزن 

 1. , 7 16, 2 1, 28 16, 3 سنة  العمر 

 وسائل جمع المعمومات  3-4

 أستخدم الباحث أدوات البحث األتية : 

أاػتمارة  –المقػابالت الشخصػية –اسختبػارات البدنيػة والمياريػة  –القيااات  –اساتبياف  –تحميؿ المحتوع 
 أاتبياف. 
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 يد االختبارات البدنية والمهارية تحد 3-5

مػػف أجػػؿ تحديػػد اسختبػػارات البدنيػػة والمياريػػة لالعبػػي كػػرة القػػدـ وبعػػد تحميػػؿ محتػػوع المصػػادر العمميػػة تػػـ 
( وتـ توزيعو عمى مجموعة مف المختصيف في مجاؿ التدريب وكرة القػدـ وأظيػر ٔتصميـ أاتبياف ممحؽ  

ثانيػة(  ٕٓـ مف وض  الثبات(  ثني ومػد الػركبتيف خػالؿ ٖٓ االاتبياف حصوؿ االختبارات البدنية  ركض
شواخص(  ودسة التمرير حوؿ دوائػر المراػومة عمػى  ٘واالختبارات الميارية  الجرق المتعرج الاري  حوؿ 

 (. ٖ، ٕ% فاكثر مف أراء المحكميف الممحؽ  ٘ٚاالرض( عمى نابة اتفاؽ 

 

 

 

 األجهزة واألدوات المستخدمة .  3-6

 . ٕٗسانونية عدد  كرات سدـ -
 ٕااعات توسيت عدد  -
 شريط سياس -
 جياز لقياس الوزف والطوؿ .  -
 . ٛٗشواخص عدد  -
 بورؾ ابيض  -
 صافرة .  -
 ممعب كرة القدـ  -
  اعالـ  رايات مااعد حكـ(. -

 األختبارات البدنية والمهارية .  3-7

 األختبارات البدنية  3-7-1
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 .  (ٔ ـ مف الثبات  ٖٓأختبار ركض  -
  .(ٕ ثانية ٕٓومد الركبتيف لمدة اختبار ثني  -

 األختبارات المهارية .  3-7-2

 . (ٖ الجرق الاري  المتعرج بالكرة  -
  .(ٗ دسة التمرير حوؿ دوائر مراومة عمى اسرض -

 الشروط العممية لألختبارات  3-8

تبار المقػنف أف أختبارات الصفات البدنية والميارية الماتخدمة في البحث الحالي ىي أختبارات مقننة فاسخ
وىو الذق إذا ما جرب أاتخدامو لعينات متشابية لمعينة المراد أختبارىا أثبت درجات عالية مف المعنوية   "

 . (٘ مف حيث الصدؽ والثبات والموضوعية تحت الظروؼ واسمكانات المتاحة نفايا"

 التصميم التجريبي  3-9

 تجريبية . تم تصميم تجريبي ذي مجموعتين متكافئتين الضابطة وال

 

                                                           
العبً كرة القددم : ) رسدالة ( مكً محمود حسٌن الراوي ؛ بعض القٌاسات وعالقتها ببعض العناصر اللٌاقة البدنٌة لدى (1

 .45(، ص1121ماجستٌر غٌر منشورة ، الموصل،
( فارس حسٌن مصطفى ؛ اثر استخدام الشبكة التدرٌبٌدة بؤسدلوب التددرٌب الفتدري فدً تطدوٌر بعدض المتلٌدرات الوظٌفٌدة والبدنٌدة (2

 . 14(ص2005والمهارٌة لالعبً كرة القدم )رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، الموصل،

فرحددات رمضددان اللددالً ؛ الخصددائص الباٌلوجٌددة لالعبددً كددرة القدددم لترشددٌد أنتقددا  الناشددٌئن : )اطروحددة دكتددورا ، كلٌددة التربٌددة  ((3

 . 66(ص2001الرٌاضٌة ، جامعة حلوان،

: )الموصل، ابن االثٌر، للطباعدة  قانون –اختبارات  –مهارات  –كرة القدم ( زهٌر قاسم الخشاب ، معتز ذنون ٌونس؛ (4

 .21( ص2005 ،
5
: )بلداد، مطبعة جامعة ختبارات والقٌاس ومباد  االحصا  فً المجال الرٌاضًقٌس ناجً ، بسطوٌسً أحمد ؛ األ( (

 .131( ، ص1122بلداد ، 

 * علً عبد العلٌم محمد صابر 

 امٌر داود حسٌن   

 فهمً ستار محمد   

 ماجستٌر تربٌة رٌاضٌة 

 حكم دولً بكرة القدم 

 دم مدرب كرة الق

 

 

 أختبار البعدي                                                  المجموعة الضابطة     أختبار قبلً
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 التجارب األستطالعية .  3-11

 تجربتيف أاتطالعيتيف.  *أجرع الباحث م  الكادر العمؿ المااعد

  التجربة األستطالعية األولى. 3-11-1

العبػيف مػػف عينػة البحػث تػػـ أاػتبعادىـ سبػؿ تنفيػػذ  ٗأجػرق تجربػة ااػػتطالعية عمػى  ٖٕٔٓ/ٕ/ٛٔبتػاري  
 يؽ اسختبارات البدنية والميارية ىادفا  مف ورائيا ما يمي : التجربة الرئياية وساـ بتطب

 التأكد مف صالحية اسدوات واسجيزة الماتخدمة في التجربة .  -ٔ
 معرفة الوست الماتغرؽ سجراء اسختبارات .   -ٕ
 مالحظة مدع كفاءة كادر العمؿ المااعد .  -ٖ
 مالحظة مدع أاتجابة المختبريف سداء اسختبارات .  -ٗ
 ف ايولة أعداد اسختبارات وتنفيذىا . التأكد م -٘

 التجربة األستطالعية الثانية .  3-11-2

أذ  ٖٕٔٓ/ٕ/ٕٓتمػػت التجربػػة عمػػى العبػػيف مػػف عينػػة البحػػث تػػـ أاػػتبعادىـ مػػف التجربػػة الرئياػػية بتػػاري  
 اجرع الباحث وبمااعدة مدربي الفريؽ وحدة تدريبية وكاف اليدؼ مف التجربة ما يأتي: 

 ع مالئمة التماريف لالعبيف . التأكد مف مد -ٔ
 التأكد مف زمف الوحدات التدريبية .  -ٕ
 التأكد مف فترات الراحة البينية بيف التماريف .  -ٖ
التأكػػد مػػف شػػدة التمػػريف وذلػػؾ عػػف طريػػؽ سيػػاس النػػبض الػػذق يعتبػػر أفضػػؿ واػػيمة لمتعػػرؼ عمػػى  -ٗ

 الشدة . 

 متغٌر مستقل             

 المجموعة التجرٌبٌة     أختبار قبلً                                                 أختبار البعدي 

 تمارٌن الالهوائٌة           
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 خطاء معرفة المعوسات التي تصادؼ الباحث في الوحدة وتالفي حدوث اس -٘
 األختبارات البدنية والمهارية القبمية .  3-11

سػػػاـ الباحػػػث وبماػػػاعدة كػػػادر العمػػػؿ الماػػػاعد بػػػأجراء اسختبػػػارات القبميػػػة عمػػػى عينػػػة البحػػػث  المجموعػػػة 
وسػػد حضػػر  ٖٕٔٓ/ٕ/ٕٕ-ٕٔالضػػابطة والتجريبيػػة( وعمػػى ممعػػب نػػادق كركػػوؾ الرياضػػي ولمػػدة يػػوميف 

 العبا  .  ٕٓجمي  افراد العينة البالغة عددىـ 

 اليوم األول: أختبارات البدنية . 

 ـ مف وض  العالي لقياس الارعة اسنتقاليةٖٓركض  -
  ثانية لقياس القوة المميزة لمارعة ٕٓثني ومد الركبتيف خالؿ   -

 اليوم الثاني : أختبارات المهارية . 

 أختبار الجرق المتعرج بالكرة .  -
 مى االرض. اختبار دسة التمرير حوؿ دوائر مراومة ع -

 تنفيذ المنهج التدريبي .  3-12

 ٖٕٔٓ/ٕ/ٕٗبعد أنتياء مف أجراء االختبارات البدنية والميارية القبمية تـ تنفيذ المنيج التدريبي أبتداء  مف 
 ( وعمى نحو اآلتي: ٗممحؽ   ٖٕٔٓ/ٗ/ٕ٘ولغاية 

 المجموعة التجريبية : طبقت المنياج الخاص بالتماريف الالىوائية . 

وعة الضابطة : طبقت المنياج المعد مف سبؿ مدرب الفريؽ وعند تنفيذ التجربة الرئياة تـ مراعاة مػا المجم
  يمي :

تبػػدأ الوحػػدة التدريبيػػة مػػف خػػالؿ االحمػػاء العػػاـ ومػػف ثػػـ االحمػػاء الخػػاص وذلػػؾ لتييئػػة عضػػالت  -ٔ
 الجاـ العاممة . 

 تطبؽ ىذه التماريف في الجزء الرئياي مف الوحدة التدريبية  -ٕ
( أق يتكػوف كػؿ دورة ٕ:ٔكوف التجربة الرئياية مف ثالثة دورات متواطة وبتموج حركػة الحمػؿ  ت -ٖ

 مف ثالثة ااابي  . 
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( وحػػدات تدريبيػػة فػػي اساػػبوع ٖ( وحػػدة تدريبيػػة وبواسػػ   ٕٚيكػػوف عػػدد الوحػػدات التدريبيػػة مػػف   -ٗ
 الواحد . 

 أجريت التماريف عصرا  . اجريت التماريف أياـ اسحد ، الثالثاء ، الخميس مف كؿ أابوع و  -٘
 إنياء الوحدات التدريبية لتماريف التيدئة واساترخاء.  -ٙ

 األختبارات البدنية والمهارية البعدية .  3-13

بعد اسنتياء مف تنفيذ المػنيج التػدريبي أجريػت اسختبػارات البدنيػة والمياريػة تحػت الظػروؼ نفاػيا ولجميػ  
وبنفس الطريقػة التػي أجريػت باسختبػارات  ٖٕٔٓ/ٗ/ٖٓ-ٜٕاري  أفراد العينة وعمى مدع يوميف أيضا  وبت

 القبمية . 

 الوسائل األحصائية .  3-14

 ( SPSSتـ أيجاد النتائج بأاتخداـ الحقيبة اسحصائية  

 عرض وتحميل النتائج ومناقشتها .  -4

 عرض النتائج  4-1

 عرض نتائج لألختبارات الخاصة بالبحث  4-1-1

 (4جدول )

 ألحصائية الخاصة باألختبارين القبمي والبعدي لممتغيرات البدنية والمهارية لممجموعتين الضابطة والتجريبيةالمعالم ا

 المعالم األحصائية 

 

 المتغيرات 

 

 

وحاااااااااااااادة 
 القياس

   المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 

 

-  

 بعدي قبمي بعدي قبمي

- 

 س

- 

 +ع

- 

 س

- 

 +ع

- 

 س

- 

 +ع

- 

 س

- 

 +ع



 _ سادساجمللد ال _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

 5102 _ د األولالعد

 

 

21 

 ف

م ماااااااان 31ركااااااااض 
 وضع الطائر 

, 31 1, 312 9, 66 1, 321 9, 16 1, 335 9, 27 ثانية
9 

314 ,1 55 ,1 

ثناااي ومااااد الااااركبتين 
 ثانية  21لمدة 

, 8 1, 47 16, 2 1, 66 16, 8 1, 78 16, 7 عدد
17 

981 ,1 1 

الدحرجاااااة الساااااريعة 
 المتعرجة 

, 48 1, 25 4, 68 1, 329 4, 91 1, 332 4, 93 ثانية
4 

328, 1 54 ,1 

دقااااة التمرياااار حااااول 
دوائر مرساومة عماى 

 األرض

 2, 9 2, 93 5, 8 1, 88 3, 3 1, 16 3, 6 2, 5 3, 5 درجة

عاارض وتحمياال ومناقشااة نتااائج األختبااارين البعااديين لمصاافات البدنيااة والمهاريااة لممجمااوعتين  4-1-2

 . الضابطة والتجريبية 

 

 

 (5جدول )

 رين البعديين لممتغيرات البدنية والمهارية لممجموعتين الضابطة والتجريبيةالمعالم األحصائية الخاصة باألختبا

المعالم 
 االحصائية

 المتغيرات 

وحااااااااادة 
 القياس 

المجموعاااااااااااااااااااااااااة 
 الضابطة 

المجموعااااااااااااااااااااااااة 
 التجريبية

 

ت 
 المحسوبة

 

 ت

 الجدولية

 

 مستوى

  - الداللة

 س 

- 

 + ع 

-  

 س 

- 

 + ع 
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م مااان 31ركاااض 
 وضع الطائر 

 

 ثانية 

 

12 ,5 

 

349 .1 

 

48 ,4 

 

32 ,1 

 

6 ,3 

 

88 ,2 

 

 معنوي 

ثني ومد الركبتين 
 ثانية  21لمدة 

 

 عدد

 

8 ,16 

 

78 ,1  

 

8 ,17 

 

47 ,1 

 

95 ,2 

 

88 ,2 

 

 معنوي 

الدحرجة الساريعة 
 المتعرجة 

 

 ثانية 

 

86 ,9 

 

341 ,1 

 

31 ,9 

 

314 ,
1 

 

23 ,3 

 

88 ,2 

 

 معنوي 

دقة التمرير حاول 
دوائااااار مرساااااومة 

 األرض  عمى

 

 درجة 

 

9 ,2 

 

66 ,
1 

 

8 ,5 

 

93 ,2 

 

35 ,3 

 

88 ,2 

 

 معنوي 

 1, 11 <( وبمستوى داللة 18عند درجة حرية ) 2, 88قيمة )ت( الجدولية = 

( نتػػائج اسختبػػاريف البعػػدييف لمصػػفات البدنيػػة والمياريػػة لممجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة ٙيبػػيف الجػػدوؿ  
معنويػػػة بػػػيف اسختبػػػارات البعديػػػة بػػػيف المجمػػػوعتيف الضػػػابطة والتجريبيػػػة ويوضػػػح الجػػػدوؿ أف ىنػػػاؾ فروسػػػا  

( وىػػي ٖ، ٙـ(  ٖٓولصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة ، أذ ظيػػرت سيمػػة  ت( المحاػػوبة فػػي أختبػػار ركػػض  
وىػػذا يػػدؿ  ٓ، ٔٓ <( وناػػبة خطػػأ ٛٔ( أمػػاـ درجػػة حريػػة  ٕ، ٛٛاكبػػر مػػف سيمػػة  ت( الجدوليػػة البالغػػة  

زو الباحث ابب ذلؾ فاعمية التمرينات الخاصة المعدة مف سبؿ الباحث وسد أدت الى عف الفرؽ معنوق ويع
ـ( إذ وض  الباحث تمؾ التمرينات في بداية الوحػدة التدريبيػة والغايػة منيػا ٖٓتطور الصفة البدنية  ركض 

لارعة عند التخطيط  لتنمية ا"ىي أف يكوف جاـ الالعب  ير متعب ومف أجؿ أثارة الجياز العصبي سف 
تجنػػب ااػػتخداـ ىػػذه التمرينػػات فػػي حالػػة التعػػب ، لػػذلؾ يفضػػؿ أف توضػػ  فػػي الػػدورات التدريبيػػة التػػي تمػػي 
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الػػدورات اساتشػػفائية أو خػػالؿ أجػػزاء اسولػػى مػػف جرعػػات التػػدريب وفػػي بدايػػة الػػدورات التدريبيػػة ولػػيس فػػي 
  .(ٔ" نياية اسابوع

تبار  ثني ومد الػركبتيف( ويوضػح الجػدوؿ أف ىنػاؾ فروسػا  ( نتائج اسختباريف البعديف سخٙويبيف الجدوؿ  
معنويػػػة بػػػيف االختبػػػارات البعديػػػة بػػػيف المجمػػػوعتيف الضػػػابطة والتجريبيػػػة ولصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة إذ 

( أمػػػا درجػػػة ٕ، ٛٛ( وىػػػي أكبػػػر مػػػف سيمػػػة  ت( الجدوليػػػة البالغػػػة  ٕ، ٜ٘ظيػػػرت سيمػػػة  ت( المحاػػػوبة  
ز وىػػذا يػػدؿ عػػف الفػػرؽ معنػػوق ويعػػزو الباحػػث اػػبب ذلػػؾ الػػى اخضػػاع ، ٔٓ <( وناػػبة خطػػأ ٛٔحريػػة 

المجموعة التجريبية إلى تماريف ااتخدـ فييا طريقة التدريب التكرارق والفتػرق المرتفػ  الشػدة وتمػاريف القفػز 
المتنوعػػػة وتمػػػاريف الػػػركض بشػػػكؿ وثبػػػات ممػػػا أدع الػػػى تطػػػوير القػػػوة المميػػػزة بالاػػػرعة لعضػػػالت الػػػرجميف 

خداـ الباحػػث تمػػاريف جديػػدة لػػـ يتػػدرب عمييػػا الالعبػػوف أدع الػػى  تطػػوير ىػػذه الصػػفة الميمػػة وكػػذلؾ ااػػت
 . (ٕ(( يرتف  ماتوع اسنجاز الرياضي بارعة في أثناء أاتعماؿ تماريف جديدة لـ يتعود عمييا الرياضي  

تمريػر( لممجمػوعتيف ( نتػائج اسختبػارات البعػديف   الدحرجػة الاػريعة ، المتعرجػة، ودسػة الٙويبيف الجػدوؿ  
الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية إذ ظيرت سيمة  ت( المحاوبة أختبػار الدحرجػة الاػريعة 

( ٛٔ( امػػاـ درجػػة حريػػة  ٕ، ٛٛ( وىػػذه القيمػػة اكبػػر مػػف سيمػػة  ت( الجدوليػػة البالغػػة  ٖ، ٖٕالمتعرجػػة  
المجموعػػة التجريبيػػة ويعػػزو الباحػػث اػػبب وىػػذا يػػدؿ اف الفػػروؽ معنويػػة ولصػػالح  ٓ، ٔٓ  <وناػػبة خطػػا  

ذلؾ ، أف التماريف التي اعدىا الباحث أعتمػد عمػى اساػس العمميػة والػذق أختػار مػف خالليػا مجموعػة مػف 
التمػػاريف التػػي تناػػجـ مػػ  امكانيػػات الالعبػػيف ممػػا ادع الػػى ارتقػػاء الجانػػب البػػدني وكػػذلؾ الجانػػب الميػػارق 

ي الوحػدات التدريبيػة كػاف ليػا دور ايجػابي فػي تطػوير الصػفات البدنيػة وأاتخداـ طريقة التدريب التكرارق ف
تيػػدؼ طريقػػة التػػدريب التكػػرارق الػػى تنميػػة القػػدرات البدنيػػة ، القػػوع العظمػػى، القػػوة االنفجاريػػة،   والمياريػػة 

 . (ٖ((  القوع المميزة بالارعة، تحمؿ القوة

                                                           
  .111(، ص1112: )جامعة حلوان، دار الفكر العربً،1،طاألسس الفسٌولوجٌة –التدرٌب الرٌاضً ( ابو العال ؛ (1

 . 105( ، ص1122: )بلداد،مطبعة التعلٌم العالً،؛ مباد  علم التدرٌب الرٌاضً( عبد علً نصٌف ، قاسم حسن حسٌن (2

 . 313،ص1111، المصدر السابق( بسطوٌسً احمد بسطوٌسً؛ (3
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مريػػر( لممجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة ولصػػػالح ( نتػػائج االختبػػاريف البعػػديف   دسػػة التٙويبػػيف الجػػدوؿ  
( وىػػذه القيمػػة اكبػػر مػػف سيمػػة  ت( الجدوليػػة ٖ، ٖ٘المجموعػػة التجريبيػػة إذ ظيػػرت سيمػػة  ت( المحاػػوبة  

وىػػذا يػػدؿ اف الفػػروؽ معنويػػة ولصػػالح  ٓ، ٔٓ <( وناػػبة خطػػا ٛٔ( امػػاـ درجػػة حرجػػة  ٕ، ٛٛالبالغػػة  
ذلػؾ أف التمػاريف التػي أاػتخدميا الباحػث لممجموعػة التجريبيػة سػد  المجموعة التجريبية ويعزو الباحث ابب

ااىـ في تطور ميارة   المناولة( وتحاينيا لالعب . وبما إف ميارة المناولػة مػف أكثػر الميػارات أاػتخداما  
التػدريب عمػى التمريػر يقػـو المػدرب بتوجيػو العبيػو، أمػا "في المباريات كما يذكر حنفي محمػود مختػار فػي 

لمبػاراة فعمػى الالعػب أف يقػرر أق نػوع مػف التمريػرات يقػوـ بيػا ، لماػاعدة المػدرب لالعبيػو فػي أتخػاذ في ا
القػػرار الاػػػمـ أثنػػػاء المبػػػاراة فػػأف التمرينػػػات التػػػي يختارىػػػا فػػي التػػػدريب يجػػػب أف تمثػػػؿ واسػػ  مػػػا يحػػػدث فػػػي 

 . (ٔ" المباراة

 

 األستنتاجات والتوصيات  -5

 األستنتاجات 5-1

الالىوائيػػػة بطػػػريقتيف التػػػدريب التكػػػرارق والفتػػػرق المرتفػػػ  الشػػػدة الػػػذق نفدتػػػو المجموعػػػة التمرينػػػات  -ٔ
 التجريبية أظيرت تطورا  معنويا  في الارعة اسنتقالية والقوة المميزة بالارعة . 

التمرينػػػات الالىوائيػػػة بطػػػريقتيف التػػػدريب التكػػػرارق والفتػػػرق المرتفػػػ  الشػػػدة الػػػذق نفدتػػػو المجموعػػػة  -ٕ
يػػة أظيػػرت تطػػورا  معنويػػػا  فػػي الميػػارات سيػػػد البحػػث  الدحرجػػة الاػػػريعة المتعرجػػة بػػالكرة ، دسػػػة التجريب

 المناولة عمى دوائر مراومة عمى االرض(  . 

 التوصيات  5-2

الجانػػب الميػػارق يحػػدث تطػػور اسىتمػػاـ بػػالنواحي البدئيػػة لالعبػػيف سف مػػف خػػالؿ الجانػػب البػػدني  -ٔ
 لدع الالعبيف . 

                                                           
 10(، ص1122: ) القاهرة ، دار الفكر العربً،  1، طمدرب كرة القدم( حنفً محمود مختار؛ (1
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ر يقػػػة التػػػدريب التكػػػرارق والفتػػػرق المرتفػػػ  الشػػػدة عنػػػد التػػػدريب عمػػػى التمػػػاريف ضػػػرورة أاػػػتخداـ طػػػ -ٕ
 الالىوائية . 

 المصادر العربية واإلنكميزية 

:  القػػػػاىرة دار الفكػػػػر العربػػػػي( ٔ، طاػػػػيكولوجية التػػػػدريب الريػػػػاض لمناشػػػػئيفاحمػػػػد امػػػػيف فػػػػوزق   -ٔ
ٕٓٓٛ . 

فػػػي تحاػػػيف اػػػرعة القصػػػوع :   أحمػػػد نػػػاجي محمػػػود   تػػػأثير أاػػػتخداـ بعػػػض اساػػػاليب الترييبػػػة  -ٕ
 .ٜٜٛٔأطروحة دكتوراه، جامعة بغداد( 

:   جامعة حمواف، دار الفكػر العربػي(  ٔ، ط اساس الفايولوجية –التدريب الرياضي أبو العال    -ٖ
ٜٜٔٚ . 

:  القػػػاىرة دار الفكػػػر العربػػػػي( ونظريػػػات التػػػدريب الرياضػػػػي باطوياػػػي أحمػػػد باطوياػػػي  أاػػػػس -ٗ
ٜٜٜٔ . 

 . ٜٛٛٔ:   القاىرة مركز كتاب لمنشر(  مدير الفني  لكرة القدـ  حنفي محمود مختار -٘
:   الموصػؿ ، ابػف ميػارات اختبػارات تحكػيـ –كرة القدـ زىير سااـ الخشاب ، معتز ذنوف يونس   -ٙ

 .ٕ٘ٓٓاالثير لمطباعة( 
 . ٜٜٜٔ:   الموصؿ ، دار الكتب لمنشر( ٕ، ط كرة القدـزىير سااـ الخشاب ، واخروف    -ٚ
:   بغػػداد مطبعػػة التعمػػيـ العػػالي(  مبػػادئ العمػػـ التػػدريبصػػيؼ، سااػػـ حاػػف حاػػيف  عبػػد عمػػي ن -ٛ

ٜٔٛٛ . 
 .ٜٜٛٔ:   الموصؿ ، دار الكتب لمطباعة(  الطب الرياضيعمار عبد الرحمف سب  ،  -ٜ
فرحات رمضاف الغالي   الخصائص البايموجيو لالعبي كرة القدـ لترشيد انتفاء الناشئيف :   راالة  -ٓٔ

 . ٕٔٓٓشورة، جامعة حمواف ( ماجاتير  ير من
:      اسختبػارات والقيػاس ومبػادئ اسحصػاء فػي المجػاؿ الرياضػيسيس ناجي ، باطوياي أحمػد  -ٔٔ

 . ٜٚٛٔبغداد ، مطبعة جامعة بغداد ( 
 . ٜٛٛٔ:   بغداد ، دار الحكمة لمنشر( االعداد البدني بكرة القدـ كاظـ الربيعي ، موفؽ المولى   -ٕٔ
:   القػػػػاىرة، مؤااػػػػة المختػػػػار لمتوزيػػػػ ( ٔ، ط لتػػػػدريب الرياضػػػػي التربػػػػوقامفتػػػػي إبػػػػراىيـ حمػػػػاد    -ٖٔ

ٕٕٓٓ . 
 . ٜٜٗٔ:   القاىرة، دار المعارؼ( ٖ، طعمـ التدريب الرياضيمحمد حاف عالوق   -ٗٔ
 . ٜٜٗٔ:   القاىرة ، دار المعرفة( ٔ، طاااايات كرة القدـمحمد عبد الوحش ، مفتي ابراىيـ    -٘ٔ
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ض القيااػات الجاػيمة وعالستيػا لػبعض العناصػر المياسػة البدنيػة مكي محمػود حاػيف الػراوق   بعػ  -ٙٔ
 . ٜٜٛٔلدع العبي كرة القدـ :  راالة ماجاتير  ير منشور، الموصؿ( 

17- www.IVSL.COM . ILhan ekRemLevnt,HuseyiN KirmogLu, 
Agsegulsukrenoz ; EvaLuationf SoclaL SkiLL LeveLs of the hearing 
.Impaire, FootbaLL pLayers , VoLumex IIISSue :2 Publisher. Ovioius 

univrsty press : 2012 Pagos : 151-159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ممحق )

 يبين نسبة المئوية ألتفاق السادة الخبراء حول تحديد األختبارات لمصفات التجريبية والمهارية
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 ت

 

 األختبارات البدنية 

 

وحااااااااااااادة 
 القياس 

 

 األختبارات المهارية 

 ة اآلتفاق الخبراءنسب

لألختبار 
 البدني 

لالختباااااار  حسم 
 المهاري

 نسبة 

م مااان بااادء 31ركاااض  1
 العالي

دقة التصويب و  ثانية
 التهديف

7 111% 2 25% 

م مااان البااادء 51ركاااض 2
 العالي

التهاااااديف عااااان مرماااااى  ثانية
 مقسم الى ثالثة مناطق

2 25% 2 25% 

الدحرجة المتعارج باالكرة  ثانية م61ركض  3
 (5لشواخص )ا

3 42% 7 111% 

الدحرجاااة المتعااارج باااين  ثانية م211ركض  4
 شواخص 11

2 25% 3 42% 

ثوان من البدء 6ركض  5
 العالي

 %25 2 %42 3 تنطيط الكرة في الهواء ثانية

نطح الكرة البعاد مساافة  عدد ثني ومد الركبتين 6
 ممكنة

6 91% 3 42% 

الحجاااااال عمااااااى ساااااااق  7
 م31واحدة لمسافة 

أختباااااار دقاااااة التمريااااار  ثانية
نحاااااو هااااادف  مرساااااوم 

 عمى األرض

3 42% 7 111% 

الوثااااااب الطوياااااال ماااااان  8
 الثبات

 %13 1 %42 3 الرمية الجانبية سم



 _ سادساجمللد ال _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

 5102 _ د األولالعد

 

 

27 

القفاااااز العماااااودي مااااان  9
 الثبات

 %42 3 %42 3 ركل الكرة عمى المرمى سم

رمااي الكاارة الطبيااة زنااة  11
 كغم3

   %13 1  متر

 (3ممحق ) 

 تحديد األختبارات البدنية والمهارية قيد البحث في كرة القدم .أسماء السادة المختصين في 

 المؤسسة   األختصاص المقب العممي  األسام  ت 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

 أحمد سعيد أحمد 

 محمود عبد ا الشاطي 

 فاتن محمد رشيد 

 قاسم لزام صبر 

 جاسم عباس عمي 

 عبد المنعم أحمد جاسم 

 كاظم عبد الربيعي 

 حمودي عصام نعمان 

 سرمد محمد موسى 

 أستاذ

 أستاذ

 أستاذ

 أستاذ

 أستاذ مساعد

 أستاذ مساعد

 أستاذ مساعد

 أستاذ مساعد

 مدرس

 عمم التدريب 

 عمم التدريب 

 األختبارات 

 تعمم/كرة القدم 

 عمم النفس/ كرة القدم

 أختبارات/كرة القدم 

 تدريب/كرة القدم 

 تدريب/كرة اليد 

 تعمم/كرة القدم  

 جامعة تكريت -كمية التربية الرياضية

 جامعة تكريت-كمية التربية الرياضية

 جامعة تكريت-كمية التربية الرياضية

 جامعة بغداد -كمية التربية الرياضية

 جامعة تكريت-كمية التربية الرياضية

 جامعة تكريت-كمية التربية الرياضية

 جامعة بغداد -كمية التربية الرياضية

 جامعة تكريت-لرياضيةكمية التربية ا

 جامعة تكريت-كمية التربية الرياضية

 

 (4ممحق )

 ) نموذج لتمرينات في الوحدة التدريبية من الشهر الثاني (
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 ( سنة  17 – 14الهدف تطوير بعض الصفات البدنية و المهارية        الفئة العمرية : الناشئين )

                                    دقيقة      48,  34مدة الوحدة التدريبية :              مرحمة األعداد الخاص                           

 التمرينات

 

الراحة بين  التكرار
 اتالتكرار 

 مدة التمرين لمجموعة الراحة بين المجاميع

 )تطوير مهارة السيطرة عمى الكرة(

(ثاا بااي 45السيطرة عمى الكرة لمادة )
ماا عادا اليادين جزء من اجازاء الجسام 

 (2×2في منطقة محددة )

 

4 

 

 ث45

 

 ث61

 

 

2 

 

 ث751

 )تطوير السرعة األنتقالية(

وضاااااااااااااع شاخصاااااااااااااين المساااااااااااااافة 
م( ومااااان وضاااااع الثباااااات 21بينهماااااا)

ينطماااق الالعاااب مااان الشااااخص االول 
 الى الشاخص الثاني وبسرعه متزايدة 

 

4 

 

 ث91

 

 ث181

 

 

 

2 

 

 ث911

 

 

 )القوة المميزة لمسرعة(

بالن المسااااافة بينهمااااا العبااااان متقااااا
م( يقااوم الالعااب االول وبياادة الكاارة 5)

برمااي الكاارة الااى الالعااب المقاباال الااى 
االعمااى ويقااوم الالعااب المقاباال باانطح 

 الكرة بالراس من القفز . 

 

11 

 

--- 

 

 ث75

 

 

 

3 

 

 ث256

 

 

 

 )السرعة(

شااااواخص( ونقطااااة البدايااااة 4وضااااع)
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م( حياااااث يقاااااوم 5المساااااافة بينهماااااا )
بماااس الشااااخص  الالعاااب بااااالنطالق

األول وماااان ثاااام الرجااااوع إلااااى نقطااااة 
البداية ومن ثم لمس الشاخص الثائي 
والرجااااوع إلااااى خااااط الباااادء وماااان ثاااام 
االنطالق إلى الشاخص الثالاث ومساه 
ثااام الرجاااوع الاااى الخاااط البااادء مااان ثااام 
االنطالق لمس الشااخص الراباع ومان 

 ثم الرجوع إلى الخط البداية 

 ث181 ث121 4

 

 

 

 ث1128 2

 

 

 

 %( . 91* شدة التمرين )

 

 

 الممخص

 بكرة اليد أمامااثر الفيديو التفاعمي في تعمم مهارة التصويب من القفز 
 أ.م.د حمودي عصام نعمان                            وضاح قاسم عبد محمد النعيمي

 يهدف البحث  إلى ما يأتي :                                    -

 أماماميارة التصويب مف القفز  في تعمـ الفيديو التفاعمياثر ااتخداـ  التعرؼ عمى. 
  التعػػػػرؼ عمػػػػى الفػػػػروؽ فػػػػي نتػػػػائج االختبػػػػارات البعديػػػػة لمجمػػػػوعتي البحػػػػث المجموعػػػػة التجريبيػػػػة  الفيػػػػديو

 التفاعمي( والمجموعة الضابطة.
 افترض الباحث ما يأتي: -
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  ات القبميػػة و البعديػػة لمجمػػوعتي البحػػث المجموعػػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف نتػػػائج االختبػػار
 بكػػرة اليػػد أمامػػاميػػارة التصػػويب مػػف القفػػز التجريبيػػة  الفيػػديو التفػػاعمي( والمجموعػػة الضػػابطة فػػي تعمػػـ  

 .ولصالح االختبارات البعدية
 المجموعػػة التجريبيػػةمػػوعتي البحػػث وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي نتػػائج االختبػػارات البعديػػة لمج 

 .ولصالح المجموعة التجريبية الفيديو التفاعمي(  الفيديو التفاعمي( والمجموعة الضابطة
 إجراءات البحث:

عينػػة البحػػث مػػف طػػالب  وتمثمػػت  البحػػث ،وطبيعػػة ااػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي لمالئمتػػو         
-ٕٕٔٓلدرااػػػي لمعػػػاـ االصػػػؼ الثػػػاني المتواػػػط فػػػي متواػػػطة أبػػػي تمػػػاـ الطػػػائي فػػػي محافظػػػة كركػػػوؾ 

تػػـ تقاػػيميـ إلػػى و  بعػػد ااػػتبعاد عينػػة التجربػػة االاػػتطالعية مػػنيـ ً   ( طالبػػإٗوالبػػالع عػػددىـ  ٖٕٔٓ
، وسػػد تػػـ إجػػراء عمميػػات والتجػػانس  التجريبيػػة والضػػابطة(لكػػؿ مجموعة طالػػب  (ٕٔمجمػػوعتيف وبواسػػ   

جػػراء التكػػا التصػػويب مػػف فؤ فػػي ميػػارة بػػيف المجمػػوعتيف فػػي متغيػػرات النمػػو  الػػوزف والعمػػر والطػػوؿ ( وا 
وتػػػػـ اعتمػػػػاد التصػػػػميـ التجريبيػػػػة الػػػػذق يطمػػػػؽ عميػػػػو تصػػػػميـ المجموعػػػػات المتكافئػػػػة ذات  أمامػػػػاالقفػػػػز 

الواػػائؿ اصحصػػائية اآلتيػػة  الواػػط الحاػػابي، االنحػػراؼ  الباحػػث ااػػتخدـاالختبػػاريف القبمػػي والبعػػدق، و 
 تبطة.( لمعينات المرتبطة ولمعينات  ير المر Tالمعيارق، اختبار  

 -:ن اهمهاممجموعة من االستنتاجات واستنتج الباحث 

المجموعػػة ( و  الفيػػديو التفػػاعمي  ةالتجريبيػػالمجموعػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة بػػيف المجمػػوعتيف  .ٔ
 يػد لطػالب المرحمػة المتواػطةبكػرة ال اسااايةفي االختبارات البعدية في تعمـ بعض الميارات  الضابطة

   .(الفيديو التفاعمية التجريبية  و لصالح المجموع

 أوصى الباحث مجموعة من التوصيات من اهمها:

 في كرة اليد . اساااية. ضرورة ااتخداـ الفيديو التفاعمي في العممية التعميمية أثناء تعميـ الميارات ٔ

 . إجراء درااات و بحوث مماثمة لفعاليات رياضية مختمفة و لمراحؿ درااية أخرع .ٕ

“Abstract” 

Effectiveness of reacted video in learning shooting  
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from jumping frontwards by handball 

Assistant Prof. Dr.Hamoudi Issam Naaman                           Wadah Qassem Abdul 

- The research aim to: 

* Identifying Effectiveness of reacted video in learning shooting from 

jumping frontwards by handball. 

* Identifying differences in dimensional tests’ results for the groups of 

experimental group research (reacted video) and the discipline group. 

- The researcher supposed the follows: 

* Existence of differences by statistical denotation between before and 

after results of the tests for the groups of experimental research 

(reactive video) and the discipline group in learning some basic skills by 

handball and for advantage of tests of the after. 

*Existence of differences by statistical denotation in tests of the after for 

the experimental groups (reactive video) and the discipline group for 

advantage of experimental group. 

Research’s procedures: 

         The researcher used the experimental approach for its consorting 

with nature of research and the research’s example represented from the 

students of second median in Abi Tammam Al-Tae median in Kirkuk 

province for academic year 2012-2013 for 24 students after cancelling 

snooping experiment example and they are divided into two groups into 

12 students for each (experimental and discipline). The operations of 

equivalence and homogeneity between the groups in growing changes 

(weight, age and length). Also, in some elements of body ability and 

movement which special for foot ball players, in addition to making 

equivalence in shooting skill from jumping frontwards and depending the 

experimental designing which known by designing of groups of 

equivalent by two experiment the before and the after. The researcher 



 _ سادساجمللد ال _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

 5102 _ د األولالعد

 

 

32 

used these computing facilities (calculation midst, standard aberrance, T 

test for connected and un-connected examples).  

The researcher concluded many important conclusions such as:  

1. Existing incorporeal denotation difference between the groups, the 

experimental group (reacted video) and the discipline group in after 

experimental in learning some main skills by handball for students of 

median stage and for advantage of experimental group (reacted video). 

The researcher recommend important group of recommendations suchas:  

1. Necessity of using of reacted video in educational operation through 

teaching main skills in handball.  

2. Making studies and similar researches for different sport activities and 

for other studying stages. 

 : التعريف بالبحث -

 : المقدمة وأهمية البحث  1-1

يشػػيد عالمنػػا اليػػوـ تطػػورا  كبيػػرا  واػػريعا  فػػي كػػؿ مجػػاالت الحيػػاة وسػػد حظػػي كػػؿ مػػف الػػتعمـ وطرائػػؽ      
التػػدريس بنصػػػيب وافػػػر مػػف النجاحػػػات ممػػػا أدع تػػػراكـ الخبػػرات ونمػػػوا االختصاصػػػات حيػػث لػػػـ تكػػػف ىػػػذه 

نمػا نتيجػةوليدة  النجاحات التخطػيط العممػي الاػميـ وااػتعماؿ مختمػؼ العمػـو والمعػارؼ مػف سبػؿ  الصػدفة وا 
صيجػػػاد أفضػػؿ الواػػػائؿ  اسخػػرعالكثيػػر مػػف البػػػاحثيف والخبػػراء والمختصػػػيف فػػي ىػػػذا المجػػاليف والمجػػػاالت 

نجاحيػػا لػػتعمـ وتحاػػيف الميػػارات الحركيػػة المختمفػػة، وسػػد ظيػػرت فػػي اآلونػػة اسخيػػرة اىتمامػػات  التعميميػػة وا 
يجػػاد بػػدائؿ تعميميػػة لتعمػػيـ الميػػارات الحركيػػة وتحاػػينيا وفػػؽ واػػائؿ تعميميػػة  حديثػػة تأخػػذ بنظػػر كبيػػرة  ص

بتعمػػيـ  الػػذق يعتمػػده المػػتعمـ فػػردقمـ لممػػتعمـ مػػف خػػالؿ الػػتعمـ الاالعتبػػار الفػػروؽ الفرديػػة والاػػرعة فػػي الػػتع
المعمومػات بالشػكؿ الػذق بنفاو مف خالؿ مػروره عمػى مختمػؼ المواسػؼ التعميميػة ليكتاػب الميػارات و  نفاو

إليو محمػد رجػب  أشػارومػف ىػذه البػدائؿ الفيػديو التفػاعمي والػذق  يكوف فيو المتعمـ محورا  لمعمميػة التعميميػة
الماػػاعد لمتعمػػيـ ،  يوترػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( بأنػػو يجمػػ  بػػيف خصػػائص كػػال  مػػف الفيػػديو والكمبٖٕٓٓمحمػػد الشػػحات،

حقيقيػا  ، ويمكػف أف تقػدـ خبػرات وتعمػـ  صرية المقدمة بالفيػػديو تمثػػؿ الواسػ  تمثػيال  فالمعمومات الامعية والب
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 بمفرده ، وأيضػا  يػوفر الكمبيػوتر بيئػة تفاعميػة تتمثػؿ فػي سػدرة  ميارات ال ياتطي  أف يقػػػـو بيػا الكمبيػوتػر
المعمومػػات وسػػدرة  وتتػػاب  المػػتعمـ عمػػى الػػتحكـ فػػي خطػػوه الػػذاتي ، والماػػار الػػذق يتبعػػو خػػالؿ البرنػػامج ،

الاػتجابة المػتعمـ ويعتبػر ااػتخداـ الكمبيػوتر فػي التعمػػيـ  (تغذيػة راجعػة (الكمبيػوتر عمػى تقػديـ رجػ  فػورق
   (.ٔ وايمة ذات فاعمية في العممية التعميمية

 وتعد كرة اليد مف االلعاب الجماعية التي تعتمد ااااا عمى عموـ مختمفة كعمـ الحركة و يرىا مف    
العموـ في تعمـ مياراتيا اساااية والمتنوعة في اليجـو والدفاع ، وتعتمد عمى ما يبذلو الالعب مف سدرات 

فالتطور الماتمر في لعبة كرة اليد ياتمـز تطورا  ،بدنية وميارية وخططية ونفاية لتحقيؽ افضؿ النتائج
ة والتي تعتبر العنصر االاااي في ىذه في اعداد االفراد مف جمي  النواحي وال ايما  مف الناحية المياري

  .المعبة وباسي االلعاب الرياضية
ومف ىنا جاءت أىمية البحث مف خالؿ أيجاد وتنفيذ تجارب ميدانية وتوفير أفضؿ الواائؿ واسدوات      

في كرة اليد مما يؤدق إلى تطوير ودف  عجمة ىػذه المعبػة لكػي تضػاىي  اسااايةفي تعمـ بعض الميارات 
واػيمة مػف واػائؿ الػتعمـ الفػردق والتػي اىتـ الباحث فػي ااػتخداـ  إذلعاب  الجماعية اسخرع ككرة القدـ اس

وتايـ فػي تعمػـ الجانػب الميػارق  ليػذه المعبػة مػف خػالؿ برنػامج تعميمػي  فردقأىـ واائؿ التعمـ التعد مف 
ي االاػػتفادة منػػو فػػي البػػرامج مػػنظـ وتنفيػػذ ىػػذا البرنػػامج عمػػى عينػػة مػػف طػػالب المرحمػػة المتواػػطة وبالتػػال

  .التعميمية القادمة

 : مشكمة البحث 1-2

في أق لعبة مف اسلعاب الرياضية  وتعمـ اسداء الميارق والخططي   اسااايةأف إتقاف الميارات      
ىو مف أىـ اسىداؼ التي تاعى إلييا العممية التعميمية بعد اسخذ بنظر االعتبار ماتوع المتعمميف 

ت المحدد لمتعمـ وىذه جميعيا ظروؼ متغيرة ، إذ أصبح مف الضرورق إيجاد واائؿ وأااليب جديدة والوس
تقانيا، كااب المتعمميف الميارات وا   لمواجية ىذه المتغيرات وبالتالي إنجاح العممية التعميمية وا 

                                                           

بعدض  فعالٌدة اسدتخدام برندامي فٌددٌو تفداعلً فدً تنمٌدة المدألهارات األساسدٌة الالزمدة لتشدلٌل وصدألٌانة ؛( محمدد رجدب محمدد الشدحات ٔ)

التربٌدة تخصدص تكنولوجٌدا  ةكلٌد  /علٌألألم:)رسالة ماجستٌر غٌر منشدورة، جامعدة القداهرةاألجهزة التعلٌمٌة لألدى طألألألالب تكنولوجٌألألا الت

 3-2(ص2003التعلٌم،



 _ سادساجمللد ال _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

 5102 _ د األولالعد

 

 

34 

لمدارس وسد الحظ الباحث مف خالؿ اطالعو عمى دروس التربية الرياضية التي تنفذ في ا       
اتغرؽ الكثير اساااية بكرة اليد ت المتواطة( إف معظـ الطرائؽ واسااليب الماتخدمة في تعمـ الميارات 

البرنامج التعميمي وال تشرؾ المتعمـ في اسداء وتعتمد اعتمادا  كميا عمى ما يقدمو المدرس  فيوست ال مف
 القدرات العقمية وفي الفروؽ الفردية  ذ بنظر االعتبارال تأخفي اسداء واف ىذه الطرؽ مف أاموب 

فترة زمنية سد تكوف  الميارية لممتعمميف ، مما يؤدق إلى إضاعة الوست باصضافة إلى أنيا تحتاج إلى
 .ألداء الميارقلموصوؿ إلى الماتوع المطموب لطويمة 

 البحث: هدفاٖ -ٔ
  بكرة اليد. اايةاسافي تعمـ بعض الميارات الفيديو التفاعمي التعرؼ عمى اثر ااتخداـ 
  التعرؼ عمى الفروؽ في نتائج االختبارات البعدية لمجموعتي البحث المجموعة التجريبية  الفيديو

 التفاعمي( والمجموعة الضابطة.
 البحث  فرضا 1-4

  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج االختبارات القبمية و البعدية لمجموعتي البحث المجموعة
ولصالح  بكرة اليد اسااايةديو التفاعمي( والمجموعة الضابطة في تعمـ بعض الميارات التجريبية  الفي

 . االختبارات البعدية
  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في نتائج االختبارات البعدية لمجموعتي البحث المجموعة التجريبية

 .ولصالح المجموعة التجريبية  الفيديو التفاعمي( والمجموعة الضابطة
 مجاالت البحث:  1-5

 / محافظة كركوؾ.متواطة سرة سوينمو: طالب  المجال البشري 1-5-1

 .   ٖٕٔٓ/ ٖ/ٕٔ/ ولغاية  ٖٕٔٓ/ ٖ/ٖالمدة مف    :  المجال الزماني  1-5-2

 / محافظة كركوؾ. سرة سوينموااحة كرة اليد في متواطة :  المجال المكاني  1-5-3

 تعريف المصطمحات:     1-6
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 :  يديو التفاعميالف 1-6-1
الفيػػديو التفػػاعمي مػػف ابػػرز ماػػتحدثات تكنولوجيػػا التعمػػيـ التػػي ظيػػرت  "( ٖٕٓٓاحمػػد اػػالـ وعػػادؿ اػػرايا،وعرفو 

بعػػػد دخػػػوؿ الكمبيػػػوتر مجػػػاؿ التعمػػػيـ، حيػػػث يتمتػػػ  ىػػػذا الماػػػتحدث بػػػالجم  بػػػيف مزايػػػا كػػػؿ مػػػف الكمبيػػػوتر 
 .(ٔ" والفيديو في اف واحد

الكمبيوتر  يلمكمبيوتر ، ويربط بيف نظام ةالتفاعمي الخصائص أااس ىعم مبني نظاـ  ىوويعرفو الباحث إجرائيا    
 الفارة أورامج الكمبيوتر تحت تحكـ المتعمـ ويمكف تشغيمو بقمـ ضوئي ديو وبيالف حيث تكوف برامج،ديو دياؾ يوالف
ديو والنصػوص يػمػف صػور الف ةالمطموبػواختيار التتابعػات ،لمتعمـ  متعددةلمحصوؿ عمي مصادر  لوحو المفاتيح أو
 . الثابتة الصور أو

 الدراسات النظرية  -2

 الفيديو التفاعمي:    2-1

"ىو نظاـ متعدد الواائؿ يشمؿ الفيديو والحااوب ووحدة لربط الفيديو بالحااوب باصضافة إلى شاشة العػرض 
 . (ٕ "، وىو وايمة لمتعمـ الفردق أو الذاتي  أو الماتقؿ

( بأنو "عبارة عف مزج الحااب اآللػي بالفيػديو اػواء   أجيػزة الفيػديو ٕ٘ٓٓمد عبد اهلل العمي ،وعرفو  اح      
التػػي تاػػتخدـ كااػػيت أو التػػي تاػػتخدـ دياػػؾ وىػػي تتػػيح لممػػتعمـ فرصػػة لتفاعػػؿ مػػ  البرنػػامج الموجػػود عمػػى 

 . (ٖ مي"الشريط او القرص بطريقة تامح لو تعمـ أفكار واكتااب خبرات جديدة في الموسؼ التعمي

  :(ٗ محتويات )مكونات( دائرة الفيديو التفاعمي 2-1-1

 وحدة الحااوب. -ٕ                  وحدة الفيديو. -ٔ
 أداة ربط الفيديو بالحااوب.-ٗ الشاشة العرض.               -ٖ

                                                           

 ٖٛٔ(صٖٕٓٓ الرياض، مكتبة الرشد،ٔ،ط منظومة تكنولوجيا التعميـ  احمد االـ ،عادؿ ارايا( ٔ 
 ٘ٓٔ(صٜٕٓٓالفجر لمنشر والتوزي ،  القاىرة، دارٔ، طتكنولوجيا التربية وضماف جودة التعميـ( حااـ محمد مازف   (ٕ
 ٜٔ( صٕ٘ٓٓ الكويت، دار الكتاب الحديث، التعميـ عف بعداحمد عبد اهلل العمي   (ٖ 
 ٚٓٔ،ص مصدر ابؽ ذكره( حااـ محمد مازف  (ٗ
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 خصائص الفيديو التفاعمي 2-1-2

 يديو ".الفيديو التفاعمي وايط لمكممة المكتوبة " النص و الراـو و الف 
 .الفيديو التفاعمي أفضؿ في تقديـ المحتوع الثابت و سميؿ مف الراـو المتحركة و الصوت 
 .الفيديو التفاعمي عادة  بما يحتويو مف طرؽ لإلبحار يضعيا منتج البرنامج 
 : الفيديو التفاعمي وايط مفضؿ لممحتويات التي تتطمب 

 اشتراؾ المتعمـ و تدريبو و تفاعمو م  الموسؼ.  -أ

 سدرة المتعمـ عمى التحكـ في الارعة أو ترتيب عرض البيانات.-ب 

 نص أو راـو توضيحية. -ج

 التدريب و المماراة كمفاىيـ أاااية. -د

 الفيـ و المعالجة لبناء ااتراتيجيات المتعمـ إلى أجزاء البرامج.-ىػػ

 (  .ٔميارات القراءة  مشابية الواس  و القدرة الدرامية   -ق

بيذا النظاـ المتكامؿ ال يحاف اداء المتعمـ فقط بؿ يااعد في االحتفاظ بالمعمومات لفترة التعميـ و 
 (.ٕطويمة 

 مميزات الفيديو التفاعمي  2-1-4

 .توفير التفاعؿ بيف المتعمـ والفيديو بالمغة المناابة 
 .يمكف ااتخدامو لتقديـ نماذج مماثمة لممواسؼ التعميمية عف طريؽ المحاكاة 
 عمـ توفير التقويـ الذاتي.يمكف لممت 
 .إمكانية متابعة المادة التعميمية أو البرنامج مف وست سخر 
 .إثارة اىتماـ الطالب مف خالؿ المؤثرات الموجودة في برنامج الفيديو التفاعمي 

                                                           

ع آراء فاعمية الفيديو التفاعمي عمى التحصيؿ المعرفي لمقانوف الدولي لميوكي و ااتطال  ناريف محمد عبد الحميد عاشور (ٔ)
 (ٕٗٓٓكميػة التربيػة الرياضػية لمبنػات، جامعة اصاكندرية/ ، راالة ماجاتير  ير منشورة : الطالبات نحو ااتخدامو في التعمـ

 ٜٔص
 ٘ٓٔ،ص المصدر الاابؽ( حااـ محمد مازف  ٕ 
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  يمكػػف ااػػتخدامو كػػأداة لحػػؿ المشػػكالت مػػف خػػالؿ برنػػامج معػػد والػػذق يحتػػوق عمػػى ميػػاـ مختمفػػة
يجاد الحموؿ لألخطاء التي يق  فيو المتعمموف .لتدريب المتعمميف عم  ى مواجية المشكالت وا 

 .وايمة لتحقيؽ التعمـ الماتقبمي لمميارات المختمفة 
  اصعادة والتركيز والحفظ بايولة لمميارات التي تعرض عمى المتعمميف مف خالؿ جيػاز الكمبيػوتر

 والدسة في تنفيذ ما يشاىدونو.
 ة اصبعاد في شكؿ ممفات امعية أو صور أو نصوص.ياتخدـ كقاعدة بيانات متعدد ٔ)  
   .يجم  بيف ميزات كؿ مف الفيديو والكمبيوتر عف طريؽ البرامج التعميمية لكؿ منيا 
 .يايـ في إيجاد المشاركة اصيجابية الفعالة بيف المتعمـ والبرنامج 
 .يايـ في توفير زمف التعمـ 
 .يراعي خصائص المتعمـ وحاجاتو المختمفة 
 ااعد عمى اتقاف التعمـ ، لما يقدمو مف تغذية راجعة وتعزيز فورق الاتجابات المتعمـي (ٕ 
 في كرة اليد األساسيةالمهارات   2 -2

 بكرة اليد إلى األساسيةالمهارات (4)(1989و)محمد توفيق الوليمى ,(3) (1989قسم )كمال عارف ,سعد محسن,

 ماؾ الكرة. .ٔ
 ااتقباؿ الكرة. .ٕ

 مناولة الكرة. .ٖ

 طبطبة.ال .ٗ

 التصويب. .٘

 .الخداع .ٙ

 التصويب 2-2-1

                                                           
ي التعمـ واالحتفاظ ندع إبراىيـ عبد الرضا الاعدق   تأثير ااتخداـ الفيديو التفاعمي المصحوب بالتدريب الثابت ف( (ٔ

لبعض الميارات اساااية عمى بااط الحركات اسرضية لمجمنااتؾ: راالة ماجاتير  ير منشورة ،جامعة تكريت /كمية 
   ٙٔ(صٕٕٔٓالتربية الرياضية،

 . 312ص(2002، دار الفكر العربً، )القاهرةتكنولوجٌا التعلٌم والوسائل التعلٌمٌة( محمد السٌد علً؛ (2

 .ٓٙ(، صٜٜٛٔ جامعة الموصؿ، دار الكتب لمطباعة والنشر،  كرة اليدارؼ ،اعد محاف   كماؿ ع (ٔ 
 (ٜٜٛٔ الكويت، شركة مطاب  الاالـ،  كرة اليد( محمد توفيؽ الوليمي   ٕ 
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اسولػى  اساااػيةيعد التصويب في كػرة اليػد ىػو مػف أىػـ الميػارات اليجوميػة ويمكػف اعتبػاره الميػارة       
ف إصابة اليػدؼ ىػو الغػرض اساااػي لمبػاراة  التي عف طريقيا يمكف لمفريؽ أف يحقؽ الفوز في المباراة وا 

ف كؿ ال  (.ٔميارات والخطط تصبح عديمة الفائدة إذا لـ تنتيي بإصابة اليدؼ كػػػػػػػػػػرة اليد وا 
 نوع التصويب المختار في البحث

 التصويب  من القفز إمام  2-2-1-1

ياػػتخدـ ىػػذا النػػوع مػػف التيػػديؼ   التصػػويب ( مػػف سبػػؿ الميػػاجميف الػػذيف يمعبػػوف عمػػى خػػط دائػػرة        
ػػػػػيف، وبالتػػػالي التقػػػرب الػػػى ىػػػدؼ المنػػػافس بوااػػػطة القفػػػز  الاػػػتة امتػػػار، وذلػػػؾ لمتػػػػخمص مػػػف اعاسػػػة المدافع

وفػػػي ىػػػذا النػػػوع مػػػف   التصػػػويب ( يقػػػـو الالعػػػب بعػػػد ااػػػتالـ الكػػػرة يكػػػوف نيػػػوض الالعػػػب  (ٕ لألمػػػاـ  
المصوب بالااؽ المعاكاة لمذراع الراميػة بحيػث يػدف  الميػاجـ االرض بقػوة لكػي يحصػؿ عمػى اخػذ ماػافة 

ـ الصػػدر باليػػد الراميػػة أو يب مػػف القفػػز لألعمػػى (( مػػ  االحتفػػاظ بػػالكرة إمػػااكبػػر لإلمػػاـ    كمػػا فػػي التصػػو 
اليديف لحيف تخطي المدافعيف ثـ يتـ بعد ذلؾ احب الكرة بالذراع الرامية إلى اسافؿ والخمػؼ ثػـ إلػى بكمتا 

 اسعمػػى مػػ  لػػؼ الجػػذع باالتجػػاه المعػػاكس لجيػػة التصػػويب وخػػالؿ االنطػػالؽ مػػف الػػذراع الراميػػة يػػتـ لػػؼ
الجػػذع باتجػػاه التصػػويب ممػػا ياػػاعد عمػػى زيػػادة سػػوة التصػػويب ويفضػػؿ إف يكػػوف اليبػػوط عمػػى عكػػس سػػدـ 

 (ٖ االرتقاء

 منهج البحث وأجرائاته الميدانية : 3

 منهج البحث: 3-1

التػي  ااتخدـ الباحث المنيج التجريبػي وذلػؾ لمالئمتػو وطبيعػة البحػث، حيػث  إف مشػكمة البحػث ىػي     
الئػـ ومػف اجػؿ الوصػوؿ إلػى الحمػوؿ المنااػبة وضػمف أصػوؿ البحػث العممػي التػي يتبعيػا تحػدد المػنيج الم

 .الباحث اناجاما م  طبيعة المشكمة ،وعمى ىذا اسااس ااتخدـ الباحث المنيج التجريبي
                                                           

 .ٔٗ(صٜٜٛٔ  جامعة الفاتح ، دار المطبوعات والنشر كرة اليد وعناصرىا اسااايةأحمد عربي عودة    ((1

 صطفى العزاوق  تأثير تدريبات القوة الوظيفية في تطوير بعض القدرات البدنية ودسة التيديؼ بكرة اليدنعمت كريـ م( (ٕ
 ٘ٙ-ٗٙ(صٕٕٔٓ راالة ماجاتير  ير منشورة،جامعة الماتنصرية/كمية التربية الرياضية،مشبابل

 .ٛٙص(ٜٙٚٔيد لمطباعة ، دار بور اع،االاكندرية    كرة اليد بيف النظرية والتطبيؽ  ( منير جرجيس وآخروف ٖ 
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 مجتمع البحث وعينته: 3-2

فػػػي    سػػػرة سوينمػػػو(تكػػػوف مجتمػػػ  البحػػث مػػػف طػػػالب الصػػػؼ الثػػاني المتواػػػط  مػػػف متواػػطة وسػػد 
( بوصفيـ مجتمعا  لمبحث وسػد اختيػروا بالطريقػة العمديػة و ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓمحافظة كركوؾ لمعاـ الدرااي  

تػـ ( طالبػا ٕٗ  مػا عينػة البحػث فقػد تكونػت مػفأ .ب(  أ،( طالبا موزعيف عمى شعبتيف ٔ٘البالع عددىـ  
    ثمػػت عينػػة البحػػث( طالػػب لكػػؿ شػػعبة وسػػد مٕٔمػػف مجتمػػ  اسصػػؿ بواسػػ    ةشػػوائيطريقػػة العالاختيػػارىـ ب

الطػػػالب و ،  بعد الباحػػػث عينػػػة التجربػػػة االاػػػتطالعيةبعػػػد إف ااػػػت والكمػػػي  مػػػف مجتمػػػ  البحػػػث%(ٜ.ٜٗ
 . المصابيف ، و طالب ذات القيـ الشاذة في الطوؿ و العمر و الكتمة

 التصميم التجريبي: 3-3

عد فػػي الحصػػوؿ عمػػى اف ااػػتخداـ تصػػميـ تجريبػػي مالئػػـ امػػر ميػػـ فػػي كػػؿ بحػػث تجريبػػي النػػو ياػػا     
تتػػوفر فيػػو عػػامميف  إفوسػػد تػػـ التأكػػد مػػف صػػدؽ التصػػميـ التجريبػػي الػػذق يجػػب  اجابػػات لفرضػػيات البحػػث

 أنيػػاىمػػا الاػػالمة الداخميػػة  الصػػدؽ الػػداخمي( والػػذق يتعمػػؽ بمػػدع صػػحة المعالجػػة التجريبيػػة أو  أاااػػييف
تعمػػيـ نتػػائج  إمكانيػػةبمػػدع ق يتعمػػؽ معالجػػة حقيقيػػة، وكػػذلؾ الاػػالمة الخارجيػػة  الصػػدؽ الخػػارجي( والػػذ

 .بحثال

ذات المالحظػػات القبميػػة والبعديػػة وكمػػا مبػػيف فػػي  اػػتخدـ الباحػػث  تصػػميـ المجموعػػات المتكافئػػة(ا 

 الشكؿ رسـ    (

 ختبار بعدقا            المتغير التجريبي                اختبار سبمي   ( المجموعة التجريبيةأ 

   الفيديو التفاعمي(                                                

 اختبار بعدق                                         سبمي  اختبار     ( المجموعة الضابطة  ب 

 العينة وتكافؤ تجانس 3-4
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 سبػػػػؿ البػػػػدء بتنفيػػػػذ التجربػػػػة لجػػػػا الباحػػػػث الػػػػى التحقػػػػؽ مػػػػف المجمػػػػوعتيف  المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الفيػػػػديو   
والمجموعػة الضػابطة أذ "ينبغػي عمػى الباحػث تكػويف مجموعػات متكافئػة عمػى االسػؿ فيمػا يتعمػؽ  التفاعمي(

 (ٔبالمتغيرات ذات العالسة بالبحث" 

 تجانس العينة 3-4-1

ومػف الجػدوؿ تبػيف  فػي ضػوء المتغيػرات  العمػر، الطػوؿ والكتمػة(تـ إجراء التجانس بيف مجموعتي البحث    
( وىػذا يػدؿ عمػى التوزيػ  الطبيعػي لمعينػة ممػا ادع الػى تجاناػيما ٔ±لتػواء تتػراوح مػا بػيف  اف سػيـ معامػؿ اال

 في المتغيرات انفة الذكر

 تكافؤ عينة البحث 3-4-2

تػػـ إجػػراء التكػػافؤ فػػي ميػػارة التصػػويب مػػف القفػػز أمامػػا وبعػػض عناصػػر المياسػػة البدنيػػة المػػؤثرة بميػػارة سيػػد    
 (ٖٕٔٓ/ٕ/  ٕٛدراة سرة سوينمو في محافظة كركوؾ في تاري   الدرااة في الااحة المدراية لم

 األجهزة واألدوات والوسائل المستخدمة في البحث: 3-5

 االجهزة واالدوات: 3-5-1

     . (٘عدد ( HP)جياز كومبيوتر نوع -ٔ

  ـ. ٓ٘ميزاف طبي لقياس الكتمة سسرب -ٕ

   (ٖ  ( يابانية الصن  عدد SONYكاميرا تصوير ديجتاؿ نوع  -ٖ

   أسراص مضغوطة -ٗ

                     . ( ٓٔأشرطة فممية لمتاجيؿ عدد    -٘

                                                           
القاىرة، مكتبة االنجمو محمد نبيؿ نوفؿ، واخروف ديو بولد فاف داليف   مناىج البحث في التربية وعمـ النفس،  ترجمة(  ((ٔ

 ٕٜٔ(صٜٚٚٔالمصرية،
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        ( ٚااعة توسيت الكترونية عدد   -ٙ

 ( كغـ.                               ٖ  كرة طبية زنة  -ٚ

 .ـ( ٖٓشريط سياس مترق بطوؿ  -ٛ

  .اـ ( ٓٓٔاـ ( و    ٓ٘( بطوؿ    ٕماطرة عدد    -ٜ

 طباشير .-ٓٔ

              .ـ (ٙحائط أممس ال يقؿ ارتفاعو عف اسرض  -ٔٔ

 .(ٛصافرة .عدد  -ٕٔ

 .أىداؼ كرة يد سانونية-ٖٔ

  : وسائل جمع البيانات 3-5-2

  .االختبارات والمقاييس-ٖ.     االاتبياف اتااتمار  -ٕ.       المصادر العممية تحميؿ محتوع -1
 .فف اسداء تقييـااتمارة -٘.        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيةالمقابالت الشخصػػػػػػػػػػػػػ -ٗ

 تحديد وضبط متغيرات البحث: 3-6

 ساـ الباحث بضبط جمي  المتغيرات التي سد تؤثر عمى نتائج البحث

 تقييم أداء الشكل لظاهري لمهارة قيد الدراسة: 3-7

 يتم عن طريقه تقييم أداء الشكل الظااهري لمهاارة  تصميم الموقف التعميمي الذي 3-7-1
 قيد الدراسة 

ومف اجؿ تقييـ اسداء الظاىرق لمميارة سيد الدرااة توجب عمى الباحث إعداد ااػتمارة  ااػتبياف خاصػة    
بمواسؼ تعميمية يتـ عف طريقيا تقييـ الشكؿ الظاىرق لمميارة وتػـ توزيػ  ىػذه االاػتمارة عمػى مجموعػة مػف 
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فػي مجػاؿ كػرة اليػد وطرائػؽ التػدريس والػتعمـ الحركػي والقيػاس والتقػويـ وذلػؾ فػي * لخبػرة واالختصػاصذوق ا
 مقابالت شخصية ومف خالليا توصؿ الباحث إلى  الموسؼ التعميمي التالي:

 التصويب من القفز أماما في كرة اليد.اختبار األداء الفني لمهارة  3-7-2

مػػف خػػالؿ الشػػكؿ بكػػرة اليػػد لميػػارة التصػػويب مػػف القفػػز أمامػػا الفنػػي   : تقػػويـ اسداء الهاادف ماان االختبااار -
 الظاىرق ليا وبأسااميا الثالثة   التحضيرق ، الرئيس ، النيائي ( . 

(،صػػافرة عػػدد ٕعػػدد  SONYكػػامرة نػػوع  (٘كػػرات يػػد عػػدد   سػػانوني ، يػػد: ممعػػب كػػرة  األدوات المسااتخدمة -
  (، شواخص ، شريط سياس.ٕ 

حيػث يقػؼ المختبػر  بكػرة اليػدالتصػويب مػف القفػز أمامػا وـ الطالب المختبر بأداء ميػارة : يق وصف األداء -
( متر  ويقؼ مدرس التربية الرياضية في المدراة ومنفذ تجربػة البحػث بجانػب المختبػر مػف اجػؿ ٜعمى خط  

( ٘( خطػػػوات و يصػػػػوب كػػػؿ العػػػػب  ٖتمريػػػر الكػػػرة أليػػػػو  بعػػػده يصػػػوب المختبػػػػر عمػػػى المرمػػػى بعػػػػد اخػػػذ  
بعػد اجػراء المقابمػة الشخصػية   *(تصويبات عمى المرمػى وحػدد ىػذا االختبػار والماػافة مػف سبػؿ الاػادة الخبػراء

معيـ واسخذ برأييـ، وتوض  كامرة التصوير مركػزة عمػى المختبػر إثنػاء أداءه ميػارة التصػويب مػف القفػز أمامػا 
 الفني لمميارات سيد الدرااة. مف اجؿ إف تكوف الصورة واضحة إماـ المقوموف لالختبارات اسداء

 -شروط الموقف : 

 كوف االرتقاء لمتصويب سبؿ خط الاتة متػر وذلػؾ بوضػ  شاخصػي االرتقػاء سبػؿ خػط الاػتة يجب اف ي
 .  اـ( ٕٓمتر بػػػػػػ 

  اقطة الكرة سبؿ عممية التصويب ال تحاب وتمرر لو كرة إضافيةاذا   . 
 عمى اف توض  الكامرة مواجية لمذراع المصوبة لمكرة التصويب بالذراع المفضمة لوب مختبريامح لم. 

 طريقة احتساب الدرجات حسب البناء الظاهري لمحركة لمهارة قيد الدراسة: 3-7-3

الميػػارات الرياضػػية بحاػػاب النقػػاط مػػف الطرائػػؽ الميمػػة التػػي تعتمػػد عمػػى المشػػاىدة أو  تقيػػيـإف 
بإحػدع الطرائػؽ  فالرياضػية التػي تػؤدع مػف الرياضػيياالاتعانة بالتصوير الفممي. ويمكف تحميػؿ الميػارات 

 اآلتية :

 بواػػػػاطةالخبػػػػراء أو خبيػػػػر بالمشػػػاىدة مػػػػ  التاػػػػجيؿ  بواػػػػاطة و تقييميػػػا: أداء الحركػػػػة الطريقااااة األولااااى 
 المالحظة العممية. 
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 أجيػزة بػػ فيمـ(  أو فيػدوق ثػـ عرضػيا بواػاطة بعد تاجيميا صوريا   وتقييمياأداء الحركة  الطريقة الثانية :
 . (ٔ الخبراء أو الخبيرسبؿ العرض المعروفة وتحميميا مف 

لميارق لعينة البحث وتـ تصوير اسداء فف اسداء ا لتقييـأعاله  باحث بالطريقة الثانيةذ ااتعاف الإ
داء الميػػارة الػػب ماػػافة تظيػػر فييػػا أعػػف الط الػػة تصػػوير الفيػػديوذ تبعػػد لعينػػة البحػػث مػػف اسمػػاـ والجانػػب إ

 ( وتـ   توزي  ااتمارات التقييـ المعدة عمىDVDداء الطالب إلى أسراص  كاممة، وبعد ذلؾ حوؿ أ بشكميا
خبػػػرة واالختصػػػاص لتعػػػذر حضػػػورىـ الػػػى مكػػػاف االختبػػػار القبمػػػي والبعػػػدق مػػػف ذوق ال(  خماػػػة مقيمػػػيف  

رجػػاتيـ واختبػػار االحتفاظ،حيػػث يقػػـو كػػؿ مقػػيـ  بإعطػػاء درجػػة لكػػؿ طالػػب عػػف كػػؿ ميػػارة ويأخػػذ متواػػط د
 ( درجة.ٓٔصظيار درجة تقيـ الميارة النيائية 

 البرنامج التعميمي : 3-8
محمػػد صػػبحي  منيػػا درااػػة الاػػابقةبعػػد اصطػػالع عمػػى المراجػػ  العمميػػة والدرااػػات والبحػػوث     
  نبراس عمػػػػي لطيػػػػؼودرااػػػػة (3 (ٕٕٔٓ  محمػػػػد ميػػػػدق امبػػػػارؾ، ودرااػػػػة (2 (ٕ٘ٓٓ،القػػػػديـعبػػػػد الفتػػػػاح 

عػف فضػال  الفيػديو التفػاعمي موبامج  تعميمي بااتخداـ أاػنساـ الباحث بإعداد بر  ،( 4  ( ٕٚٓٓ،الزىيرق
 رضو عمى عدد مف المختصػيفوبعد ع ثاني المتواطال الصؼامج لطالب نالبر  اىذ وكاف متب اساموب ال

والػػذق امج لمتطبيػػؽ نػػالبر  اعتمػػدحيػػث واسخػػذ بمالحظػػاتيـ  وكػػرة اليػػدوطرائػػؽ التػػدريس  ي الػػتعمـ الحركػػيفػػ
( وحػػػدات تعميميػػػة لكػػػؿ مجموعػػػة ٙلممجمػػػوعتيف  التجريبيػػػة والضػػػابطة(أق  ( وحػػػدة تعميميػػػة ٕٔتضػػػمف  

وتتضػػػمف كػػػؿ وحػػػدة تعميميػػػة مػػػف باساػػػبوع الواحػػػد  تعميميػػػة  ة( وحػػػدٕبواسػػػ   ( أاػػػابي  و ٖموزعػػػة عمػػػى  
رئيس  الجػػزء البرنػػامج عمػػى القاػػـ التحضػػيرق  تاػػجيؿ الغيػػاب ، إحمػػاء عػػاـ ، إحمػػاء خػػاص( والقاػػـ الػػ

االحػد  التعميمي ، الجزء التطبيقي( والقاـ الختامي فضال  عف اسىػداؼ التربويػة وسػد تػـ تنفيػذ البرنػامج يػوـ
  .ٖٕٔٓ/  ٖ/ٕٔالخميس المصادؼ  ولغاية يـو  ٖٕٔٓ/ٖ/ٖ     المصادؼ

                                                           

 ٖٕٚ(صٜٚٛٔ بغداد ،مطبعة التعميـ العالي،  التحميؿ الحركيوجيو محجوب   (ٔ)
بعػض الميػارات  تصميـ و إنتاجية برمجية تعميمية معدة بتقنيػة الفيػديو التفػاعمي عمػى تعمػـ  يـالقد محمد صبحي عبد الفتاح  (ٕ)

التربية  كمية جامعة طنطا/راالة ماجاتر  ير منشورة،    اساااية لكرة القدـ لدع تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ اساااي
 (ٕ٘ٓٓالرياضية، 

)رسدالة ماجسدتٌر غٌدر الدرفعتٌن األولمبٌتٌندا  أو احتفداظ فدن  م الفٌددٌو التفداعلً فدً اكتسدابأثدر اسدتخدا؛ مبدار أمحمد مهدي محمد  (3)

 (2012منشورة، جامعة الموصل/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة،
 لدى طالب كلٌة التعلم التفاعلً بالحاسوب فً األدا  المهاري والتحصٌل المعرفً لرفعة النتر تؤثٌرالزهٌري ؛  نبراس علً لطٌف  ((ٗ

 (2002، ساسٌةكلٌة التربٌة األ جامعة دٌالى/رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، )التربٌة الرٌاضٌة
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 اإلجراءات النهائية لمبحث 3-9

 :  أمامااالختبار القبمي  لمهارة التصويب من القفز   3-9-1

عػف طريػؽ  ة الفيديو التفاعمي( والمجموعػة الضػابطةقبمية لمجموعتي البحث التجريبيتـ اجراء االختبارات ال
( الخمػيس، فػي يػوـ   سيػد الدرااػة ةميػار لوضػعيا لتقيػيـ االداء الظػاىرق تصوير المواسؼ التعميمية التي تػـ 

و بمااعدة فريؽ العمؿ المااعد  راةمدرس التربية الرياضية بالمد( ، عمما  أف ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٛوالمصادؼ  
ساموا بشرح و عرض تمؾ المواسؼ سبؿ البدء بتنفيذ االختبػارات القبميػة مػف أجػؿ تكػويف صػورة واضػحة لكػؿ 

 موسؼ أماـ عينة الدرااة  . 

 تنفيذ البرنامج التعميمي:  3-9-2

/ ٖ/ٖلماػػػاعد بتػػػاري   تػػػـ تنفيػػػذ البرنػػػامج التعميمػػػي مػػػف سبػػػؿ مػػػدرس المػػػادة وبماػػػاعدة فريػػػؽ العمػػػؿ ا    
(   الموافػػػػػؽ  الخمػػػػػيس( اذ تػػػػػـ تطبيػػػػػؽ الوحػػػػػدات ٖٕٔٓ/  ٖ/ ٕٔ( والموافػػػػػؽ  اسحػػػػػد( ولغايػػػػػة   ٖٕٔٓ

التعميميػػة عمػػى المجمػػوعتيف  التجريبيػػة والضػػابطة( حيػػث تػػدرس المجموعػػة التجريبيػػة ميػػارة التصػػويب مػػف 
ابطة ميػارة التصػويب مػف القفػز أمامػا القفز أماما بأاموب الفيديو التفاعمي في حيف تػدرس المجموعػة الضػ

 باساموب االعتيادق المتب . 

 أمامااالختبار البعدي لمهارة التصويب من القفز  3-9-3

 ٖ/ٕٗتـ إجراء االختبار البعدق وحاب الشكؿ الظاىرق لميارة التصويب مف القفز أماما في تاري        
 وبنفس طريقة إجراء االختبار القبمي. ٖٕٔٓ/

 وسائل اإلحصائية المستخدمة بالبحثال 3-11

لمعمػوـ االجتماعيػة ( و ذلػؾ  اصحصػائية( ،   الحقيبػة  Spssالػػ    اصحصػائيااتخدـ الباحػث البرنػامج       

 :لمبحث اصحصائيةلمعالجة البيانات الخاصة بالبحث و التي تضمنت المتطمبات 

 .     الواط الحاابي-ٔ
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 االنحراؼ المعيارق.-ٕ

 لمئوية. النابة ا-ٖ

 المنواؿ.-ٗ

 معامؿ االلتواء    -٘

 لمعينات المرتبطو.    Tاختبار -ٙ

 لمعينات  ير المرتبطة. Tاختبار -ٚ

  عرض النتائج  تحميمها ومناقشتها  -4

 لممجماااااااااوعة التجريبيااةبااين االختباااااااااااارات القبميااة و البعدياااااااااااااااااة  نتااااااااائج الض و تحمياال عاار  4-1
 (.أماما)مهارة التصويب من القفز (  في تقييم أداء الفيديو التفاعمي)

 (1جدول )

األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية  و مستوى الداللة اإلحصائية بين االختبارين القبمي و البعدي في تقييم أداء 
 .  (التفاعمي الفيديولممجموعة التجريبية  ) )مهارة التصويب من القفز أماما بكرة اليد(

    و  افاالختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار    
 المتغيرات         

 اصحصائية      

 الميارات    

 وحدة

 القياس

 البعدق القبمي
ماػػػػػػتوع 
 الداللة

 sig) 

 داللة

 الفروؽ

 
 ع± -س ع± -س

التصػويب مػف القفػز 
 أماما

 معنوق *( ٓٓٓ،ٓ ٜٖٛ.ٓ ٖٖٛ.ٙ ٗٔ٘.ٓ ٙٔٗ.ٖ درجة

 (٘ٓ.ٓتوع الداللة اصغر او يااوق    *(   معنوق إذا كاف ما      
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فػي االختبػػار القبمػي سػػد  لتصػويب مػػف القفػز أمامػػالميػػارة ا ( أف الواػػط الحاػابئيتبػيف مػػف الجػدوؿ       
( ، فػػػي حػػػيف اف الواػػػط الحاػػػابي لػػػنفس الميػػػارة فػػػي  ٗٔ٘.ٓ(، وبػػػانحراؼ معيػػػارق سيمتػػػو  ٖ،ٙٔٗبمػػػع  

(، عممػػػا اف سيمػػػة ماػػػتوع الداللػػػة ٜٖٛ.ٓيػػػارق مقػػػداره  (، بػػػانحراؼ معٖٖٛ.ٙاالختبػػػار البعػػػدق سػػػد بمػػػع  
 sig   )ٓ،ٓٓٓ)،  ممػػا يػػدؿ عمػػى اف ىنػػاؾ فػػروؽ معنويػػة بػػيف نتػػائج االختبػػاريف القبمػػي والبعػػدق ولصػػالح

 (.  الفيديو التفاعمياالختبار البعدق لممجموعة التجريبية 

فاي   الضاابطةة و البعديااااااااااااااااة لممجمااااااااوعة بين االختباااااااااارات القبميا نتااااااائج الض و تحميل عر  4-2
 (.أماما)مهارة التصويب من القفز تقييم أداء 

 (2الجدول )

األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية  و مستوى الداللة اإلحصائية بين االختبارين القبمي و البعدي في تقييم أداء 
 .  الضابطةلممجموعة  اليد()مهارة التصويب من القفز أماما بكرة 

          و  افاالختبػار    
 المتغيرات   

 اصحصائية      

 الميارات    

 وحدة

 القياس

 البعدق القبمي
ماػػػػػػتوع 
 الداللة

 sig) 

 داللة

 الفروؽ

 
 ع± -س ع± -س

 معنوق* ٓٓٓ،ٓ ٕ٘ٛ،ٓ ٗ ٕٔٙ،ٓ ٕٓ٘،ٖ درجة التصويب مف القفز أماما

 (٘ٓ.ٓماتوع الداللة اصغر او يااوق    *(   معنوق إذا كاف   

سػد بمػع  في االختبػار القبمػي لتصويب مف القفز أمامالميارة ا ( أف الواط الحاابي  يتبيف مف الجدوؿ     
( ، في حيف اف الواط الحاابي لنفس الميارة في االختبار  ٕٔٙ،ٓ(، وبانحراؼ معيارق سيمتو  ٕٓ٘،ٖ 

 ،(ٓٓٓ،ٓ(   sigسيمػة ماػتوع الداللػة  اف (، عممػا ٕ٘ٛ،ٓق مقداره  (، بانحراؼ معيار ٗالبعدق سد بمع  
ختبػػار البعػػػدق ممػػا يػػػدؿ عمػػى اف ىنػػػاؾ فػػروؽ معنويػػػة بػػيف نتػػػائج االختبػػاريف القبمػػػي والبعػػدق ولصػػػالح اال

 ضابطة.لممجموعة ال
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ة تجريبياالالمجموعاة باين االختباارين القبماي والبعادي  لممجمااااااااوعتين  نتاااااااائج المناقشة  4-3
ياد المهارات األساسية بكرة ال في تقييم أداء بعض والمجموعة الضابطة ( الفيديو التفاعمي)

 لطالب المرحمة المتوسطة.

والبعػدق   ( وجػود فػروؽ ذات داللػة معنويػة بػيف االختبػاريف القبمػيٕ( و  ٔيتبيف مف نتائج الجدوليف       
فػي تقيػيـ أداء بعػض الميػارات والمجموعػة الضػابطة (  اعميالفيػديو التفػ ة التجريبيػالمجموعػة لممجمػوعتيف 

بأاػموب  ،فػي كمتػا المجمػوعتيف و لصالح  االختبػار البعػدق يد لطالب المرحمة المتواطة بكرة ال اساااية
حيػث ااػتخدمت المجموعػة التجريبيػة ،  ضػابطةال عنػو فػي المجموعػة  تطبيؽ يختمػؼ لممجموعػة التجريبيػة

تعمػـ ائج إلػى تحقيػؽ نتػبالمجموعة التجريبية و التي أدت مي في تعمـ ميارة سيد الدرااة  تقنية الفيديو التفاع
منػػو مػػف المجموعػػة الضػػابطة التػػي ااػػتخدمت اساػػموب االعتيػػادق المتبػػ   أفضػػؿ فػػي االختبػػارات البعديػػة 

 ومػا ةلتجريبيػا ةف طبؽ عمػى المجموعػلذيميمي االتع حث ابب ذلؾ الى فاعمية البرنامجويعزو البابالتعميـ ،
( كػػػاف لػػػو االثػػػر  الفيػػػديو التفػػػاعميو مػػػف طريقػػػة عػػػرض مميػػػزة لممػػػادة التعميميػػػة اق اف ااػػػتخداـ   يتضػػػمن

 .  ةدـ في عممية التعمـ ليذه الميار الواضح في حصوؿ ىذا التق

 ةة المتمثمة بميار ( الذق ساـ الباحث بتصميمو لعرض المادة التعميميالفيديو التفاعميإذ إف        
إذ إف  الارعة المختمفة لمفيديو  يتفاعؿ م  الميارة سيد الدرااة  الطالب جعؿي ( التصويب مف القفز أماما 

التعرؼ  لمطالبتيح التي تظير اثناء عرض الفيديو التفاعمي ت والصور المتامامة والنصوص الكتابية 
 ـواكتاابي ةيار الم هليذ ـيارعة تعمم الميارات ومعرفة النقاط الصعبة ذلؾ مما ادع الى أجزاءعمى 

الميارات اساااية ـ يف ااتعماؿ وايمة تعميمية مناابة في تعمأ الصحيح إذ الالـز لألداء اسوليالتوافؽ 
جزاء ميارات يااعد المتعمـ عمى فيـ اسعمار مبكرة أق العمر المنااب لتعمـ ىذه الأفي  في كرة اليد

مراحؿ و وخاصة في ثناء تعممأخطاء الفنية التي سد يرتكبيا سالتي تااعد عمى اكتشاؼ او الدسيقة لمميارة 
 جواءتييئة كافة الظروؼ واس ( "ٕ٘ٓٓ ،وااـ توفيؽ حمادق البياتيوىذا ما أكده  ولية ، التعمـ اس

ثر ف لو اسو كيدخاؿ تقنية حديثة وتوظيفيا في عممية تعمـ الميارات الرياضية إالتعميمية المناابة م  
                                        . (ٔ عممية التعمـ "جابي في تطور يالكبير واص

                                                           

تأثير منيج بااتخداـ الحااوب في تعميـ اسداء الميارق و المعرفي لبعض الميارات اساااية   البياتي وااـ توفيؽ حمادق(ٔ)
 .ٖ٘(صٕ٘ٓٓلتربية الرياضية،كمية ا /جامعة بابؿ راالة ماجاتير  ير منشورة،  بكرة القدـ
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لممجماااوعتين المجموعاااة التجريبية)الفياااديو  يينالبعاااد يننتاااااااااائج  باااين االختبااااااااااااار العااارض و تحميااال  4-4
   )مهارة التصويب من القفز أماما بكرة اليد(في تقييم أداء التفاعمي( والمجموعة الضابطة 

 (3جدول )

لممجموعتين المجموعة  يناألوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية و مستوى الداللة اإلحصائية بين االختبارين البعدي
 .  )مهارة التصويب من القفز أماما بكرة اليد(في تقييم أداء التجريبية)الفيديو التفاعمي( والمجموعة الضابطة 

    و  افاالختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار    
 لمتغيراتا         

 اصحصائية      

 الميارات    

 وحدة

 القياس

 الضابطة البعدق البعدق التجريبية
ماػػػػػػتوع 
 الداللة

 sig) 

 داللة

 الفروؽ

 
 ع± -س ع± -س

التصػويب مػف القفػز 
 أماما

 معنوق* ٓٓٓ،ٓ ٕ٘ٛ،ٓ ٗ ٜٖٛ،ٓ ٖٖٛ،ٙ درجة

 (٘ٓ.ٓ *(   معنوق إذا كاف ماتوع الداللة اصغر او يااوق         

البعػػدق فػػي االختبػػار  لتصػػويب مػػف القفػػز أمامػػالميػػارة ا ( أف الواػػط الحاػػابي  يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ      
( ، فػي حػيف  ٜٖٛ،ٓ(، وبػانحراؼ معيػارق سيمتػو  ٖٖٛ،ٙسػد بمػع  لممجموعة التجريبية الفيديو التفاعمي( 

(، بػانحراؼ معيػارق ٗمػع  سػد بلممجموعػة الضػابطة اف الواط الحاابي لنفس الميارة في االختبار البعػدق 
مما يدؿ عمى اف ىناؾ فروؽ معنوية  ،( ٓٓٓ،ٓ(   sig(، عمما اف سيمة ماتوع الداللة  ٕ٘ٛ،ٓمقداره  

لممجمػػوعتيف المجموعػػة التجريبية الفيػػديو التفػػاعمي( والمجموعػػة الضػػابطة  يفبػػيف نتػػائج االختبػػاريف البعػػدي
 .يديو التفاعمي(جموعة التجريبية الفختبار البعدق لممولصالح اال

( الفياديو التفااعميالتجاريبيتين )المجموعاة لممجمااااااااوعتين رين البعاديين بين االختبا نتااااااائج المناقشة  4-5
 ليد لطالب المرحمة المتوسطةالمهارات األساسية بكرة ا بعضفي تقييم أداء والمجموعة الضابطة 
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البعػػػػدييف لممجمػػػػوعتيف  لػػػػة معنويػػػػة بػػػػيف االختبػػػػاريفأف ىنػػػػاؾ فروسػػػػا ذات دال( ٖ لجػػػػدوؿ يتبػػػػيف مػػػػف ا    
التصػػػويب مػػػف القفػػػز   ميػػػارة سيػػػد الدرااػػػةأداء المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي تقيػػػيـ و  التجريبية الفيػػػديو التفػػػاعمي(

( ويعػزو الباحػث الفيديو التفػاعميولصالح المجموعة التجريبية    اليد لطالب المرحمة المتواطة( بكرة أماما
إذا مػػػا سػػػورف بالبرنػػػامج  لمجموعػػػة التجريبيػػػة التعميمػػػي الػػػذق طبػػػؽ عمػػػى ايػػػة البرنػػػامج اػػػبب ذلػػػؾ الػػػى فاعم

الف الفيػػديو التفػػاعمي يػػؤدق الػػى انػػدماج  الضػػابطة طبػػؽ عمػػى المجموعػػة االعتيػػادق المتبػػ  الػػذق التعميمػػي
ثػػر سأ كػػاف لػػوو  المػػراد تعميميػػا  بمػػا يحتويػػو مػػف طػػرؽ لإلبحػػار يضػػعيا منػػتج البرنػػامج المػػتعمـ مػػ  المػػادة

إف مػػف "خاصػػية التفاعػػؿ لمفيػػديو التفػػاعمي والتػػي يقػػدميا حيػػث  الدرااػػةسيػػد  الواضػػح فػػي عمميػػة تعمػػـ ميػػارة
الحااوب ، إذ إف لمحااوب القدرة القوية عمى حمؿ آراء المتعمـ ونقػؿ تعبيراتػو وااػتجاباتو المختمفػة ، وىػذه 

التقنيتػيف يعنػي القػوة التػي يمكػف أف تاػعد فػي  الصفة  ير متوافرة في جياز الفيديو ، وأف الربط بيف ىاتيف
( ، ويمكف القوؿ بأف الفيديو التفاعمي طريقة سوية وعممية لمتعمـ الفردق ٔتوافر بيئة تربوية  نية لممتعمميف" 
 والشخصي أو الذاتي الماتقؿ. 

متعميـ نظاـ ل  ( بأف الفيديو التفاعمي "ٕٕٓٓما عرفو  ميدق محمود االـ ، ذا يتفؽ م وى      
الفردق ينتج عف طريؽ اتصاؿ جياز الفيديو ذق الشريط أو الشريط أو اساطوانة ذات الوصوؿ العشوائي 

Random Access  عف طريؽ بيئتوInter face  تمكف مف دمج المواد التمفزيونية المخزونة عمى شريط
                                                  (.ٕ الفيديو أو االاطوانة م  برامج الحااب التعميمية المقدمة بوااطة الحااب"

 يتيح جيد تعميمي مناخ   الفيديو التفاعمي( مف بااتخداـ المقترح التعميمي المنياج يوفره عما فضال        
 العرض تعد أااليب إذ بصورة أفضؿ ، بكرة اليد الخاصة والمعمومات فيـ المعارؼ و ااتيعابيا لمطالب

التعميمي  باساموب عرضيا التي يصعب وايمة، وشيقة جذابة طرائؽ نية   فيديو التفاعمي (طريؽ تق عف
 .المتب 

طالب فرصة ف "الفيديو التفاعمي يعطي ال( إٕٔٔٓو ىذا ما يؤكده  احمد يواؼ حمداف ،
يديو الفأف  وسدرات المتعمـ في تعمـ تمؾ الميارات ،  الايطرة و المشاركة اصيجابية  ويامح بمراعاة

                                                           
ماجاتير  ير     محمد ميدق محمد أمبارؾ  أثر ااتخداـ الفيديو التفاعمي في اكتااب و احتفاظ فف أداء الرفعتيف اسولمبيتيف راالة ((ٔ

  ٛٔ(صٖٕٔٓمنشورة، جامعة الموصؿ/ كمية التربية الرياضية،

 . 131(ص2002القاهرة، دار الفكر العربً، )1( مهدي محمود سالم؛ التقنٌات ووسائل التعلٌم، ط(2
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يجعؿ التعمـ جذابا  أكثر لمطالب عند مشاىدة الطالب اسفضؿ و اسكثر تميزاف في  التفاعمي لو تأثير مرئي
  (ٔ أداء تمؾ الميارات "

 أاموب في التغيير أابابو مف كافالمجموعة التجريبية  لدع الحاصؿ التطور أف الباحث يرع و
شراؾ المألوؼ عف فالخروج الميارة ، شرح  الدور لو كاف الشرح في المتعمـ حواس مف حااة مف أكثر وا 
 طبيعةل المجموعة التجريبيةدراؾ عف إ فضال   . وتعمـ  االداء الفني لميارة سيد الدرااة إتقاف في يجابياص

 مشاىدة يتيح  لمطالب ذإ ومتامامة ، متتابعة وخطوات مراحؿ مف يحتويو ما و المقترح التعميمي المنياج
 إلى تؤدق التعمـ أثناء حديثة تعميمية واائؿ ااتخداـ وأف بأوؿ، صحيحة أوال   و  تفصيمية بطريقة الميارة
 اسمثؿ اسداء مشاىدة عف فضال   واالاتثارة، الدافعية وزيادة الماارات، وتصحيح ، االداء الفني تحاف
 التعمـ . بماتوع االرتقاء وبالتالي وااتيعابو الصحيح اسداء وتعزيز لمميارة

 ستنتاجات والتوصياتاال -5
 االستنتاجات : 5-1

  كػػػرة اليػػػد لطػػػالب عػػػض الميػػػارات اساااػػػية بأثػػػر ايجػػػابي واضػػػح فػػػي تعمػػػـ ب  الفيػػػديو التفػػػاعمي(الاػػػتخداـ
 المرحمة المتواطة.

 والمجموعػػػػة ( و  الفيػػػػديو التفػػػػاعمي  يػػػػةالتجريبالمجموعػػػػة تيف وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة معنويػػػػة لممجمػػػػوع
و لصػػالح االختبػػارات ميػػارة التصػػويب مػػف القفػػز أمامػػا القبميػػة والبعديػػة فػػي تعمػػـ  بػػاراتفػػي االخت الضػػابطة
 .البعدية

  المجموعػػػة ( و  الفيػػػديو التفػػػاعمي  ةريبيػػػالتجالمجموعػػػة وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة معنويػػػة بػػػيف المجمػػػوعتيف
و  ة المتواػطةيد لطػالب المرحمػبكرة ال اسااايةفي االختبارات البعدية في تعمـ بعض الميارات  الضابطة

 .(الفيديو التفاعمي  وعة التجريبيةلصالح المجم
 التوصيات 5-2

  الميارات اساااية بكرة اليدتعميـ  أثناءضرورة ااتخداـ الفيديو التفاعمي في العممية التعميمية . 
 جراء درااات و بحوث مماثمة و لمراحؿ درااية أخرعإ. 

                                                           

فاعمية ااتخداـ الفيديو التفاعمي لتنمية بعض ميارات الخداع في كرة الامة لدع طالب التربية البدنية و     أحمد يواؼ حمداف(ٔ 
ية الرياضية، جامعة كمية التربجامعة الموصؿ /، ٚ٘، العدد ٛٔالرياضية بجامعة االسصى، مجمة الرافديف لمعمـو الرياضية، مجمد 

 . ٕٗ٘(صٕٕٔٓ،الموصؿ
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  حديثة أااليبو ذلؾ بااتخداـ تقنيات و  اليدبكرة  اسااايةالعمؿ عمى تطوير طرؽ تعمـ الميارات.  
 المصادر

 الرياض، مكتبة الرشد،ٔاحمد االـ ،عادؿ ارايا  منظومة تكنولوجيا التعميـ ،ط ٕٖٓٓ) 
   ٕ٘ٓٓالكويت، دار الكتاب الحديث،احمد عبد اهلل العمي  التعميـ عف بعد). 
  ٜٜٛٔة الفاتح ، دار المطبوعات والنشر  جامع اسااايةأحمد عربي عودة   كرة اليد وعناصرىا.) 
  أحمد يواؼ حمداف    فاعمية ااتخداـ الفيديو التفػاعمي لتنميػة بعػض ميػارات الخػداع فػي كػرة الاػمة لػدع

، العػدد ٛٔ، مجمػة الرافػديف لمعمػـو الرياضػية، مجمػد اسسصػىطالب التربية البدنية و الرياضية بجامعة 
 .(ٕٕٔٓ،لرياضية، جامعة الموصؿ، جامعة الموصؿ /كمية التربية اٚ٘

 القػػػػػػػاىرة، دار الفجػػػػػػػر لمنشػػػػػػػر ٔحاػػػػػػػاـ محمػػػػػػػد مػػػػػػػازف   تكنولوجيػػػػػػػا التربيػػػػػػػة وضػػػػػػػماف جػػػػػػػودة التعمػػػػػػػيـ، ط 
 (ٜٕٓٓوالتوزي ،

  ،القػاىرة، وآخروفديو بولد فاف داليف   مناىج البحث في التربيػة وعمػـ الػنفس،  ترجمػة( محمػد نبيػؿ نوفػؿ 
 (ٜٚٚٔمكتبة االنجمو المصرية،

  الالزمػة  اساااػيةرجب محمد الشػحات   فعاليػة ااػتخداـ برنػامج فيػديو تفػاعمي فػي تنميػة المػػيارات محمد
بعػػػض اسجيػػػزة التعميميػػػة لػػػػدع طػػػػػػالب تكنولوجيػػػػػا التعميػػػػػـ: راالة ماجاػػػتير  يػػػر  لتشػػػغيؿ وصػػػػيانة

 ( ٖٕٓٓالتربية تخصص تكنولوجيا التعميـ، كمية  /منشورة، جامعة القاىرة
 ٕٕٓٓد عمي  تكنولوجيا التعميـ والواائؿ التعميمية القاىرة، دار الفكر العربي، محمد الاي.) 
 ،ٜٜٛٔمحمد توفيؽ الوليمي   كرة اليد   الكويت، شركة مطاب  الاالـ) 
  محمد صبحي عبد الفتاح القديـ  تصميـ و إنتاجية برمجية تعميمية معدة بتقنية الفيديو التفاعمي عمى تعمـ

ر يلكرة القدـ لدع تالميذ الحمقػة الثانيػة مػف التعمػيـ اساااػي   راػالة ماجاػت ااايةاسبعض الميارات 
 (ٕ٘ٓٓ ير منشورة، جامعة طنطا/ كمية التربية الرياضية، 

  محمػػػد ميػػػدق محمػػػد أمبػػػارؾ  أثػػػر ااػػػتخداـ الفيػػػديو التفػػػاعمي فػػػي اكتاػػػاب و احتفػػػاظ فػػػف أداء الػػػرفعتيف
 (ٕٕٔٓجامعة الموصؿ/ كمية التربية الرياضية، اسولمبيتيف راالة ماجاتير  ير منشورة،

  ، ٜٙٚٔمنير جرجيس وآخروف   كرة اليد بيف النظرية والتطبيؽ   االاكندرية ،دار بور اعيد لمطباعة.) 
 القاىرة، دار الفكر العربي، ٔميدق محمود االـ  التقنيات وواائؿ التعميـ، ط ٕٕٓٓ.) 
 ٜٜٛٔموصؿ، دار الكتب لمطباعة والنشر، كماؿ عارؼ ،اعد محاف   كرة اليد  جامعة ال.) 



 _ سادساجمللد ال _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

 5102 _ د األولالعد

 

 

52 

  نبػػراس عمػػػي لطيػػؼ الزىيػػػرق   تػػأثير الػػػتعمـ التفػػاعمي بالحااػػػوب فػػي اسداء الميػػػارق والتحصػػيؿ المعرفػػػي
لرفعة النتر لدع طالب كمية التربية الرياضية  راالة ماجاتير  ير منشورة،جامعة ديالى/ كمية التربية 

 (ٕٚٓٓ، اساااية
 الرضا الاػعدق   تػأثير ااػتخداـ الفيػديو التفػاعمي المصػحوب بالتػدريب الثابػت فػي الػتعمـ  ندع إبراىيـ عبد

عمى بااط الحركات اسرضية لمجمنااػتؾ  راػالة ماجاػتير  يػر  اسااايةواالحتفاظ لبعض الميارات 
 ( ٕٕٔٓمنشورة ،جامعة تكريت /كمية التربية الرياضية،

 فيديو التفاعمي عمى التحصيؿ المعرفي لمقػانوف الػدولي لميػوكي ناريف محمد عبد الحميد عاشور  فاعمية ال
و ااػػػػتطالع آراء الطالبػػػػػات نحػػػػو ااػػػػػتخدامو فػػػػي الػػػػػتعمـ:  راػػػػالة ماجاػػػػػتير  يػػػػر منشػػػػػورة ، جامعػػػػػة 

 ( ٕٗٓٓاصاكندرية/ كمية التربية الرياضية لمبنات،
 قػػػدرات البدنيػػػة ودسػػػة نعمػػػت كػػػريـ مصػػػطفى العػػػزاوق  تػػػأثير تػػػدريبات القػػػوة الوظيفيػػػة فػػػي تطػػػوير بعػػػض ال

التيػػػػػػػػديؼ بكػػػػػػػػرة اليػػػػػػػػد لمشباب راػػػػػػػػالة ماجاػػػػػػػػتير  يػػػػػػػػر منشػػػػػػػػورة،جامعة الماتنصػػػػػػػػرية/كمية التربيػػػػػػػػة 
 ( ٕٕٔٓالرياضية،

 ،صٜٚٛٔوجيو محجوب  التحميؿ الحركي   بغداد ،مطبعة التعميـ العالي)ٕٖٚ 
  ارق و المعرفػي لػبعض   تػأثير مػنيج بااػتخداـ الحااػوب فػي تعمػيـ اسداء الميػألبياتيوااـ توفيؽ حمادق

بكػػػػػػرة القػػػػػػػدـ  راػػػػػػالة ماجاػػػػػػػتير  يػػػػػػػر منشػػػػػػورة، جامعػػػػػػػة بابػػػػػػؿ/ كميػػػػػػػة التربيػػػػػػػة  اساااػػػػػػػيةالميػػػػػػارات 
 (ٕ٘ٓٓالرياضية،
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  ملخص البحث

دراسة تحميمية لإلصابات الرياضية لالعبين المعاقين حركيًا من مستخدمي الكراسي 
 المتحركة في المجان الفرعية لممنطقة الوسطى

 )*(حاتم عبد الغفور                       أ.م. د مثنى احمد خمف المزروعي بالل

البحث بمالحظة الباحثاف واتصاليما م  المدربيف والالعبيف المعاسيف حركيا  وجدا  مشكمةتمثمت          
أف ىناؾ كثرة مف اصصابات التي يتعرض ليا الالعبيف مف ماتخدمي الكرااي المتحركة وفي مناطؽ 

مختمفة مف الجاـ ، مما أثار ذلؾ الموضوع اىتماـ الباحثاف في محاولة معرفة ما ىي أنواع تمؾ 
اصصابات وأابابيا ومناطؽ حدوثيا لدع الالعبيف في اسلعاب المماراة ونابة وجودىا في كؿ لعبة ، 

تؤثر في ماتوع وذلؾ مف اجؿ الوصوؿ إلى الحموؿ المناابة لمعالجة مثؿ ىذه اصصابات الرياضية التي 
 االنجاز والتقدـ في رياضة المعاسيف. 

 البحث فكانت: هدفااما 

التعرؼ عمى اعداد وناب اصصابات اسكثر شيوعا التي تصيب الالعبػيف المعػاسيف حركيػا  عمػى وفقػا  -
لػ  أنواعيا ، مناطؽ حدوثيا ، أابابيا ( مف ماتخدمي الكرااي المتحركة في المجاف الفرعية لممنطقة 

 اطى.الو 
التعرؼ عمى اعداد وناب اصصابات الرياضية وأنواعيا في اسلعاب الرياضية المختمفة التي يمارايا  -

لالعبػػيف المعػػاسيف حركيػػا  عمػػى الكرااػػي المتحركػػة وحاػػب خصوصػػية كػػؿ لعبػػة فػػي المجػػاف الفرعيػػة 
 لممنطقة الواطى.

المتمثؿ بالعبي  لبحثمجتمع اتحديد ل وااتخدـ الباحثاف المنيج الوصفي باساموب الماحي
المجاف الفرعية في المنطقة الواطى / العراؽ ، والتي تتضمف خمس لجاف فرعية ىي     االنبار ، 

( العبا لمواـ رياضي واحد 143صالح الديف ، كركوؾ ، نينوع ، ديالى( ، إذ بمع مجتم  البحث  
بالطريقة العمدية مف الرياضييف ، وتـ اختيار عينة البحث ٖٕٔٓ/ ٙ/ٗولغاية  ٖٕٔٓ/ ٖ/ ٖولمفترة مف 

( العبا  والذيف راجعوا الماتشفيات 48الذيف تعرضوا الى اصصابات مف مجتم  البحث والبالع عددىـ  

                                                           
 كمية التربية الرياضية / جامعة تكريت   *(
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ومراكز التأىيؿ الطبي الموجودة في المحافظات سيد البحث صجراء الفحوصات ليـ ومعالجتيـ  ويمثموف 
 % مف أصؿ مجتم  البحث . ٙ٘,ٖٖنابة 

الالعبيف المعاسيف في اسلعاب الرياضية المختمفة التي تمارس في المجاف  عينة البحث وسد شممت
الفرعية لممنطقة الواطى، مف ماتخدمي الكرااي المتحركة  المصابيف بالبتر والشمؿ( مف مجتم  البحث 

 الكمي .

 االتية: االستنتاجاتوتوصؿ الباحثاف الى 

 كة ىـ اكثر الالعبيف تعرضا  لإلصابات الرياضية.اف العبي كرة الامة عمى الكرااي المتحر  .ٔ
 تركزت اصابات االعبيف المعاسيف حركيا  عمى الكرااي المتحركة في االطراؼ العميا مف الجاـ. .ٕ
االطراؼ العميا والمتمثمة بالكتؼ تعد اكثر المناطؽ تعرضا  لإلصابة لدع الالعبيف المعاسيف حركيا   .ٖ

 عمى الكرااي المتحركة. 
بات العضمية   التشنجات والتمزسات ( ىي اكثر انواع االصابات التي يتعرض ليا اف االصا .ٗ

 الالعبيف المعاسيف حركيا  عمى الكرااي المتحركة.
اف سمة كفاية االحماء تعد مف اىـ ااباب حدوث االصابات واكثرىا شيوعا  لدع الالعبيف المعاسيف  .٘

 حركيا  عمى الكرااي المتحركة. 

 ا يمي:الباحثاف بم واوصى

توعية المدربيف والالعبيف في االىتماـ باصحماء العاـ والخاص لالعبيف المعاسيف حركيا  عمى  .ٔ
 الكرااي المتحركة ومعرفة كيؼ تجنب وسوع االصابة .

توفير ماتمزمات ااااية خاصة بالمعاسيف مف حيث االدوات والتجييزات والمالعب كما ليا مف  .ٕ
 اىمية مف تجنب االصابة .

االطباء االختصاصيف بعد كؿ اصابة لكي يتـ معرفة ىؿ ياتطي  الالعب مف مماراة مراجعة  .ٖ
 الفعاليات الرياضية اـ ال ياتطي  .
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Abstract       

    An analytical study of sports injuries to the players           

physically disabled for wheelchair users in the sub - 

committees for the Central Region     

                          

                                                                                   Asst . prof . Dr 

 Belal Hatem Abdul Ghafoor                          Muthanna Ahmed Khalaf 

      The form of the research problem was remarked by the observing of the 

researcher and his connection with the coaches and players physically disabled 

found that there are a multitude of injuries suffered by players in different parts 

of the body , that subject moved the interesting of the researcher trying to figure 

out what types of these injuries and their causes and areas of occurrence the 

players in the games practice and the proportion of its presence in every game , 

so in order to reach the appropriate solutions for the treatment of such sports 

injuries that affect the level of achievement and progress in disabled sports . 

The objectives of the research were: 

- To identify the numbers and proportions of the most common injuries that 

afflict players physically disabled according to ( types, areas of occurrence, 

causes ) . 

- To identify the numbers and percentages and types of sports injuries in 

different sports practiced by the players physically disabled , according to the 

specificity of each game. 

The researchers used the descriptive style survey determines the research 

community with famous sub-committees in the central region / Iraq , which 

includes five sub-committees are ( Anbar, Salahaldeen , Kirkuk, Nineveh, 

Diyala) , reaching the research community (143) as a player for the season 

athlete and one for the period from 3/ 3/2013 until 4/6/2013 , the research 

sample was selected intentional way of athletes who have been subjected to 

injuries from the research community and numbered  

(48) as a player and who reviewed the hospitals and medical rehabilitation 

centers located in the provinces being examined for 

Examinations and treat them and representing 33.56 % of the research 

community. 
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The sample included Find players with disabilities in different sports that are 

practiced in the sub-committees for the Central  region the athletes of wheelchair 

users ( with amputation and paralysis )  

The researchers  reached the following main conclusions : 

1. The basketball players on wheelchairs players are more susceptible to sports 

injuries . 

2. Focused injuries handicapped players in the upper limbs . 

3. upper limbs (shoulders) is the most vulnerable areas of injury to the players 

physically disabled . 

4. The muscle injury (spasm and strains ) are the most common types of injuries 

suffered by the physically disabled players on wheelchairs . 

5. The lack of warm-up is one of the most important causes of injuries and the 

most common among the physically disabled players on wheelchairs . 

The researcher recommended : 

1.The  attention of the warm-up the public and private sectors for physically 

disabled players and practitioners of various sports . 

2. Attention by sports institutions dealing with the affairs of disabled sports 

stadiums and floors . 

3. Review doctors specialists immediately after the injury and lack of exercise 

gym furthest healing from injury . 

 التعريؼ بالبحث -ٔ
 المقدمة وأىمية البحث :  1-1

مكانيتو الجامية        تفعد رياضة المعاسيف إحدع الرياضات التي تاعى لرف  سدرات الفرد المعاؽ وا 
المعّاؽ مف خالليا التقرَّب مف المجتم ،  والفكرية وصقؿ وأعداد شخصيتو ، وىي الوايمة التي يمكف لمفرد

ليقضي عمى حالة العزلة واالنفػراد التي يواجييا مف جرَّاء عوسو، لذا فأف عممية تأىيؿ المعاؽ رياضيا  
ظاىرة  تعّبر عف المجتم  المتطور، وأدراؾ لمماؤولية بأىمية رعاية ىذه الشريحة االجتماعية، لتؤدق دورىا 

وضعت الدوؿ جؿ اىتماميا بمحاولة توجييية بإعطاء فرص "لذلؾ  لرياضي ،اصيجابي في المجاؿ ا
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متااوية لألفراد ذوق الحركة المحدودة في مماراة التماريف الرياضية والدخوؿ في المنافاات م  اسرأنيـ ، 
 . (ٔ   وص ناء حياتيـ بالمعنى الكامؿ "

عادة الثقة بالنف       س لدع المعوسيف وتوفير الفرصة المالئمة ليـ فضال  عف ذلؾ الخدمة اصناانية وا 
 لمماراة الرياضات المختمفة أاوة باسصحاء.

رياضية التي أعدت خصيصا  أو حورت عف الإما الباحثاف فيعرفانيا بأنيا مجموعة مف اسنشطة         
لمميزة لكؿ فئة الفعاليات و اسنشطة الرياضية لألصحاء لتتنااب م  االىتمامات واصمكانيات والقدرات ا

وحاالت العوؽ كثيرة ومختمفة وعمى ضوء ىذا االختالؼ تتنوع الفعاليات واسلعاب  مف فئات اصعاسة ،
التي يزاولونيا المعاسيف حاب نوع كؿ أعاسو، ومنيا اصعاسة الحركية والتي تتمثؿ بحاالت الشمؿ المختمفة 

 والبتر بأنواعو .
بة كما ىو الحاؿ بالنابة لألصحاء ، وذلؾ بابب مماراة ويتعرض المعاسيف حركيا  لإلصا      

اسنشطة الرياضية ، اواء كاف بااتخداـ الكرااي المتحركة او بدونيا ، إذ ياتخدـ الالعب طرفو 
ثناء حركتو لتمبية متطمبات الحياة اليومية وىذا  العموق او الافمي في إثناء مماراة النشاط الرياضي وا 

عمى جاـ الالعب مما يؤدق الى حدوث اصصابة والتي تعد بدورىا مف  بدوره يمقي جيدا كبيرا
المشكالت اساااية التي تواجو عممية تقدـ الماتويات الرياضية لالعبيف المعاسيف حركيا  وانتقاليـ مف 
ماتوع إلى أخر مما يتطمب التشخيص الدسيؽ وارعة تقديـ اصاعاؼ اسولي والعالج، فقمة إلماـ فئة 

الالعبيف أحيانا بيف والمدربيف بأاباب اصصابات ومكانيا وأنواعيا وكيفية تجنب حدوثيا يدف  مف الالع
في أخطاء ، وال تقتصر اصصابات عمى الماتويات العميا ولكنيا تتمثؿ في جمي  كثيرة إلى الوسوع 

ابات الماتويات وسد تحدث اصصابة في التمريف أو في المباراة ، وتختمؼ نابة حدوث ىذه اصص
 وأنواعيا ويختمؼ ارتباطيا م  نوع الفعالية المماراة .

وتكمف أىمية البحث بكونو يعد محاولة ايجابية لتالفي حدوث ىذه اصصابات التي سد تحـر الفريؽ       
مف جيود بعض العبيو في ظروؼ المنافاات أو التدريب ، وكذلؾ لنض  أماـ العامميف في ىذا المجاؿ 

داري يف وأخصائييف ومعالجيف حقائؽ ميدانية تمكنيـ مف وض  البرامج التدريبية عمى أاس مف مدربيف وا 
ماتمدة مف الواس  ليجتنبوا وسوع اصصابات المنتشرة بقدر اصمكاف وحتى يمكف الوصوؿ بالالعبيف إلى 

 أعمى ماتوع لألداء وضماف ااتمرارىـ في المماراة الرياضية .

                                                           

نعيـ عبد الحايف الربيعي   تأثير برنامج تدريبي   بدني ػ ميارق ( مقترح عمى وفؽ بعض المتغيرات   الميكانيكية  (ٔ 
جامعة ، منشوره   يرطروحة دكتوراه ، ا  ، لتطوير ميارة التيديؼ المباشر لدع العبي كرة الامة بالكرااي  المتحرؾ

 .ٕٕ( ص ٕ٘ٓٓكمية التربية الرياضية،/بغداد 
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 مشكمة البحث:  1-2

صابة لالعبيف المعاسيف حركيا  عمى الكرااي المتحركة عند مماراة اسلعاب اف حدوث اص 
الرياضية المختمفة تشكؿ حاجزا  جاميا  ونفايا  لالعبيف المعاسيف إذ تصبح عقبة لموصوؿ إلى تحقيؽ 
انجاز أمثؿ والوصوؿ إلى الماتويات العميا . ومف خالؿ مالحظة الباحثاف واتصاليما م  المدربيف 

بيف المعاسيف حركيا  وجد أف ىناؾ كثرة مف اصصابات التي يتعرض ليا الالعبيف وفي مناطؽ والالع
مختمفة مف الجاـ ، مما أثار ذلؾ الموضوع اىتماـ الباحثاف في محاولة معرفة ما ىي أنواع تمؾ 

بة ، اصصابات وأابابيا ومناطؽ حدوثيا لدع الالعبيف في اسلعاب المماراة ونابة وجودىا في كؿ لع
وذلؾ مف اجؿ الوصوؿ إلى الحموؿ المناابة لمعالجة مثؿ ىذه اصصابات الرياضية التي تؤثر في ماتوع 

 االنجاز والتقدـ في رياضة المعاسيف. 

  هدفا البحث : 1-3

التعرؼ عمى اعداد وناب اصصابات اسكثر شيوعا التي تصيب الالعبػيف المعػاسيف حركيػا  عمػى وفقػا  -
طؽ حدوثيا ، أابابيا ( مف ماتخدمي الكرااي المتحركة في المجاف الفرعية لممنطقة لػ  أنواعيا ، منا

 الواطى.
التعرؼ عمى اعداد وناب اصصابات الرياضية وأنواعيا في اسلعاب الرياضية المختمفة التي يمارايا  -

ة لالعبػػيف المعػػاسيف حركيػػا  عمػػى الكرااػػي المتحركػػة وحاػػب خصوصػػية كػػؿ لعبػػة فػػي المجػػاف الفرعيػػ
 لممنطقة الواطى.

 مجاالت البحث : 1-4

الرياضييف المعاسيف حركيا  مف ماتخدمي الكرااي المتحركة والمصابيف ضمف المجال البشري :  1-4-1
المجاف الفرعية لممحافظات الواطى  االنبار، صالح الديف ، ديالى، كركوؾ، نينوع( لممواـ الرياضي 

ٕٕٓٔ/ٕٖٓٔ. 

 4/6/2113ولغاية  3/3/2113المجال ألزماني :  1-4-2

الماتشفيات ومراكز التأىيؿ الطبي في محافظات المنطقة الواطى   المجال المكاني : 1-4-3
 نينوع( . –كركوؾ  –ديالى  –صالح الديف  - االنبار

 :تعريف المصطمحات  ٘-ٔ

 االصابات الرياضية: 1-5-1
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تؾ باسناجة نتيجة اليتا ثير تمؼ او اعاسة اواء كاف ىذا التمؼ مصاحبا  او  ير مصاحب بتي        
خارجي اواء كاف ىذا التأثير   ميكانيكيا _ عضويا  _ كميائيا  ( مما سد ينتج عنو تغيرات فايولوجية مثؿ 

 . (ٔ كدـ ووـر مكاف االصابة م  تغير لوف الجمد 

   :المعاقين حركياً  1-5-2

اـ اواء كانت ماؤولة ىـ االفراد الذيف يعانوف مف العجز في وظيفة االعضاء الداخمية في الج
عف الحركة في الجاـ ككؿ او جزء مثؿ االطراؼ ، المفاصؿ بابب بتر طرؼ او جزء منو او شمؿ 

جزئي او كمي ، شمؿ عضمي اواء كانت وراثية او مكتابة نتيجة االصابة او حادث او حروب وتصبح 
 . (ٕ االعاسة دائمة وبالتالي توثر بشكؿ كبير عمى حياتو الطبيعية 

 منهجية البحث و إجراءاته الميدانية:  -3

 منهج البحث: 3-1

المنيج ىو "الطريؽ العممي الذق يامكو الباحث في حؿ مشكمة بحثو، فطبيعة المشكمة تفرض 
، وعميو ااتخدـ الباحثاف المنيج الوصفي باساموب الماحي بيدؼ " (ٔ منيجا معينا لموصوؿ إلى الحقيقة"
وتحديد الوض  الحالي ليا والتعرؼ عمى جوانب القوة والضعؼ فيو مف  التعرؼ عف الظاىرة التي ندرايا

 .(ٕ أجؿ معرفة مدع صالحية ىذا الوض  أو مدع الحاجة سحداث تغييرات جزئية أو أاااية فيو "

 المجتمع وعينة البحث:  3-2

مس تمثؿ بالعبي المجاف الفرعية في المنطقة الواطى / العراؽ ، والتي تتضمف خ مجتمع البحث
( 143لجاف فرعية ىي   االنبار ، صالح الديف ، كركوؾ ، نينوع ، ديالى( ، إذ بمع مجتم  البحث  

، وتـ اختيار عينة البحث بالطريقة ٖٕٔٓ/ٙ/ٗولغاية  ٖٕٔٓ/ٖ/ٖالعبا لمواـ رياضي واحد ولمفترة مف 
( العبا  والذيف 48ىـ  العمدية مف الرياضييف الذيف تعرضوا الى اصصابات مف مجتم  البحث والبالع عدد

                                                           
، عماف ،مطبعة  ٔ، ط اصابات ( -تدريبات -كرة الطائرة   مياراتاحمد عياى البوريني ، صبحي احمد سبالت    (ٔ 

 . ٜٕٔ( صٕٕٔٓالمجتم  العربي لمنشر والطباعة ، 
 .  ٔٔ( صٕٔٓٓ،  عماف ، دار صفاء لمنشر والتوزي  ،  ٔ، ط  فاؿ المعاسيف حركيا  رعاية االطماجدة الايد عبيد    (2)

مطبعة الشيد،   بغداد،، دليؿ البحاث لكتابة اسبحاث في التربية الرياضيةراف  صالح فتحي   نورق إبراىيـ الشوؾ، (ٔ 
 .ٔ٘( صٕٗٓٓ

 (ٜٛٛٔ عماف، دار الفكر لمنشر والتوزي ،  ، مفيومو، أدواتو، أااليبو –البحث العممي   واخروف ذوساف عبيدات (ٕ 
 .  ٕٔٓص
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راجعوا الماتشفيات ومراكز التأىيؿ الطبي الموجودة في المحافظات سيد البحث صجراء الفحوصات ليـ 
 % مف أصؿ مجتم  البحث . ٙ٘,ٖٖومعالجتيـ  ويمثموف نابة 

فرعية الالعبيف المعاسيف في اسلعاب الرياضية المختمفة التي تمارس في المجاف ال عينة البحثوسد شممت 
لممنطقة الواطى ، وسد سامت العينة إلى الرياضييف مف ماتخدمي الكرااي المتحركة       المصابيف 

(ٔكما في الجدوؿ  بالبتر والشمؿ( مف مجتم  البحث الكمي .
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 ( 1جدول ) 

 .ان الفرعٌة بالمنطقة الوسطىٌبٌن مجتمع البحث وتفاصٌل العٌنة من الالعبٌن المصابٌن ونسب توزٌعهم على األلعاب الرٌاضٌة فً اللج

 اللجنة الفرعٌة

 

 لفعالٌاتنوع ا

النسبة  الكلً المجموع )*(نٌنوى صالح الدٌن االنبار   كركوك دٌالى
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على الكراسً  كرة السلة

 المتحركة 

8 5 6225 9 4 44244 11 5 51 6 3 51 - - - 33 17 51251 

 43275 7 16 33233 1 3 51 1 2 51 1 2 51 2 4 41 2 5 الكراسً المتحركةتنس 

فعالٌات  العاب القوى

 دان )الرمً(المٌ

8 3 3725 5 2 40 4 1 25 3 1 33233 3 1 33233 23 8 34278 

 23281 5 21 1 1 3 33233 1 3 25 1 4 33,33 2 6 21 1 5 المبارزة

من  تنس الطاولة

 الجلوس على الكراسً

3 1 33233 2 1 0 2 1 51 1 1 1 1 1 1 8 2 25 

 25 5 21 25 1 4 51 2 4 1 1 4 0 1 3 41 2 5 القوس والسهم 

 18218 4 22 25 1 4 1 1 3 28257 2 7 0 1 3 21 1 5 الرماٌة

 33,56 48 143 22222 4 18 38219 8 21 33233 11 33 31,25 11 32 38246 15 39 الكلً المجموع

 )*( عدم وجود فعالية كرة السمة عمى الكراسي المتحركة في المجنة الفرعية لمحافظة نينوى. 

.((تنس طاوله من الجموس عمى الكراسي _ الرماية _ المبارزة _ _ القوس والسهم تنس الكراسي المتحركة _ العاب القوى فعاليات الميدان)الرمي( _ كرة السمة عمى الكراسيالكرااي المتحركة ىي:   الفعاليات المماراة  عمى 
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 وسائل جمع المعمومات والبيانات: 3-

 المصادر والمراج  العربية واالنكميزية. -

 تمارات ااتطالع أراء الخبراء والمختصيف التي تتضمف المعمومات الخاصة عفاا -

 اصصابات الرياضية .     

 الفحص الاريرق  مف سبؿ الطبيب المختص( . -

 الشبكة الدولية لممعموماتية  االنترنيت( / المكتبة االفتراضية العراسية . -

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث : 3-4

مف خالؿ اطالع الباحثاف عمى العديد مف البحوث في مجاؿ االصابات الرياضية       
وجد اف ا مب الباحثيف اعتمدوا  في بحوثيـ عمى  ااتخداـ االاتبياف والمقابمة م  المصاب 

في تحديد الفحوصات و اصصابات التي تعرض ليا الالعب وبيذا فاف المعمومات التي 
طي نتائج  ير دسيقة ، وذلؾ إف ا مب المصابيف ال يعطوا تخص ىذه الجوانب  البا  ما تع

المعمومات الدسيقة عف اصصابة بطريقة االاتجواب بؿ يجب االعتماد عمى الطبيب والتقارير 
الموضوعة مابقا  وبااتخداـ الفحص اواء باسشعة أو اسجيزة  اسخرع التي يمـ بيا 

يذا الخصوص إف لألجيزة الميكانيكية  ( " بٜ٘ٛٔالطبيب المختص ، ويذكر  فاف داليف ، 
دور في إعطاء نتائج دسيقة مقارف باآلراء الشخصية والتي تتعرض إلى عدة عوامؿ منيا 

ومف ىنا اتضحت أىمية تشخيص اصصابات في الحصوؿ عمى   .(ٔ التحيز في التقييـ " 
لمحصوؿ المعمومات تكوف عف طريؽ الطبيب المختص وبمااعدة اسجيزة المتطورة وذلؾ 

 .عمى نتائج دسيقة 

 ومف اسجيزة التي ااتخدمت لمحصوؿ عمى البيانات لممااىمة في حؿ مشكمة البحث :

 .المنشأ الماني X-Ray)جياز الفحص الشعاعي   .ٔ
 ( المنشأ ياباني . NCSجياز تخطيط اسعصاب الحركية   .ٕ
 . ( المنشأ ياباني(EMGجياز تخطيط العضالت  .ٖ

                                                           
محمد نبيؿ واخروف،  مصر، مكتبة االنجمو  (ترجمة  ،  مناىج البحث في التربية وعمـ النفسفاف داليف    (ٔ 

 .ٓٗٔص( ٜ٘ٛٔالمصرية،
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ساـ الباحثاف بإجراء تجربة ااتطالعية في يوـ االحد المصادؼ  :التجربة االستطالعية  3-5
عمى الالعبيف المعاسيف في المجنة الفرعية لمحافظة االنبار مف العبي كرة الامة  ٖٕٔٓ/ٖ/ٖ

( العبيف ، وكاف ابب اختيار عينة التجربة االاتطالعية ىو لقرب المكاف ٓٔوالبالع عددىـ  
 -عرؼ عمى النقاط التالية :التدريبي مف الباحثاف وذلؾ لمت

 . تييئة العينة لمعرفة كيفية تفريع المعمومات في ااتمارة البحث 
  .التعرؼ عمى وست إجراء التجربة 
 .التعرؼ عمى المشاكؿ التي اتواجو الباحثاف والعمؿ عمى حميا 
 .التعرؼ عمى الصعوبات التي اتواجو الباحثاف 
  .تييئة فريؽ العمؿ البحثي المااعد 

 جراءات البحث :إ 3-6

ساـ الباحثاف بتصميـ ااتمارة معمومات عف االصابات الرياضية الخاصة بعينة البحث 
( وتـ عرضيا عمى الاادة الخبراء والمختصيف  وسد حصؿ الباحثاف عمى نابة ٖالحالي  ممحؽ 

  % مما يعني صدؽ ااتمارة المعمومات الماتخدمة .ٓٓٔاتفاؽ آلراء الخبراء والمختصيف سدرىا 

ثـ اجرع الباحثاف مقابالت م  الالعبيف المصابيف في المراكز التدريبية التابعة لمجاف 
الفرعية في المحافظات سيد البحث سخذ المعمومات الشخصية عف كؿ لعبو مف سبؿ اعضاء 
فريؽ العمؿ البحثي المااعد والخاص بكؿ لجنة فرعية ولكؿ محافظة وتـ بعد ذلؾ ابالغ 

، في المحافظات سيد   *(بضرورة مراجعة الماتشفيات ومراكز التأىيؿ الطبي  الالعبيف المصابيف
البحث سجراء الفحوصات الطبية التشخيصية مف سبؿ االطباء عمييـ ووفقا  الاتمارة المعمومات 
الخاصة حيث تـ تشخيص ىذه االصابات اريريا  وشعاعيا  ودونت المعمومات المطموبة فضال  

ف وماؤولي الييئات االدارية في المجاف الفرعية لتاييؿ جم  الالعبيف عف االتصاؿ بالمدربي
المصابيف وايصاليـ الى مراكز الفحص والتشخيص الطبي وتـ احصاء االصابات الرياضية التي 

                                                           
 ماتشفى دجمة لمتأىيؿ الطبي / صالح الديف –  *( 

 معاسيف في الفموجة /االنبارماتشفى الرمادق العاـ ، مركز تأىيؿ ال -     
 مركز التأىيؿ الطبي لممعاسيف / كركوؾ -     
 نينوع ماتشفى الموصؿ العاـ / -     
 ماتشفى ديالى العاـ / ديالى -     
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      ٖٕٔٓ- ٙ-ٗولغاية  ٖٕٓٓ-ٖ-ٖتعرض ليا الالعبيف المعاسيف حركيا  لمواـ واحد ولمفترة مف 
 ئياة ( .  فترة اجراء البحث الر 

 (ٔوتضمنت ااتمارة المعمومات التي ساـ بتصميميا الباحثاف عمى ثالثة محاور ممحؽ 

  -وكما يمي :

 ( فقرات . ٘المحور اسوؿ  / أ  : يتضمف معمومات شخصية عف المصاب ويحتوق عمى  

 ( فقرات .ٗالمحور الثاني  / ب : يتضمف معمومات عف اصصابة ويحتوق عمى  

 ( فقرات .٘/ج : يتضمف معمومات عف فحص اصصابة ويحتوق عمى  المحور الثالث 

وعمى ضوء ىذه المقابالت في المحور اسوؿ  ممحؽ /أ ( ، يحاؿ المصاب إلى الطبيب 
المختص لفحصو اريريا  والتأكد مف نوع اصصابة وموسعيا  ممحؽ /ب( ، ثـ  التشخيص النيائي 

 راكز التأىيؿ الطبي  ممحؽ /ج (. مف سبؿ اسطباء المختصيف في الماتشفيات وم

 :(ٔ  الوسائل اإلحصائية 3-7

 تـ ااتخداـ النابة المئوية كمعالجة إحصائية لمحصوؿ عمى نتائج البحث .

 ٓٓٔ× النابة المئوية = الجزء / الكؿ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، لتطبٌقات اإلحصائٌة فً بحوث التربٌة الرٌاضٌة ودٌع ٌاسٌن التكرٌتً ، حسن محمد عبد العبٌدي ؛ ا (1)

 .264ص  (1116لطباعة والنشر ، )الموصل ، دار الكتب ل
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 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها. -4

مي ونسبها المئوية لالعبين عرض نتائج مناطق حدوث اإلصابات الرياضية وعددها الك 4-1
 المعاقين من مستخدمي الكراسي المتحركة ومناقشتها. 

 (2جدول )

مناطق حدوث اإلصابات الرياضية وعددها الكمي ونسبها المئوية لالعبين المعاقين من مستخدمي الكراسي 
 المتحركة  .

ركيا مف ماتخدمي الكرااي يعزو الباحثاف ابب ذلؾ الى اعتماد الالعبيف المعاسيف ح       
المتحركة عمى االطراؼ العميا عند اداء مختمؼ الفعاليات الرياضية او انشطة الحياة اليومية مما 

 يابب حصوؿ اصابات عديدة وخاصة في منطقة الكتؼ ،

في ىذا الخصوص باف " العديد مف الدرااات اثبتت  (Daniel D.Armheim ,1997)ويذكر 
% مف الالعبيف المعاسيف حركيا  مف ماتخدمي الكرااي يتعرضوف ٛٚ% الى ٖٖوجود نابة 

 . (ٔ لإلصابة في منطقة الكتؼ " 

                                                           
العاب القوى فعالٌات  _ كرة السلة على الكراسً)) :هًعلى الكراسً المتحركة  لفعالٌات الممارسة ا )*(

تنس طاوله من  _ الرماٌة _ المبارزة _ والسهم _ القوس تنس الكراسً المتحركة _ المٌدان)الرمً(

 .((الجلوس على الكراسً

lder complex the elpow uprinciples of wheelchair athletic training : the sho; Daniel D.Armheim  (1)

hill , 1997) p.6 . -, (posteon , Ma :WCP / Mc Graw forearm wrist and hand 

 مناطق اإلصابات
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عرض نتائج انواع اإلصابات الرياضية وعددها الكمي ونسبها المئوية لالعبين المعاقين  4-2
  من مستخدمي الكراسي المتحركة ومناقشتها. 

 (3جدول )

 ية وعددها الكمي ونسبها المئوية لالعبين المعاقين من مستخدمي الكراسي المتحركة .أنواع اإلصابات الرياض

    

ويعزو الباحثاف ابب ذلؾ الى ااباب عديده منيا ، عدـ كفاية االحماء ونقص في المياسة  

البدنية والمجيود العالي في التدريب فضال  عف االلعاب وخصوصيتيا التي تمارس عمى 
، تابب حدوث االصابة العضمية  التشنج والتمزؽ ( وىذا ما اكده الكرااي المتحركة

 Bumham RS , 2012 باف " مف ااباب االصابات العضمية لالعبي الكرااي )

                                                           
العاب القوى فعالٌات  _ كرة السلة على الكراسً)) :هًعلى الكراسً المتحركة  الفعالٌات الممارسة  )*(

تنس طاوله من  _ الرماٌة _ المبارزة _ والسهم _ القوس تنس الكراسً المتحركة _ لرمً(المٌدان)ا

 .((الجلوس على الكراسً

 

 أنواع اإلصابات     
 

 الفعالٌات

إصابات  إصابات العظام إصابات المفاصل ات العضالتإصاب
 الجمد

 المجموع

 التشنج

 العضلً

التمزق  

 العضلً

كدمة  الكسر االلتواء الخلع

 العظم

 النفطات

مستخدمي 
الكراسي 
 )*(المتحركة

 48 5 1 - 3 4 8 27 العدد

النسبة 
 المئوية

111 
 

111 111 111 - 111 111 111 
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المتحركة ىي الاقوط واالحتكاؾ المباشر اواء كاف م  الكراي المتحرؾ او المنافس او 
 . (ٔ االرض " 

عرض نتائج اسباب اإلصابات الرياضية وعددها الكمي ونسبها المئوية لالعبين  4-3
 المعاقين من مستخدمي الكراسي المتحركة ومناقشتها .

 ( ٗجدوؿ   

ماتخدمي الكرااي أاباب اصصابات الرياضية وعددىا الكمي ونابيا المئوية لالعبيف المعاسيف مف 
 المتحركة .

 

وٌعزو الباحثان سبب ذل  الى ضعف االحما  الخاص لكل فعالٌة مما ٌنعكس سلبا على       

عبٌن المعاقٌن حركٌا من الو بالتالً تودي الى عدم تمكن ال عضالت الجسم تهٌئةعدم 

                                                           
, (American ,  the role of muscle imbalance ,lder pain in wheelchair  athletesouhs(1)Bumham RS ;

Journal , 2012) p.22.  
العاب القوى فعالٌات  _ كرة السلة على الكراسً)) :هًالمتحركة  على الكراسً الفعالٌات الممارسة )*(

تنس طاوله من  _ الرماٌة _ المبارزة _ والسهم _ القوس تنس الكراسً المتحركة _ المٌدان)الرمً(

 .((الجلوس على الكراسً

 

 أسباب اإلصابات   

 الفعالٌات

 اباتأسباب اإلص
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كد فً هذا إوٌابة مستخدمً الكراسً المتحركة من ادا  الحركات والواجبات المطلوبة دون اص

 المهارى التكنٌ ( " بان ضعف االحما  وعدم الدقة فً ادا  2002خلٌل ،  سمٌعةالخصوص ) 

 . (1)ٌودي الى االصابة "

 االستنتاجات والتوصٌات -5

 : االستنتاجات 5-1
اف العبي كرة الامة عمى الكرااي المتحركة ىـ اكثر الالعبيف تعرضا  لإلصابات  -ٔ

 الرياضية.
عبيف المعاسيف حركيا  عمى الكرااي المتحركة في االطراؼ العميا مف اللتركزت اصابات ا -2

 الجاـ.

االطراؼ العميا والمتمثمة بالكتؼ تعد اكثر المناطؽ تعرضا  لإلصابة لدع الالعبيف  -3
 المعاسيف حركيا  عمى الكرااي المتحركة.

ي اف االصابات العضمية   التشنجات والتمزسات ( ىي اكثر انواع االصابات الت  -4
 يتعرض ليا الالعبيف المعاسيف حركيا  عمى الكرااي المتحركة.

اف سمة كفاية االحماء تعد مف اىـ ااباب حدوث االصابات واكثرىا شيوعا  لدع الالعبيف  -5
  المعاسيف حركيا  عمى الكرااي المتحركة.

 :التوصٌات  5-2

المعاسيف حركيا  توعية المدربيف والالعبيف في االىتماـ باصحماء العاـ والخاص لالعبيف  -ٔ
 عمى الكرااي المتحركة ومعرفة كيؼ تجنب وسوع االصابة .

توفير ماتمزمات ااااية خاصة بالمعاسيف مف حيث االدوات والتجييزات والمالعب كما  -2
 ليا مف اىمية مف تجنب االصابة .

مراجعة االطباء االختصاصيف بعد كؿ اصابة لكي يتـ معرفة ىؿ ياتطي  الالعب مف  -ٖ
 لفعاليات الرياضية اـ ال ياتطي  .مماراة ا

  ( 3الممحق  ) 

                                                           
مجمة التربية  بحث منشور،الرياضية عند كميات التربية ،  لإلصاباتاميعة خميؿ محمد   درااة تحميمية  (1)

 .ٖ٘( ص ٕٕٓٓالرياضية ، الجزء الحادق عشر ، العدد االوؿ ، جامعة بغداد ، 



         _ سادسلد الاجمل _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

   5102 _ د األولالعد

 

 

69 

 استمارة جمع المعمومات

 المحور األول /أ : المعمومات الشخصية عن المصاب :

 اللجنة نوع اإلعاقة التارٌخ اسم الالعب ت
 نوع اللعبة التً ٌمارسها

 بدون الكراسً  على الكراسً 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

2       

2       

1       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

12       

12       

11       

20       



         _ سادسلد الاجمل _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

   5102 _ د األولالعد

 

 

71 

 المحور الثاني / ب  معمومات عن االصابة : 

 

 ةسبب حدوث االصاب منطقة االصابة نوع االصابة تارٌخ حدوث االصابة ت

1     

2     

3     

4     

5     

6     

2     

2     

1     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

12     

12     

11     

20     
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 المحور الثالث/ ج : معمومات فحص االصابة :

 معاٌنة االصابة ت
فحص االصابة 

 سرٌرٌا  

اجراء بعض 

أكد من الفحوصات للت

 نوع االصابة

التشخٌص 

 النهائً
 التوقٌع

1      

2      

3      

4      

5      

6      

2      

2      

1      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

12      

12      

11      

20      
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 المصادر:

 اصابات ( -تدريبات -كرة الطائرة   مياراتسبالت   احمد عياى البوريني ، صبحي احمد  -
 ( .ٕٕٔٓ، عماف ، مطبعة المجتم  العربي لمنشر والطباعة ،  ٔ، ط
 عماف، دار الفكر  ، مفيومو، أدواتو، أااليبو –البحث العممي   واخروف ذوساف عبيدات -

 .   (ٜٛٛٔلمنشر والتوزي ، 
 بحث منشور،رياضية عند كميات التربية ، ال لإلصاباتاميعة خميؿ محمد   درااة تحميمية  -

 . ( ٕٕٓٓمجمة التربية الرياضية ، الجزء الحادق عشر ، العدد االوؿ ، جامعة بغداد ، 
( محمد نبيؿ واخروف،  مصر، ترجمة ،   مناىج البحث في التربية وعمـ النفسفاف داليف    -

 . (ٜ٘ٛٔمكتبة االنجمو المصرية،
،  عماف ، دار صفاء لمنشر  ٔ، ط  طفاؿ المعاسيف حركيا  رعاية االماجدة الايد عبيد    -

 (.ٕٔٓٓوالتوزي  ، 
نعيـ عبد الحايف الربيعي   تأثير برنامج تدريبي   بدني ػ ميارق ( مقترح عمى وفؽ بعض  -

 المتغيرات الميكانيكية لتطوير ميارة التيديؼ المباشر لدع العبي كرة الامة بالكرااي  المتحرؾ
 . (ٕ٘ٓٓكمية التربية الرياضية،/جامعة بغداد ،  ير منشوره اه ، اطروحة دكتور   ،
 دليؿ البحاث لكتابة اسبحاث في التربية الرياضيةراف  صالح فتحي   نورق إبراىيـ الشوؾ، -
 . (ٕٗٓٓمطبعة الشيد،   بغداد،،
لتطبٌقات اإلحصائٌة فً بحوث التربٌة ودٌع ٌاسٌن التكرٌتً ، حسن محمد عبد العبٌدي ؛ ا -

 . (1116، )الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، لرٌاضٌة ا
- Bumham RS ;shoulder pain in wheelchair  athletes, the role of muscle 

imbalance , (American , Journal , 2012). 

- Daniel D.Armheim ; principles of wheelchair athletic training : the 

shoulder complex the elpow forearm wrist and hand , (posteon , Ma 

:WCP / Mc Graw- hill , 1997) . 
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 ممخص البحث
 بناء مقياس دافعية المشاركة في المخيمات الكشفية لطالب معاهد اعداد المعممين

 م.م  زياد طارق حمد الدهان                                أ. د  فاتن محمد رشيد

 جامعة تكريت \ياضية كمية التربية الر  

ىدفت الدرااة إلى بناء مقياس دافعية المشاركة في المخيمات الكشفية لطالب معاىد إعداد      
درجة  المعمميف ساـ التربية الرياضية لممرحمتيف الرابعة والخاماة في محافظة االنباروالتعرؼ عمى

 ٓساـ التربية الرياضية\ميفعداد المعمإطالب معاىد ل دافعية المشاركة فيالمخيمات الكشفية
لممرحمتيف ساـ التربية الرياضية  مجتم  البحث بأكممو والمتمثؿ بطالبوتكونت العينة مف       

والبالع  ٖٕٔٓ–ٕٕٔٓفظة االنبار لمعاـ الدراايمحا عداد المعمميف فيإلمعاىد الرابعة والخاماة 
لتجربة االاتطالعية، وااتخدـ ( طالب الشتراكيـ بآٔ،وااتبعدمنيـ (طالباٖٕٚعددىمالكمي 

 الباحثاف الواائؿ االحصائية  النابة المئوية ومعامؿ االرتباط البايط ومعادلة ابيرماف _براوف و
،واظيرت نتائج الدرااة حصوؿ (لفا كرونباخأواختبار  ت( و االنحراؼ المعيارق و الواط الحاابي

وع متواط لدافعية المشاركة في طالب معاىد إعداد المعمميف / ساـ التربية الرياضية مات
 1 (ٗ٘.ٜٙالمخيمات الكشفية وبدرجة  

 استنتج الباحثان:  

فاعمية مقياس دافعية المشاركة في المخيمات الكشفية لطالب معاىد إعداد المعمميف ساـ  -
 ٓالتربيةالرياضيةلممرحمتيف الرابعة والخاماة مف خالؿ النتائج التي توصؿ الييا الباحثاف

ؿ مف  الطموح والثقة بالنفس والتحفيز والشعور بالماؤولية ( كاف عاليا اف ماتوع ك -
 ٓ لطالب معاىد إعداد المعمميف / ساـ التربية الرياضية

طالب معاىد إعداد المعمميف / ساـ التربية اف ماتوع الاموؾ الديمقراطي كاف متواطال -
 ٓالرياضية

 واوصى الباحثان ما يمي :   
دافعية المشاركة في المخيمات الكشفية الذق ساـ الباحث ببنائو امكانية ااتخداـ مقياس  -

 ٓلطالب معاىد إعداد المعمميف/ ساـ التربية الرياضية عمى عينات أخرع 
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عمى إدارات ألمعاىد تشجي  سادة فرؽ ألعشائر الكشفية عمى المشاركة في المخيمات  -
 ٓالكشفية

Abstract 
Building measure Motivation to participate in scout camps and their 

relationship to aggressive behavior among students in teacher 
preparation institutes 

Researcher Supervisor 

Ziad Tariq Hamad, a paint .         Dr. Faten Mohamed Rashid 

1435 HD                                   2014 ED 

The study aimed to build a measure of motivation to participate 
in Scout camps for students of teacher training institutes 
Department of Physical Education for phases 4 and 5 in the 
province Anbarwaltaraf on the degree of motivation to 
participate in Scout camps for students of teacher training 

institutes \ Department of Physical Education. 
      The sample consisted of the research community entire 

represented students Department of Physical Education for 
phases 4 and 5 for teacher training in the Anbar province, for 
the academic year 2012-2013 totaling total ( 273 students) , 
and Astbadmenhm (10) students for their involvement 
experience exploratory , and the researchers used statistical 
methods (percentage and correlation coefficient the simple 
equation Spearman _ Brown and the mean, standard deviation 
and t-test and Cronbach's alpha ) , and showed the results of 
the study for students of institutes of teacher preparation / 
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Department of Physical Education, the average level of 
motivation to participate in Scout camps and degree ( 69.54 ) . 

:  The researchers concluded 
- A measure of the effectiveness of motivation to participate in 

Scout camps for students of institutes of teacher preparation 
department Alterbahriadihmarhlten the fourth and fifth by the 
findings of the researchers . 

- The level of each of ( ambition and self-confidence , 
motivation and a sense of responsibility ) was high for the 
students of teacher training institutes / Department of Physical 
Education . 

- The level of democratic behavior was average for students of 
institutes of teacher preparation / Department of Physical 
Education . 

  : The researchers recommended the following 
- The possibility of using a measure motivation to participate in 

Scout camps , which the researcher has built for the students 
of teacher training institutes / Department of Physical Education 

on the other samples .                             
- The departments of institutes to encourage the leaders of the 

tribes scout teams to participate in Scout camps . 
 حثالتعريف بالب -1

 المقدمة واهمية البحث : 1-1
تعد الدافعية مف مواضي  عمـ النفس الرياضي اىمية ، سنيا توضح مدع ااتعداد الطالب 
لبذؿ الجيد مف اجؿ الوصوؿ الى ىدفو ، ولمقائد الكشفي دور ميـ ، فمف واجبو التعرؼ عمى 

شطة الكشفية، واف مدع ااتعداد الطالب لممشاركة االيجابية والفعالة في مختمؼ البرامج واالن
دافعية المشاركة عمى اختالؼ مجاالتيا وماتوياتيا ال تكوف نتيجة لنوع او حالة واحدة مف 
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حاالت الدافعية ، بؿ تكوف نتيجة لعدة انواع او حاالت مف الدافعية المتداخمة بعضيا م  البعض 
بيدؼ نيؿ شرؼ ( " سد يمارس الفرد الرياضة  ٕٚٓٓاالخر وىذا ما اكده  محمد حاف عالوق  

التمثيؿ القطرق باصضافة الى مكااب شخصية التي مف الممكف الحصوؿ عمييا او سد يمارس 
 ٓٔالرياضة لغرض الترويح بيدؼ اكتااب المياسة البدنية م  سضاء المتعة والارور"الفرد 

لخالء في حياة ا الجواؿالمخيمات الكشفية مف ابرز الفنوف الكشفية عمى االطالؽ التي يمارايا و 
عمى نفاو ويكوف لو اندفاع وطموح عالي في اثبات نفاو  الجواؿحيث مف خالؿ التخييـ يعتمد 

( " المخيمات الكشفية  ٕٔٔٓكعنصر فعاؿ ومميز ومؤثر، وىذا ما يؤكده احمد شاكر الجميمي  
 ىي اىـ وايمة عممية لتدريب الكشاؼ عمى االعتماد عمى النفس وتقوية الحواس ودرااة الطبيعة
ومماراة كؿ نواحي الخدمة العامة وكذلؾ مف خالليا تظير لنا الكشاؼ عمى فطرتو فتصؼ لو 

 ٕٓالعالج الحقيقي الذق يخمؽ منو رجال كامؿ النضج "
 التر يب والتشجي  بالمشاركة في المخيمات الكشفيةالتأكيد عمى وتكمف اىمية البحث بضرورة 

نية الكشفية م  ابراز اىمية ودور المشاركة في النشرات والممصقات االعالوالتحفيز مف خالؿ 
المخيمات، وتوضيح حقيقة المخيمات سولياء االمور ولما ليا دور في تثقيؼ الطالب واعداده 
و اعدادا تربويا منتظما معتمدا وواثقا مف نفاة ومقدرا لماؤولية عممو وحقيقة تعاممو م  زمالئ

مف ضمف المنياج المقرر،  اصة المخيمات الكشفيةتكثيؼ البرامج الكشفية وخ م بيار وتفاىـ ،
 وال يتـ اال منادراكوىذاىدؼ تربوق ياعى اليو مف خالؿ عممو في المدراة، فممقائد الكشفي

 ٓوالتعامؿ معيا بأاموب عممي صحيح  عوامؿ النفاية لمطالبلم
 مشكمة البحث : 1-2

عمـو القطر واالاموب المتب   عند درااة واس  حاؿ المخيمات الكشفية المنتشرة في        
بتطبيؽ المنياج الكشفي المقرر في اسااـ التربية الرياضية لمعاىد اعداد المعمميف لممرحمتيف 
الرابعة والخاماة  سد اصابيا االىماؿ وعدـ مواكبتيا لتطور المنياج الكشفي الحديث والذق يؤكد 

وتوفيراباط الماتمزمات الضرورية عمى ضرورة تفعيؿ وتكثيؼ المشاركة في المخيمات الكشفية 
والتي تدف  بالطالب بإشباع حاجاتو في الر بة في المشاركة في أق مخيـ يقاـ ،مما ادع الى 
تحديد وتقيد الطالب المشارؾ في اعماؿ وبرامج روتينية مكررة ال تاعى الى طموح الطالب في 

 ٓتحقيؽ ر باتو في المشاركة 

                                                           
 ٖٕٙ-ٖٕ٘ص( ٕٚٓٓالقاىرة،مركزالكتابممنشر، ٙ ،طمدخمفيعممالنفاالرياضي(   ٕٚٓٓمحمد حاف عالوق    ٔ
 ٕٛ( ص  ٕٔٔٓ  بغداد ، مطبعة دار الوثائؽ ،  الكشافة والمرشداتاحمد شاكر الجميمي   ٕ
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 اهداف البحث : 1-3
المشاركة في المخيمات الكشفية لدع طالب ساـ التربية الرياضية افعيةبناء مقياس د .ٔ

 ٓلمعاىد اعداد المعمميفلممرحمتيف الرابعة والخاماة 
لدع طالب ساـ التربية  التعرؼ عمى درجة دافعية المشاركة في المخيمات الكشفية .ٕ

 ٓالرياضية لممرحمتيف الرابعة والخاماة لمعاىد اعداد المعمميف
 ت البحث :مجاال  1-4

 ٓالمجاؿ البشرق : طالب ساـ التربية الرياضية لمعاىد اعداد المعمميف لمحافظة االنبار .ٔ
 ٖٕٔٓ/  ٗ/  ٕٓالى  ٖٕٔٓ/  ٕ/  ٗالمجاؿ الزماني : الفترة الواسعة مف  .ٕ
 ٓالمجاؿ المكاني : القاعات الدرااية لمعاىد إعداد المعمميف في محافظة االنبار  .ٖ

 : تعريف المصطمحات 5-ٔ

 افعية المشاركة :د .ٔ

يمكف تعريؼ دافعية المشاركة  بأنيا: ااتعداد الجواؿ لممااىمة والعمؿ  لبذؿ الجيد مف أجؿ 
 .لمشاركة في المخيمات الكشفيةأثناء اف تحقيؽ ىدؼ معي

 الدراسات النظرية: -2

  مفهوم الدافعية: 2-1
نيا توضح مدع ااتعداد تعد الدافعية مف اىـ مواضي  عمـ النفس الرياضي اىمية س        

الفرد لبذؿ الجيد مف اجؿ الوصوؿ الى ىدؼ معيف ، ويق  عمى القائد الكشفي عاتؽ ىذا الدور 
الميـ الذق مف واجبو التعرؼ عمى مدع ااتعداد الطالب لممشاركة االيجابية والفعالة في مختمؼ 

مجاالت الدرااة والبحث واحتؿ موضوع الدافعية مكانو متقدمة في ، البرامج  واالنشطة الكشفية
اواء في مجاؿ ايكولوجية المنافاات او عمـ النفس الرياضي وشيد القرف الحالي عدة محاوالت 

(  أف درااة الدافعية ىي مفتاح  ٖٕٓٓجادة لتفايرىا ومنيا درااة يواؼ مواى وعمي محمد   
كثر أىمية الذق يحرؾ عمى مختمؼ ماتوياتيا كما أنيا المتغير اسوالكشفية المماراة الرياضية 

 ٓ(ٔ " طموحولتحقيؽ  الطالب
ولكف يالحظ اثرىا عمى ’ والدافعية ليات اموكا ، انما ىي حالة داخمية معقدة لـ تالحظ مباشرة 

الاموؾ ، لذا فاف دافعية الفرد تكتشؼ مف تصرفات الفرد اواء أكاف لفظي اـ  ير لفظي وايضا 
                                                           

 ٖٗ(صٖٕٓٓ عماف، المكتبة الوطنية، عمـ النفس الرياضييواؼ مواى مقدادق ، عمي محمد العمايرة   ) ٔ(
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وما الى ذلؾ، ويتفؽ الباحث م  ىاني عبد الرحمف ىي مكونة مف تمنيات او ر بات او حوافز 
( " انيا حالة داخمية تنشط االفراد وتحركيـ، وجذور الدافعية تمتد الى الحاجات  ٕٙٓٓصالح   

التي يترجميا الاموؾ الى نشاط في محاولة منو صشباع حاجات الفرد ، لذا فمف المنطؽ اف تتـ 
ؾ ما ، أق اف الدافعية يمكف اعتبارىا متغير وايط محاولة فيـ الحاجات التي تدفعيـ الى امو 
 ٓ"يتخمؿ حاجات االنااف واموكو ويق  بينيما

 مصادر الدافعية في المجال الرياضي : 2-1-1

الدافعية في المجاؿ الرياضي  تقايـ الباحثيف في عمـ النفس الرياضي عمى انو يمكفأ مب يتفؽ 
 ٔ:اىم رئيايف مف حيث مصدرىا الى ساميف

 الدافعية الداخمية :  2-1-1-1

الطالب ىي الحاالت الداخمية المتأتية مف داخؿ  الكشفيالدافعية الداخمية في المجاؿ        
الناتجة  ةمثؿ الرضا والارور والمتعكيدؼ في حد ذاتي الكشفيةوالتي تشبعيا المماراة المشارؾ 

تتميز  التيالميارات الكشفية اداءوالشعور باالرتياح كنتيجة ، مماراة الفعاليات الكشفيةعف 
او بابب المتعة الجمالية ، التي تتطمب المزيد مف الشجاعة والجرأة وسوة االرادة و  بصعوبتيا

وكذلؾ االثارة والتحدق في ، لبعض االلعاب الكشفيةة مف رشاسة وتنااؽ االداء الحركي مالناج
عية الداخمية تشير الى اف فكأف الدافباسداء،مواجية بعض العقبات او الصعاب المرتبطة 

 .ما ىو اال سيمة في حد ذاتو  في المخيمات الكشفيةاالشتراؾ 
 2الدافعية الخارجية : 2-1-1-2

مف داخؿ   ال تنبفيي الحاالت الخارجية التي  الكشفيأما الدافعية الخارجية في المجاؿ         
المشاركة في المخيمات وؾ نحو مف خارجو والتي تثير وتوجو الام تأتيوانما  الطالب المشارؾ

لمطالب بمثابة دافعيةخارجية يمكف اعتبارىـ او الوالديف او االصدساء فالقائد الكشفي،الكشفية
كما يدخؿ في عداد الدافعية الخارجية المكااب المادية والمعنوية كالحصوؿ عمى المشارؾ،
 ٓاو جوائز او الحصوؿ عمى التدعيـ او التشجي  الخارجي مكافآت

 انواع الدوافع :  2-1-3
مف خالؿ اطالع الباحث عمى الكثير مف الكتب والبحوث المتعمقة بعمـ النفس الرياضي تبيف اف 

( بانيا ٕٚٓٓىناؾ تصنيفات او انواع عديدة لمدواف  وىذا ما اكده محمد محمود بني يونس  
                                                           

  ٕ٘ٔص، مصدرابقذكره  (ٕٚٓٓ محمد حاف عالوق ٔ
 . ٕ٘ٔص  ،بؽااالمصدر ال(    ٕٚٓٓمحمد حاف عالوق    ٕ
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االسرب الى بحثنا مختمفة شكال ولكنيا متشابية مضمونا ، والذق ييمنا ىو التصنيؼ او النوع 
 ٔىذا وكاالتي :

–الدافعية االولية :او ما تامى دواف  البقاء او الفطرية او الوالدية ،وىي دواف  عضوية -ٔ
داخمية كدواف  االمومة والجنس والعطش والجوع ،وىذه الدواف  تولد م  الكائف الحي –فايولوجية 

مرارية الذاتية بيدؼ المحافظة عمى بقاء اق انيا  ير متعممة وانيا تقوـ بوظائؼ التكاثر واالات
( اف الدواف  االولية تتصؼ  ٕٕٔٓالكائف الحي عمى سيد الحياة ، واكد ايضا حامد اميماف   

 ٕبعدة صفات وىي :

  ٓالشدة والحدة في طمب اشباعيا 
  ٓيزوؿ اثرىا بمجرد اشباعيا 
  ٓفطرية وموروثة 

متعممة او االجتماعية او االكتفاء ، ومصدرىا الدواف  الثانوية : "او ما تامى بالدواف  ال-ٕ
المحيط الفيزيائي باصنااف   المادق واالجتماعي ( كدواف  االنتماء والقبوؿ االجتماعي 
واالاتكشاؼ واالاتطالع والتممؾ والامطة وتأكيد الذات واالنجاز و يرىا ووظيفتيا تحايف الحياة 

 ٖٓوتطويرىا "

 عية:لمداف ةالوظائف االساسي  2-1-4
 ٗىناؾ ثالث وظائؼ ااااية لمدافعية ىي: 
فالدواف  تحرؾ ،االتزانالنابيتحريؾ وتنشيط الاموؾ بعد اف يكوف في مرحمة مف االاتقراراو  -ٔ

 . ةصرضاء بعض الحاجات االاااي ةنفايا دالالت تنشط اسجيزة العضويالاموكاو تكوف ىي
أق انيا تااعد ة،  بيذا المعنى اختياريفالدواف، دوف اخرع ةنيمع ةتوجيو الاموؾ نحو وجي-ٕ

الفرد في اختيار الواائؿ لتحقيؽ الحاجات عف طريؽ وضعو عمى اتصاؿ م  بعض المثيرات 
 ةعف مواسؼ تيدد بقائو ماببالفرد بذلؾ اموؾ اسداموعف طريؽ ابعاد  ةسجؿ بقائو مابب ةالميم

 بذلؾ اموؾ احجاـ.

                                                           
   ٖٖ، ص (   ٜٕٓٓيرةلمنشروالتوزي ،عماف،دارالما ٕ ،طايكولوجياالدافعيةواالنفعاالتمحمد محمود بني يونس    ٔ
 ٕٚ٘ص  ( ٕٕٔٓ دمشؽ،دارالعرابممدراااتوالنشر، ٔ،طعممالنفاالرياضيحمد  حامد اميمانٕ
 ٖٗ، ص المصدرالاابؽمحمد محمود بني يونس    ٖ
 .ٓٗٔ(صٜٗٛٔ ،يميادار جوف و  لندف،     اااايات عمـ النفس التربوقمحيي الديف توفيؽ ، عبدالرحمف عدس ٗ
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 ةاو طالما بقيت الحاج، قىاالنااف مدفوعا عمى ااتدامة الاموؾ طالما ب ةالمحافظ -ٖ
عميو نشيطا حتى تشب   ةفالدواف  باصضافة الى انيا تحرؾ الاموؾ تعمؿ عمى المحافظةسائم

 الحاجة 
 التربية الكشفية : 2 -ٕ
 مفهوم التربية الكشفية : 2-2-1

ة ركة تطوعيأف الحركة الكشفية التي تاتند في اااايا عمى المفيـو التربوق تعد ح
 ير ايااية بعيدة كؿ البعد عف التميز بيف الموف والجنس والعقيدة وىي كما بينيا  تربوية تعميمية
( " مفتوحة لمجمي  إذ تعنى ىذه الحركة بمجموعة مف اسنشطة المنظمة لتحقيؽ  ٕ٘ٓٓالمصرق   

اؼ والمبادئ ، أىدافيا فيي تطوعية سنيا تؤكد حقيقة انضماـ اعضائيا بإرادتيـ وتقبميـ ليذه االىد
وىي تربوية سنيا تيدؼ إلى التربية الشاممة لقدرات الشباب مف خالؿ اكتااب المعارؼ العممية 

 ٓٔواالنتاجية والاموكيات واالتجاىات " 
 أهمية التربية الكشفية :2-2-2

أىتمت الدوؿ المختمفة بالحركة الكشفية لغرض أتاحو الفرص الصحيحة لألفراد في أعمار 
شاركة في نشاطات متعددة االشكاؿ تكشؼ مف خالليا عف ميوليـ واتجاىاتيـ مما مبكرة لمم

يحقؽ الثقة بالنفس وبالماتقبؿ ليكونوا اعضاء وعناصر مفيدة في المجتم  وىذه الصفات مف 
( " أف  ٕٙٓٓ  ئد الطائي منقولة عف عبد المحاف ايات التربية الكشفية ، ويضيؼ كذلؾ را

ربوية اجتماعية لـ تعد ساصرة عمى تمقيف المعمومات المرتبطة المدراة بوصفيا مؤااة ت
ياضية والفنية والكشفية بالمواد الدرااية والعممية بؿ تواعت لتشمؿ النشاطات الر 

طبيعة التشكيالت في التربية الكشفية حظيت بأىمية متميزة لكونيا الخطوة شكأنوالوالمينية،
ومدرؾ لماؤوليتو الوطنية واالجتماعية وحريص  اسولى الصحيحة أماـ بناء جيؿ مؤمف باهلل

عمى تأدية واجباتو في خدمة المجتم  عف طريؽ التطوع لمعمؿ والخدمة العامة ، لذا تصاعدت 
عية وتشكمت فرص االنضماـ لمفرؽ الكشفية وتطورت في المراحؿ المتواطة والثانوية والجام

عمى أعداد المواطف ماراات التي تااعدالفرؽ العديدة فأسيمتالمخيمات الكشفيةو يرىا مف الم
 ٕٓتجاه نفاو ومجتمعو" الجواؿمف أىمية في صقؿ وتنمية مواىب لما لمتربية الكشفيةو 

                                                           

http://wwwnajahsam.com-2 
نحو  رائد ابراىيـ الطائي   اثر برنامج تعميمي مقترح سعماؿ الريادة الكشفية بااتخداـ الواائؿ التعميمية في التفكير االبتكارق واالتجاه ٕ

 ٖٕ( ص  ٕٙٓٓمية التربية الرياضية ، مادة التربية الكشفية : راالة ماجاتير  ير منشورة ، جامعة الموصؿ / ك

http://wwwnajahsam.com/
http://wwwnajahsam.com/
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لما ليا مف عناصر كثيرة  الجواؿالى اف لمتربية الكشفية دورا ميما في حياة  افويشير الباحث
القانوف والتي يشرؼ عمييا تاتطي  عف طريؽ البرامج المرحة والمشوسة القائمة عمى الوعد و 

نموه البدني والعقمي  جواؿسادة مدربوف ذوق خبرة في مجاليـ الكشفي اف تنمي وتطور عند كؿ 
والروحي بحيث يصبح مواطنا صالحا ونافعا موثوسا بو ، وىذا ما يتفؽ عمى ما يؤكده داود 

(  خدمة االخريف دائما في   الجوالة( اف تطبيؽ شعار  ٕٗٓٓىارود منقولة عف رشيد شقير  
دائما في كؿ ما يعممونو ، اذ انيـ مدربوف عمى اف يكونوا ماتعديف لالىتماـ بأنفايـ 
ولمااعدة الناس االخريف واف يكونوا مغامريف ويتعمموا الميارات ويتفيموا حياة الخالء 

  ٓٔىا وينعموا بياويحترمو 
 أهداف التربية الكشفية :2-2-3

لكشفية ىو ابب وجودىا ، وىو المااىمة في تنمية الشباب لالاتفادة " اف ىدؼ التربية ا        
مف سدراتيـ البدنية والعقمية واالجتماعية والوطنية والعممية كمواطنيف صالحيف ماؤوليف وكأعضاء 
في مجتمعاتيـ المحمية والوطنية والعالمية ، وىذا ما يؤكد الخاصية التربوية لمحركة التي تيدؼ 

تكاممة لمفرد مف النواحي البدنية والميارية واالجتماعية الروحية كي يتحمؿ تبعات الى التنمية الم
 ٕٓماتقبمية "

 :  ٖوتيدؼ التربية الكشفية إلى أىداؼ عديدة يمكف أف نوجزىا بما يأتي 
 . المااىمة في صقؿ مواىب الشباب وتنميتيا تنمية اميمة وشاممة 
 مف خالؿ العمؿ بالوعد والقانوف الكشفي .  اكتااب الشباب لصفات اموكية وسيـ اجتماعية 
  رس صفة المواطنة الصادسة في نفوس الشباب وحب الوطف واالنتماء إليو وطاعة ولي 

 اسمر والقياـ بالواجب بأحاف وجو واالعتزاز بأمجاد الوطف وتراثو . 
 .  المااىمة في خدمة وتنمية المجتم 
لمعاكرات او المخيمات الكشفية او احياء برامج اف اليدؼ ليس فقط اسامة ا افويؤكد الباحث  

ترفييية او تنظيـ ميرجانات ،بؿ انو اامى مف ذلؾ ، فاليدؼ الحقيقي لمحركة الكشفية ىو اعداد 
عمى ما جاء بو مؤاس  افجيؿ جديد ميذب خموؽ سادر عمى تحمؿ الماؤولية ، ويتفؽ الباحث

ممة اماـ جم   فير مف الكشافة " لنحافظ اذا عندما القى ك ٜٗ٘ٔالحركة الكشفية   بادف باوؿ ( 
                                                           

ركة الكشفية ، االنترنيت : رشيد شقير  بيروت ، مكتبة لبناف ، مؤااة بدر لمح ترجمةداود ىاروود   الكشافة مف ىـ وماذا يعمموف ،  ٔ
،ٕٓٓٗ ) 
 ٖٓٙ( ص ٕٕٔٓمطباعة الفنية ، الحمدق لا بغداد، دار ٔ،ط مواوعة التربية الكشفيةابراىيـ ، وعد عبد الرحيـ فرحاف   معد اممان ٕ
( ٕٛٓٓ، دار المناىج لمنشر والتوزي  ، ،  عماف القيادة والتدريب في الحركة الكشفية(    ٕٛٓٓمحمود داود الربيعي واحمد بدرق    ٖ

 ٕٙص 
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اثناء تدريب كشافينا عمى ابقاء االىداؼ العميا في المقدمة وال ننغمس بشدة في الواائؿ ، واياكـ 
اف تامحوا لموايمة اف تتغمب عمى المثؿ ، فميات مشاري  الحقوؿ والغابات والتخييـ والتامؽ 

ايات وال مثؿ والغاية مف الكشفية ىي الخمؽ ، والخمؽ والدورات التدريبية إال واائؿ فحاب ال  
م  اليدؼ ، اما اليدؼ فيو اف يصبح الجيؿ الجديد جيال اميما في عالـ  ير اميـ ويطبؽ 

 ٓٔأعمى مفاىيـ الخدمة ، خدمة المحبة والواجب هلل والجار"
 2خصائص التربية الكشفية:2-2-4

 تابيف ليا . المرونة في برامجيا بحيث تنااب اسفراد المن .ٔ
 التطوع في االنتااب إلييا حيث أنيا  ير إلزامية .  .ٕ
 الشمولية في برامجيا وتنوعيا حيث أنيا تمبي كافة االحتياجات .  .ٖ
 التدرج في برامجيا حيث التعامؿ م  المراحؿ الانية بما يناابيا . .ٗ

 مبادئ التربية الكشفية: 2-2-5

لتي يجب مراعاتيا لتحقيؽ اليدؼ ، وبما اف الحركة "المبادئ ىي القوانيف والمعتقدات االاااية ا
الكشفية حركة عالمية وسومية ووطنية جمعت مثؿ وعادات الشعوب العالمية والعربية والمحمية 

  ٖٓو ايتيا إعداد الشباب الواعي "
 وتعتمد التربية الكشفية عمى ثالثة مبادئ رئياية تتمثؿ في سوانينيا ومعتقداتيا االاااية الموجودة
في الفرؽ الكشفية والتي يجب مراعاتيا والتماؾ بيا في تحقيؽ اسىداؼ المنشودة ، وكما 

( أف ىذه المبادئ تعد بمثابة سواعد اموكية يمتـز بيا اعضاء  ٕٗٓٓوضحتيا لمياء اامي  
 ٗ:الحركات الكشفية وتميزىـ عف  يرىا وىذه المبادئ ىي 

 هلل أف تراسبو في اسوالؾ وتذكره في اعمالؾ نحو ا الجواؿالواجب نحو اهلل عز وجؿ: واجب  .ٔ
 ٓوتشكره عمى نعمو

الواجب نحو االخريف: الوالء لموطف في اناجاـ وتوافؽ م  تعزيز الاالـ والصداسة والمشاركة  .ٕ
 في تنمية المجتم  . 

 الواجب نحو الذات: يقصد بو ماؤولية كؿ شخص عف تنمية ذاتو.  .ٖ

                                                           
 ٗ(  صٜٖٜٔ بيروت، منشورات مكتب الكشاؼ الدولي ،ٔ، ط المبادئ االاااية لمطريقة الكشفية بادف باوؿ     ٔ
 ٕٖص  مصدر ابؽ ذكره(    ٕٛٓٓمحمود داود الربيعي واحمد بدرق   ٕ
 ٜٖ،  ص  مصدر ابؽ ذكرها معد امماف ابراىيـ ، وعد عبد الرحيـ فرحاف   ٖ
4

:  ؛منهاجموحدمقترحللتربٌةالكشفٌةلمعاهداعدادالمعلمٌنوالمعلماتقسمالتربٌةالرٌاضٌةلمٌا  سامً الٌاس 

 24( ص 2004كلٌةالتربٌةالرٌاضٌةللبنات،/  رسالةماجستٌرغٌرمنشورة،جامعةبلداد)
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 :المخيمات الكشفية  2-2-2
 هوم المخيم الكشفي: مف 2-2-2-1

المخيمات الكشفية وايمة تربوية مف واائؿ التربية الحديثة، تعمؿ عمى النيوض بالفرد،       
وأاموبا فعاال، فتدريب الشباب عمى ااتثمار وست الفراغ ااتثمارا بناء يعود عمى الوطف بالفائدة 

و ومصدر نيضتيا وتقدميا وىىـ عماد اآلمة ابوالذيف وتؤدع ىذه المخيمات الخدمة العامة لمشب
 . اليدؼ االامى لمتنمية البشرية

والمخيمات الكشفية ىي احدع طرؽ برنامج التربية في الخالء ، وىي خبرة الجواؿ في حياة 
والمخيمات الدرااية وتحت اشراؼ سيادة مؤىمةالجماعة وتتاـ ىذه الخبرة بانيا مرتبطة بالمناىج 

(  "ىياحدع الواائؿ التربوية التي تايـ في ٕٔٔٓمو جي كما بينيما ىدع رزوسي وحاني التك
تحقيؽ تنمية متزنة لمفرد كونيا اىـ وايمة عممية لتدريب الكشافة واالعتمادعمى النفس وتقوية 

 ٔكونيا مدارس اليواء الطمؽ"حوااودرااة الطبيعةال
االطالؽ التي المخيمات الكشفية ىي مف ابرز الفنوف الكشفية عمى ويؤكد الباحثاف اف       

عمى نفاو ويكوف لو  جواؿحيث مف خالؿ التخييـ يعتمد الفي حياة الخالء  جواؿيمارايا ال
اندفاع وطموح عالي في اثبات نفاو كعنصر فعاؿ ومميز ومؤثر، وىذا ما يؤكده احمد شاكر 

مى عمى االعتماد عجواؿ ي اىـ وايمة عممية لتدريب ال( " المخيمات الكشفية ى ٕٔٔٓالجميمي  
وكذلؾ مف خالليا  النفس وتقوية الحواس ودرااة الطبيعة ومماراة كؿ نواحي الخدمة العامة

               ٕٓ"ي الذق يخمؽ منو رجال كامؿ النضجعمى فطرتو فتصؼ لو العالج الحقيق جواؿتظير لنا ال
دوف اق دعاية اختالؼ انواعيا انتشرت في انحاء عديدة مف العالـ وبالمخيمات الكشفيةعمى.     و 

( " اف جمي  البرامج المعدة سق مخيـ كشفي  ٕٚٓٓاعالنية وىذا ما اكده ثائر رشيد مطر   
تتضمف فقرات تربوية وثقافية وروحية وترويحية وسد ااعد عمى انتشارىا عدة امور منيا اتااع 
دة اوسات الفراغ وكذلؾ زيادة التحضر ونمو الوعي واشباع حاجات ور بات االفراد وزيا

  ٓ ٖاتجاىاتيـ"
والعضو المشترؾ في اق مخيـ كشفي يعيش خبرات ذلؾ المخيـ الكشفي فيتعمـ منو جمي  

( " تتميز المخيمات الكشفية عف ٕٔٓٓالخبرات والمعارؼ ، وكما بينتيا ايماف االـ محفوظ  
بعيدا عف  باسي المنظمات المدنية االخرع بغرس العديد مف القيـ والمبادئ التربوية واالجتماعية

                                                           
 ٜ٘ص(  ٕٔٔٓ النجؼ،دارالضياءلمطباعةوالنشر،  ٔ،طمبادئالتربيةالكشفيةيـ رزوسي ،حاني عمي التكمو جي ىدع ابراى ٔ
 ٕٛص ، مصدرابقذكرهاحمد شاكر الجميمي   ٕ
  ٖٖٔ( ص  ٕٔٔٓلمركزية ، ، جامعة ديالى ،المطبعة ا بعقوبة   ٔ، طالتربية الكشفية ثائر رشيد مطر    ٖ
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االااليب التقميدية ، حيث تعتمد المخيمات عمى اوجو النشاط التي تتـ بعيدا عف االماكف المغمقة 
والتي تتـ خارجيا واالاتفادة مف الطبيعة وعناصرىا وتنظيميا ، وتتمثؿ اىميتيا مف خالؿ النتائج 

وكما انيا تعد الوايمة  واآلثار الطيبة التي تظير مف خالؿ المماراة الجماعية لمعمؿ بداخميا ،
 ٓٔنحو تقويـ الشخصية مف خالؿ التكيؼ اليومي "

الميدانية في المخيمات الكشفية بانيا تروح عف المشاركيف  يـربامف خالؿ تج افويرع الباحث
وتدخؿ الارور إلى انفايـ وتزيد حب الجماعة لدييـ وتعمميـ النظاـ وتظير ميوليـ وىواياتيـ 

ني اجااميـ وتعمميـ الجرأة وتبني عالسات اجتماعية وطيدة ودائمة بيف وتعرفيـ بقدراتيـ وتب
المشاركيف حتى بعد االنتياء مف المخيـ الكشفي وتعودىـ عمى تقبؿ الخاارة بروح رياضية ، 

ت والمواىب التي اتنتقؿ وىي بحد ذاتيا عف طريقيا يمكف اكتشاؼ الكثير مف القدرات والقابميا
 ٓعادية الى حياتو ال لجواؿمف ا
 :اجراءات البحث  -3
 منهجية البحث : 3-1

 ٓااتخدـ الباحثاف  المنيج الوصفي وباالاموب الماحي لمالئمتو وطبيعة اجراءات البحث

 مجتمع البحث وعينته : 3-2
اف اختيار الباحث لمعينة يعد مف المراحؿ الميمة في البحث ، وفي ضوء ذلؾ تـ اختيار مجتم  

فظة االنبار محا ساـ التربية الرياضية  لمعاىد اعداد المعمميف في بطالب البحث بأكممو والمتمثؿ
 ( ٔ( طالبا كما ىو مبيف بالجدوؿ   ٕٛٚوالبالع عددىـ الكمي    ٖٕٔٓ – ٕٕٔٓلمعاـ الدرااي 

 (1جدول )
 طالب قسم التربية الرياضية والموزعين عمى معاهدهم  

  
قسم التربية  عدد الطالب اسم المعهد ت

 ضيةالريا

 64 معيد اعداد المعمميف في الفموجة 1

                                                           
 االاكندرية ، كمية التربية الرياضية  دور المعاكرات في التنشئة الثقافية لطفؿ الروضة ايماف االـ محفوظ ، ىدع ابراىيـ بشير   ٔ

 ٙٚ(  ص  ٕٔٓٓلمبنات ، 
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 58 معيد اعداد المعمميف في الرمادق 2

 57 معيد اعداد المعمميف في ىيت 3

 51 معيد اعداد المعمميف في عنو 4

 48 معيد اعداد المعمميف في الرطبة 5

 278  المجموع

( ٜٙٔ  ، وسد بمغت عينة البناءاذ تـ تنفيذ اجراءات البحث عمييـ بوصفيـ عينة البناء والتطبيؽ  
لمعاىد اعداد المعمميف في لممرحمتيف الرابعة والخاماة طالبا يمثموف طالب ساـ التربية الرياضية 

االولية ، وبعد و دافعية المشاركة بصيغت مقياسالرمادق وىيت(  وسد وزعت عمييـ و  الفموجة 
( ٓٙٔصجابة الصحيحة وتـ اعتماد  إجابات لعدـ توافر شروط ا( ٜتـ اىماؿ   جم  االاتمارات
لممرحمتيف  شممت طالب ساـ التربية الرياضية ، اما فيما يخص عينة التطبيؽ فقد اجابة صحيحة

( طالبا وسد وزعت ٜٜ لمعاىد اعداد المعمميف في  عنو والرطبة ( وكاف عددىـ الرابعة والخاماة 
إجابة ( ٔٔتـ اىماؿ   جم  االاتمارات، وبعد  النيائية دافعية المشاركة بصيغتو ياسعمييـ مق

 ٓ( اجابة صحيحةٛٛلعدـ توافر شروط اصجابة الصحيحة وتـ اعتماد  
 صياغة فقرات المقياس : 3-3

مف خالؿ االعتماد عمى اساس الواردة في البحوث والدرااات العممية حوؿ أااليب بناء   
المحاور الخماة عمى حدع والتي تـ المقاييس ، تـ تحديد الفقرات الالزمة لقياس كؿ محور مف 

(  ٗٙتحديدىا في ضوء االىمية النابية لكؿ محور  وبمغت عدد الفقرات لجمي  محاور المقياس  
 -فقرة  موزعة كاالتي :

 فقرة(  ٚٔمحور ماتوع الطموح    -
 ( فقرة ٕٔمحور الثقة بالنفس    -
 ( فقرة ٔٔمحور التحفيز   -
 ( فقرة ٔٔمحور الشعور بالمائولية   -
 ( فقرة ٖٔالاموؾ الديمقراطي    -
 صدق الفقرات وصالحيتها)الصدق الظاهري(  3-3-1
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مف  لغرض التعرؼ عمى صدؽ الفقرات تـ عرض المقياس بصيغتو االولية  عمى مجموعة
( وذلؾ لمتحقؽ مف صالحية الفقرات لقياس دافعية المشاركة ٗالخبراء وذوق االختصاص  ممحؽ

ـ كؿ فقرة وتحت البديؿ المنااب  تصمح، ال تصمح، تصمح اما﴾ √﴿ مف خالؿ وض  عالمة 
جم   د، وبعبعد التعديؿ( فضال  عف تدويف التعديؿ المنااب تحت حقؿ  تصمح بعد التعديؿ( 

خالؿ إيجاد النابة المئوية التفاؽ المحكميف اتخراج الصدؽ الظاىرق لممقياامناالاتمارات تـ ا
صائية لقانوف النابة المئوية إذ تـ اعتماد نابة اتفاؽ حوؿ فقرات المقياس وحاب المعالجة االح

  وآخروفإذيشيربموم،%( لغرض إبقاءىا في المقياسٓٓٔ -% ٙٚ ةلكؿ فقر 
 ٓٔ% في مثؿ ىذا النوع مف الصدؽ"٘ٚآراء المحكميف بنابة ("يمكناالعتمادعمىموافقةٖٜٛٔ

 اكثر ا عمى نابة اتفاؽحصوليلعدـ ( فقرة ٗٔ  وبموجب ىذا االجراء االحصائي تـ ااتبعاد  
( تـ االعتماد عمييا في عمميات بناء ٘ ممحؽ( فقرة ٓ٘ %( ليصبح المقياس بواس ٘ٚمف  

القوة التميزية واجراء التجارب االاتطالعية ، اما بخصوص صالحية البدائؿ  صجراءالمقياس 
وضح ت( ٘وٗ  وؿا%( مف سبؿ الاادة الخبراء والجدٓٓٔلمعبارات فكانت نابة االتفاؽ عمييا  

 تفاصيؿ ذلؾ .
 ( 4جدول ) 

 يوضح عدد الفقرات المقترحة والمستبعدة والمتفق عميهامن قبل السادة الخبراء

 محاور المقياس ت
عدد الفقرات 
 المقترحة

عدد الفقرات 
 الماتبعدة

عدد الفقرات المتفؽ 
 عمييا

 ٕٔ ٘ ٚٔ ماتوع الطموح ٔ
 ٓٔ ٕ ٕٔ الثقة بالنفس ٕ
 ٜ ٕ ٔٔ التحفيز ٖ
 ٜ ٕ ٔٔ الشعور بالمائولية ٗ
 ٓٔ ٖ ٖٔ الاموؾ الديمقراطي ٘

 ٓ٘ ٗٔ ٗٙ المجموع
  

 

 توزيع فقرات المقياس حسب المجاالت :  3-3-2

                                                           
1

 12( ص 1123هٌل ،ودار ما كجر )القاهرة ، آخرون، محمد أمٌن المفتً وترجمةتقٌٌم الطالب التجمعً والتكوٌنً، ؛ بلوم و آخرون
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( بواس  خمس مجاالت بشكؿ منتظـ ٙ( فقرة ممحؽ ٓ٘تـ توزي  فقرات المقياس البالغة         
المجاالت ولايولة تحميؿ الفقرات   لكي يعبر المجيب عف نمط الفقرات الخاصة لكؿ مجاؿ مف

 ٓاحصائيا  والجدوؿ االتي يبيف ذلؾ

 (ٙجدوؿ  

 التجربة االستطالعية : 3-3-3
ب ساـ التربية الرياضية ( مف طالٓٔتـ اجراء التجربة االاتطالعية عمى عينة سواميا       

وكاف الغرض مف التجربة  ٖٕٔٓ/ٕ/ٗلمعيد اعداد المعمميف في الفموجة وذلؾ في يوـ 
 االاتطالعية ما يمي:_

 ٓمدع وضوح الفقرات لممبحوث  -
 ٓحذؼ العبارات  ير الواضحة وتبديميا بعبارات اكثر وضوحا   -
 ٓالتعرؼ عمى مالءمة الفقرات المعدة ليذا الغرض  -
 ٓاالجابة عف االاتفاارات والتااؤالت اف وجدت  -
صورة المقياس بحيث تكوف  دال عدااتخاذ االجراءات المناابة مف حيث الصيا ة المغوية  -

 عنيا . لمطالب باصجابةمالئمة 
 في االجابة عف فقرات المقياس . الطالباحتااب زمف االجابة والوست الذق ياتغرسو  -
 لمفقرات سبؿ القياـ بتحميميا احصائيا   اعداد الصورة النيائية -

 كما يأتي : التحقيؽ مف المعالجات اصحصائية وتـ 

 تاماؿ ارساـ الفقرات  الفقرات ت

 ٕٔ،  ٔٔ،  ٓٔ، ٜ،   ٛ،  ٚ،  ٙ،  ٘،  ٗ،  ٖ،  ٕ،  ٔ ماتوع الطموح ٔ

 ٕٕ،  ٕٔ،  ٕٓ،  ٜٔ،  ٛٔ،  ٚٔ،  ٙٔ،  ٘ٔ،  ٗٔ،  ٖٔ الثقة بالنفس  ٕ

 ٖٔ،  ٖٓ،  ٜٕ،  ٕٛ،  ٕٚ،  ٕٙ،  ٕ٘،  ٕٗ،  ٖٕ التحفيز ٖ

 ٓٗ،  ٜٖ،  ٖٛ،  ٖٚ،  ٖٙ،  ٖ٘،  ٖٗ،  ٖٖ،  ٕٖ الشعور بالماؤولية ٗ

 ٓ٘،  ٜٗ،  ٛٗ،  ٚٗ،  ٙٗ،  ٘ٗ،  ٗٗ،  ٖٗ، ٕٗ،  ٔٗ الاموؾ الديمقراطي ٘
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 : التحميل االحصائي لمفقرات  3-3-4
( ٕ٘ٓٓال بد مف ايجاد طريقة لغرض التمييز بيف الفقرات ، وىذا ما اكده عبد الودود  

تمييز االفراد الذيف يحصموف مف مواصفات المقياس الجيد اجراء التحميؿ االحصائي لفقراتو ل"
عمى درجات عالية مف الذيف يحصموف عمى درجات منخفضة في المقياس نفاو  اق ااتخراج 

 : بأاموبيفوسد تـ اجراء التحميؿ االحصائي ،ٔ"القوة التمييزية لمفقرات
 أسموب المجموعتان المتطرفتان: 3-3-4-1
تيا في تحقيؽ مبدأ الفروؽ الفردية الذق يفاىو التأكد مف ك الفقراتاليدؼ مف تحميؿ  إف"       

، فيتـ حااب القوة لغرض اصبقاء عمى الفقرات المميزة وحذؼ الفقرات  ير  المقياسيقوـ عميو 
 نابةيار اختتمإذااموب المجموعتيف المتطرفتيف الى ااتنادارتبت درجات الالعبيف تنازليا  و المميزة،

فو ،  المتطرفتيفالمجموعتيف  لتمثالا% مف الدرجات العميا و الدرجات الدنيٕٚ ىذه النابة  ا 
 ٕٓ"مف جانب الحجـ والتمايز مثاليتيفتجعؿ المجموعتيف 

 عمى(T.test االختبار التائي بإجراءانالباحث وساـطالبا، ( ٖٗضمت كؿ مجموعة    وسد
وذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف يمابينف المتطرفتيف بيدؼ معرفة الفروسالمجموعتي

( فقرة بوااطة ٓ٘  امجموعتيف العميا والدنيا في درجات كؿ فقرة مف فقرات المقياس البالع عددىال
 (، عمى أااس أف القيمة التائية المحاوبة تمثؿ القوة التميزية لمفقرة ،SPSSالحقيبة اصحصائية  

دة البالغة ا اكبر مف سيمة الداللة المعتمي( فقرات  ير مميزة الف سيمة الداللة لٚ اف وتبيف 
 ٓ,ٓ٘ )0 

 معامل االتساق الداخمي:اسموب  3-4-2 -3

ياتخدـ معامؿ االتااؽ الداخمي لتحديد مدع تجانس الفقرات في سياايا لمظاىرة الاموكية 
 ٖالمقااة وسد ااتخدـ الباحث ىذه الطريقة لتميزىا باالتي:

وكي نفاو الذق يقيس تقدـ لنا مقيااا متجاناا في فقراتو بحيث تقيس كؿ فقره البعد الام -
 المقياس ككؿ.

                                                           
: ) تؤثٌر المرغوبٌة االجتماعٌة على الهوٌة الرٌاضٌة ومستوى اإلنجاز لدى العبً كرة السلة ؛  عألبد الودود احمد خطاب الزبٌدي 1

 32( ص  2005اطروحة دكتورا  غٌر منشورة ، جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، 
 
2

 32، ص  المصدر السابق ؛  يعألبد الودود احمد خطاب الزبٌد
ولٌد ذنون ٌونس الحٌالً ؛أثر أسلوب التفكٌر العقالنً االنفعالً فً خفض المخاوف الرٌاضٌة من الدروس العملٌة لدى طالب كلٌة 3

 32( ، ص 2012التربٌة الرٌاضٌة :)اطروحة دكتورا  غٌر منشورة ،جامعة الموصل /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، 
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 يزية .يزية لمفقرة تكوف مشابية لقوة المقياس التميالقوة التمي -
 القدرة عمى ابراز الترابط بيف فقرات المقياس -

 عينة لنفس الكمية بالدرجة فقرة كؿ درجة ارتباط معامؿ إيجاد تـ المميزة  ير الفقرات ااتبعاد وبعد
 الكمية بالدرجة فقرة كؿ درجة ارتباط معامالت حااب تـ وسد ،طالبا  ( ٓٙٔ  البالغة التمييز

 .بيراوف ارتباط معامؿ بااتخداـلممقياس 

 1ثبات المقياس :  3-3-5

يعد مفيوـ الثبات مف المفاىيـ اساااية في القياس ،ويجب توافرىا في المقياس كي 
س واتااؽ فقراتو في سياس يكوف صالحا لالاتخداـ  وىو احد المؤشرات التي تدؿ عمى دسة المقيا

ما يجب سيااو، إذ يشير الثبات إلى االتااؽ في مجموعة درجات فقرات المقياس التي يفترض 
أف تقيس ما يجب سيااو ، ويعد الثبات مف الخصائص الواجب توفرىا لصالحية ااتخداـ أق 

ىناؾ أق مقياس سف صحة المقياس تعتمد عمى مدع ثبات وصدؽ نتائجو ، ودونيما ال يكوف 
ثقة في تمؾ النتائج ، وكما أف وجود الثبات في المقياس يعني أف المقياس موثوؽ بو ويمكف 

 ٓاالعتماد عميو في إعطاء النتائج التي توصؿ إلييا عند تطبيقو مرات عديدة 
 -عمى :  الباحثاعتمد  الثبات وسدؽ لحااب ائعدة طر  وىناؾ

 التجزئة النصفية : طريقة  3-3-5-1
عمى ىذه الطريقة كونيا تتطمب االختبار لمرة واحدة فقط وسد تـ االعتماد عمى  افمد الباحثلقد اعت

والمتعمقة بدرجات إجابات طالب عينة التحميؿ  افالبيانات التي حصؿ عمييا الباحث
إف ىذه الطريقة تعتمد عمى تجزئة االختبار إلى جزأيف ، الجزء اسوؿ يتضمف الفقرات ،االحصائي
اسرساـ الفردية ، والجزء الثاني يتضمف الفقرات التي تحمؿ اسرساـ  الزوجية ،  إذ تـ التي تحمؿ 

  ٕٚ.ٓاحتااب معامؿ االرتباط البايط لبيراوف بيف الدرجات المشار إلييا أعاله والذق بمع    
( ، إال إف ىذه الطريقة تمثؿ معامؿ ثبات نصؼ االختبار لذا يجب أف يتـ تصحيح سيمة معامؿ 

براوف (   –بااتخداـ معادلة   ابيرماف  افبات لكي يقيس االختبار ككؿ ، وسد ساـ الباحثالث
( وىو معيار  جيد يمكف  ٗٛ.ٓبيدؼ تصحيح معامؿ االرتباط وبذلؾ اصبح ثبات المقياس  

( ، وااتخدـ ٗٛ.ٓ  االعتماد عميو، وكذلؾ ااتخدـ الباحث معادلة   جتماف ( وبمع الثبات  
 ٓ( وىو ثبات عالي ٜٛ.ٓطريقة اخرع ىي   الفا كرونباخ ( وبمغت سيمتو   ايضا افالباحث
 وصف مقياس  دافعية المشاركة : 3-3-6

                                                           
1

 45، ص  المصدر السابق؛  نس الحٌالًولٌد ذنون ٌو
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في الخطوات الاابقة ، أصبح مقياس دافعية  افبعد اصجراءات التي ساـ بيا الباحث
ماتوع ( أبعاد لممقياس، وىي ٘( فقرة موزعة عمى  ٖٗالمشاركة في صيغتو النيائية مكونا مف  

(  ٛ( فقرات،والتحفيز ويتكوف مف  ٙ( فقرة ،والثقة بالنفس ويتكوف مف  ٕٔالطموح ويتكوف مف  
( فقرات ٜ( فقرات ،وحب االاتطالع ويتكوف مف   ٛفقرات ،والشعور بالمائولية ويتكوف مف 

(، ويشير ىذا ٗٔٔ( درجة بمتواط فرضي ٜٓٔ-ٖٛ  فلممقياس ما بي ةوتراوحت الدرجة الكمي
انو كمما ارتفعت درجة المجيب عمى المقياس فانييشير إلى انو ىناؾ دافعية حقيقية لممشاركة إلى 

في المخيمات الكشفية ،وكمما سمت درجة المجيب عمى المقياس فانيشير الى عدـ الر بة في 
وبذلؾ أصبح المقياس بصيغتو النيائية جاىزا لمتطبيؽ عمى  ،المشاركة في المخيمات الكشفية

 ( . ٚفي  الممحؽ   ادرااة، كمعينة ال
 تطبيق المقياس بصيغته النهائية :  3-3-7

لممرحمتيف الرابعة ( طالب ومتمثؿ بقاـ التربية الرياضية ٜٜتـ تطبيؽ المقياس عمى عينة سدرىا  
لمعاىد اعداد المعمميف لكؿ مف  عنة والرطبة ( ، وبعد جم  االاتبيانات تبيف اف والخاماة 
ارات لـ يرتقا لشروط المقياس فااتبعدا مف المقياس ،لتصبح عينة التطبيؽ ( ااتم ٜىناؾ   

 ٓ( طالب ٛٛمتمثمة ب  

 عرض النتائج ومناقشتها : -4

 عرض النتائج ومناقشة مقياس دافعية المشاركة : 4-1
 (٘ٔجدوؿ  

 يبيف الفاعمية الكمية لمقياس دافعية المشاركة
االنحراؼ  الواط الحاابي  المقياس

 رقالمعيا
 الفاعمية النابة المئوية 

 متواطة ٗ٘.ٜٙ 72320 ٚٚٗ.ٖ دافعية المشاركة

 
حيث بمغت سيمة ( أف ماتوع دافعية المشاركة متواطة بشكؿ عاـ ٘ٔيتبيف مف الجدوؿ      

 ٓ( ٗ٘.ٜٙ( و بنابة مئوية  ٕٖٚ.ٓمعيارق  ال( واالنحراؼ  ٚٚٗ.ٖالمتواط الحاابي  
بية طالب ساـ التربية الرياضية لمعاىد اعداد المعمميف لدييـ أف ا م افويعزو الباحث       

ر بة المشاركة الفعمية في المخيمات الكشفية ، ولكف لخمو عناصر التحفيز وضعؼ الدعـ 
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المادق والمعنوق وأعتماد تطبيؽ فقرات المنياج المقررة دوف مراعات ميوؿ واتجاىات 
حرص الطالب  افعددت المعوسات الحظ الباحثالمشاركيف ، مما أايـ بيذه النتيجة ،وميما ت

وااتعدادىـ لمعمؿ والمواظبة  بااللتحاؽ في أق فرصة تتييأ ليـ بالمشاركة في اق مخيـ 
كشفي لمتعبير عف صدؽ مشاعرىـ لمتميز في اق عمؿ يكمفوف بو، وأف يكونوا  دائما 

أف الجواؿ اردت اييا إذا ( ٕٔٔٓماتعديف لعمؿ الخير واتقانو، ويؤكد عمى ذلؾ  أحمد شاكر،
تعيش اعيدا فابذؿ جيدؾ لمااعدة الناس وكف أنت المتميز في عممؾ ، ولحظة دخولؾ 
المخيـ تذكر أف الكشافة التي تنتاب ليا مف أىـ مبادئيا ىو الحرص واالتقاف واالاتعداد 

 (ٔ  ٓالتاـ في اكماؿ الميمة الموكمة اليؾ
 االستنتاجات والتوصيات :  -٘

 :تاجات االستن 1 – 5

اف ىناؾ دافعية لممشاركة في المخيمات الكشفية مف سبؿ طالب معاىد اعداد المعمميف /  -
 ٓلممرحمتيف الرابعة والخاماةساـ التربية الرياضية 

اف حب الطالب لممشاركة في المخيمات الكشفية يجعميـ يبذلوف سصارع جيدىـ في  -
 ٓابيؿ تنفيذ المياـ الموكمة ليـ 

 التوصيات: 5-2

 عمى ببنائو افالباحث ساـ والذق الكشفية المخيمات في المشاركة دافعية مقياس ااتخداـ مكانيةا -
 ٓاالخرع المحافظات في الرياضية التربية ساـ/ المعمميف اعداد معاىد طالب

/  لمعمميف اعداد معاىد تقيميا التي الكشفية المخيمات ضمف الترويحية البرنامج مف االكثار -
 ٓ رياضيةال لتربية ساـ

 المصادر:

 (  ٕٔٔٓ  بغداد ، مطبعة دار الوثائؽ ،  الكشافة والمرشداتاحمد شاكر الجميمي    -
 دور المعاكرات في التنشئة الثقافية لطفؿ الروضة ايماف االـ محفوظ ، ىدع ابراىيـ بشير   -

 ٙٚ(  ص  ٕٔٓٓ االاكندرية ، كمية التربية الرياضية لمبنات ، 
 بيروت، منشورات مكتب الكشاؼ ٔ، ط االاااية لمطريقة الكشفية  المبادئبادف باوؿ     -

 ( ٜٖٜٔالدولي ،

                                                           
 ٚ٘، ص  مصدر ابؽ ذكرهحمد شاكر عباس الجميمي   أ(1)
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، محمد أميف المفتي و آخروف  ترجمةتقييـ الطالب التجمعي والتكويني ،   بمـو و آخروف -
 ( ٖٜٛٔ القاىرة ، دار ما كجرو ىيؿ ،

 ( ٕٔٔٓة المركزية ، ديالى ،المطبع   بعقوبة ، جامعة ٔ، طالتربية الكشفية ثائر رشيد مطر    -

 ( ٕٕٔٓوالنشر،  لمدرااات العراب  دمشؽ،دارٔ،طالرياضي النفس عمـحمد  اميماف حامد -

: رشيد شقير  بيروت ، مكتبة لبناف ،  ترجمةداود ىاروود   الكشافة مف ىـ وماذا يعمموف ،  -
 ( ٕٗٓٓمؤااة بدر لمحركة الكشفية ، االنترنيت ،

مج تعميمي مقترح سعماؿ الريادة الكشفية بااتخداـ الواائؿ رائد ابراىيـ الطائي   اثر برنا -
التعميمية في التفكير االبتكارق واالتجاه نحو مادة التربية الكشفية : راالة ماجاتير  ير منشورة 

 (  ٕٙٓٓ، جامعة الموصؿ / كمية التربية الرياضية ، 

 وماتوع الرياضية اليوية مىع االجتماعية المر وبية تأثير الزبيدق  خطاب احمد الودود عػبد -
 التربية تكريت / كمية منشورة،جامعة  ير دكتوراه الامة :   اطروحة كرة العبي لدع اصنجاز

 (  ٕ٘ٓٓالرياضية، 
 ساـ والمعممات المعمميف اعداد لمعاىد الكشفية لمتربية مقترح موحد منياج   إلياس اامي لمياء -

 لمبنات الرياضية التربية بغداد / كمية جامعة ، نشورةم  ير ماجاتير الرياضية :  راالة التربية
،ٕٓٓٗ ) 

 لمنشر المايرة ،دار  عماف ٕط  ، واالنفعاالت الدافعية ايكولوجيا   يونس بني محمود محمد -
 (   ٜٕٓٓ، والتوزي 

 القاىرة ، مركز الكتاب لمنشر ٙ، ط مدخؿ في عمـ النفس الرياضيمحمد حاف عالوق    -
،ٕٓٓٚ ) 

 المناىج ،دار عماف  ، الكشفية الحركة في والتدريب القيادة الربيعي واحمد بدرق  محمود داود -
 (ٕٛٓٓ،  والتوزي  لمنشر

 ،يميادار جوف و  لندف،     اااايات عمـ النفس التربوقمحيي الديف توفيؽ ، عبدالرحمف عدس -
ٜٔٛٗ) 

 بغداد ، دار  ٔط  ، مواوعة التربية الكشفيةمعد امماف ابراىيـ ، وعد عبد الرحيـ فرحاف    -
 (ٕٕٔٓاالحمدق لمطباعة الفنية ، 



         _ سادسلد الاجمل _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

   5102 _ د األولالعد

 

 

93 

 النجؼ  ٔ ط ، الكشفية التربية مبادئ التكميجي  عمي حاف ، رزوسي ابراىيـ ىدع -
 (  ٕٔٔٓ،  والنشر لمطباع الضياء ،دار

وليد ذنوف يونس الحيالي  أثر أاموب التفكير العقالني االنفعالي في خفض المخاوؼ  -
ممية لدع طالب كمية التربية الرياضية : اطروحة دكتوراه  ير الرياضية مف الدروس الع

 ( ٕٕٔٓمنشورة ،جامعة الموصؿ /كمية التربية الرياضية ، 
 عماف، المكتبة عمـ النفس الرياضييواؼ مواى مقدادق ، عمي محمد العمايرة    -

 (ٖٕٓٓالوطنية، 

http://wwwnajahsam.com  - 
 

 ( ٔالممحؽ   

ية الذيف حددوا صالحية فقرات مقياس دافع وذوق االختصاص ااماء الاادة الخبراء
 المشاركة في المخيمات الكشفية

 مكان العمل التخصص اسم الخبير ت
 كمية التربية الرياضية / جامعة بابؿ اختبارات وسياس . د محمد جااـ الياارقأ  .ٔ
 كمية التربية الرياضية / جامعة بغداد وتنظيـدارة إ . د جالؿ عبيد العبادقأ  .ٕ
تعمـ حركي /مجمس الكشافة  براىيـ رزوسيإ. د ىدع  أ  .ٖ

 والمرشدات 
 كمية التربية الرياضية /جامعة بغداد

 كمية التربية الرياضية / جامعة اسنبار عمـ النفس الرياضي . د حامد اميماف حمدأ  .ٗ
 اااية / الجامعة الماتنصريةكمية التربية اس يعمـ النفس الرياض يماف حمد شيابإ. د أ  .٘
 كمية التربية الرياضية لمبنات/ جامعة بغداد عمـ النفس الرياضي حمدأبراىيـ إ. د خالدة أ  .ٙ
 كمية التربية الرياضية /جامعة الموصؿ عمـ النفس الرياضي . د ناظـ شاكر الوتارأ  .ٚ
 كمية التربية الرياضية لمبنات /جامعة بغداد مناىج كشافة . د مناؿ عبود عبد المجيد العنبكيأ  .ٛ

 كمية التربية الرياضية / جامعة تكريت عمـ النفس الرياضي حمد الزبيدقأ.د عبد الودود أ  .ٜ
كمية التربية .ساـ العمـو التربوية والنفاية /  فمافة تربية . د طارؽ ىاشـ خميسأ  .ٓٔ

 جامعة تكريت
كمية التربية .ساـ العمـو التربوية والنفاية /  عاـعمـ النفس ال دريس الخفاجيإ. د رائد أ  .ٔٔ

http://wwwnajahsam.com/
http://wwwnajahsam.com/
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 جامعة تكريت
كمية التربية .ساـ العمـو التربوية والنفاية /  عمـ النفس العاـ حمدأ. ـ. د كاظـ عمي أ  .ٕٔ

 جامعة تكريت
 كمية التربية االاااية / الجامعة الماتنصرية عمـ النفس الرياضي . ـ. د ماىر محمد عوادأ  .ٖٔ
 كمية التربية االاااية /الجامعة الماتنصرية فامجو تدريب د امماف ابراىيـ. ـ. د معأ  .ٗٔ

 كمية التربية الرياضية / جامعة تكريت اختبارات وسياس حمد جااـأ. ـ. د عبد المنعـ أ  .٘ٔ
كمية التربية .ساـ العمـو التربوية والنفاية /  طرائؽ تدريس . ـ. د نضاؿ مزاحـ رشيدأ  .ٙٔ

 جامعة تكريت
فايولوجيا تدريب /ماؤولة  جمة رؤوؼ ناف ـ . د ن  .ٚٔ

 شعبة الدليالت
 مديرية التربية الكشفية / وزارة التربية

 كمية التربية الرياضية لمبنات/ جامعة بغداد اختبارات وسياس ـ . د نعيمة زيداف خمؼ  .ٛٔ
 الديفمديرية التربية الكشفية /تربية صالح  مشرؼ تربوق/ رياضة نمار عبد الجبار جااـ أـ . ـ   .ٜٔ

 مديرية التربية الكشفية /وزارة التربية مدير شعبة الكشافة الايد عبد الكريـ حنوف حايف  .ٕٓ

 مديرية التربية الكشفية /وزارة التربية ماؤوؿ في شعبة الكشافة الايد صباح محمد مياوش  .ٕٔ

 ةمديرية التربية الكشفية /وزارة التربي ماؤوؿ في شعبة الكشافة الايد فارس حايف جابر  .ٕٕ

 نبارمديرية التربية الكشفية /تربية اس ماؤوؿ شعبة الكشافة الايد عبداهلل عبود ظاىر  .ٖٕ

 نبارمديرية تربية الفموجة / تربية اس مدير النشاط الرياضي والكشفي  الايد ناف  عبد اهلل صالح  .ٕٗ
 مديرية التربية الكشفية /تربية صالح الديف ماؤوؿ شعبة الكشافة الايد مؤيد محمود  .ٕ٘



         _ سادساجمللد ال _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

   5102 _ د األولالعد

 

 

95 

 

 (2ممحق)
 مقياس دافعية المشاركة بصيغتو النيائية

 الفقرات ت
تنطبق 
عمي 
بدرجة 
 كبيرة جدا

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
 قميمة

ال 
تنطبق 
 عمي

ة بجمي  جوالاياـ بمشاركة زمالئي الر ب في اصأ ٔ
 الفرص

     

كوف أطمح باف أف افضؿ مني جواليحد الأجد أعندما  ٕ
 حافأو أبماتواه 

     

رف  أف أمف خالؿ مشاركتي بالمخيمات الكشفية  ر بأ ٖ
 مف شاف وطني

     

ااتطي  تحقيؽ اسىداؼ القادر عمييا في أثناء  ٗ
 المشاركة في المخيـ الكشفي

     

أشعر باصثارة والر بة في العمؿ خالؿ المخيمات  ٘
 الكشفية

     

      أكتاب مواسؼ وخبرات جديدة عند إسامة كؿ مخيـ  ٙ
ر أىتمامي كؿ ما ىو جديد أتعممو مف سائدق يثي ٚ

 الكشفي 
     

المشاركة في المخيمات الكشفية تزيد مف سابميتي البدنية  ٛ
 والميارية

     

      التخطيط الاميـ مف سيادة المخيـ تحقؽ لي أىدافي  ٜ
      اىتـ بتطوير مياراتي الكشفية بصورة جادة ٓٔ
ني إلى بذؿ سصارع حبي لممخيمات الكشفية يدفع ٔٔ

 جيدق في ابيؿ تنفيذ ميامي عمى اتـ وجو
     

تدفعني المشاركة بالمخيمات الكشفية إلى التميز بعممي  ٕٔ
 مف خالؿ المواظبة والحرص 
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 الفقرات ت
تنطبق 
عمي 
بدرجة 
 كبيرة جدا

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
مي ع

بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
عمي 
بدرجة 
 قميمة

ال 
تنطبق 
 عمي

      تتميز بدرجة عالية العقد الكشفيةداء أسدرتي عمى   ٖٔ
      يرىطل ذا تـ اختيارق آمرا  أشعر بالاعادة والحماس أ ٗٔ
داء الكثير مف الميارات الكشفية الصعبة أانا سادر عمى  ٘ٔ

 ياة ادائجوالالتي ال ياتطي  زمالئي ال
     

ق وتقبؿ رأق االخريف مف أكوف صريحا دائما بأبداء ر أ ٙٔ
 سامة المخيـ الكشفيإة اثناء جوالزمالئي ال

     

اتعمـ مف اخطائي التي سد اس  بيا داخؿ المخيـ الكشفي  ٚٔ
 واتجاوزىا بصدر رحب

     

متاع  المشاركة بفقرات حفمة الامربامتمؾ ثقة عالية  ٛٔ وا 
 تخييـزمالئي أثناء ال

     

      في المخيمات الكشفية بالمشاركةعائمتي تشجعني دائما  ٜٔ
      أفرح عند حصولي عمى إحدع شارات اليواية والكفاية  ٕٓ
في المخيمات الكشفية إذا ما  بإخالصاتطي  العمؿ أ ٕٔ

 التي أر ب العمؿ فيياتوفرت لي الفرصة 
     

خيـ الكشفي و اصدسائي لممأفراد عائمتي أحضور  ٕٕ
 عماؿ المتميزةيشدني لبذؿ المزيد مف اس

     

طبيعة االرض وسااوة المناخ تقمؿ مف ر بتي باالشتراؾ  ٖٕ
 في المخيمات الكشفية

     

المشاركة بالمخيمات الكشفية بالنابة لي فرصة لمتجدد  ٕٗ
 والتطور

     

إف تكميفي بواجبات اضافية مف سبؿ إدارة المخيـ  ٕ٘
 يحفزني الى بذؿ المزيد مف العمؿالكشفي 

     

تنوع فقرات المنياج الكشفي تدفعني لممشاركة بالمخيـ  ٕٙ
 الكشفي

     

وال عف عمؿ اشترؾ فيو م  ؤ ف اكوف ماأيارني  ٕٚ
 زمالئي 
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عندما يطمب مني القياـ بعمؿ ما داخؿ المخيـ الكشفي  ٕٛ
 وست وبأسصرحاف صورة أنجزه عمى فإننيأ، 

     

ف تكوف واجباتي والتزاماتي ضمف حدود أ حبأ ٜٕ
 وليتي اثناء اسامة المخيـ الكشفيؤ ما

     

حافظ عمى الممتمكات العامة لممخيـ أف أمف واجبي  ٖٓ
 دامتياإالكشفي واحرص عمى 

     

      واجب الكشفيعند تقصيرق بأداءاليؤنبني ضميرق  ٖٔ
لتي يجب داء بعض االعماؿ اأعتمد عمى  يرق في أ ٕٖ

 سامة المخيـ الكشفيإف اسوـ بيا اثناء أ
     

عمالي المكمؼ بيا مف سبؿ أفي  كوف مخمصا  أدائما  ٖٖ
 سامة المخيـ الكشفيإسادتي الكشفييف أثناء 

     

و اصااءةأراسب كؿ مف يحاوؿ أف أليس مف واجبي  ٖٗ
مف واجبات القادة  سنوالعبث بممتمكات المخيـ الكشفي 

 الميدانييف

     

اثناء المشاركة فرصة في توفر لي المخيمات الكشفية  ٖ٘
 التخاذ القرارات المتعمقة بي

     

المشاركة بالمخيمات الكشفية تمنحني الرضا عف نفاي  ٖٙ
 لي ةجوالنتيجة مااعدة زمالئي ال

     

      ة دوف معارضتيـجوالاحتـر آراء ومقترحات زمالئي ال ٖٚ
أثناء المشاركة بالمخيـ ولو كاف ئبفي الصااتخذ القرار  ٖٛ

 عمى حااب نفاي
     

      ة لي باعتزازجوالنتقادات زمالئي الإأتحمؿ  ٜٖ
ة في المناسشة والتعبير عف الرأق جوالشارؾ زمالئي الأ ٓٗ

 وفيـ وجية نظرىـ داخؿ المخيـ الكشفي
     

      ما أفكمؼ بواجب سارق نفعؿ عندأ ٔٗ
حتكاؾ والتقريب فية توفر لي فرصة اصالمخيمات الكش ٕٗ

 ةجوالمف زمالئي ال
     

ف يكوف أيجب  جوالةال زمالئيتعاممي وتصرفي م   ٖٗ
 بيار وحكمة
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 ملخص البحث 

  لالعبي كرة القدم ضي النتقاء الرياا كأحد أسسبناء بطارية المياقة البدنية الخاصة 

 ا.د عبد المنعم أحمد جاسم الجنابي  م.م شهاب أحمد محيسن                      

 كمية التربية الرياضية–جامعة تكريت        مديرية تربية صالح الدين                 

ف عمميػػػػػة االنتقػػػػػاء لالعبػػػػػي كػػػػػرة القػػػػػدـ فػػػػػي محافظػػػػػة صػػػػػالح الػػػػػديف تػػػػػتـ بشػػػػػكؿ  يػػػػػر عممػػػػػي ودسيػػػػػؽ إ  
اػػػػػس العمميػػػػػة ومنػػػػػو عمػػػػػى وجػػػػػو سنديػػػػػة وعػػػػػدـ االعتمػػػػػاد عمػػػػػى اسالختيػػػػػار العناصػػػػػر التػػػػػي تمثػػػػػؿ فػػػػػرؽ ا

 الخصوص المياسة البدنية الخاصة .

لبنػػػػػػاء بطاريػػػػػػة المياسػػػػػػة البدنيػػػػػػة الخاصػػػػػػة ضػػػػػػرورة القيػػػػػػاـ بمثػػػػػػؿ ىػػػػػػذه الدرااػػػػػػة  افرتػػػػػػأع الباحثػػػػػػالػػػػػػذا      
 كمعيار موضوعي مقنف النتقاء العبي كرة القدـ في المحافظة .

 هدفت  الدراسة إلى:

 خاصة لالعبي كرة القدـ في محافظة صالح الديف.بناء بطارية المياسة البدنية ال -

المػػػػػػػنيج الوصػػػػػػػفي بأاػػػػػػػموب الدرااػػػػػػػات االرتباطيػػػػػػػة لبنػػػػػػػاء بطاريػػػػػػػة المياسػػػػػػػة البدنيػػػػػػػة  افااػػػػػػػتخدـ الباحثػػػػػػػ
 الخاصة لالعبي كرة القدـ .

تكػػػػوف مجتمػػػػ  البحػػػػث  مػػػػف العبػػػػي أنديػػػػة الدرجػػػػة اسولػػػػى بكػػػػرة القػػػػدـ فػػػػي محافظػػػػة صػػػػالح الػػػػديف     
( العبػػػػػػػا يمثمػػػػػػػوف أنديػػػػػػػة  المصػػػػػػػافي ،العمػػػػػػػـ ، بمػػػػػػػد ، الػػػػػػػدور ، اػػػػػػػعد ( وتكونػػػػػػػت ٕ٘ٔوالبػػػػػػػالع عػػػػػػػددىـ  

% ( مػػػػػػف مجتمػػػػػػ  البحػػػػػػث، وسػػػػػػاـ الباحػػػػػػث بترشػػػػػػيح ٗٙ( العبػػػػػػا يمثمػػػػػػوف ناػػػػػػبة  ٓٛعينػػػػػػة البنػػػػػػاء مػػػػػػف  
عػػػػػدد مػػػػػف عناصػػػػػر المياسػػػػػة البدنيػػػػػة الخاصػػػػػة واختباراتيػػػػػا  لالعبػػػػػي كػػػػػرة القػػػػػدـ  اعتمػػػػػادا عمػػػػػى المصػػػػػادر 

( اختبػػػػػارا   ٕٚ( عناصػػػػػر وتػػػػػـ سيااػػػػػيا عػػػػػف طريػػػػػؽ  ٚاػػػػػفر ذلػػػػػؾ عػػػػػف ترشػػػػػيح   وأ ,والمراجػػػػػ  العمميػػػػػة  
( اختبػػػػػارات لمقػػػػػوة االنفجاريػػػػػة ٗ( اختبػػػػػارات لماػػػػػرعة االنتقاليػػػػػة ، ٗتػػػػػـ  تحميميػػػػػا إحصػػػػػائيا وكمػػػػػا يمػػػػػي   

( اختبػػػػػػػارات لممرونػػػػػػػة ، ٖ( اختبػػػػػػػارات لمرشػػػػػػػاسة ،   ٗ( اختبػػػػػػػارات لممطاولػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة ،  ٗلمػػػػػػػرجميف ،  
 افلمػػػػػرجميف ، وأجػػػػػرع الباحثػػػػػ اختبػػػػػارات لمقػػػػػوة المميػػػػػزة بالاػػػػػرعة ( ٗممطاولػػػػػة العامػػػػػة ،  ( اختبػػػػػارات لٗ 

 تجربة ااتطالعية متعددة اال راض .  
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 .                                نتائجاللمتوصؿ الى  (spss)البرنامج االحصائي  افااتخدـ الباحث
 توصؿ البحث الى النتائج االتية :

( اختبػػػػػػػػارا  تمثػػػػػػػػػؿ العوامػػػػػػػػػؿ ٕٚبعػػػػػػػػد التػػػػػػػػػدوير المتعامػػػػػػػػد الػػػػػػػػػذق أجػػػػػػػػرق عمػػػػػػػػػى   التحميػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػاممي -ٔ
 ( عوامؿ تـ سبوليا جميعا  في ضوء الشروط الموضوعة لقبوؿ العوامؿ . ٚاالفتراضية أظير   

العوامػػػػؿ التػػػػي تػػػػـ التوصػػػػؿ الييػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ التحميػػػػؿ العػػػػاممي والتػػػػي تػػػػـ سبوليػػػػا وتفاػػػػيرىا اطمقػػػػت  -ٕ
 :عمييا الماميات استية 

 ( ـ مف البدء العاليٓ٘ركض  ويمثمو    العامؿ االوؿ    الية :       الارعة االنتق  -ٔ
           الممس الافمي والجانبيويمثمو     العامؿ الثاني     ركية  :      المرونة الح -ٕ
 ( ثآٔ الخطوة الجانبية ويمثمو     العامؿ الثالث                  الرشاسة   : -ٖ
 ( ـٕٓٓٓركض  ويمثمو      العامؿ الراب    ة  :         امالمطاولة الع -ٗ
 القفز العمودق مف الثباتويمثمو   العامؿ الخامسجارية لعضالت الرجميف :   القوة االنف -٘
 ( ـ            ٖٓٓركض    ويمثمو      العامؿ الاادس  خاصة   :المطاولة ال -ٙ
القفػػػػػػز الجػػػػػػانبي مػػػػػػف  ويمثمػػػػػػومػػػػػػؿ الاػػػػػػاب   العا   بالاػػػػػػرعة لعضػػػػػػالت الػػػػػػرجميف :  القػػػػػػوة المميػػػػػػزة -ٚ

 فوؽ ماطبة
ف تشػػػػػػبعاتيا عمػػػػػػى العوامػػػػػػؿ اسخػػػػػػرع ىػػػػػػي أذ إالوحػػػػػػدات الاػػػػػػبعة المرشػػػػػػحة تعػػػػػػد اختبػػػػػػارات نقيػػػػػػة ،  -ٗ

و سريبػػػػػة مػػػػػػف الصػػػػػفر ، ويؤكػػػػػد ذلػػػػػػؾ انخفػػػػػاض االرتباطػػػػػات البينيػػػػػػة بػػػػػيف االختبػػػػػارات الاػػػػػػبعة أصػػػػػفرية 
 المرشحة عف البطارية .

 لييا يوصي الباحث بما يأتي  :إت التي تـ التوصؿ في ضوء االاتنتاجا     

عمميػػػػػة فػػػػػي اعتمػػػػػاد الوحػػػػػدات المرشػػػػػحة عػػػػػف بطاريػػػػػة المياسػػػػػة البدنيػػػػػة الخاصػػػػػة لالعبػػػػػي كػػػػػرة القػػػػػدـ  -
 في محافظة صالح الديف . كرة القدـ  االنتقاء الرياضي لالعبي

يػػػػػة ، النفاػػػػػية ، خػػػػػرع   المياريػػػػػة ، الوظيفسلمحػػػػػددات االنتقػػػػػاء ا ةجػػػػػراء درااػػػػػات وبحػػػػػوث مشػػػػػابيإ -
 المعرفية ( .

 أخرع . وألعاب جراء درااات وبحوث مشابيو عمى عينات وفئات عمريوإ -

 المقدمة وأهمية البحث : -1
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خػػػػذت تحتػػػػؿ المكانػػػػة أنحػػػػاء العػػػػالـ و أكػػػػرة القػػػػدـ مػػػػف اسلعػػػػاب الفرسيػػػػة التػػػػي تمػػػػارس فػػػػي جميػػػػ   دتعػػػػ     
فػػػػي  وتتاػػػػيد ىػػػػذه المعبػػػػة النشػػػػاط الرياضػػػػي ،لعػػػػاب والاػػػػيما الفرسيػػػػة منيػػػػا سكثػػػػر شػػػػعبيو بػػػػيف بػػػػاسي اسا

لػػػذا كػػػاف لزامػػػاه عمػػػى الميتمػػػيف فػػػي ىػػػذه المعبػػػة البحػػػث عػػػف كػػػؿ مػػػا مػػػف شػػػأنو  محافظػػػة صػػػالح الػػػديف ،
ف يعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى االرتقػػػػػػػػاء بجوانبيػػػػػػػػا المتعػػػػػػػػددة  المياريػػػػػػػػة ،البدنيػػػػػػػػة ،الجاػػػػػػػػمية ،الوظيفيػػػػػػػػة ،النفاػػػػػػػػية ، أ

ئؿ سيػػػػػاس واختبػػػػػارات مقننػػػػػة يمكػػػػػف االعتمػػػػػاد عمييػػػػػا وىػػػػػذا ال يمكػػػػػف تحقيقػػػػػو اال بوجػػػػػود واػػػػػا والمعرفيػػػػػة (
 فضؿ منيـ لتمثيؿ االندية  في المحافظة .سفي التقويـ الدورق لالعبيف وانتقاء ا

لكونيػػػػػا  ،كبيػػػػػرةالىميػػػػػة االبمختمػػػػػؼ عناصػػػػػرىا ذات  والمياسػػػػػة البدنيػػػػػة الخاصػػػػػةالمياسػػػػػة البدنيػػػػػة  وتمثػػػػػؿ   
االىتمػػػػػاـ ف إتػػػػػي تحتاجيػػػػػا ىػػػػػذه المعبػػػػػة ، لػػػػػذا فػػػػػتمثػػػػػؿ مػػػػػدع كفػػػػػاءة الالعػػػػػب فػػػػػي مواجيػػػػػة المتطمبػػػػػات ال

فمػػػػػثال  ، التػػػػػي تاػػػػػيـ وبشػػػػػكؿ كبيػػػػػر فػػػػػي تقػػػػػدـ ىػػػػػذه  المعبػػػػػة مػػػػػف االمػػػػػور الضػػػػػرورية مقننػػػػػةال يػػػػػااختباراتب
وكػػػػػذلؾ ال  ، لػػػػػى مرمػػػػػى الخصػػػػػـو باػػػػػرعةإف يتقػػػػػدـ بػػػػػالكرة أالالعػػػػػب الػػػػػذق ال يمتمػػػػػؾ الاػػػػػرعة ال يمكػػػػػف 

و فػػػػػي تنفيػػػػػذ الواجبػػػػػات اليجوميػػػػػة أالكػػػػػرة ،  اػػػػػرع مػػػػػف خصػػػػػمو فػػػػػي االاػػػػػتحواذ عمػػػػػىأف يكػػػػػوف أيمكػػػػػف 
ىميػػػػػة عػػػػػف الاػػػػػرعة فينػػػػػا ال سخػػػػػرع مػػػػػف حيػػػػػث اسوالدفاعيػػػػػة التػػػػػي يكمػػػػػؼ بيػػػػػا ، و ال تقػػػػػؿ العناصػػػػػر ا

وكػػػػػػػذلؾ المطاولػػػػػػػة والمرونػػػػػػػة والرشػػػػػػػاسة و يرىػػػػػػػا مػػػػػػػف  أنواعيػػػػػػػاف نغفػػػػػػػؿ دور القػػػػػػػوة وبمختمػػػػػػػؼ أيمكػػػػػػػف 
ر اختبػػػػػارات متنوعػػػػػة لتمثػػػػػؿ ىػػػػػذا التنػػػػػوع ، وىػػػػػذا مػػػػػا يجعمنػػػػػا فػػػػػي حاجػػػػػة لتػػػػػوفي اسخػػػػػرعالصػػػػػفات البدنيػػػػػة 

 في عناصر المياسة البدنية .

جػػػػؿ الماػػػػاىمة أ ىميػػػػة درااػػػػة المياسػػػػة البدنيػػػػة الخاصػػػػة لالعبػػػػي كػػػػػرة القػػػػػدـ  مػػػػفأومػػػػف ىنػػػػا تبػػػػرز      
الجػػػػػادة فػػػػػي تطػػػػػوير ىػػػػػذه المعبػػػػػة فػػػػػي محافظػػػػػة صػػػػػالح الػػػػػديف مػػػػػف خػػػػػالؿ تػػػػػوفير واػػػػػػػيمة تقػػػػػػػويـ وانتقػػػػػاء 

 وكواػػػػػيمااػػػػػتخداميا قننػػػػػػػة   بطاريػػػػػة اختبػػػػػار المياسػػػػػة البدنيػػػػػة الخاصػػػػػة ( يمكػػػػػف تتكػػػػػوف مػػػػػف اختبػػػػػارات م
 النتقاء العبي كرة القدـ في محافظة صالح الديف .

 مشكمة البحث : 1-2

ليػػػػا الػػػػدور الكبيػػػػر فػػػػي عمميػػػػة انتقػػػػاء  واػػػػائؿ سيػػػػاس وتقػػػػويـ وتػػػػوفرف تػػػػوفر المياسػػػػة البدنيػػػػة الخاصػػػػة إ   
وف االختبػػػػػػارات الماػػػػػػتعممة فػػػػػػي ىػػػػػػذه العمميػػػػػػة سػػػػػػد ال تكػػػػػػوف ىػػػػػػي وانطالسػػػػػػاه مػػػػػػف كػػػػػػ العبػػػػػػي كػػػػػػرة القػػػػػػدـ

 اػػػػػػس العمميػػػػػػة ،سذا كانػػػػػػت عبػػػػػػارة عػػػػػػف بطاريػػػػػػات اختبػػػػػػار مبنيػػػػػػة عمػػػػػػى اإاسصػػػػػػمح دائمػػػػػػا وخصوصػػػػػػا 
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اف عمميػػػػة االنتفػػػػاء لالعبػػػػي كػػػػرة   خػػػػرع تتنااػػػػب مػػػػ  المجتمػػػػ  ،ألػػػػى تعػػػػديؿ بػػػػيف مػػػػدة و إتحتػػػػاج  سنيػػػػا
ر عممػػػػػػي ودسيػػػػػػؽ الختيػػػػػػار العناصػػػػػػر التػػػػػػي تمثػػػػػػؿ القػػػػػػدـ فػػػػػػي محافظػػػػػػة صػػػػػػالح الػػػػػػديف تػػػػػػتـ بشػػػػػػكؿ  يػػػػػػ

 اسندية وعدـ االعتماد عمى االاس العممية ومنيا عمى وجو الخصوص المياسة البدنية الخاصة

لبنػػػػػػاء بطاريػػػػػػة المياسػػػػػػة البدنيػػػػػػة الخاصػػػػػػة ضػػػػػػرورة القيػػػػػػاـ بمثػػػػػػؿ ىػػػػػػذه الدرااػػػػػػة  افرتػػػػػػأع الباحثػػػػػػالػػػػػػذا     
 النتقاء العبي كرة القدـ في المحافظة . يمكف االعتماد عمييا كمعيار موضوعي مقنف والتي

 أهداف البحث 1-3

 بناء بطارية المياسة البدنية الخاصة لالعبي كرة القدـ في محافظة صالح الديف. -

 مجاالت البحث: 1-4

 . بكرة القدـ المجاؿ البشرق: العبوا اندية محافظة صالح الديف المتقدميف -
 . ٖٕٔٓ/  ٙ/  ٘ٔولغاية     ٖٕٔٓ/   ٖ/ ٘ٔمف  لمفترةالمجاؿ الزماني:  -
محافظػػػػػػة صػػػػػػالح  الدرجػػػػػػة االولػػػػػػى بكػػػػػػرة القػػػػػػدـ فػػػػػػي المجػػػػػػاؿ المكػػػػػػاني: مالعػػػػػػب وساعػػػػػػات انديػػػػػػة -

 الديف.
 المصطمحات: تعريف 1-5

 ( 1 " ىي كفاءة البدف في مواجية متطمبات نشاط معيف: " المياسة البدنية الخاصة -

 الدراسات النظرية : -2

 بطارية االختبار :  1 -2

" مجموعة اختبارات مقننة ليا معايير تامح بالمقارنة والتقييـ يمكف تعريؼ بطارية االختبار بأنيا    
واف ىذه االختبارات يجب اف تخص موضوعا أو عامال ، ،  ( 1) وتؤدع بترتيب محدد وشروط معينة " 

 :بناء أق بطارية يرتكز عمى ناحيتيف رئيايتيف ىماكما اف معينا 

                                                           
 الفكر دار القاىرة، ، ٘طٕ،ج والرياضية البدنية التربية في والتقويـ القياس   ( ٖٕٓٓمحمد صبحي حاانيف     -ٔ

 .ٜٚٔ، ص(.ٖٕٓٓالعربي،
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 تباعيا عند بناء أق وحدة اختبار .اب الخطوات التي يج -
 2) كيفيػػػػػة الػػػػػربط بػػػػػيف وحػػػػػدات االختبػػػػػار المختمفػػػػػة فػػػػػي ىيئػػػػػة بطاريػػػػػة اختبػػػػػار  -

التحميػػػػػػؿ العػػػػػػاممي الػػػػػػذق ياػػػػػػتخدـ   معػػػػػػامالت االرتباطػػػػػػات بػػػػػػيف  ، وىػػػػػػذا يعتمػػػػػػد عمػػػػػػى تقنيػػػػػػة(
( نقػػػػػػػال ٕٕٔٓ نػػػػػػػوزاد حاػػػػػػػيف ،  أشػػػػػػػاروسػػػػػػػد ، ( 3) المتغيػػػػػػػرات المختمفػػػػػػػة الاتكشػػػػػػػاؼ العوامػػػػػػػؿ 

 ( 4) ف أىمية بطارية االختبار تكمف فيما يأتي :إلى أعف  عز الديف محمد احمد ( ،
 تحميؿ سدرات الفرد وتشخيصيا . -
 التعرؼ عمى الماتوع الراىف . -
 يجاد الدرجات المعيارية والماتويات .إ -
 المياقة البدنية الخاصة : 2-1-1

ف ليا مكونات  عناصر( تايـ في إتالي فداء الفني وبالسىناؾ متطمبات بدنية خاصة تؤثر في ا     
الالعب لالاتمرار في أداء  ، وىي تمثؿ مدع ااتعداد(  5) فضؿ صورة ممكنة أداء في سإخراج ىذا ا
داء أومظاىر الحركات المختمفة طوؿ فترة  ،اااية والخطط وواجبات مراكز المعبسالميارات ا
 . ( 6) الميارات  

ف مكونػػػػػػػات المياسػػػػػػػػة إ( فػػػػػػػٖٕٓٓجػػػػػػػراه  محمػػػػػػػد صػػػػػػػبحي حاػػػػػػػانيف،أووفقػػػػػػػا لمماػػػػػػػح الشػػػػػػػامؿ الػػػػػػػذق     
وحػػػػددىا  نوفػػػػؿ   ، ( 7) الخاصػػػػة لالعبػػػػي كػػػػرة القػػػػدـ ىػػػػي  الاػػػػرعة ،القػػػػوة ،المرونػػػػة ،التحمػػػػؿ (  البدنيػػػػة

                                                                                                                                                                                     
خروف   امامة المراج  في التربية البدنية والرياضية    القاىرة ، اميف محمد الخولي واخروف   آالخولي و محمد  أميف -ٔ

 .ٔٔٔ(ص.ٕٗٓٓدار الفكر العربي،
 البصرة ، دار  طرؽ تصميـ بطاريات االختبار والقياس في التربية الرياضيةثائر داود امماف     ريااف خريبط مجيد  -ٕ

 .ٜ( صٕٜٜٔالحكمة ،
  القاىرة ، دار ٕ، ط لمقدرات البدنية في مجاالت التربية البدنية والرياضية   التحميؿ العامميمحمد صبحي حاانيف  -ٖ

 .ٚٔٗ( صٜٜٙٔالفكر العربي ، 
نوزاد حايف درويش   انموذج تصنيؼ النمط الجامي الاائد وبناء بطارية القدرات البدنية لالعبي كرة الطائرة بأعمار  -ٗ
،جامعة كويو فالكتي التربية ،اكوؿ التربية الرياضية  ر منشورة اطروحة دكتوراه  ي( انة في محافظة اربيؿ ٚٔ-٘ٔ 
 .ٖٚ( صٕٕٔٓ،
 .ٜٕ(صٜٜٛٔ  القاىرة، دار الفكر العربي ، مواوعة التعميـ والتدريب في كرة القدـمفتي ابراىيـ حماد    -٘
 . ٖٔٔ( صٜٜٗٔ  القاىرة ، دار الفكر العربي ،  كيؼ تصبح العب كرة سدـمفتي ابراىيـ حماد    -ٙ
 . ٜٛٔ، ص مصدر ابؽ ذكره   (ٖٕٓٓمحمد صبحي حاانيف   -ٚ
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(   الاػػػػػرعة االنتقاليػػػػػة ، القػػػػػوة االنفجاريػػػػػة ، القػػػػػوة المميػػػػػزة بالاػػػػػرعة ،المرونػػػػػة ، ٕ٘ٓٓفاضػػػػػؿ رشػػػػػيد ، 
  .( 1) الرشاسة ( 

 االنتقاء الرياضي : 2-1-3

ترجػػػػػػػ  اىميػػػػػػػة االنتقػػػػػػػاء لالعبػػػػػػػي كػػػػػػػرة القػػػػػػػدـ الػػػػػػػى اف ىػػػػػػػذه المعبػػػػػػػة ىػػػػػػػي مػػػػػػػف اكثػػػػػػػر االلعػػػػػػػاب      
الشػػػػػػعبية فػػػػػػي العػػػػػػالـ ممػػػػػػا يجعػػػػػػؿ الػػػػػػدوؿ المتقدمػػػػػػة تبػػػػػػذؿ جيػػػػػػودا  ماػػػػػػتمرة سعػػػػػػداد وتنميػػػػػػة فرسيػػػػػػا 

 ومف ىذه الجيود عممية االنتقاء الرياضي .،  ) 2 ) الرياضية 

عمميػػػػػػػة تيػػػػػػػدؼ الػػػػػػػى التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى  رياضػػػػػػػي لالعبػػػػػػػي كػػػػػػػرة القػػػػػػػدـ ىػػػػػػػو عمميػػػػػػػةاف االنتقػػػػػػػاء ال     
صػػػػػػحاب القػػػػػػدرات الرياضػػػػػػية العاليػػػػػػة مػػػػػػف الالعبػػػػػػيف المتقػػػػػػدميف لالنضػػػػػػماـ الػػػػػػى الفػػػػػػرؽ الرياضػػػػػػية أ

فػػػػي االنجػػػػاز العػػػػالي بكػػػػرة  تػػػػأثيرالمختمفػػػػة التػػػػي ليػػػػا  وانػػػػببكػػػػرة القػػػػدـ والمتميػػػػزيف عػػػػف االخػػػػريف بالج
 ( 3) ة محاولة لموصوؿ بيـ الى الماتويات العميا يالقدـ واخضاعيـ لبرامج تدريب

وتمثػػػػػػػػؿ نظريػػػػػػػػػة االنتقػػػػػػػػاء "االاػػػػػػػػػموب العممػػػػػػػػػي والتخطػػػػػػػػيط المػػػػػػػػػدروس لموصػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػػى افضػػػػػػػػػؿ     
 فأنيػػػػػػاالخامػػػػػػات المبشػػػػػػرة بالنجػػػػػػاح الماػػػػػػتقبمي ، واق كانػػػػػػت االمكانػػػػػػات الماديػػػػػػة والبشػػػػػػرية المتػػػػػػوفرة 

ح  يػػػػر ذلػػػػؾ اػػػػيكوف مضػػػػيعة لموسػػػػت ذا لػػػػـ توجػػػػو عبػػػػر عناصػػػػر بشػػػػرية مبشػػػػرة بالنجػػػػاإلػػػػف تجػػػػدق 
 .(  4) "والجيد والماؿ 

 منهج البحث : -3

                                                           
نوفؿ فاضؿ رشيد   تأثير ااتخداـ بعض اااليب جدولة التمريف في الماتوع البدني والميارق والتحصيؿ المعرفي في  -ٔ

 . ٘ٙ( صٕ٘ٓٓ،جامعة الموصؿ ، كمية التربية الرياضية ،  اطروحة دكتوراه  ير منشورهمادة كرة القدـ   

  القاىرة ، دار الوفاء لمطباعة والنشر ،  ٔ، ط ااس اختيار الناشئيف بكرة القدـمحمد حاـز ابو يواؼ    -ٕ
 . ٕٔ(صٕ٘ٓٓ

عبد المنعـ احمد جااـ الجنابي   بناء حقيبة اختبارات الختيار العبي     (ٕٚٓٓ  عبد المنعـ احمد جااـ الجنابي -ٖ
ي مدينة تكريت  اطروحة دكتوراه   ير منشورة ، جامعة الموصؿ ، كمية ( انة فٕٔ-ٓٔالمدارس بكرة القدـ بأعمار 

 . ٙٔص (ٕٚٓٓالتربية الرياضية، 
 . ٛٛ، ص مصدر ابؽ ذكره،( ٜٜ٘ٔ أنماط اجااـ ابطاؿ الرياضة مف الجنايف   محمد صبحي حاانيف -ٗ
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بطاريػػػػة المياسػػػػة البدنيػػػػة  لبنػػػػاء اػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنيج الوصػػػػفي بأاػػػػموب الدرااػػػػات االرتباطيػػػػةا

 . طبيعة البحث لمالئمتو الخاصة لالعبي كرة القدـ

 : مجتمع البحث وعينته 3-1

ولػػػػػى فػػػػػي محافظػػػػػة صػػػػػالح الػػػػػديف بكػػػػػرة القػػػػػدـ سيػػػػػة الدرجػػػػػة اندأتػػػػػـ تحديػػػػػد مجتمػػػػػ  البحػػػػػث بالعبػػػػػي   
( العبػػػػػا فػػػػػي كػػػػػؿ نػػػػػادق وبمػػػػػع ٕ٘، وعػػػػػددىـ خماػػػػػة أنديػػػػػة وبواسػػػػػ    ٖٕٔٓ –ٕٕٔٓ الكػػػػػروقلممواػػػػػـ 
( ٕٔ( حػػػػػػراس مرمػػػػػػى ، ٓٔ  ( العبػػػػػػا مػػػػػػف مجتمػػػػػػ  البحػػػػػػث ٕٕ( العبػػػػػػا ،تػػػػػػـ ااػػػػػػتبعاد  ٕ٘ٔعػػػػػػددىـ  

( العبػػػػػا ٖٕ  وتػػػػػوزع  ،(ارات بشػػػػػكؿ كامػػػػػؿ وعػػػػػدـ االلتػػػػػزاـ باالختبػػػػػ العبػػػػػيف ساػػػػػباب تتعمػػػػػؽ باصصػػػػػابة
  يمثموف نادق المصافي بكرة القدـ وكما يأتي:

 عينة التجربة االاتطالعية . العبيف( ٘    -
(  ٓٛف عينػػػػػة البحػػػػػث تكونػػػػػت مػػػػػف  إفػػػػػ االاػػػػػس العمميػػػػػة لالختبػػػػػارات ، لػػػػػذا( العبػػػػػا عينػػػػػة ٛٔ  -

مػػػػػـ ، بمػػػػػد ، الػػػػػدور ،اػػػػػعد ( ( أنديػػػػػة  العٗالعبػػػػػا تػػػػػـ اختيػػػػػارىـ بالطريقػػػػػة العمديػػػػػة وىػػػػػـ يمثمػػػػػوف  
 .%( مف مجتم  الدرااػػػػػة  ٗٙمثمت ما نابتو   ( العبا مف كؿ نادقٕٓوبواس   

 :وسائل جمع البيانات 3-2

 : لالعبي كرة القدم المياقة البدنية الخاصة مكونات تحديد 3-2-1

لػػػػػػى إ توصػػػػػػؿ    بػػػػػػاالطالع عمػػػػػػى مػػػػػػا ورد باصطػػػػػػار النظػػػػػػرق  المرجعػػػػػػي ( افف سػػػػػػاـ الباحثػػػػػػأبعػػػػػػد      
مكونػػػػػػػات المياسػػػػػػػة البدنيػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة لالعبػػػػػػػي كػػػػػػػرة القػػػػػػػدـ سػػػػػػػاـ   الاػػػػػػػرعة االنتقاليػػػػػػػة ،القػػػػػػػوة االنفجاريػػػػػػػة 

القػػػػػػػػوة المميػػػػػػػػزة بالاػػػػػػػػرعة  المطاولػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة ، المرونػػػػػػػػة ، ، الرشػػػػػػػػاسة ، لمػػػػػػػػرجميف، المطاولػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػة
 لعضالت الرجميف (

 رة القدم :المياقة البدنية الخاصة لالعبي ك اختباراتتحديد   3-2-2

ف تػػـ تحديػػد مكونػػات المياسػػة البدنيػػة الخاصػػة لالعبػػي كػػرة القػػدـ والتػػي تمثػػؿ بمجموعيػػا العوامػػؿ أبعػػد       
 المكونات  باالعتماد              االفتراضية ساـ الباحث بترشيح مجموعة مف االختبارات التي تقيس كؿ مكوف مف 
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( ٕٚتحديػػد  فقػػد توصػػؿ الباحثػػاف الػػى   (  ( 4) ,  ( 3).,  ( 2), ( 1)العمميػػة      عمػػى المصػػادر والمراجػػ  
 المتقدميف في محافظة صالح الديف .الخاصة لالعبي كرة القدـ  البدنيةاختبارا  تقيس مكونات المياسة 

 التجربة االستطالعية: 3-3

ينػػػػػػو عمػػػػػى ع ٖٕٔٓ/  ٖ/  ٕٕولغايػػػػػة    ٘ٔ مػػػػػف /  لمفتػػػػػرة ىػػػػػذه التجربػػػػػػة بػػػػػأجراء افسػػػػػاـ الباحثػػػػػ      
 التجربة الى : ه( العبيف مف نادق المصافي بكرة القدـ ىدفت ىذ٘مؤلفة مف  

تػػػػدريب فريػػػػؽ العمػػػػؿ الماػػػػاعد عمػػػػى تطبيػػػػؽ اختبػػػػارات المياسػػػػة البدنيػػػػة الخاصػػػػة  والتػػػػي تحتػػػػاج الػػػػى  -ٔ
 . اصيضاحاتبعض 

                                      مف صالحية االختبارات لمتطبيؽ عمى عينة البحث . التأكد -ٕ
أثناء  تنفيذ االختبارات الخاصة  افتنظيـ اير العمؿ والتعرؼ عمى الصعوبات التي تواجو  الباحث -ٖ

                                                                                          بالبحث .
                  ماتخدمة في البحث .اسجيزة واسدوات ال ةالتعرؼ عمى مدع مالئمة وصالحي -ٗ

 التجربة : ىذهمف خالؿ  افومف النتائج التي توصؿ الييا الباحث

 ضرورة تقايـ االختبارات الخاصة بالبحث الى عدة أياـ لتنظيـ اير العمؿ . -ٔ
 تفيـ فريؽ العمؿ المااعد لكيفية أداء االختبارات  الخاصة بالبحث. -ٕ
 خدمة في البحث .مالئمة االجيزة واالدوات المات -ٖ

عمى  اعتمادا و بتوزي  االختبارات وفقا لمتاماؿ المنطقي لالختبارات افساـ الباحث ما تقدـبناء عمى 
 ( اياـ  . ٙعمى     ، اسطر النظرية  والمجامي  العضمية التي تشترؾ في اسداء

                                                           

 ( ٕٗٓٓلقاىرة ، دار الفكر العربي ،  ا ٙطٔ،جالقياس والتقويـ في التربية البدنية والرياضية   محمد صبحي حاانيف -ٔ
 .ٕٔٚ-ٕٓٚص 

  القاىرة ، دار  والنفاية في المجاؿ الرياضي االختبارات الميارية  ر الديف رضواف صمحمد حاف عالوق ،محمد ن -ٕ
 . ٕٓٔ( صٜٚٛٔالكتاب الحديث ،

 مطاب   المجاؿ الرياضياالختبارات ومبادئ االحصاء في سيس ناجي عبد الجبار ، باطوياي احمد ياطوياي   - ٖ
 .ٖٖٙ( ص ٜٚٛٔالتعميـ العالي ،

 . ٖٔ( صٜٕٓٓ  عماف ، دار الوراؽ ،  االختبارات والتكتيؾ في كرة القدـموفؽ ااعد محمود    -ٗ
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 : األسس العممية لالختبارات 3-4

 ثبات االختبارات : 3-4-1

عػػػػػػادة تطبيقػػػػػػويقػػػػػػة  تطبيػػػػػػؽ االختبػػػػػػار طر  اعتمػػػػػػادتػػػػػػـ      ( صيجػػػػػػاد الثبػػػػػػات وسػػػػػػد تػػػػػػـ التطبيػػػػػػؽ االوؿ  وا 
العبػػػػػػا مػػػػػػف نػػػػػػادق  (ٕٓعمػػػػػػى عينػػػػػػة سواميػػػػػػا   ٖٕٔٓ/ ٗ/  ٖولغايػػػػػػة   ٖ/ٕٚلمفتػػػػػػرة مػػػػػػف  لالختبػػػػػػارات

تطبيػػػػػػؽ  بأعػػػػػػاده ٖٕٔٓ/   ٗ/ٗٔولغايػػػػػة  ٗ/ ٚولمفتػػػػػرة مػػػػػػف سػػػػػاـ الباحػػػػػػث ، ثػػػػػػـ المصػػػػػافي لكػػػػػػرة القػػػػػدـ 
يجػػػػػاد التطبيػػػػػؽ الثػػػػػاني لمثبػػػػػات حيػػػػػث إلغػػػػػرض  نفاػػػػػيا وتحػػػػػت الظػػػػػروؼلعينػػػػػة ااالختبػػػػػارات عمػػػػػى نفػػػػػس 

ف شػػػػػػػػروط إذ "لالختبػػػػػػػارات كافػػػػػػػة إ( فمػػػػػػػا فػػػػػػػوؽ كمعامػػػػػػػؿ ثبػػػػػػػات  ٓٚ,ٓتػػػػػػػـ اعتمػػػػػػػاد درجػػػػػػػة االرتبػػػػػػػاط  
 . ( ٔ  ف  تكوف ذات معامؿ ثبات مرتف "يجبأ المتغيرات المرشحة لمتحميؿ العاممي

 صدق االختبارات : 3-4-2

 في ايجاد الصدؽ طريقتيف ىما :أعتمد الباحث     

الصػػػػػػػدؽ الظػػػػػػػاىرق : تػػػػػػػـ ايجػػػػػػػاد الصػػػػػػػدؽ الظػػػػػػػاىرق لالختبػػػػػػػارات بعرضػػػػػػػيا عمػػػػػػػى الاػػػػػػػادة ذوق  - أ
 االختصاص كما ورد ذكره اابقا  .

يجػػػػػاد الجػػػػػذر التربيعػػػػػي إيجػػػػػاد الصػػػػػدؽ الػػػػػذاتي لالختبػػػػػارات مػػػػػف خػػػػػالؿ إتػػػػػـ الصػػػػػدؽ الػػػػػذاتي :  -ب    
 ( يبيف ذلؾ .ٔوالجدوؿ  ,  (2)" ت           الثبا     ذ" اف الصدؽ الذاتي =إلمثبات  

 موضوعية االختبارات : 3-4-3

. ( 3) *يف المحكمػػػػػػػيفػػػػػػػػػػػػاؽ بػػػػػػػػػة االتفػالؿ درجػػػػػػػػوتػػػػػػػـ الحصػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى موضػػػػػػػوعية االختبػػػػػػػارات مػػػػػػػف خػػػػػػػ
 ( يبيف ذلؾٔ،والجدوؿ 

                                                           
 القاىرة ،دار الفكر العربي  ٔ،ط س في التربية البدنيةيبناء وتقنيف االختبارات والمقاي طرؽمحمد صبحي حاانيف ،  -ٔ
 .ٓٓٔ(ص ٕٜٛٔ،

 ٜٜٜٔر العربي ، القاىرة ،دار الفك ٔط المعامالت العممية والعممية بيف النظرية والتطبيؽ  مصطفى حايف باىي  ٕ-
 . ٗٙ(ص

 
 . ٜٙٔ( صٕٔٓٓ  القاىرة ، مركز الكتاب لمنشر ، القياس واالختبار في التربية الرياضيةليمى الايد فرحات    - ٖ
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 ة رياضية بكالوريوس تربي -زامل مجيد صبار   *
 بكالوريوس تربية رياضية -انور جاسم زيدان     
 

 وحدة القٌاس االختبارات

الٌجاد  القٌاس االول

 الثبات

القٌاس الثانً الٌجاد 

 الثبات
 مل الثباتمعا

معامل 

الصدق 

 الذاتً

معامل 

الموضوعٌ

 ع± ¯س ع± ¯س ة

 1,95 1,978 1,915 1,413 3,864 1,394 3,951 ثا م من البدء العالي         31

 1,92 1,951 1,914 1,354 5,123 1,218 5,157 ثا م من البدء العالي41

 م من البدء العالي51
 1,323 6,414 ثا

6,491 

 
1,311 1,771 1,877 1,92 

 1,96 1,844 1,714 2,817 37,751 2,433 41,151 تكرار  ثا 15في المكان في يالجر 

 1,92 1,965 1,933 3,134 43,951 2,981 46,411 سم القفز العمودي من الثبات 

 1,98 1,942 1,889 12,615 284,55 9,721 291,811 المتر واجزائه الوثب الجانبي من الثبات 

دي بطريقة القفز العمو 
 سارجنت

 1,96 1,934 1,874 2,425 36,751 2,483 39,211 سم

 1,95 1,977 1,955 6,431 227,911 6,541 226,951 المتر واجزائه الوثب العريض من الثبات 

الوثب  العمودي المتكرر حتى 
 التعب 

 1,98 1,913 1,834 2,981 26,951 2,741 29,611 تكرار

تين ثني ومد الرجمين من الركب
 من القفز حتى استفاذ الجهد 

 1,92 1,971 1,942 3,385 28,251 3,311 31,711 تكرار

 1,93 1,933 1,872 1,619 34,634 1,644 34,622 ثا م مرتد  181ركض 

 1,89 1,911 1,831 1,188 63,519 1,996 63,391 ثا م 311ركض 

 1,87 1,956 1,915 1,128 24,441 1,897 24,186 ثا بارو ثالث دورات متتالية 

 1,89 1,976 1,953 1,464 11,191 1,323 11,112 ثا 11× 4الجري المكوكي 
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 (1جدول) 

 معامالت الثبات والصدق الذاتي والموضوعية الختبارات المياقة البدنية الخاصة المرشحة لمتحميل العاممي

 :  الرئيسيةالتجربة  -4

لعػػػػػػاممي ( اػػػػػػس العمميػػػػػػة لالختبػػػػػػارات  صػػػػػػالحية االختبػػػػػػارات المرشػػػػػػحة لمتحميػػػػػػؿ اسمػػػػػػف ا التأكػػػػػػدبعػػػػػػد   
 اجريػػػػػػػػػػػػػت,  ٖٕٔٓ/   ٙ/  ٘ٔولغايػػػػػػػػػػػػػة  ٖٕٔٓ/   ٗ/ٜٔولمفتػػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػػف  بأجرائيػػػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػػػث 

 1,91 1,945 1,894 1,527 15,111 1,479 14,972 ثا اختبار جري الرشاقة 

 1,91 1,912 1,815 1,517 8,751 1,361 8,811 تكرار ثا( 11)الخطوة الجانبية 

 1,92 1,911 1,829 3,176 31,911 1,877 31,511 سم اطالة مد الجذع 

 1,96 1,971 1,994 3,691 29,611 3,615 3,811 تكرار الممس السفمي الجانبي 

ثني الجذع امام اسفل من 
 الوقوف 

 1,94 1,998 1,997 2,323 13,851 2,468 14,911 سم

 1,89 1,881 1,776 1,272 3,476 1,218 3,321 الدقيقة واجزائها  م1111ركض 

 1,87 1,942 1,789 1,196 6,473 1,132 6,319 الدقيقة واجزائها م 1511ركض 

 1,91 1,939 1,779 1,314 8,366 1,217 8,218 الدقيقة واجزائها م2111ركض 

 1,98 1,849 1,722 1,191 11,334 1,161 11,263 الدقيقة واجزائها م 2414ركض

ثالث  وثبات بالقدمين من 
 الثبات

 1,89 1,919 1,828 1,731 6,746 1,162 6,629 المتر واجزائه

الحجل القصى مسافة خالل 
 ثا 11

 1,91 1,976 1,953 1,475 49,384 1,644 49,144 المتر واجزائه

القفز الجانبي من فوق 
 ثا 11سم لمدة 31مسطبة 

 1,89 1,844 1,714 1,685 15 1,136 16,651 تكرار

البعد مسافة لكل  ثالث حجالت
 رجل عمى حدة 

 1,91 1,927 1,861 1,385 6,564 1,278 6,411 واجزائهالمتر 
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االختبػػػػػػارات البدنيػػػػػػة فػػػػػػي توسيػػػػػػت يػػػػػػومي واحػػػػػػد وىػػػػػػو الاػػػػػػاعة  الثانيػػػػػػة بعػػػػػػد الظيػػػػػػر( حيػػػػػػث تػػػػػػـ اجػػػػػػراء 
 االختبارات البدنية وحاب التاماؿ الزمني صجرائيا والمحدد مف سبؿ الاادة ذوق االختصاص

 االحصائية :الوسائل 

وسػػػػػػػػد  حممػػػػػػػػت  البيانػػػػػػػػات احصػػػػػػػػائيا  بااػػػػػػػػتخداـ  ااػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػث عػػػػػػػػدد مػػػػػػػػف الواػػػػػػػػائؿ االحصػػػػػػػػائية  
 التحميؿ العاممي بطريقة المكونات اساااية .

 لمتوصؿ إلى نتائج البحث .( spss  وااتخدـ النظاـ االحصائي 

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها : -4

 خاصة لالعبي كرة القدم :بطارية المياقة البدنية ال 4-1

 الوصف االحصائي الختبارات المياقة البدنية الخاصة لالعبي كرة القدم : 4-1-1

ذ يجػػػػػػب اف إ(" ٔ ±ف جميػػػػػػ  سػػػػػػيـ معامػػػػػػؿ االلتػػػػػػواء تتػػػػػػراوح مػػػػػػا بػػػػػػيف أ(  ٕيتبػػػػػػيف مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿ        
ي ماػػػػتوع تكػػػػوف جميػػػػ  االختبػػػػارات المرشػػػػحة فػػػػي ماػػػػتوع واحػػػػد مػػػػف الصػػػػعوبة فاالختالفػػػػات الكبيػػػػرة فػػػػ

ف جميػػػػػ  سػػػػػيـ أيضػػػػػا  أونالحػػػػػظ  ، ( ٔ   صػػػػػعوبة االختبػػػػػارات المرشػػػػػحة يقمػػػػػؿ مػػػػػف االرتبػػػػػاط فيمػػػػػا بينيػػػػػا "
 ياػرا  عمػػػػػػى مالئمتػػػػػػػواػػػػػػاط الحاػػػػػػابية تتجػػػػػػاوز االنحرافػػػػػػات المعياريػػػػػػة لالختبػػػػػػارات ممػػػػػػا يمنحنػػػػػػا مؤشػػػػػػسا

 لمتحميؿ . وكذلؾ صالحيتيا لإلدخاؿ في المصفوفة االرتباطية المعدة ،عينة البحثسفراد 

 مصفوفة االرتباطات البينية الختبارات المياقة البدنية الخاصة لالعبي كرة القدم : 4-1-2

ااػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث معادلػػػػػػػة االرتبػػػػػػاط الباػػػػػػػيط لبيراػػػػػػوف لحاػػػػػػاب معػػػػػػػامالت االرتباطػػػػػػات البينيػػػػػػػة        
لمداللػػػػػػة  ( ماػػػػػػتوع٘ٓ,ٓ( ،  ٔٓ,ٓبػػػػػػيف االختبػػػػػػارات المرشػػػػػػحة لمتحميػػػػػػؿ العػػػػػػاممي وسػػػػػػد اتخػػػػػػذ الباحػػػػػػث  

ف معامػػػػػػؿ االرتبػػػػػػاط يصػػػػػػبح إ( العبػػػػػػا  فػػػػػػ ٓٛف العينػػػػػػة ىػػػػػػي  أ االحصػػػػػػائية لمعػػػػػػامالت االرتبػػػػػػاط ، وبمػػػػػػا
( عمػػػػػػػى التػػػػػػوالي عنػػػػػػػد درجػػػػػػػة حريػػػػػػػة ٕٚٔ,ٓ( ،  ٖٕٛ,ٓو تزيػػػػػػد عػػػػػػػف  أكانػػػػػػت سيمتػػػػػػػو تاػػػػػػػاوق  إذاداال  

                                                           
 .ٕٕٗ( صٜٚٙٔ القاىرة ، دار المعارؼ ،  التحميؿ العامميعماد الديف محمد امطاف    -ٔ
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بدنيػػػػػػػة ( الػػػػػػػذق يبػػػػػػػيف مصػػػػػػػفوفة االرتباطػػػػػػػات البينيػػػػػػػة الختبػػػػػػػارات المياسػػػػػػػة الٛ، ومػػػػػػػف الجػػػػػػػدوؿ  (1)(ٛٚ 
 الخاصة لالعبي كرة القدـ نالحظ ما يمي :

( ارتباطػػػػػػا لػػػػػػـ تحاػػػػػػب الخاليػػػػػػا القطريػػػػػػة منيػػػػػػا ٖٔ٘بمػػػػػػع عػػػػػػدد االرتباطػػػػػػات البينيػػػػػػة فػػػػػػي المصػػػػػػفوفة   -
 االب . ا  ( ارتباطٛٗٔموجب و  ا  ( ارتباطٖٕٓ 

( ٘٘( ارتباطػػػػػػػا  منيػػػػػػػا  ٘ٔٔ(   ٔٓ,ٓ  ≤بمغػػػػػػػت االرتباطػػػػػػػات الدالػػػػػػػة معنويػػػػػػػا  عنػػػػػػػد ماػػػػػػػتوع داللػػػػػػػة  -
 ( ارتباطا  معنويا  االبا  .ٓٙارتباطا  معنويا  موجبا  و 

( ارتباطػػػػػػا  ٕٕ( ارتباطػػػػػػا  منيػػػػػػا  ٖ٘  (٘ٓ,ٓ  بمغػػػػػت االرتباطػػػػػػات الدالػػػػػػة معنويػػػػػػا  عنػػػػػػد ماػػػػػػتوع داللػػػػػػة -
 .( يبيف ذلؾ  ٖوجدوؿ   ( ارتباطا  معنويا  االبا  ٖٔمعنويا  موجبا  و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بحوثوااتخدامات الحااوب في  اصحصائيةالتطبيقات ياايف محمد التكريتي ، حاف محمد عبد العبيدق     ودي -ٔ

 . ٖٕٛ( صٜٜٜٔ  جامعة الموصؿ ، دار الكتب لمطباعة والنشر ،  ٕ، ط التربية الرياضية
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 ( 2جدول ) 

حرافات المعيارية والمنوال ومعامل االلتواء الختبارات المياقة البدنية الخاصة لالعبي كرة وساط الحسابية واالنأل ا 
 .يالقدم المرشحة لمتحميل العامم

 المؤشرات االحصائية ت

 االختبارات

الوسط  وحدة القياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  المنوال
 االلتواء

 1,345 4,21 1,449 4,145 ثا م من البدء العالي         31 1

 1,193 5,11 1,245 5,123 ثا م من البدء العالي41 2

 1,816 6,31 1,348 6,584 ثا م من البدء العالي51 3

 1,416 41 2,532 41,131 تكرار ثا 15الجري في المكان في 4

 1,173 45,81 2,881 46,311 سم القفز العمودي من الثبات  5

 1,119 287 19,327 289,311 اجزائه . وم الوثب الجانبي من الثبات  6

 1,348 38.5 3,212 39,621 سم القز العمودي بطريقة سارجنت 7

 1,243 231 7,191 231,751 اجزائه. و م الوثب العريض من الثبات  8

 1,588 28 2,836 29,671 تكرار الوثب  العمودي المتكرر حتى التعب  9

لقفز ثني ومد الرجمين من الركبتين من ا 11
 حتى استفاذ الجهد 

 تكرار
29,561 3,112 27 1,822 

 1,899 33.71 1,813 34,422 ثا م مرتد  181ركض  11

 1,514 62.81 1,254 63,445 ثا م 311ركض  12

 1,158 23.61 1,784 23,724 ثا بارو ثالث دورات متتالية  13

 1,516 11,91 1,468 11,137 ثا 11× 4الجري المكوكي  14

 1,511 14,83 1,438 15,154 ثا تبار جري الرشاقة اخ 15



         _ سادساجمللد ال _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

   5102 _ د األولالعد

 

 

112 

 1,431 8 1,413 8,611 تكرار ( ثواني11)الخطوة الجانبية  16

 1,959 29 1,793 31,721 سم اطالة مد الجذع  17

 1,587 28 3,713 31,181 تكرار الممس السفمي الجانبي  18

 1,437 14 2,411 15,151 سم ثني الجذع امام اسفل من الوقوف  19

 1,817 3,21 1,444 3,563 د. واجزائها م1111ركض  21

 1,888 6,21 1,135 6,321 د. واجزائها م 1511ركض  21

 1,326 7,95 1,368 8,171 د. واجزائها م2111ركض  22

 1,712 11,11 1,239 11,268 د. واجزائها م2414ركض  23

 1,917 6,51 1,194 6,678 اجزائه . وم ثالث  وثبات بالقدمين من الثبات 24

 1,731 47,71 1,769 48,992 اجزائه . وم ثا 11الحجل القصى مسافة خالل  25

سم 31ن فوق مسطبة مالقفز الجانبي  26
 ثا 11لمدة 

 تكرار
16,621 1,118 16 1,559 

 

 ( 3جدول ) 

 مصفوفة االرتباطات البٌنٌة الختبارات اللٌاقة البدنٌة الخاصة
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 1 2 3 4 5 6 2 2 1 10 11 12 13 14 15 16 12 12 11 20 21 22 23 24 25 26 22 

1 1.000                           

2 0.555 1.000                          

3 0.485 0.584 1.000                         

4 0.521 0.662 0.453 1.000                        

5 -0.377 -0.225 0.014 0.070 1.000                       

6 -0.365 -0.178 -0.317 -0.268 0.456 1.000                      

2 -0.488 -0.447 -0.072 0.001 0.885 0.261 1.000                     

2 0.051 0.231 0.073 -0.027 0.350 0.522 0.186 1.000                    

1 -0.019 -0.043 -0.276 -0.141 -0.241 0.016 -0.286 0.137 1.000                   

10 -0.146 -0.194 -0.265 -0.104 0.076 -0.021 0.014 -0.173 0.306 1.000                  

11 -0.175 -0.265 0.057 0.388 0.400 0.012 0.538 -0.266 -0.457 -0.167 1.000                 

12 0.085 0.126 0.234 0.112 -0.014 0.032 0.058 0.141 -0.340 -0.480 0.251 1.000                

13 -0.216 -0.196 -0.420 -0.476 -0.101 0.267 -0.144 0.507 0.331 -0.002 -0.401 -0.017 1.000               

14 0.516 0.567 0.572 0.388 -0.236 -0.280 -0.266 0.005 -0.184 -0.424 -0.056 0.379 -0.429 1.000              

15 -0.529 -0.581 -0.601 -0.400 0.207 0.313 0.240 -0.004 0.192 0.424 0.081 -0.381 0.451 -0.538 1.000             

16 0.595 0.665 0.324 0.346 -0.337 -0.288 -0.400 0.014 -0.155 -0.401 -0.213 0.337 -0.388 0.874 -0.652 1.000            

12 0.654 0.588 0.788 0.747 -0.259 -0.305 -0.368 0.095 -0.153 -0.236 -0.092 0.171 -0.375 0.623 -0.629 0.701 1.000           

12 0.042 -0.001 0.284 0.274 0.188 -0.350 0.249 -0.567 -0.470 -0.002 0.436 0.044 -0.670 0.275 -0.291 0.193 0.130 1.000          

11 -0.113 -0.197 0.053 0.177 0.147 -0.267 0.243 -0.581 -0.395 0.134 0.495 -0.070 -0.615 0.125 -0.119 0.026 -0.049 0.805 1.000         

20 0.487 0.336 0.300 0.299 -0.578 -0.467 -0.544 -0.398 -0.055 -0.017 -0.007 0.003 -0.225 0.381 -0.324 0.404 0.428 0.212 0.219 1.000        

21 0.270 0.097 0.113 0.219 -0.463 -0.405 -0.387 -0.436 -0.024 0.074 0.129 -0.057 -0.205 0.232 -0.165 0.209 0.207 0.197 0.268 0.687 1.000       
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 ( ٛٚ(  ودرجة حرية   ٘ٓ.ٓ  ≥( عند ماتوع  ٕٚٔ.ٓسيمة  ر( الجدولية  

 ( ٛٚ(  ودرجة حرية   ٔٓ.ٓ  ≥( عند ماتوع  ٖٕٛ.ٓسيمة  ر( الجدولية  

 

 

 

22 0.223 0.074 0.071 0.204 -0.394 -0.315 -0.339 -0.323 0.005 0.057 0.142 -0.044 -0.166 0.238 -0.170 0.204 0.171 0.135 0.224 0.764 0.766 1.000      

23 0.730 0.727 0.454 0.249 -0.601 -0.326 -0.746 -0.061 0.121 0.117 -0.500 -0.216 -0.055 0.440 -0.428 0.600 0.658 -0.034 -0.129 0.549 0.327 0.285 1.000     

24 -0.038 -0.021 -0.006 -0.045 0.097 -0.051 0.101 0.049 -0.016 -0.043 0.014 0.041 0.047 -0.003 -0.027 -0.019 -0.078 0.074 0.068 -0.126 -0.135 -0.121 -0.055 1.000    

25 0.251 0.254 0.014 -0.086 -0.343 0.100 -0.422 0.306 0.232 -0.119 -0.310 0.057 0.399 0.054 -0.042 0.116 0.140 -0.398 -0.413 0.116 0.039 0.075 0.343 0.008 1.000   

26 -0.016 -0.029 -0.022 0.022 0.037 -0.054 0.055 0.042 0.029 0.056 0.002 -0.073 0.013 -0.029 0.032 -0.028 0.026 0.001 0.027 -0.012 -0.022 -0.027 0.022 0.160 -0.124 1.000  

22 -0.336 -0.240 -0.286 -0.404 0.125 0.118 0.128 0.048 0.094 -0.034 -0.174 0.018 0.144 -0.150 0.174 -0.165 -0.301 -0.052 -0.045 -0.220 -0.213 -0.186 -0.156 0.014 0.040 -0.182 1.000 



         _ سادساجمللد ال _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

   5102 _ د األولالعد

 

 

115 

 التحميل العاممي الختبارات المياقة البدنية الخاصة لالعبي كرة القدم : 1-3-ٗ

 تجمع لمعوامل :الجذور الكامنة ونسب التباين والتباين الم 4-1-3-1

و تزيػػػػػد عػػػػػف الواحػػػػػد صػػػػػحيح بمػػػػػع أف سػػػػػيـ الجػػػػػذور الكامنػػػػػة التػػػػي تاػػػػػاوق أ( يتبػػػػػيف ٗمػػػػف الجػػػػػدوؿ       
 (1   ( " وىػػػػػذا يعطػػػػػي مؤشػػػػػرا  عمػػػػػى عػػػػػدد العوامػػػػػؿ الماتخمصػػػػػة المقبولػػػػػة فػػػػػي ىػػػػػذه الدرااػػػػػة "ٚعػػػػػددىا  

وحػػػػػػػػت مػػػػػػػػا بػػػػػػػػيف ( وناػػػػػػػػبة التبػػػػػػػػايف ترا ٔٗ٘,ٕٔوبمػػػػػػػػع مجمػػػػػػػػوع الجػػػػػػػػذور الكامنػػػػػػػػة لمعوامػػػػػػػػؿ المقبولػػػػػػػػة  
% ( مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػيـ التبػػػػػػػػػػػايف الػػػػػػػػػػػذق يمثػػػػػػػػػػػؿ   ٗ٘ٗ,٘ٛ( وفاػػػػػػػػػػػرت مػػػػػػػػػػػا سيمتػػػػػػػػػػػو   ٘ٚٙ,٘ – ٓٔٗ,ٛٔ 

ٔٓٓ.)% 

 (  4جدول )   

 قيم الجذور الكامنة ونسبة التباين والتباين المتجمع لمعوامل

 التباين المتجمع نسبة التباين قيم الجذور الكامنة العوامل

1 4,971 18,411 15,381 

2 4,367 16,176 34,536 

3 3,256 12,158 46,644 

4 3,163 11,714 58,358 

5 2,911 11,741 69,198 

6 2,884 11,681 79,779 

7 1,532 5,675 85,454 

ٛ ٓ,ٜٔ٘ ٖ,ٖٜٓ ٛ٘,٘ٛٔ 

ٜ ٓ,ٚٙ٘ ٕ,ٖٕٛ ٛٛ,ٖٗٔ 

ٔٓ ٓ,ٕٚٓ ٕ,ٙٙٛ ٜٔ,ٓٛٔ 

                                                           
 . ٙ٘(ص ٕٕٓٓ، القاىرة ،مركز الكتاب لمنشر ، التطبيؽ -التحميؿ العاممي النظريةمصطفى حايف باىي واخروف    -ٔ
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ٔٔ ٓ,ٙٔٛ ٕ,ٕٛ ٜٖ,ٖٜٙ 

ٕٔ ٓ,٘ٓٗ ٔ,ٛٙ٘ ٜ٘,ٕٖٗ 

ٖٔ ٓ,ٖٚٔ ٔ,ٖٚٗ ٜٙ,ٙٓٚ 

ٔٗ ٓ,ٕٙٔ ٓ,ٜٙٚ ٜٚ,ٖ٘ٚ 

ٔ٘ ٓ,ٜٔٚ ٓ,ٖٙٙ ٜٛ,ٕٖٙ 

ٔٙ ٓ,ٖٔٔ ٓ,ٗٛٙ ٜٛ,ٕٚٔ 

ٔٚ ٓ,ٓٛٙ ٓ,ٖٜٔ ٜٜ,ٓٗٓ 

ٔٛ ٓ,ٓٙٙ ٓ,ٕٗٗ ٜٜ,ٕٛٗ 

ٜٔ ٓ,ٜٓ٘ ٓ,ٕٜٔ ٜٜ,٘ٓٗ 

ٕٓ ٓ,ٕٓٗ ٓ,ٔ٘ٗ ٜٜ,ٙ٘ٛ 

ٕٔ ٓ,ٖٖٓ ٓ,ٕٔٔ ٜٜ,ٚٚٛ 

ٕٕ ٓ,ٓٔٛ ٓ,ٓٙٚ ٜٜ,ٛٗٙ 

ٕٖ ٓ,ٓٔٙ ٓ,ٜٓ٘ ٜٜ,ٜٓ٘ 

ٕٗ ٓ,ٓٔٔ ٓ,ٖٜٓ ٜٜ,ٜٗٗ 

ٕ٘ ٓ,ٓٓٚ ٓ,ٕٓ٘ ٜٜ,ٜٜٙ 

ٕٙ ٓ,ٓٓٙ ٓ,ٕٓٔ ٜٜ,ٜٜٓ 

ٕٚ ٓ,ٖٓٓ ٓ,ٓٔٓ ٔٓٓ,ٓٓٓ 

الحل األولي لمصفوفة العوامل الختبارات المياقة البدنية الخاصة لالعبي كرة  1-3-2-ٗ
 القدم ) قبل التدوير(

تػػػػػػػػـ تحميػػػػػػػػػؿ مصػػػػػػػػػفوفة االرتباطػػػػػػػػػات تحمػػػػػػػػػيال  عامميػػػػػػػػػا  بااػػػػػػػػػتخداـ طريقػػػػػػػػػة المكونػػػػػػػػػات االاااػػػػػػػػػية        
فضػػػػػػؿ الطرائػػػػػػؽ الماػػػػػػتخدمة فػػػػػػي التحميػػػػػػؿ العػػػػػػاممي وتمتػػػػػػاز بقبوليػػػػػػا لمحػػػػػػؾ أمنج والتػػػػػػي تعػػػػػػد مػػػػػػف ليػػػػػػوت
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مػػػػػػاف( وىػػػػػػو محػػػػػػؾ يوسػػػػػػؼ ااػػػػػػتخالص العوامػػػػػػؿ التػػػػػػي يقػػػػػػؿ جػػػػػػذرىا تىنػػػػػػرق كػػػػػػايزر والػػػػػػذق استرحػػػػػػو  جو 
 .( 1) الكامف عف الواحد الصحيح 

ي نتػػػػػػائج تعػػػػػػد وىػػػػػػ ،لػػػػػػى اػػػػػػبعة عوامػػػػػػؿإف التحميػػػػػػؿ العػػػػػػاممي سػػػػػػد خمػػػػػػص أ( يبػػػػػػيف بػػػػػػ ٘ والجػػػػػػدوؿ       
لػػػػى إخػػػػر تػػػػؤدق بنػػػػا ألػػػػى إف الحمػػػػوؿ المباشػػػػرة التػػػػي نتوصػػػػؿ الييػػػػا مػػػػف تحميػػػػؿ أحمػػػػوال  مباشػػػػرة ، وبمػػػػا " 

ف معػػػػػػالـ التركيػػػػػػب العػػػػػػاممي أوبمػػػػػػا ، ( 2) "عوامػػػػػػؿ  معينػػػػػػة سػػػػػػد تختمػػػػػػؼ بػػػػػػاختالؼ الطريقػػػػػػة الماػػػػػػتخدمة
  متعامد لمعوامؿ .طار النظرق لذا اوؼ يقـو الباحث بأجراء التدوير السالبايط لـ تقترب مف ا

 (  5جدول )  

 لالعبي كرة القدم ) قبل التدوير( مصفوفة العوامل الختبارات المياقة البدنية الخاصة

 المتغيرات
العامل 
 االول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع

العامل 
 الخامس

العامل 
 السادس

العامل 
 السابع

 الشيوع

1 0,871 0,212- 0,143 0,294 0,135 0,010- 0,195- 0,966 

2 0,819 0,270- 0,337 0,290 0,036 0,069- 0,063- 0,952 

3 0,791 0,138 0,411 0,297 0,110 0,054- 0,130- 0,934 

4 0,652 0,289 0,239 0,409 0,372 0,021- 0,129- 0,888 

5 0,476- 0,455 0,521 0,295 0,134 0,102- 0,268 0,892 

6 0,497- 0,179- 0,381 0,002- 0,222 0,201- 0,370 0,651 

7 0,530- 0,594 0,407 0,145 0,136 0,020- 0,159 0,864 

8 0,168- 0,491- 0,642 0,081 0,249 0,008 0,334 0,542 

                                                           
، منشور بحثمحمد نصر الديف رضواف   عامؿ الدرجات العميا في القدرة الحركية في مجاؿ التربية الرياضية   -ٔ

 .  ٙٙٔ( صٜٓٛٔمجمة درااات وبحوث ، المجمد الثالث ، العدد االوؿ ،االاكندرية ، 
 . ٕٛٔ( ص ٜٓٛٔ،  القاىرة ، دار الفكر العربي    التحميؿ العاممي في العمـو الاموكيةصفوت فرج  -ٕ
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9 0,154- 0,574- 0,249- 0,191 0,084- 0,042 0,099 0,471 

10 0,267- 0,056- 0,536- 0,724 0,149- 0,106- 0,188 0,956 

11 0,083- 0.769 0,073 0,065- 0,456 0,013 0,111- 1,242 

12 0,215 0,141 0,521 0,731- 0,196 0,098 0,190- 0,957 

13 0,439- 0,691- 0,014 0,152- 0,218 0,136 0,084- 0,767 

14 0,778 0,093 0,258 0,267- 0,246- 0,003- 0,321 0,916 

15 0,776- 0,103- 0,305- 0,231 0,297 0,017- 0,279- 0,927 

16 0,830 0,048- 0,242 0,222- 0,304- 0,008- 0,267 0,963 

17 0,884 0,077- 0,277 0,248 0,080 0,039- 0,067- 1,414 

18 0,270 0,821 0,116- 0,043 0,288- 0,035- 0,062- 0,852 

19 0,118 0,820 0,290- 0,035 0,215- 0,015- 0,005 0,819 

20 0,693 0,024 0,598- 0,178- 0,258 0,003- 0,116 0,950 

21 0,497 0,125 0,698- 0,200- 0,363 0,009- 0,186 0,957 

22 0,453 0,097 0,648- 0,226- 0,413 0,018- 0,291 0,942 

23 0,729 0,445- 0,207- 0,205 0,212- 0,022- 0,005 0,859 

24 0,068- 0,139- 0,131 0,012 0,046 0,330- 0,389 0,472 

25 0,006- 0,045 0,033- 0,102- 0,301 0,061- 0,469- 0,766 

26 0,043- 0,022 0,039 0,099 0,009 0,140- 0,816 0,695 

27 0,347- 0,111- 0,004- 0,234- 0,216- 0,005- 0,485 0,463 
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بعد  )الختبارات المياقة البدنية الخاصة لالعبي كرة القدم الحل النهائي لمصفوفة العوامل 4-1-3-3
 :(التدوير 

ظيػػػػػػار العوامػػػػػػؿ إجػػػػػػؿ أيجػػػػػػاد العالسػػػػػػة بػػػػػػيف االختبػػػػػػارات مػػػػػػف إف اليػػػػػػدؼ مػػػػػػف التحميػػػػػػؿ العػػػػػػاممي ىػػػػػػو إ
ف مصػػػػفوفة إاااػػػػيا  فػػػػأف تفاػػػػير النتػػػػائج الماتخمصػػػػة يعػػػػد ىػػػػدفا  أالكامنػػػػة وراء ىػػػػذه العالسػػػػات ، و بمػػػػا 

ف تكػػػػػوف معامالتيػػػػػا اػػػػػيمة التفاػػػػػير وذات داللػػػػػة أالعوامػػػػػؿ التػػػػػي يعتمػػػػػد عمييػػػػػا فػػػػػي ىػػػػػذا التفاػػػػػير ال بػػػػػد 
ىميػػػػػػػة التػػػػػػػدوير  لمحصػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػى التركيػػػػػػػب الباػػػػػػػيط لمصػػػػػػػفوفة العوامػػػػػػػؿ تػػػػػػػأتي أمعنويػػػػػػػة ، ومػػػػػػػف ىنػػػػػػػا 

باالعتمػػػػػػاد  وليػػػػػػةسسػػػػػػاـ الباحػػػػػػث بػػػػػػأجراء التػػػػػػدوير المتعامػػػػػػد لمصػػػػػػفوفة العوامػػػػػػؿ ا، لػػػػػػذا ( 1  الماتخمصػػػػػػة 
 مثؿ لمدرااة الحالية .سلى الحؿ اإعمى التدوير المتعامد بطريقة تعظيـ التبايف لموصوؿ 

عػػػػػػادة توزيػػػػػػ  إفػػػػػػي العوامػػػػػػؿ نتيجػػػػػػة  لالختبػػػػػػارات ( نالحػػػػػػظ التغيػػػػػػر فػػػػػػي التشػػػػػػبعات ٙومػػػػػػف جػػػػػػدوؿ    
رت مػػػػػف فاػػػػػ لػػػػػذقالتبػػػػػايف الكمػػػػػي ا بػػػػػأف( عوامػػػػػؿ ، عممػػػػػا   ٚذ نػػػػػتج عػػػػػف التحميػػػػػؿ   إالتبػػػػػايف المشػػػػػترؾ ، 

 ( .ٗ٘ٗ,٘ٛسبؿ مجموعة العوامؿ ىو  

 وسد تـ مراعاة الشروط االتية في تفاير العوامؿ وتحديد ىويتيا :    

( التػػػػػػػػػي تتضػػػػػػػػػمف االستصػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػي الوصػػػػػػػػػؼ العػػػػػػػػػاممي THurestoneتعميمػػػػػػػػػات ثراػػػػػػػػػتوف   إتبػػػػػػػػػاع -
 والنواحي الفريدة، واختالؼ تشبعات العوامؿ والتفايرات التي ليا معنى .

( التػػػػي تتضػػػػمف تقبػػػػؿ العوامػػػػؿ التػػػػي تتفػػػػؽ مػػػػ  الحقػػػػائؽ المعروفػػػػة ، Cattleيمػػػػات كاتيػػػػؿ  اتبػػػػاع تعم -
 الاابقة . الايكولوجية العامة لمتوزيعات العامميةو العوامؿ الماتخمصة في درااات اابقة ، و 

سػػػػػؿ و يعتمػػػػػد تفاػػػػػير العوامػػػػػؿ فػػػػػي سيقبػػػػػؿ العامػػػػػؿ الػػػػػذق يتشػػػػػب  عميػػػػػو ثالثػػػػػة اختبػػػػػارات  دالػػػػػة عمػػػػػى ا -
 .( ٘,ٓ ±و تزيد عف أااة عمى التشبعات التي تااوق ىذه الدر 

 ( 2)  . اعتماد مصفوفة العوامؿ بعد التدوير في تفاير النتائج -

                                                           
ممي م  تطبيؽ في مجاؿ التعميـ محااف صالح عبداهلل الطالب   مصفوفة التبايف المشترؾ واالرتباط في التحميؿ العا -ٔ

 . ٖٓ( ص ٖٜٜٔ،  ، راالة ماجاتير  ير منشورةكمية االدارة واالستصاد  ،العالي   جامعة الموصؿ
2

 . ٖٚٔمصدر ابؽ ذكره ، ص(   ٕٜٛٔمحمد صبحي حاانيف   -
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 ( 6جدول )

 (بعد التدوير  الختبارات المياقة البدنية الخاصة لالعبي كرة القدم ) مصفوفة العوامل

 العامل االول  المتغيرات
العامل 
 الثاني

 امل الرابعالع العامل الثالث
العامل 
 الخامس

 العامل السادس
العامل 
 السابع

 الشيوع

1 1,888 -1,116 1,239 1,131 -1,312 1,115 -1,119 1,966 

2 1,855 -1,184 1,395 -1,121 -1,165 -1,112 -1,155 1,952 

3 1,897 1,164 1,282 -1,131 -1,117 1,145 -1,125 1,934 

4 1,881 1,252 -1,118 1,161 1,128 1,177 1,121 1,888 

5 -1,129 1,239 -1,144 -1,358 1,827 -1,121 1,121 1,892 

6 -1,226 -1,384 -1,138 -1,172 1,633 -1,117 -1,143 1,651 

7 -1,158 1,375 -1,241 -1,296 1,732 1,118 1,172 1,864 

8 1,142 -1,384 1,153 -1,257 1,526 1,169 1,155 1,542 

9 -1,133 -1,478 -1,138 1,115 -1,185 -1,432 1,145 1,471 

11 -1,175 1,112 -1,254 1.151 1.116 1,934 1,113 1,956 

11 1,192 1,466 -1,377 1,211 1,413 1,751 1,125 1,242 

12 1,144 -1,139 1,193 -1,127 1,138 1,956 -1,118 1,957 

13 -1,282 -1,766 -1,291 -1,181 -1,156 1,141 1,171 1,767 

14 1,329 1,144 1,834 1,154 -1,177 1,248 1,117 1,916 

15 -1,355 -1,166 1,835 -1,174 1,193 -1,247 -1,131 1,927 

16 1,379 1,149 1,856 1,111 -1,192 1,188 -1,116 1,963 

17 1,178 1,691 1.381 1,187 -1,154 1,166 -1,126 1,414 

18 1,185 1,915 1,143 1,133 -1,143 1,143 1,114 1,852 
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 *الجذر الكامف           ** االىمية النابية لمعامؿ             *** نابة التبايف العاممي المفار

 تفسير العوامل المستخمصة لبطارية المياقة البدنية الخاصة : 4-1-4

 تفسير العامل االول : 4-1-4-1

بدنيػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػة المياسػػػػػػػػة ال اختبػػػػػػػػارات (  الػػػػػػػػذق يمثػػػػػػػػؿ الترتيػػػػػػػػب التنػػػػػػػػازلي لتشػػػػػػػػبعات ٙ  مػػػػػػػػف جػػػػػػػػدوؿ  
ف عػػػػدد االختبػػػػارات التػػػػي تشػػػػبعت عمػػػػى ىػػػػذا العامػػػػؿ بعػػػػد التػػػػدوير المتعامػػػػد ألالعبػػػػي كػػػػرة القػػػػدـ يتبػػػػيف 

( اختبػػػػػػػػػارات مثمػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػا ناػػػػػػػػػبتو ٗفػػػػػػػػػاكثر سػػػػػػػػػد بمغػػػػػػػػػت   (٘,ٓ ±وبطريقػػػػػػػػػة تعظػػػػػػػػػيـ التبػػػػػػػػػايف وبقيمػػػػػػػػػة 
كػػػػػػامف % ( مػػػػػػف المجمػػػػػػوع الكمػػػػػػي لالختبػػػػػػارات المرشػػػػػػحة لمتحميػػػػػػؿ العػػػػػػاممي ، وبمػػػػػػع الجػػػػػػذر الٗٔٔ,ٗٔ 

( والناػػػػػػػبة المئويػػػػػػػة لمتبػػػػػػػايف العػػػػػػػاممي المفاػػػػػػػر ليػػػػػػػذا ٖٛٚٓٚ,ٗليػػػػػػػذا العامػػػػػػػؿ بعػػػػػػػد التػػػػػػػدوير المتعامػػػػػػػد  
 %( .ٜٚٓٚ,ٙٔالعامؿ  

19 -1,175 1,886 1,126 1,157 -1,117 -1,144 1,127 1,819 

21 1,243 1,116 1,191 1,839 -1,371 -1,118 -1,148 1,951 

21 1,179 1,155 1,149 1,931 -1,238 -1,133 -1,144 1,957 

22 1,143 1,188 1,183 1.952 -1.129 -1.123 -1.144 1.942 

23 1,478 -1,211 1.423 1,184 -1,527 -1,318 -1,132 1,859 

24 -1,151 1,168 -1,113 -1,244 -1,141 1,115 1,611 1,472 

25 1,119 -1,617 1,133 1,176 -1,255 1,114 1,551 1,766 

26 -1,111 -1,118 1,146 1,167 1,111 -1,122 1,814 1,695 

27 -1,451 -1,122 1,111 -1,316 -1,175 1,114 -1,381 1,463 

* 4,37178 4,3674 3,255539 3,162788 2,89989 2,8839 1,5323 23,17271 

** 1,18923 1,18928 1,141198 1,137178 1,125684 1,1249918 1,66411  

*** 16,7197 16,6968 12,4461 12,19152 11,18647 11,12534 5,8581 85,913 
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ربعػػػػػة اختبػػػػارات مثمػػػػت جميعيػػػػػا االختبػػػػارات المرشػػػػحة عػػػػػف الاػػػػرعة االنتقاليػػػػة ، ومػػػػػف أولقػػػػد تشػػػػبعت    
و عامػػػػػؿ نقػػػػػي  ، وسػػػػػد حصػػػػػؿ نػػػػػأف جميػػػػػ  المتغيػػػػػرات سػػػػػد تشػػػػػبعت بصػػػػػورة موجبػػػػػة ، ويبػػػػػدو أالمالحػػػػػظ 

( ـ مػػػػػف البػػػػػدء ٖٓعمػػػػػى تشػػػػػب  يميػػػػػو اختبػػػػػار ركػػػػػض  أ( ـ مػػػػػف البػػػػػدء العػػػػػالي عمػػػػػى ٓ٘اختبػػػػػار ركػػػػػض  
( ـ مػػػػػف البػػػػػدء ٓٗ( ثانيػػػػػة ثػػػػػـ اختبػػػػػار ركػػػػػض  ٘ٔالعػػػػػالي يمييمػػػػػا اختبػػػػػار الجػػػػػرق فػػػػػي المكػػػػػاف لمػػػػػدة  

ميػػػػػ  االختبػػػػػارات الف ج ،ف نطمػػػػػؽ عمػػػػػى ىػػػػػذا العامػػػػػؿ عامػػػػػؿ   الاػػػػػرعة االنتقاليػػػػػة (أالعػػػػػالي ، ويمكػػػػػف 
 داء حركات متكررة لقط  ماافة معينة في اسؿ وست .أعمى ىذا العامؿ تتطمب 

ف الاػػػػػػرعة االنتقاليػػػػػػة مػػػػػػف عناصػػػػػػر المياسػػػػػػة البدنيػػػػػػة التػػػػػػي تتطمبيػػػػػػا الفعاليػػػػػػات أف مػػػػػػف المعػػػػػػروؼ إذ إ  
ابية داء حركػػػػػات متشػػػػػإنيػػػػػا " كفػػػػػاءة الفػػػػػرد فػػػػػي أذ تعػػػػػرؼ بإالرياضػػػػػية الجماعيػػػػػة ومنيػػػػػا لعبػػػػػة كػػػػػرة القػػػػػدـ 

الف  ،العػػػػػب كػػػػػرة القػػػػػدـ يحتػػػػػاج الػػػػػى ىػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػف الاػػػػػرعة"ف إأذ  ، ( 1  فػػػػػي اسصػػػػػر زمػػػػػف ممكػػػػػف " 
داء فػػػػػي ىػػػػػذه الفعاليػػػػػة يحتػػػػػاج الػػػػػى ىػػػػػذه الصػػػػػفة البدنيػػػػػة فالالعػػػػػب ال ياػػػػػتطي  االنتقػػػػػاؿ مػػػػػف سطبيعػػػػػة ا

 لػػػػػى أخػػػػػرع أو يحػػػػػاوؿ سطػػػػػ  الكػػػػػرة مػػػػػف المنػػػػػافس أو محاولػػػػػةإمكػػػػػاف الػػػػػى أخػػػػػر أو التحػػػػػوؿ مػػػػػف حالػػػػػة 
 .( 2)لـ يمتمؾ ىذه الصفة "  لى المرمى أو التيديؼ ماالوصوؿ إ

 3  ( وأاػػػػػماه عامػػػػؿ الاػػػػرعة االنتقاليػػػػػة ٜٜ٘ٔ،  محمػػػػد جااػػػػـويشػػػػبو ىػػػػذا العامػػػػػؿ مػػػػا حصػػػػؿ عميػػػػػو    

عمػػػػػػى العبػػػػػػي كػػػػػػرة  فػػػػػػي درااػػػػػػتيما (ٕٛٓٓ، ثػػػػػػيالـ يػػػػػػونس وعبػػػػػػد المػػػػػػنعـ.وكػػػػػػذلؾ مػػػػػػا حصػػػػػػؿ عميػػػػػػو   (

                                                           
ية ، دار الكتاب   االاكندر  ٜعصاـ عبد الخالؽ   التدريب الرياضي نظريات . تطبيقات ، طعصاـ عبد الخالؽ    -ٔ

 .  ٜٓٔص (  ٜٜٜٔلمنشر ، 
اهلل صييود العيااوق   تحديد معيار مرجعي لمتنبؤ باسداء الميارق بداللة القدرات البدنية والمتغيرات  محمد عبد -ٕ

تربية ، جامعة البصرة ، كمية ال راالة ماجاتير  ير منشورةالبايوكيمائية مؤشرا  لالنتقاء لالعبات الخمااي بكرة القدـ  
 . ٗٗ(صٜٕٓٓالرياضية ،

 راالة  ( انة ٕٔ-ٓٔااـ محمد الياارق   بناء وتقنيف بطارية اختبار المياسة البدنية النتقاء الناشئيف بأعمار  جمحمد  -ٖ
 .ٕٗٔ( صٜٜ٘ٔ، ،جامعة بغداد ، كمية التربية الرياضية  ماجاتير  ير منشورة
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ليػػػػػة إ، وكػػػػػذلؾ مشػػػػػابية لمعامػػػػػؿ الػػػػػذق توصػػػػػؿ  ( 1) النتقاليػػػػػة( القػػػػػدـ الشػػػػػباب وأاػػػػػمياه عامػػػػػؿ  الاػػػػػرعة ا
 . ( 2) ( في درااتو عمى ناشئ كرة القدـ أاماه عامؿ  الارعة(ٕٛٓٓ،  عمي  عايد

ف الاػػػػػرعة االنتقاليػػػػػة أحػػػػػدع الصػػػػػفات البدنيػػػػػة التػػػػػي ليػػػػػا التػػػػػأثير المباشػػػػػر عمػػػػػى أداء أبػػػػػ افيػػػػػرع الباحثػػػػػو 
لػػػػػػى ىػػػػػػذه إالعػػػػػػب كػػػػػػرة القػػػػػػدـ  حاجػػػػػػةىميتيػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ ذ تظيػػػػػػر أإبكػػػػػػرة القػػػػػػدـ  اساااػػػػػػيةالميػػػػػػارات 

 داء م  الكرة أو بدونيا .سلى ارعة اا  الصفة في تنفيذ الواجبات الخططية و 

متػػػػػر مػػػػػف البػػػػػدء العػػػػػالي (عمػػػػػى أعمػػػػػى تشػػػػػب  ليػػػػػذا العامػػػػػؿ لػػػػػذا  ٓ٘ ركض اختبػػػػػارونظػػػػػرا  لحصػػػػػوؿ    
المتقػػػػدميف فػػػػي صػػػػالح  القػػػػدـ يرشػػػػح ىػػػػذا االختبػػػػار ضػػػػمف بطاريػػػػة المياسػػػػة البدنيػػػػة الخاصػػػػة لالعبػػػػي كػػػػرة

 . الديف

 :الثانيتفسير العامل  4-1-4-1

( الػػػػػػػػذق يمثػػػػػػػػؿ الترتيػػػػػػػػب التنػػػػػػػػازلي لتشػػػػػػػػبعات اختبػػػػػػػػارات المياسػػػػػػػػة البدنيػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػة  ٙجػػػػػػػػدوؿ   المػػػػػػػػف 
تشػػػػبعت عمػػػػى ىػػػػذا العامػػػػؿ بعػػػػد التػػػػدوير المتعامػػػػد  يف عػػػػدد االختبػػػػارات التػػػػألالعبػػػػي كػػػػرة القػػػػدـ يتبػػػػيف 

( ٗٔٛ,ٗٔ( اختبػػػػػارات مثمػػػػػت مػػػػػا ناػػػػػبتو  ٗأكثر بمغػػػػػت  ( فػػػػػ٘,ٓ ± بقيمػػػػػة قػػػػػة تعظػػػػػيـ التبػػػػػايف و يوبطر 
مػػػػػف المجمػػػػػوع الكمػػػػػي لالختبػػػػػارات المرشػػػػػحة لمتحميػػػػػؿ العػػػػػاممي ، وبمػػػػػع الجػػػػػذر الكػػػػػامف ليػػػػػذا العامػػػػػؿ بعػػػػػد 

( والناػػػػػػػػػػػػػبة المئويػػػػػػػػػػػػػة لمتبػػػػػػػػػػػػػايف العػػػػػػػػػػػػػاممي المفاػػػػػػػػػػػػػر ليػػػػػػػػػػػػػذا العامػػػػػػػػػػػػػؿ ٖٗٚٙ,ٗالتػػػػػػػػػػػػػدوير المتعامػػػػػػػػػػػػػد  
ختبػػػػػػػػػارات المرشػػػػػػػػػحة عػػػػػػػػػف المرونػػػػػػػػػة سارات مثمػػػػػػػػػت جميػػػػػػػػ  ا( اختبػػػػػػػػػٗ%( ولقػػػػػػػػد تشػػػػػػػػػبعت  ٜٛٙٙ.ٙٔ 

 واختبار واحد رشح عف الرشاسة  .

نػػػػػو سطبػػػػػي  ، فيمػػػػػا تشػػػػبعت اختبػػػػػارات   الممػػػػػس الاػػػػػفمي و الجػػػػػانبي أومػػػػف المالحػػػػػظ عمػػػػػى ىػػػػػذا العامػػػػؿ 
طالػػػػػػة مػػػػػد الجػػػػػػذع( بصػػػػػػورة موجبػػػػػػة تشػػػػػػب  اختبػػػػػػار  بػػػػػػارو إمػػػػػػاـ ااػػػػػػفؿ مػػػػػػف الوسػػػػػػوؼ ، أ، ثنػػػػػي الجػػػػػػذع 

ف نطمػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذا العامػػػػػػػػؿ عامػػػػػػػػؿ  المرونػػػػػػػػة أيػػػػػػػػة( بصػػػػػػػػورة اػػػػػػػػالبة ، ويمكػػػػػػػػف ثػػػػػػػػالث دورات متتال
                                                           

 وض  بطارية اختبار المياسة البدنية الخاصة لالعبي كرة القدـ  نابي ثيالـ يونس عالوق وعبد المنعـ احمد جااـ الج -ٔ
،  جامعة تكريت ، كمية التربية ، مجمة جامعة تكريت لمعمـو اصناانية ،   بحث منشورالشباب في محافظة صالح الديف ،  

 . ٖٜٗص( ٕٛٓٓ( ، ٕ( ، العدد   ٘ٔالمجمد ، 
راالة ماجاتير ( انة  ٙٔ-ٗٔية مؤشرا  النتقاء ناشئي كرة القدـ بأعمار  عايد عمي عذاب  القدرات البدنية والحرك -ٕ

 . ٛٚ( صٕٛٓٓ، جامعة ديالى ، كمية التربية الرياضية ، منشورة  ير
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ف اختبػػػػػارات المرونػػػػػة سومػػػػػف المالحػػػػػظ اخػػػػػتالؼ االشػػػػػارة فػػػػػي تشػػػػػبعات ىػػػػػذا العامػػػػػؿ نظػػػػػرا   ،الحركيػػػػػة( 
ليػػػػو أق جػػػػػزء مػػػػػف اجػػػػػزاء الجاػػػػػـ المشػػػػػتركة فػػػػػي إسصػػػػػى مػػػػػدع يمكػػػػػف أف يصػػػػػؿ أتعتمػػػػد باساػػػػػاس عمػػػػػى 

 ،عمػػػػػػػى اسػػػػػػػؿ زمػػػػػػػف ممكػػػػػػػف سداء االختبػػػػػػػار باساػػػػػػػاسرشػػػػػػػاسة يعتمػػػػػػػد داء االختبػػػػػػػار ، بينمػػػػػػػا اختبػػػػػػػار الأ
عمػػػػي  ليػػػػو إشػػػػار أوطبيعػػػة ىػػػػذا العامػػػػؿ واشػػػػتراؾ اختبػػػػار لمرشػػػػاسة مػػػػ  اختبػػػارات المرونػػػػة ينطبػػػػؽ مػػػػ  مػػػػا 

لػػػػػػػى أف الدرااػػػػػػػات والبحػػػػػػػوث العامميػػػػػػػة لػػػػػػػـ إ( ٕٔٓٓ( نقػػػػػػػال  عػػػػػػػف  عػػػػػػػالوق ورضػػػػػػػواف، ٕٕٔٓحاػػػػػػػيف، 
ف المرونػػػػة تظيػػػػر بصػػػػورة مرتبطػػػػة بالعناصػػػػر البدنيػػػػة إتكشػػػػؼ عػػػػف وجػػػػود عامػػػػؿ ماػػػػتقؿ لممرونػػػػة ، أذ 

 . ( 1) خرع سا

مػػػػف أداء الحركػػػػػة  الالعػػػػبتعنػػػػي " مػػػػدع اػػػػيولة واػػػػػرعة حركػػػػة مفاصػػػػؿ الجاػػػػـ التػػػػػي تمكػػػػف  والمرونػػػػة
فػػػػػػي مػػػػػػداىا المطمػػػػػػوب ، حيػػػػػػث تمعػػػػػػب المرونػػػػػػة دورا  ىامػػػػػػا  كصػػػػػػفة بدنيػػػػػػة فػػػػػػي أداء العػػػػػػب الكػػػػػػرة اسداء 

ال يمكػػػػف لالعػػػػب اف يقػػػػـو بػػػػأداء الميػػػػارة بالطريقػػػػة الفنيػػػػة الصػػػػحيحة اسمثػػػػؿ المطمػػػػوب فبػػػػدوف المرونػػػػة 
نػػػػػػػو فػػػػػػػي المجػػػػػػػاؿ التطبيقػػػػػػػي فػػػػػػػي كػػػػػػػرة القػػػػػػػدـ ألػػػػػػػى إ( ٜٜٛٔخػػػػػػػراف ،آاػػػػػػػماعيؿ و أويشػػػػػػػير   طػػػػػػػو , ( 2) "

لػػػػػى المرونػػػػػة عنػػػػػد أداء الميػػػػػارات المختمفػػػػػة كمػػػػػا فػػػػػي مرجحػػػػػة الرجػػػػػؿ عنػػػػػد التصػػػػػويب إيحتػػػػػاج الالعػػػػػب 
الػػػػػذراعيف خمفػػػػػا  مػػػػػ  تقػػػػػوس الجػػػػػذع اثنػػػػػاء رميػػػػػة التمػػػػػاس وعنػػػػػد  او لماػػػػػيطرة عمػػػػػى الكػػػػػرة او عنػػػػػد حركػػػػػة

 ( 3) و في حركات الخداع والتمويو أامتصاص الكرة عمى الصدر 

الاػػػػػيما ف صػػػػػفة المرونػػػػػة الحركيػػػػػة مػػػػػف الصػػػػػفات الميمػػػػػة التػػػػػي ال يمكػػػػػف تجاىميػػػػػا و أ افويػػػػػرع الباحثػػػػػ   
تػػػػػي تبنػػػػػى عمييػػػػػا عمميػػػػػة اكتاػػػػػاب اااػػػػػية السسنيػػػػػا تعػػػػػد مػػػػػف الركػػػػػائز ا ،عنػػػػػد انتقػػػػػاء العبػػػػػي كػػػػػرة القػػػػػدـ

اااػػػػػية ليػػػػػذه المعبػػػػػة ، حيػػػػػث تضػػػػػمف ىػػػػػذه الصػػػػػفة عمميػػػػػة ااػػػػػتخداـ القػػػػػوة والاػػػػػرعة سواتقػػػػػاف الميػػػػػارات ا
جػػػػػػزاء الجاػػػػػػـ مػػػػػػ  االستصػػػػػػاد فييمػػػػػػا ، ىػػػػػػذا مػػػػػػف جيػػػػػػة ومػػػػػػف جيػػػػػػة ثانيػػػػػػة تػػػػػػوفر المرونػػػػػػة أفػػػػػػي حركػػػػػػة 

المفاصػػػػػؿ درجػػػػػة مػػػػػف وبػػػػدرجات مختمفػػػػػة تجنػػػػػب الالعػػػػػب االصػػػػػابة نظػػػػػرا  لمطاطيػػػػػة العضػػػػػالت وامػػػػػتالؾ 

                                                           
بعمر  الرياض سطفاؿ عمي حايف محمد طيبؿ   بناء بطارية اختبار االاتعداد الخاص لالنتقاء المبدئي في الجمنااتؾ -ٔ
 . ٘ٙٔ(صٕٕٔٓ، جامعة الموصؿ ، كمية التربية الرياضية ،  ة دكتوراه  ير منشورةاطروح( انوات  ٙ-٘ 
 .  ٖٔ(صٜٜٛٔ  القاىرة ، دار زىراف  االعداد البدني في كرة القدـحنفي محمود مختار ، مفتي أبراىيـ حماد    -ٕ
 ٜٙٔ( صٜٜٛٔعربي ،   القاىرة ، دار الفكر ال كرة القدـ بيف النظرية والتطبيؽطو ااماعيؿ واخراف    -ٖ
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) ( وااػػػػػماه عامػػػػػؿ   المرونػػػػػة (ٕٛٓٓ  عايػػػػػد عمػػػػػي ،, ويشػػػػػبو ىػػػػػذا العامػػػػػؿ مػػػػػا حصػػػػػؿ عميػػػػػة ة، المرونػػػػػ

 . ( 2) اه عامؿ  المرونة(ي( واامٕ٘ٓٓيضا  ما حصؿ عمية   ثائر داود وعمي يواؼ ،أو ,  ( 1

امػػػػؿ لػػػػذا يرشػػػػح ونظػػػػرا  لحصػػػػوؿ اختبػػػػار   الممػػػػس الاػػػػفمي و الجػػػػانبي ( عمػػػػى أعمػػػػى تشػػػػب  ليػػػػذا الع    
 . المتقدميف ىذا االختبار ضمف بطارية المياسة البدنية الخاصة لالعبي كرة القدـ

 تفسير العامل الثالث : 4-1-4-3

( الذق يمثؿ الترتيب التنازلي لتشبعات اختبارات المياسة البدنية الخاصة لالعبي كرة  ٙجدوؿ    المف 
مى ىذا العامؿ بعد التدوير المتعامد وبطريقة تعظيـ التبايف ف عدد االختبارات التي تشبعت عأالقدـ يتبيف 
% ( مف المجموع الكمي ٔٔ,ٔٔ( اختبارات مثمت ما نابتو     ٖ( فاكثر بمغت    ٘,ٓ±  وبقيمة    

 ٖٕ٘٘٘,ٖلالختبارات المرشحة لمتحميؿ العاممي ، وبمع الجذر الكامف ليذا العامؿ بعد التدوير المتعامد   
ويمكف اف نطمؽ عمى ىذا  ( ٔٙٗٗ,ٕٔة المئوية لمتبايف العاممي المفار ليذا العامؿ   ( وبمغت الناب

جزاء الجاـ أالف جمي  االختبارات عمى ىذا العامؿ تتطمب الرشاسة في حركة  ،العامؿ عامؿ   الرشاسة (
 ف ىذا ىو عامؿ نقي ، وسد حصؿ اختبار   الخطوة الجانبية  عمىألى وض  اخر ويبدو إمف وض  

( ومف المالحظ عمى ىذه  ٓٔ×ٗعمى تشب  يميو اختبار جرق الرشاسة ثـ اختبار الجرق المكوكي أ
طراؼ ، سطراؼ الافمى وارعة حركة ىذه اسداء فييا يعتمد عمى تكرار حركة اساالختبارات ىو طبيعة ا

والتوسؼ وتغيير  ىمية الرشاسة مف خالؿ مفيوميا الذق يعبر عنيا " القابمية عمى ارعة التحرؾأ وتأتي
داء فعاليات كرة القدـ المتنوعة صغيرة أ، والرشاسة في كرة القدـ ىي " سدرة الالعب عمى ( 3) االتجاه" 
ـ كبيرة في اتجاىات مختمفة بطريقة اريعة ومفاجئة م  القدرة عمى تغيير االتجاه بارعة والوسوؼ أكانت 

كما تمعب الرشاسة دورا  كبيرا  في لعبة كرة  ،( 4) دوف كرة و بأداة تدريبية أية أو أالمفاجئ بااتخداـ الكرة  

                                                           
 . ٗٛ، ص مصدر ابؽ ذكرهعايد عمي عذاب    -ٔ
ثائر داود امماف ، عمي يواؼ حايف   درااة عامميو لتحديد بعض االختبارات البدنية النتقاء ناشئي الريشة الطائرة  -ٕ

 . ٗٗ( صٕ٘ٓٓالوؿ ، ( انة   جامعة ديالى ، مجمة كمية التربية الرياضية ، المجمد الثاني ، العدد اٙٔ -ٗٔبأعمار  

1-Vanier, m; Teaching  phisycall  Education  in  Elementery  school  ( Saunder, 6th ) 
ed1994)  p ;225   

 . ٜٕص (ٜٜٜٔ  جامعة الموصؿ ، دار الكتب لمطباعة والنشر ،  ٕكرة القدـ، ط زىير سااـ الخشاب واخروف   -ٗ
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ىذه الصفة البدنية الميمة في التخمص مف الخصـو  لىإف " العب كرة القدـ داخؿ الممعب يحتاج سالقدـ 
عممية تنفيذ الجمؿ الخططية داخؿ  وبدونيا مما يايؿ عمي أـوفي تغيير االتجاه داخؿ الممعب اواء بالكرة 

 ( 1) الممعب "

 الجتيازفي حركات المراو ة والخداع  أف أىمية الرشاسة لالعبي كرة القدـ تظير افويرع الباحث   
لى الرشاسة مف خالؿ تأثيرىا الواضح إكما اف الالعب يحتاج  ،لى المرمىإالخصوـ المدافعيف والوصوؿ 

الكرة  الاتالـؼ المفاجػئ و ربط الميارات بعضيا ببعض وكذلؾ تغير الارعة واالتجاه والتوسأعمى دمج 
اماه أ( و ٕٔٔٓوالمناولة والتيديؼ ،ويشبو ىذا العامؿ العامؿ الذق توصؿ اليو  احمد ىشاـ ،

،  ( 3) ( وااماه عامؿ   الرشاسة (ٕٔٔٓوكذلؾ العامؿ الذق توصؿ اليو  ضياء زكي،،( 2)عامؿ الرشاسة (
 . ( 4) ؿ   الرشاسة (اماه عامأ( و  ٕٕٔٓ  نوزاد حايف ، ووالعامؿ الذق حصؿ عمي

( عمى أعمى تشب  ليذا العامؿ لذا يرشح ىذا  ثا ٓٔخالؿ  ونظرا  لحصوؿ اختبار  الخطوة الجانبية  
 ـ المتقدميف في محافظة صالح الديف .االختبار ضمف بطارية المياسة البدنية الخاصة لالعبي كرة القد

  تفسير العامل الرابع :4-1-4-4

يمثػػػػػػػػؿ الترتيػػػػػػػػب التنػػػػػػػػازلي لتشػػػػػػػػبعات اختبػػػػػػػػارات المياسػػػػػػػػة البدنيػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػة ( الػػػػػػػػذق  ٙ مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػدوؿ  
ف عػػػػدد االختبػػػػارات التػػػػي تشػػػػبعت عمػػػػى ىػػػػذا العامػػػػؿ بعػػػػد التػػػػدوير المتعامػػػػد ألالعبػػػػي كػػػػرة القػػػػدـ يتبػػػػيف 

( اختبػػػػػػػػارات مثمػػػػػػػػت مػػػػػػػػا ناػػػػػػػػبتو    ٖكثر بمغػػػػػػػػت   أ( فػػػػػػػػ ٘,ٓ±  وبطريقػػػػػػػػة تعظػػػػػػػػيـ التبػػػػػػػػايف وبقيمػػػػػػػػة  
لالختبػػػػػػػارات المرشػػػػػػػحة لمتحميػػػػػػػؿ العػػػػػػػاممي ، وبمػػػػػػػع الجػػػػػػػذر الكػػػػػػػامف  % ( مػػػػػػػف المجمػػػػػػػوع الكمػػػػػػػئٔ,ٔٔ

( وبمغػػػػػت الناػػػػػبة المئويػػػػػة لمتبػػػػػايف العػػػػػاممي المفاػػػػػر  ٕٛٚٙٔ,ٖليػػػػػذا العامػػػػػؿ بعػػػػػد التػػػػػدوير المتعامػػػػػد   
                                                           

 . ٔٔٔ، ص مصدر ابؽ ذكرة  (ٕٚٓٓ عبد المنعـ احمد جااـ الجنابي -ٔ
حمد الياللي  فاعمية بطارية المياسة الحركية والمؤشرات الجامية بااتخداـ الوحدات المرشحة والدرجات أحمد ىشاـ أ -ٕ

، جامعة الموصؿ ، كمية التربية الرياضية  طروحة دكتوراه  ير منشورةأالعاممية في التحصيؿ العممي لماباحة وكرة الامة  
 . ٗٚص (ٕٔٔٓ، 
  بناء بطارية اختبارات مميزات االداء الماىر وسدرتيا عمى التنبؤ بالتحصيؿ لعدد مف المواد العممية براىيـ إضياء زكي  -ٖ

 ٚٙص( ٕٔٔٓفي مناىج كمية التربية الرياضية   اطروحة دكتوراه  ير منشورة ،جامعة الموصؿ ، كمية التربية الرياضية، 
. 
 . ٜ٘، ص در ابؽ ذكرهمصنوزاد حايف درويش    -ٗ
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% ( ، ولقػػػػػػػػػػد تشػػػػػػػػػػبعت ثالثػػػػػػػػػػة اختبػػػػػػػػػػارات مثمػػػػػػػػػػت جميعيػػػػػػػػػػا االختبػػػػػػػػػػارات ٕٜ٘ٔٓ,ٕٔ  ليػػػػػػػػػػذا العامػػػػػػػػػػؿ
ـ ( عمػػػػى  ٕٓٓٓو عامػػػػؿ نقػػػػي وسػػػػد حصػػػػؿ اختبػػػػار ركػػػػض  المرشػػػػحة عػػػػف المطاولػػػػة العامػػػػة ويبػػػػدو أنػػػػ

ف نطمػػػػػؽ عمػػػػػى ىػػػػػذا أـ( ، ويمكػػػػػف  ٓٓٓٔـ (ثػػػػػـ اختبػػػػػار   ٓٓ٘ٔأعمػػػػػى تشػػػػػب  يميػػػػػو اختبػػػػػار ركػػػػػض  
العامػػػػػػؿ عامػػػػػػؿ   المطاولػػػػػػة العامػػػػػػة ( الف جميػػػػػػ  االختبػػػػػػارات التػػػػػػي رشػػػػػػحت عمػػػػػػى ىػػػػػػذا العامػػػػػػؿ تقػػػػػػيس 

مطاولػػػػػػػة الجيػػػػػػػازيف الػػػػػػػػدورق  المطاولػػػػػػػة العامػػػػػػػة لالعػػػػػػػب وىػػػػػػػي تخػػػػػػػتص بقطػػػػػػػػ  ماػػػػػػػافة معينػػػػػػػة تمثػػػػػػػؿ
بأنيػػػػا "مقػػػػدرة العػػػػب كػػػػرة القػػػػدـ  بكػػػػرة القػػػػدـ والتنفاػػػػي فػػػػي أسػػػػؿ زمػػػػف ممكػػػػف ، وتعػػػػرؼ المطاولػػػػة العامػػػػة

والخططيػػػػػػة بفعاليػػػػػػة دوف  عمػػػػػػى اداء المبػػػػػػاراة بجميػػػػػػ  متطمباتيػػػػػػا ماػػػػػػتخدما القػػػػػػدرات البدنيػػػػػػة و المياريػػػػػػة
ف التحمػػػػػػػؿ ألػػػػػػػى إ(  ٕٚٓٓ،  بيالجنػػػػػػػا ويشػػػػػػػير  عبػػػػػػػد المػػػػػػػنعـ احمػػػػػػػد، ( 1)ىبػػػػػػػوط فػػػػػػػي ماػػػػػػػتوع أدائػػػػػػػو"

بػػػػؿ  ،خػػػػرعسىميػػػػة عػػػػف بػػػػاسي المكونػػػػات اأ الػػػػدورق والتنفاػػػػي مػػػػف مكونػػػػات المياسػػػػة البدنيػػػػة التػػػػي ال تقػػػػؿ
اااػػػػية التػػػػي تاػػػػتند عمييػػػػا ىػػػػذه المعبػػػػة ، حيػػػػث يتطمػػػػب مػػػػف العػػػػب كػػػػرة القػػػػدـ ركػػػػض ستشػػػػكؿ القاعػػػػدة ا

صػػػػػفة لكػػػػػي يػػػػػتمكف مػػػػػف مجػػػػػاراة ماػػػػػافات طويمػػػػػة داخػػػػػؿ الممعػػػػػب ممػػػػػا يعنػػػػػي بالضػػػػػرورة امتالكػػػػػو ليػػػػػذه ال
لػػػػػػى الوسػػػػػػت إذا كانػػػػػػت المبػػػػػػاراة تػػػػػػذىب إالخصػػػػػػـو والمعػػػػػػب بكفػػػػػػاءة عاليػػػػػػة حتػػػػػػى نيايػػػػػػة المبػػػػػػاراة خاصػػػػػػة 

 .(2)و ضربات الترجيح اصضافي أ

بػػػػػاف صػػػػفة المطاولػػػػػة العامػػػػة لالعبػػػػػي كػػػػرة القػػػػدـ تتضػػػػػح مػػػػف خػػػػػالؿ سػػػػدرة الالعػػػػػب  افويػػػػرع الباحثػػػػ    
يػػػػػػػة عمػػػػػػػى الوجػػػػػػػو االكمػػػػػػػؿ ماػػػػػػػتخدما بػػػػػػػذلؾ كفػػػػػػػاءة الجيػػػػػػػازيف واجباتػػػػػػػو الدفاعيػػػػػػػة واليجوم ئػػػػػػػوعمػػػػػػػى ادا

، اتػػػػػػػػػػػػػذه الواجبػػػػػػػػػػى تطبيػػػػػؽالػػػػػدورق والتنفاػػػػػي فػػػػػي التغمػػػػػػب عمػػػػػى االعبػػػػػاء البدنيػػػػػػة التػػػػػي ترافػػػػػؽ عمميػػػػػػة 
اػػػػػمتو عامػػػػػؿ  التحمػػػػػؿ أ( و  ٕٕٓٓ   يػػػػػداء اػػػػػالـ ،  وليػػػػػإالػػػػػذق توصػػػػػمت العامػػػػػؿ  ويشػػػػػبو ىػػػػػذا العامػػػػػؿ

 ٕٚٓٓ، الجنػػػػػابي الػػػػػذق حصػػػػػؿ عميػػػػػة   عبػػػػػد المػػػػػنعـ احمػػػػػد والعامػػػػػؿ ،(  3)الػػػػػدورق والتنفاػػػػػي والرشػػػػػاسة (
والمالحػػػػػػػػػظ ىنػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي    . ( ٗ  ( وااػػػػػػػػػماه ايضػػػػػػػػػا عامػػػػػػػػػؿ   التحمػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػدورق والتنفاػػػػػػػػػي والرشػػػػػػػػػاسة ( 

ف البػػػػػػػاحثيف سػػػػػػػد أق أف اختبػػػػػػػارات المطاولػػػػػػػة سػػػػػػػد تشػػػػػػػبعت مػػػػػػػ  اختبػػػػػػػارات الرشػػػػػػػاسة أالدرااػػػػػػػات الاػػػػػػػابقة 

                                                           
   ٜٔ( ص ٜٜٗٔ القاىرة ، دار العمـ والمعرفة ،  اااايات كرة القدـمحمد عبده صالح الوحش ، مفتي ابراىيـ محمد    -ٔ
 .ٔٔٔ، ص مصدر ابؽ ذكرة   (ٕٚٓٓ  عبد المنعـ احمد جااـ الجنابي-ٕ

البدنية ومؤشرات النمو الجامي لطالبات المرحمة  بناء بطارية عاممية الختبارات المياسة يداء االـ عزيز النعيمي    -ٖ
 .                                                                          ٕٚ( صٕٕٓٓ، جامعة الموصؿ ، كمية التربية الرياضية  اطروحة دكتوراه  ير منشورةالمتواطة في مدينة الموصؿ  

 .ٔٔٔ، ص مصدر ابؽ ذكرة( ٕٚٓٓ  عبد المنعـ احمد جااـ الجنابي   -ٗ
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تنا ىػػػػػذه فقػػػػػد حصػػػػػمنا عمػػػػػى عوامػػػػػؿ نقيػػػػػة تمثػػػػػؿ المطاولػػػػػة حصػػػػػموا عمػػػػػى عوامػػػػػؿ طائفيػػػػػة امػػػػػا فػػػػػي درااػػػػػ
 .العامة

لػػػػػػذا يرشػػػػػػح ىػػػػػػذا  ،العامػػػػػػؿ ذاعمػػػػػػى تشػػػػػػب  ليػػػػػػأـ ( عمػػػػػػى  ٕٓٓٓونظػػػػػػرا لحصػػػػػػوؿ اختبػػػػػػار   ركػػػػػػض   
المتقػػػػػدميف فػػػػػي محافظػػػػػة صػػػػػالح  االختبػػػػػار ضػػػػػمف بطاريػػػػػة المياسػػػػػة البدنيػػػػػة الخاصػػػػػة لالعبػػػػػي كػػػػػرة القػػػػػدـ

 . الديف

 تفسير العامل الخامس : 1-4-5-ٗ

( الػػػػػػػذق يمثػػػػػػػؿ الترتيػػػػػػػب التنػػػػػػػازلي لتشػػػػػػػبعات اختبػػػػػػػارات المياسػػػػػػػة البدنيػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة   ٙالجػػػػػػػدوؿ     مػػػػػػػف
ف عػػػػدد االختبػػػػارات التػػػػي تشػػػػبعت عمػػػػى ىػػػػذا العامػػػػؿ بعػػػػد التػػػػدوير المتعامػػػػد ألالعبػػػػي كػػػػرة القػػػػدـ يتبػػػػيف 

( اختبػػػػػػػػػارات مثمػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػا ناػػػػػػػػػبتو    ٘كثر بمغػػػػػػػػػت   أ( فػػػػػػػػػ ٘,ٓ±  وبطريقػػػػػػػػػة تعظػػػػػػػػػيـ التبػػػػػػػػػايف وبقيمػػػػػػػػػة 
% ( مػػػػػػف المجمػػػػػػوع الكمػػػػػػي لالختبػػػػػػارات المرشػػػػػػحة لمتحميػػػػػػؿ العػػػػػػاممي ، وبمػػػػػػع الجػػػػػػذر الكػػػػػػامف ٛٔ٘,ٛٔ

( وبمغػػػػػت الناػػػػػبة المئويػػػػػة لمتبػػػػػايف العػػػػػاممي المفاػػػػػر  ٜٜٜٛٛ,ٕليػػػػػذا العامػػػػػؿ بعػػػػػد التػػػػػدوير المتعامػػػػػد   
( اختبػػػػػػارات ٗ% ( ، ويبػػػػػػدو ىػػػػػػذا العامػػػػػػؿ انػػػػػػو عامػػػػػػؿ طػػػػػػائفي يتضػػػػػػمف  ٚٗٙٛٓ,ٔٔليػػػػػػذا العامػػػػػػؿ   
ة االنفجاريػػػػػػة لعضػػػػػػالت الػػػػػػرجميف واالختبػػػػػػار االخػػػػػػر لممطاولػػػػػػة العامػػػػػػة مػػػػػػ  المالحػػػػػػظ اف جميعيػػػػػػا لمقػػػػػػو 

ـ( ال يػػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػػى سطبيػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذا العامػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػؿ يرجػػػػػػػػ  الػػػػػػػػى ٕٗٔٗالتشػػػػػػػػب  الاػػػػػػػػالب الختبػػػػػػػػار ركػػػػػػػػض  
خصوصػػػػػػػية وحػػػػػػػدات القيػػػػػػػاس اذ اف متطمبػػػػػػػات اختبػػػػػػػارات القػػػػػػػوة االنفجاريػػػػػػػة لعضػػػػػػػالت الػػػػػػػرجميف وىػػػػػػػي 

الثبػػػػػػات ، القفػػػػػػز العمػػػػػػودق بطريقػػػػػػة اػػػػػػارجنت، القفػػػػػػز الجػػػػػػانبي مػػػػػػف اختبػػػػػػارات   القفػػػػػػز العمػػػػػػودق مػػػػػػف 
مػػػػػا اختبػػػػػار ركػػػػػض أكبػػػػػر ماػػػػػافة بالجاػػػػػـ أالثبػػػػػات ، الوثػػػػػب العػػػػػريض مػػػػػف الثبػػػػػات ( تعتمػػػػػد عمػػػػػى سطػػػػػ  

سػػػػػػؿ زمػػػػػػف ممكػػػػػػف ، وعمػػػػػػى ىػػػػػػذا يمكػػػػػػف تنميػػػػػػة ىػػػػػػذا أـ( فيعتمػػػػػػد عمػػػػػػى سطػػػػػػ  ماػػػػػػافة محػػػػػػددة وبٕٗٔٗ 
ف ( الف معظػػػػػػـ االختبػػػػػػارات المتشػػػػػػبعة عمػػػػػػى ىػػػػػػذا العامػػػػػػؿ بعامػػػػػػؿ  القػػػػػػوة االنفجاريػػػػػػة لعضػػػػػػالت الػػػػػػرجمي

العامػػػػػؿ تعنػػػػػى بػػػػػإخراج أسصػػػػػى سػػػػػوة لعضػػػػػالت الػػػػػرجميف حصػػػػػرا  حيػػػػػث تعػػػػػرؼ القػػػػػوة االنفجاريػػػػػة بأنيػػػػػا " 
واف القػػػػػػػوة  ، ( 1) أمكانيػػػػػػػات المجموعػػػػػػػات العضػػػػػػػمية فػػػػػػػي تفجيػػػػػػػر أسصػػػػػػػى سػػػػػػػوة فػػػػػػػي أسػػػػػػػؿ زمػػػػػػػف ممكػػػػػػػف" 

وة بدنيػػػػػة فػػػػػي آف واحػػػػػد مثػػػػػؿ حركػػػػػة االنفجاريػػػػػة يػػػػػؤدق فييػػػػػا الالعػػػػػب باػػػػػرعة عاليػػػػػة ويظيػػػػػر أسصػػػػػى سػػػػػ

                                                           
 . ٙٔ، ص  مصدر ابؽ ذكرهضياء منير شوكت    -ٔ
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يمكػػػػف  مػػػػا التصػػػػويب عمػػػػى المرمػػػػى اذ يتوجػػػػب عمػػػػى الالعػػػػب ركػػػػؿ الكػػػػرة بأسصػػػػى سػػػػوة ممكنػػػػة وبأاػػػػرع
 . (  1) لمبا تة المنافس 

ىميػػػػػػة فػػػػػػػي أداء سف القػػػػػػػوة االنفجاريػػػػػػة لعضػػػػػػالت الػػػػػػرجميف ليػػػػػػػا مكانػػػػػػة بالغػػػػػػة اأبػػػػػػ افويػػػػػػرع الباحثػػػػػػ    
ثيػػػػر مػػػػف المواسػػػػؼ التػػػػي تتطمبيػػػػا ىػػػػذه المباريػػػػات مثػػػػؿ القفػػػػز الميػػػػارات خػػػػالؿ مبػػػػاراة كػػػػرة القػػػػدـ وفػػػػي ك

و المناولػػػػػػػػة الطويمػػػػػػػػة وعنػػػػػػػػد أداء بػػػػػػػػاسي الميػػػػػػػػارات أس والتيػػػػػػػػديؼ عمػػػػػػػػى المرمػػػػػػػػى ألضػػػػػػػػرب الكػػػػػػػػرة بػػػػػػػػالر 
خػػػػػػرع التػػػػػػػي تتطمػػػػػػػب أداء سػػػػػػوة وبأاػػػػػػػرع مػػػػػػػا يمكػػػػػػف وبأسػػػػػػػؿ وسػػػػػػػت ، وكػػػػػػذلؾ تاػػػػػػػتخدـ عنػػػػػػػد انطػػػػػػػالؽ سا

سػػػػػوة االنطػػػػػالؽ ، وال تقػػػػػؿ أىميػػػػػة ىػػػػػذه الصػػػػػفة  الالعػػػػػب سداء اليجػػػػػـو المرتػػػػػد عمػػػػػى الخصػػػػػـ مػػػػػف خػػػػػالؿ
و أس أعنػػػػػػد المػػػػػػدافعيف وخاصػػػػػػة فػػػػػػي الػػػػػػدفاع عػػػػػػف المرمػػػػػػى بجميػػػػػػ  حركػػػػػػات القفػػػػػػز لضػػػػػػرب الكػػػػػػرة بػػػػػػالر 

 بعاد الكرة مف خالؿ ضربيا بقوة .إ

( فػػػػػػي درااػػػػػػتو التػػػػػػي أجراىػػػػػػا عمػػػػػػى العبػػػػػػي كػػػػػػرة القػػػػػػدـ عمػػػػػػى  ٕٛٓٓوسػػػػػػد توصػػػػػػؿ   عايػػػػػػد عمػػػػػػي ،    
حمػػػػد ىشػػػػاـ و أوكػػػػذلؾ العامػػػػؿ الػػػػذق حصػػػػؿ عميػػػػ ،( 2) قػػػػوة االنفجاريػػػػة (عامػػػػؿ مشػػػػابو أاػػػػماه عامػػػػؿ   ال

ف حصػػػػػال عمييمػػػػػا   مجيػػػػػد يوكػػػػػذلؾ العػػػػػامميف المػػػػػذ، ( 3) ( وأاػػػػػماه عامػػػػػؿ   القػػػػػوة االنفجاريػػػػػة (ٕٔٔٓ، 
   القوة االنفجارية (  .عامؿ  المذاف أامياىما  ( 5) ( ٖٕٓٓ اعيد عمي ،و  ( 4) (ٕٛٓٓخدا ،

ر   القفػػػػز العمػػػػودق مػػػػف الثبػػػػات ( عمػػػػى أعمػػػػى تشػػػػب  ليػػػػذا العامػػػػؿ لػػػػذا يرشػػػػح ونظػػػػرا  لحصػػػػوؿ اختبػػػػا   
المتقػػػػػػدميف فػػػػػػي محافظػػػػػػة  ىػػػػػػذا االختبػػػػػػار ضػػػػػػمف بطاريػػػػػػة المياسػػػػػػة البدنيػػػػػػة الخاصػػػػػػة لالعبػػػػػػي كػػػػػػرة القػػػػػػدـ

 . صالح الديف

                                                           
 . ٖ٘، ص مصدر ابؽ ذكرهعايد عمي عذاب    -ٔ
 . ٛٛ، ص  نفس المصدرعايد عمى عذاب    -ٕ
 . ٕٚ، ص مصدر ابؽ ذكرهاحمد ىشاـ احمد الياللي   -ٖ
ية في خمااي كرة القدـ لالعبي المدارس االبتدائية باعمار خش أاد   بناء بطاريتي اختبارات بدنية وميار يمجيد خدا  -ٗ
( ٕٛٓٓ، جامعة الاميمانية ، كمية التربية الرياضية ،    اطروحة دكتوراة  ير منشورة( انة في مدينة الاميمانية ٕٔ -ٜ 

 . ٚٙص
وظيفية ( والبيولوجية كأااس  –اـ كاني   بناء وتقنيف بطارية المياسة البدنية والمؤشرات   الجفاعيد عمي عبد اهلل البري -٘

، جامعة صالح الديف  اطروحة دكتوراه  ير منشوره( انة في مدينة دىوؾ   ٘ٔ-ٖٔلالنتقاء الرياضي لمطالب بأعمار  
 . ٚٙ( صٖٕٓٓ،كمية التربية الرياضية ، 



         _ سادساجمللد ال _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

   5102 _ د األولالعد

 

 

131 

 تفسير العامل السادس : 4-1-4-6

اسػػػػػػػػة البدنيػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػة ( الػػػػػػػػذق يمثػػػػػػػػؿ الترتيػػػػػػػػب التنػػػػػػػػازلي لتشػػػػػػػػبعات اختبػػػػػػػػارات الميٙمػػػػػػػػف الجػػػػػػػػدوؿ    
لالعبػػػػي كػػػػرة القػػػػدـ يتبػػػػيف اف عػػػػدد االختبػػػػارات التػػػػي تشػػػػبعت عمػػػػى ىػػػػذا العامػػػػؿ بعػػػػد التػػػػدوير المتعامػػػػد 

( اختبػػػػػػػػػارات مثمػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػا ناػػػػػػػػػبتو    ٖ( فػػػػػػػػػاكثر بمغػػػػػػػػػت    ٘,ٓ ± وبطريقػػػػػػػػػة تعظػػػػػػػػػيـ التبػػػػػػػػػايف وبقيمػػػػػػػػػة 
لجػػػػػػػذر الكػػػػػػػامف % ( مػػػػػػػف المجمػػػػػػػوع الكمػػػػػػػي لالختبػػػػػػػارات المرشػػػػػػػحة لمتحميػػػػػػػؿ العػػػػػػػاممي ، وبمػػػػػػػع أٔ,ٔٔ

( وبمغػػػػػػت الناػػػػػػبة المئويػػػػػػة لمتبػػػػػػايف العػػػػػػاممي المفاػػػػػػر  ٜٖٛٛ,ٕليػػػػػػذا العامػػػػػػؿ بعػػػػػػد التػػػػػػدوير المتعامػػػػػػد  
ثػػػػػالث  سنػػػػػو يتضػػػػػمف  ف ىػػػػػذا العامػػػػػؿ ىػػػػػو عامػػػػػؿ نقػػػػػيأ ويبػػػػػدو    % ( ، ٖٕٗ٘ٓ,ٔٔليػػػػػذا العامػػػػػؿ   

ة ـ ( لمطاولػػػػػػػػػة الاػػػػػػػػػرع ٓٛٔـ ،  ٖٓٓذ تشػػػػػػػػػب    اختبػػػػػػػػػار ركػػػػػػػػػض إاختبػػػػػػػػػارات  لممطاولػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػة 
الجيػػػػػػػد ( لمطاولػػػػػػػة القػػػػػػػوة ،  ااػػػػػػػتنقاذواختبػػػػػػػار   ثنػػػػػػػي ومػػػػػػػد الػػػػػػػرجميف مػػػػػػػف الػػػػػػػركبتيف مػػػػػػػف القفػػػػػػػز حتػػػػػػػى 

والمالحػػػػظ عمػػػػى ىػػػػذه االختبػػػػارات اف القااػػػػـ المشػػػػترؾ بينيمػػػػا ىػػػػو عمػػػػؿ المجػػػػامي  العضػػػػمية لعضػػػػالت 
و أالػػػػرجميف ومػػػػدع سابميتيمػػػػا عمػػػػى انجػػػػاز الاػػػػرعة والقػػػػوة مػػػػ  المحافظػػػػة عمػػػػى ىػػػػذا القػػػػدر مػػػػف الاػػػػرعة 

لقػػػػػػوة والتػػػػػػي تنطػػػػػػوق تحػػػػػػت مػػػػػػا ياػػػػػػمى بالمطاولػػػػػػة الخاصػػػػػػة ويمكػػػػػػف اف نطمػػػػػػؽ عمػػػػػػى ىػػػػػػذا العامػػػػػػؿ   ا
"مقػػػػػػدرة الالعػػػػػػب عمػػػػػػى االحتفػػػػػػاظ بمعػػػػػػدؿ عػػػػػػاؿ مػػػػػػف  ىػػػػػػي ف مطاولػػػػػػة الاػػػػػػرعةإذ إالمطاولػػػػػػة الخاصػػػػػػة( 

واف ىػػػػػذه الصػػػػػفة تمعػػػػػب , ( 1) توسيػػػػػت الحركػػػػػة بأسصػػػػػى اػػػػػرعة خػػػػػالؿ ماػػػػػافات سصػػػػػيرة ولفتػػػػػرة طويمػػػػػة "
لػػػػػى الكػػػػػرة والاػػػػػيطرة عمييػػػػػا فػػػػػي كػػػػػرة القػػػػػدـ فػػػػػي إاػػػػػـ التنػػػػػافس فػػػػػي اػػػػػرعة الوصػػػػػوؿ دورا  بػػػػػارزا  فػػػػػي ح

تكػػػػػػوف الغمبػػػػػػة لصػػػػػػالح الالعػػػػػػب الػػػػػػذق  التػػػػػػي يشػػػػػػترؾ فييػػػػػػا العبػػػػػػاف متنافاػػػػػػافبعػػػػػػض حػػػػػػاالت المعػػػػػػب 
ياػػػػػػتطي  اف يقطػػػػػػ  أكبػػػػػػر ماػػػػػػافة عػػػػػػدو مػػػػػػ  المحافظػػػػػػة عمػػػػػػى ماػػػػػػتوع الاػػػػػػرعة القصػػػػػػوع سطػػػػػػوؿ فتػػػػػػرة 

 .(  2) ممكنة 

اولػػػػػػة الاػػػػػػرعة ىػػػػػػي سابميػػػػػػة الالعػػػػػػب عمػػػػػػى القيػػػػػػاـ بحركػػػػػػات تتصػػػػػػؼ بالاػػػػػػرعة بػػػػػػأف مط افويػػػػػػرع الباحثػػػػػػ
و أداء الميػػػػػارات التػػػػػي تتطمبيػػػػػا لعبػػػػػة كػػػػػرة القػػػػػدـ أالدحرجػػػػػة الاػػػػػريعة  مثػػػػػؿ العاليػػػػػة ولمػػػػػدة طويمػػػػػة ناػػػػػبيا  

                                                           
 . ٖ٘ص (ٕٕٓٓ ،طباعة والنشرالعربي لم   عماف، دار الفكرـفي كرة القد لالعبيف المياسة البدنيةيواؼ الـز كماش    -ٔ
معف عبد الكريـ جااـ الحيالي   اثر اختالؼ اااليب التحكـ بمكونات الحمؿ التدريبي في بعض المتغيرات البدنية  -ٕ

ص  ( ٕٚٓٓوالميارية لالعبي كرة القدـ الشباب  اطروحة دكتوراه  ير منشورة ، جامعة الموصؿ ،كمية التربية الرياضية ،
ٖ٘ . 
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مػػػػػا مطاولػػػػة القػػػػػوة فػػػػػي كػػػػػرة ،ألػػػػػى اػػػػرعة اسداء دوف اليبػػػػػوط فػػػػػي فاعميػػػػػة ىػػػػذه الميػػػػػارات إوالتػػػػي تحتػػػػػاج 
" سػػػػػػدرة الالعػػػػػػب عمػػػػػػى أداء المبػػػػػػاراة فػػػػػػي ظػػػػػػروؼ مقاومػػػػػػات مختمفػػػػػػة لفتػػػػػػرة زمنيػػػػػػة  القػػػػػػدـ فتعػػػػػػرؼ بأنيػػػػػػا

مرار بػػػػالركض وأداء ػػػػػػػػب مػػػػف االاتػػػػػػػمكانيػػػػة الالعإطويمػػػػة وتظيػػػػر مثػػػػؿ ىػػػػذه القػػػػوة فػػػػي كػػػػرة القػػػػدـ عنػػػػد 
 ب خػػػػػالؿ المبػػػػػاراة"ػػػػػػػط المختمفػػػػػة دوف التػػػػػأثر بالتعػالعديػػػػػد مػػػػػف القفػػػػػزات والتيػػػػػديؼ وأداء الميػػػػػارات والخطػػػػػ

(1  ). 

مطاولػػػػػة القػػػػػوة ىػػػػػي احػػػػػدع الصػػػػػفات البدنيػػػػػة التػػػػػي تعػػػػػد مػػػػػف االمػػػػػور التػػػػػي تػػػػػدؿ عمػػػػػى كفػػػػػاءه واف      
العػػػػب كػػػػرة القػػػػدـ فػػػػي التغمػػػػب عمػػػػى المقاومػػػػات التػػػػي تواجػػػػو الالعػػػػب فػػػػي مواسػػػػؼ المعػػػػب المختمفػػػػة مػػػػف 

امػػػػػؿ وىػػػػػذا العامػػػػػؿ مشػػػػػابو لمعو  ،بكفػػػػػاءة عاليػػػػػة المكمػػػػػؼ بيػػػػػا  جػػػػػؿ اف يقػػػػػـو بتنفيػػػػػذ الواجبػػػػػات المياريػػػػػةأ
.والعامػػػػػػؿ الػػػػػػذق (  2) ( وااػػػػػػماه عامػػػػػػؿ  مطاولػػػػػػة الاػػػػػػرعة (ٕٕٔٓلييػػػػػػا  نػػػػػػوزاد حاػػػػػػيف ،إالتػػػػػػي توصػػػػػػؿ 

والعامػػػػػػؿ الػػػػػػذق ,( 3) اػػػػػػماه عامػػػػػػؿ  مطاولػػػػػػة الاػػػػػػرعة (أ( و ٕٔٔٓليػػػػػػو   بعػػػػػػث عبػػػػػػد المطمػػػػػػب، إتوصػػػػػػؿ 
والعامػػػػػػؿ الػػػػػػذق توصػػػػػػؿ ،(  4) ( وااػػػػػػماه   عامػػػػػػؿ مطاولػػػػػػة القػػػػػػوة (ٕٛٓٓليػػػػػػو   احمػػػػػػد كػػػػػػاظـ ، إتوصػػػػػػؿ 

 .(  5) اماه عامؿ  التحمؿ العضمي( أ( و ٕٔٔٓ  احمد ىشاـ احمد، ليو إ

ـ ( عمػػػػػى أعمػػػػػى تشػػػػػب  ليػػػػػذا العامػػػػػؿ لػػػػػذا يرشػػػػػح ىػػػػػذا االختبػػػػػار ٖٓٓونظػػػػػرا  لحصػػػػػوؿ اختبػػػػػار  ركػػػػػض 
 المتقدميف في محافظة صالح الديف .ضمف بطارية المياسة البدنية الخاصة لالعبي كرة القدـ 

 تفسير العامل السابع : 1-4-7-ٗ

( الػػػػػػػػذق يمثػػػػػػػػؿ الترتيػػػػػػػػب التنػػػػػػػػازلي لتشػػػػػػػػبعات اختبػػػػػػػػارات المياسػػػػػػػػة البدنيػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػة  ٙالجػػػػػػػػدوؿ    مػػػػػػػػف
ف عػػػػدد االختبػػػػارات التػػػػي تشػػػػبعت عمػػػػى ىػػػػذا العامػػػػؿ بعػػػػد التػػػػدوير المتعامػػػػد ألالعبػػػػي كػػػػرة القػػػػدـ يتبػػػػيف 

                                                           
 . ٖٓ-ٜٕ، ص مصدر ابؽ ذكره  واخراف  اـ الخشاب زىير سا -ٔ
 . ٛٓٔ، ص مصدر ابؽ ذكرهنوزاد حايف درويش    -ٕ
ميارية( الختيار ناشئي خمااي كرة القدـ في  -بعث عبد المطمب عبد الحمزة   تصميـ وتقنيف بطاريتي اختبار  بدنية -ٖ

 . ٖٓٔ( صٕٔٔٓة بغداد ، كمية التربية الرياضية ، ، جامع راالة ماجاتير  ير منشورة( انة  ٙٔ -ٗٔبغداد بأعمار  
احمد كاظـ عبد الكريـ   بناء بطارية اختبار لبعض القدرات البدنية والميارية الخاصة الختيار الالعبيف الناشئيف لمكرة  -ٗ

 .  ٜٓ( صٕٛٓٓ ، جامعة بغداد ، كمية التربية الرياضية ، راالة ماجاتير  ير منشورة( انة   ٙٔ -ٗٔالعابرة بأعمار  
 . ٓٚ، صهمصدر ابؽ ذكر احمد ىشاـ احمد الياللي    -٘
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( اختبػػػػػػػػػارات مثمػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػا ناػػػػػػػػػبتو    ٖكثر بمغػػػػػػػػػت   أ( فػػػػػػػػػ ٘,ٓ ± وبطريقػػػػػػػػػة تعظػػػػػػػػػيـ التبػػػػػػػػػايف وبقيمػػػػػػػػػة 
( مػػػػػػػف المجمػػػػػػػوع الكمػػػػػػػي لالختبػػػػػػػارات المرشػػػػػػػحة لمتحميػػػػػػػؿ العػػػػػػػاممي ، وبمػػػػػػػع الجػػػػػػػذر الكػػػػػػػامف % ٔٔ,ٔٔ

( وبمغػػػػػػت الناػػػػػػبة المئويػػػػػػة لمتبػػػػػػايف العػػػػػػاممي المفاػػػػػػر  ٖٕٖ٘,ٔليػػػػػػذا العامػػػػػػؿ بعػػػػػػد التػػػػػػدوير المتعامػػػػػػد   
% ( ، ولقػػػػػد تشػػػػػبعت ثالثػػػػػة اختبػػػػػارات مثمػػػػػت جميعيػػػػػا اختبػػػػػارات مرشػػػػػحة عػػػػػف ٓٛ٘ٛ,٘ليػػػػػذا العامػػػػػؿ   
ف ىػػػػػػذا العامػػػػػػؿ ىػػػػػػو عامػػػػػػؿ نقػػػػػػي فقػػػػػػد حصػػػػػػؿ أة بالاػػػػػػرعة لعضػػػػػػالت الػػػػػػرجميف ، ويبػػػػػػدو القػػػػػػوة المميػػػػػػز 

ثػػػػػا( عمػػػػػى أعمػػػػػى تشػػػػػب  ثػػػػػـ يميػػػػػو  ٓٔاػػػػػـ لمػػػػػدة ٖٓاختبػػػػػار  القفػػػػػز الجػػػػػانبي مػػػػػف فػػػػػوؽ ماػػػػػطبة بارتفػػػػػاع 
ثػػػػا ( ،  ٓٔاختبػػػػار  ثػػػػالث وثبػػػػات بالقػػػػدميف مػػػػف الثبػػػػات( ثػػػػـ اختبػػػػار   الحجػػػػؿ سسصػػػػى ماػػػػافة خػػػػالؿ 

والمالحػػػػػظ   الت الػػػػػرجميف (ضػػػػػلعامػػػػػؿ عامػػػػػؿ   القػػػػػوة المميػػػػػزة بالاػػػػػرعة لعف نطمػػػػػؽ عمػػػػػى ىػػػػػذا اأويمكػػػػػف 
نيػػػػػا تقػػػػػيس القػػػػػوة المميػػػػػزة بالاػػػػػرعة لعضػػػػػالت الػػػػػرجميف واف جميػػػػػ  االختبػػػػػارات أعمػػػػػى جميػػػػػ  االختبػػػػػارات 

و عمميػػػػػػة حشػػػػػػد القػػػػػػوة بشػػػػػػكؿ متكػػػػػػرر واػػػػػػري  مػػػػػػف أتعتمػػػػػػد باساػػػػػػاس عمػػػػػػى القػػػػػػوة والاػػػػػػرعة فػػػػػػي اسداء 
برجػػػػػػؿ واحػػػػػػدة او بكمتػػػػػػا الػػػػػػرجميف ، والقػػػػػػوة المميػػػػػػزة بالاػػػػػػرعة ىػػػػػػي " خػػػػػػالؿ عمميػػػػػػة دفػػػػػػ  االرض اػػػػػػواء 

واف " القػػػػػػػوة المميػػػػػػػزة بالاػػػػػػػرعة ىػػػػػػػي الصػػػػػػػفة ، ( 1) القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى إظيػػػػػػػار القػػػػػػػوة بأاػػػػػػػرع وسػػػػػػػت ممكػػػػػػػف " 
البدنيػػػػػػػة االكثػػػػػػػر وضػػػػػػػوحا لالعبػػػػػػػي كػػػػػػػرة القػػػػػػػدـ لمػػػػػػػا يحتاجػػػػػػػو الالعػػػػػػػب أثنػػػػػػػاء المبػػػػػػػاراة مػػػػػػػف سػػػػػػػوة أداء 

، وكػػػػػػذلؾ فػػػػػػي أداء الميػػػػػػارات  ( 2) " ب الكػػػػػػرة او الػػػػػػركض مصػػػػػػحوبة بتػػػػػػردد عػػػػػػاؿ واػػػػػػرعة اثنػػػػػػاء ضػػػػػػر 
االاااػػػػية التػػػػي تتطمػػػػب دمػػػػج القػػػػوة العاليػػػػة مػػػػ  درجػػػػة كبيػػػػرة مػػػػف الاػػػػرعة كمػػػػا فػػػػي المراو ػػػػة ودحرجػػػػة 

 . (  3) الكرة 

ف صػػػػػػػفة القػػػػػػػوة المميػػػػػػػزة بالاػػػػػػػرعة مػػػػػػػف الصػػػػػػػفات البدنيػػػػػػػة ذات اسىميػػػػػػػة الكبيػػػػػػػرة أبػػػػػػػ افويػػػػػػػرع الباحثػػػػػػػ  
ؿ ااػػػػػتخداميا فػػػػػي أداء الحركػػػػػات والميػػػػػارات التػػػػػي تتطمػػػػػب درجػػػػػة عاليػػػػػة لالعبػػػػػي كػػػػػرة القػػػػػدـ مػػػػػف خػػػػػال

مػػػػػػػف الػػػػػػػدمج بػػػػػػػيف القػػػػػػػوة والاػػػػػػػرعة مثػػػػػػػؿ حركػػػػػػػات القفػػػػػػػز المتكػػػػػػػرر لضػػػػػػػرب الكػػػػػػػرة بػػػػػػػالراس او التيػػػػػػػديؼ 
 .الاري  المبا ت لمخصـ

                                                           
 . ٔ٘( صٜٚٛٔ  الكويت ، دار القمـ لمنشر والتوزي  ، ٔ، ط التعمـ الحركي والتدريب الرياضيمحمد عثماف    -ٔ
 . ٘ٚ، ص مصدر ابؽ ذكرهعايد عمى عذاب    -ٕ
 . ٔ٘، ص مصدر ابؽ ذكرهمعف عبد الكريـ جااـ الحيالي    -ٖ
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اػػػػػماه عامػػػػػؿ   القػػػػػوة أ( و ٕٕٔٓليػػػػػو   نػػػػػوزاد حاػػػػػيف ، إوىػػػػػذا العامػػػػػؿ مشػػػػػابو لمعامػػػػػؿ الػػػػػذق توصػػػػػؿ     
اػػػػػماه عامػػػػػؿ أ( و ٕٔٔٓ  بعػػػػػث عبػػػػػد المطمػػػػػب، ووالعامػػػػػؿ الػػػػػذق حصػػػػػؿ عميػػػػػ ،(  1) بالاػػػػػرعة ( المميػػػػػزة 

جراىػػػػػػا عمػػػػػى العبػػػػػي خمااػػػػػػي كػػػػػرة القػػػػػدـ ، والعامػػػػػػؿ أفػػػػػػي درااػػػػػتو التػػػػػي  (2)   القػػػػػوة المميػػػػػزة بالاػػػػػرعة(
فػػػػػػػي  (  3) اػػػػػػػماه عامػػػػػػػؿ   القػػػػػػػوة المميػػػػػػػزة بالاػػػػػػػرعة ( أ( و ٕٛٓٓالػػػػػػػذق حصػػػػػػػؿ عميػػػػػػػو   عايػػػػػػػد عمػػػػػػػي ،

ونظػػػػرا  لحصػػػػوؿ اختبػػػػػار   القفػػػػز الجػػػػػانبي مػػػػف فػػػػػوؽ    .راىػػػػػا عمػػػػى العبػػػػػي كػػػػرة القػػػػػدـ جأدرااػػػػتو التػػػػي 
ثػػػػػا ( عمػػػػػى أعمػػػػػى تشػػػػػب  ليػػػػػذا العامػػػػػؿ لػػػػػذا يرشػػػػػح ىػػػػػذا االختبػػػػػار  ٓٔاػػػػػـ لمػػػػػدة  ٖٓماػػػػػطبة بارتفػػػػػاع 

 المتقدميف في محافظة صالح الديف .ضمف بطارية المياسة البدنية الخاصة لالعبي كرة القدـ 

 المياقة البدنية الخاصة لالعبي كرة القدم :وحدات بطارية  4-1-5

اعتمادا  عمى و ير   الشروط ( الموضوعة مف سبؿ فميشماف الختيار وحدات البطارية يااترشادا  بالمعا    
لذا فقد تـ اختيار وحدات البطارية مف ضمف العوامؿ المقبولة ووفقا  لمشروط ، نتائج التحميؿ العاممي 

 .الموضوعة

ااس تـ ترشيح وحدات االختبار التي حققت أعمى التشبعات المشاىدة عمى العوامؿ الناتجة سعمى ىذا ا  
خرع  ير جوىرية سنيا تقترب مف سمف التحميؿ العاممي وىي وحدات نقية كوف تشبعاتيا عمى العوامؿ ا

متمثؿ بنوع ف تفار ىذه االختبارات سدرا  كافيا  مف التبايف الأتمت مراعاة  والصفر ، وفي الوست نفا
 ( يبيف ذلؾ .ٚوجدوؿ   ةداء لكؿ اختبار عمى حدسالشيوع الذق يمثؿ تفاير ا

 

 

                                                           
 . ٜٛ، ص مصدر ابؽ ذكرهنوزاد حايف درويش    -ٔ
 .ٖٗٔ، ص مصدر ابؽ ذكرهبعث عبد المطمب عبد الحمزة    -ٕ
 . ٗٚ، ص المصدر الاابؽعايد عمي عذاب    -ٖ
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 (  7جدول )   

 الوحدات المرشحة عن عوامل بطارية المياقة البدنية الخاصة لالعبي كرة القدم

رقم 
 العامل

 اسم العامل
رقم 
 االختبار

 اسم االختبار
 التشبع عمى العوامل

 الشيوع
1 2 3 4 5 6 7 

 1,145 1,117- 1,131- 1,282 1,164 1,897 م من البدء العالي 51ركض  3 السرعة االنتقالية 1
 

-1,125 
1,934 

 1,852 1,114 1,143 1,143- 1,133 1,143 1,915 1,185 الممس السفمي والجانبي 18 المرونة الحركية 2

 1,963 1,116- 1,188 1,192- 1,111 1,856 1,149 1,379 ( ثواني11الخطوة الجانبية ) 16 الرشاقة 3

 1,942 1,144- 1,123- 1,129- 1,952 1,183 1,188 1,143 م 2111ركض  22 المطاولة العامة 4

5 
الفوة االنفجارية 
 لعضالت الرجمين

 1,892 1,121 1,121- 1,827 1,358- 1,144- 1,239 1,129- القفز العمودي من الثبات 5

 1,957 1,118- 1,956 1,138 1,127- 1,193 1,139- 1,144 م 311ركض  12 المطاولة الخاصة 6

7 
القوة المميزة 

عضالت بالسرعة ل
 الرجمين

26 
القفز الجانبي من فوق مسطبة 

 ( ثانية11سم لمدة ) 31بارتفاع 
-1,111 -1,118 1,146 1,167 1,111 -1,122 1,814 1,695 
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ذ تبػػػػػػيف لنػػػػػػا اف كػػػػػػؿ إارات البطاريػػػػػػة الماتخمصػػػػػػة ، ( فيبػػػػػػيف االرتباطػػػػػػات البينيػػػػػػة الختبػػػػػػٛامػػػػػػا جػػػػػػدوؿ  
يقػػػػػػػيس ظػػػػػػػاىرة ال يقياػػػػػػػيا االختبػػػػػػػار االخػػػػػػػر وىػػػػػػػذا يػػػػػػػأتي متفقػػػػػػػا  مػػػػػػػ  المعػػػػػػػايير التػػػػػػػي تخػػػػػػػص  اختبػػػػػػػار

 لييا فميشماف التي تـ ذكرىا اابقا  .إاالرتباطات البينية التي أشار 

 (21جدول )   

 الخاصة لالعبي كرة القدم *االرتباطات البينية الختبارات بطارية المياقة البدنية 

رقم 
 االختبار

 26 12 5 22 16 18 3 االختبارات

       1 م من البدء العالي 51ركض  3

      1 *1,284 الممس السفمي الجانبي 18

     1 1,193 *1,324 ( ثواني11) الخطوة الجانبية 16

    1 1,214 1,135- 1,171 م2111ركض  22

   1 *1,394 *1,337 1,188 1,114 اتالقفز العمودي من الثب 5

  1 1,114- 1,144 *1,377 1,144 1,234 م311ركض  12

26 
القفز الجانبي من فوق 

سم لمدة 31مسطبة بارتفاع 
 ثا 11

-1,122 1,111 1,128 1,127 1,137 1,173 1 

باط ػػػػػػبر مف االرتػػػػػػػكأت تراب بيف المتغيراػػػف معامؿ اال س*االرتباط المعنوق ال يشير الى التالـز الحقيقي 
(1)   . 

 

                                                           
 . ٖٕٛ، ص مصدر ابؽ ذكرهياايف محمد التكريتي ، حاف محمد عبد العبيدق     ودي -ٔ
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 االستنتاجات والتوصيات :  -5

 االستنتاجات : 5-1

( عوامػػػػػػؿ  ٚ( اختبػػػػػػارا  أظيػػػػػػر   ٕٚالتحميػػػػػػؿ العػػػػػػاممي بعػػػػػػد التػػػػػػدوير المتعامػػػػػػد الػػػػػػذق أجػػػػػػرق عمػػػػػػى   -ٔ
 تـ سبوليا جميعا  في ضوء الشروط الموضوعة لقبوؿ العوامؿ .

ييػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ التحميػػػػؿ العػػػػاممي والتػػػػي تػػػػـ سبوليػػػػا وتفاػػػػيرىا اطمقػػػػت لإالعوامػػػػؿ التػػػػي تػػػػـ التوصػػػػؿ  -ٕ
 عمييا الماميات استية :

 العامؿ االوؿ                                                           الارعة االنتقالية : -ٛ
 العامؿ الثاني                                      المرونة الحركية  :  -ٜ

 العامؿ الثالث                                      الرشاسة   : -ٓٔ
 المطاولة العامة  :                               العامؿ الراب  -ٔٔ
 القوة االنفجارية لعضالت الرجميف :               العامؿ الخامس -ٕٔ
 المطاولة الخاصة   :                            العامؿ الاادس -ٖٔ
 رعة لعضالت الرجميف :          العامؿ الااب   القوة المميزة بالا -ٗٔ

تػػػػػـ ااػػػػػتخالص بطاريػػػػػة المياسػػػػػة البدنيػػػػػة الخاصػػػػػة لالعبػػػػػي كػػػػػرة القػػػػػدـ فػػػػػي محافظػػػػػة صػػػػػالح الػػػػػديف  -ٖ
 عمى ضوء العوامؿ الماتخمصة والتي تمثؿ وحداتيا أعمى التشبعات عمى العوامؿ وىي : 

 لارعة االنتقالية( ـ مف البدء العالي             يمثؿ عامؿ آ٘ركض   -
 يمثؿ عامؿ المرونة الحركية  الممس الافمي والجانبي                    -
 يمثؿ عامؿ الرشاسة                    ( ثآٔ الخطوة الجانبية  -
 بمثؿ عامؿ المطاولة العامة         ( ـ                ٕٓٓٓركض   -
 عامؿ القوة االنفجارية لعضالت الرجميف القفز العمودق مف الثبات                   يمثؿ  -
 ( ـ                            يمثؿ عامؿ المطاولة الخاصةٖٓٓركض   -
 الرجميف يمثؿ عامؿ القوة المميزة بالارعة لعضالت             القفز الجانبي مف فوؽ ماطبة   -

                              ( ثآٔلمدة   ( اـٖٓبارتفاع 
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ف تشػػػػبعاتيا عمػػػػى العوامػػػػؿ اسخػػػػرع ىػػػػػي إذ إت الاػػػػبعة المرشػػػػحة تعػػػػد اختبػػػػارات نقيػػػػة ، الوحػػػػدا -ٗ
و سريبػػػػػػة مػػػػػػف الصػػػػػػفر ، ويؤكػػػػػػد ذلػػػػػػؾ انخفػػػػػػاض االرتباطػػػػػػات البينيػػػػػػة بػػػػػػيف االختبػػػػػػارات أصػػػػػفرية 

 الابعة المرشحة عف البطارية .
 التوصيات : 5-2

 يأتي  :لييا يوصي الباحث بما إفي ضوء االاتنتاجات التي تـ التوصؿ      

 االنتقاء عممية في القدـ كرة لالعبي الخاصة البدنية المياسة بطارية عف المرشحة الوحدات اعتماد   -
 . الديف صالح محافظة في  القدـ كرة لالعبي الرياضي

خػػػػػرع   المياريػػػػػة ، الوظيفيػػػػػة ، النفاػػػػػية ، سلمحػػػػػددات االنتقػػػػػاء ا ةجػػػػػراء درااػػػػػات وبحػػػػػوث مشػػػػػابيإ -
 المعرفية ( .

 أخرع . وألعاب اات وبحوث مشابيو عمى عينات وفئات عمريوجراء دراإ -
 تطبيؽ وحدات بطارية االختبار الماتخمصة كاآلتي  : -

   ـ مف البدء العاليٓ٘ركض ) . 
   الممس الافمي والجانبي. 
 القفز العمودق مف الثبات . 
  ثا .ٓٔ الخطوة الجانبية ) 
   ـٖٓٓركض ) . 
 ث .ٓٔلمدة   ( اـٖٓ  القفز الجانبي مف فوؽ ماطبة بارتفاع ) 
   ـ  ٕٓٓٓركض ).     
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 الممخص
 الشباب نيلالعبفي دقة أداء مهارة الدفاع عن الممعب  بصرية تمرينات تأثير

 جموساللكرة الطائرة من اب 
 )*(أ.م.د مثنى احمد خمف               نجالء هادي صالح

بيف اليجوـ والدفاع طواؿ المباراة مما  ؿ الماتمرتتميز لعبة الكرة الطائرة باصيقاع الاري  واالنتقا   
يتطمب مف الالعبيف أف يؤدوا جمي  الميارات الفنية عمى ماتوع متقارب حتى يتمكف كؿ العب مقابمة 
احتياجات موسفو في الممعب اسمر الذق يوجب االىتماـ بإعدادىـ وعمى كافة النواحي ، ومف خالؿ متابعة 

ائرة مف الجموس لالعبيف المعاسيف في المجنة البارالمبية الوطنية العراسية فرع كركوؾ لمعبة الكرة الط افالباحث
والمدرب تـ تشخيص بعض حاالت الضعؼ لدييـ ومنيا الضعؼ في ميارة  افوالتواصؿ الدائـ بيف الباحث

 الدفاع عف الممعب.
نت متعمقة بمواصفات ونظرا  سف العب الكرة الطائرة مف الجموس يتطمب معايير خاصة اواء كا   

اسداء الحركي، أو بالقدرات الخاصة بو، مما ياتمـز أف يتجو منحى التدريب إلى الخصوصية بااتخداـ 
بيدؼ تحايف اسداء الميارق مف خالؿ التركيز عمى متطمبات اسداء التخصصي و  التمرينات البصرية

 الوصوؿ إلى تحقيؽ اليدؼ المنشود.
حث تاتثير اىتماـ الباحثاف بمحاولة التصدق ليذه المشكمة بالبحث والدرااة ومف ىنا بدأت مشكمة الب  

. اسمر الذق دعا إلى إجراء ىذا البحث كمحاولة لتحايف ماتوع أداء الالعبيف في الكرة الطائرة مف 
 .ةالبصري مريناتالجموس في ميارة الدفاع عف الممعب بااتخداـ الت

 هدف البحث:
نات بصرية في دسة أداء ميارة الدفاع عف الممعب لالعبػيف الشػباب بػالكرة الطػائرة التعرؼ عمى تأثير تمري  -

 مف الجموس .
 فرضا البحث: -
توجػػػػػػػػد فػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف االختبػػػػػػػػارات  القبميػػػػػػػػة والبعديػػػػػػػػة ( لممجمػػػػػػػػوعتيف  التجريبيػػػػػػػػة   -

رة مػػػػػػف الجمػػػػػػوس والضػػػػػػابطة  فػػػػػػي دسػػػػػػة أداء ميػػػػػػارة الػػػػػػدفاع عػػػػػػف الممعػػػػػػب لالعبػػػػػػيف الشػػػػػػباب بػػػػػػالكرة الطػػػػػػائ
 ولصالح االختبارات البعدية.

                                                           
 جامعة تكريت –تدرياي في كمية التربية الرياضية  )*(
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توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػة معنويػػػػػػة بػػػػػػيف االختبػػػػػػارات البعديػػػػػػة  لممجمػػػػػػوعتيف التجريبيػػػػػػة والضػػػػػػابطة  فػػػػػػي   -
دسػػػػة أداء ميػػػػػارة الػػػػػدفاع عػػػػف الممعػػػػػب لالعبػػػػػيف الشػػػػباب بػػػػػالكرة الطػػػػػائرة مػػػػف الجمػػػػػوس ولصػػػػػالح المجموعػػػػػة 

 .التجريبية
البحث عينة التجريبي لمالءمتو لطبيعة مشكمة البحث وتـ اختيار وتـ االعتماد عمى المنيج        

الالعبيف المعاسيف حركيا  في لعبة الكرة الطائرة مف الجموس تحت مظمة المجنة بالطريقة العمدية مف 
( العبا  وىو يمثؿ مجتم  ٛٔبمغت  و  ، ٖٕٔٓ -ٕٕٔٓ/ فرع كركوؾ لانة البارالمبية الوطنية العراسية 

( العبيف تـ اختيارىـ بصورة عشوائية كونيـ يمثموف التجربة االاتطالعية ٙوتـ ااتبعاد   اسصؿ بأكممو
( العب وتـ توزيعيـ عشوائيا  إلى مجموعتيف ، المجموعة اسولى ٕٔوبذلؾ أصبح عدد أفراد العينة  

ابة المئوية لعينة ( العبيف لكؿ مجموعة وبذلؾ بمغت النٙ التجريبية( والمجموعة الثانية  الضابطة( وبواس   
 . عينة البحث الكمية%( مف  ٙٙ.ٙٙالبحث  

  -وتوصل الباحثان الى االستنتاجات اآلتية :
دسة أداء ميارة الدفاع عف حققت تقدما  في  اف المجموعة التجريبية التي ااتخدمت تمرينات بصرية -

ف االختباريف القبمي عند مقارنة نتائجيا بيالممعب لالعبيف الشباب بالكرة الطائرة مف الجموس 
 والبعدق . 

دسة أداء ميارة الدفاع عف ضعؼ تأثير المنيج المتب  مف المدرب م  المجموعة الضابطة في  -
عند مقارنة نتائجيا بيف االختباريف القبمي  الممعب لالعبيف الشباب بالكرة الطائرة مف الجموس

 والبعدق . 
التجريبية عممت عمى تطوير القدرات الدفاعية في  اف التمرينات البصرية المنفذة مف سبؿ المجموعة -

 ( بشكؿ يخدـ الواجبات الدفاعية عف الممعب . ٘،ٙ،ٔالمركز 

 -أما التوصيات فكانت: 
  دسة أداء ميارة الدفاع مف المدربيف عند تطوير  تمرينات بصريةضرورة االىتماـ بتفعيؿ ااتخداـ

 جموس .عف الممعب لالعبيف الشباب بالكرة الطائرة مف ال
  فى لعبة الكرة  تمرينات بصريةتتناوؿ اثر ولماتويات رياضية أعمى إجراء المزيد مف الدرااات

 الطائرة مف الجموس وفي اسلعاب الرياضية اسخرع التي يمارايا الالعبيف المعاسيف حركيا .
  عراؽ عند اتحادات لعبة الكرة الطائرة مف الجموس في الاالاتفادة مف نتائج ىذا البحث مف سبؿ

 التدريب عمى دسة أداء ميارة الدفاع عف الممعب لالعبيف الشباب بالكرة الطائرة مف الجموس .
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  ضرورة توافر أخصائي بصرق يقوـ بتقويـ الوظائؼ البصرية لالعبيف المعاسيف حركيا  والايما
 وفي لعبة  الكرة الطائرة مف الجموس.

Abstract 

 
The effect of visual exercises in accuracy of performance of the 

skill for defending on the playing field for Young players in 

Sitting Volleyball 

Assist.Prof. Dr.Muthanna Ahmed Khalaf                                                                   
)*(

 

                                Najlaa Hadi Salih Ahmed                                                                                 

   

          Featuring a game of volleyball rhythm fast moving continuous between 

attack and defense throughout the game ,which requires players to perform all the 

technical skills at the level of tight so that each player must meet the requirements 

of his position on the pitch ,which requires attention to prepare them and in all 

respects ,and through follow-up researcher for the game of volleyball from sitting 

for disabled players in the Iraqi national Paralympic Committee branch of Kirkuk 

and constant communication between the researcher and the coach was diagnosed 

some cases have a weaknes, including weakness in  the skill of  the defense on the 

playing field.                                                                                  

          Because volleyball player of sitting requires specific criteria, whether they 

are related specification motor performance, or the capacity of its own, which 

requires that the moving-oriented training to privacy by using the visual exercises 

in order to improve performance skills by focusing on the requirements of the 

performance specialist and access to achieve the desired goal                                  

                                            2                       

         Thus began the research problem arouses the attention of researchers trying 

to address this problem to research and study 2Which called on to make this 

research work to improve the level of performance of the skill for defending on 

the playing field for Young players in Sitting Volleyball using visual exercises. 

 

             The aim of the study are :                                                                   

     

- Identifying the effect of visual exercises in the accuracy of performance of the 

skill for defending the playing field for Young players in Sitting Volleyball.                                                                                                                                                                                                        

                                                           
)*(Lecturer in College Of Sport Education / Tikrit University 
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        The researcher used the experimental methodology by designing the two 

equivalent groups with the pre-test and post-test .The Sample has been chosen 

according to the pre-meditated method from handicapped players of the 

volleyball sitting within the Iraqi  International              Para-Olympics /Kirkuk 

branch for the year 2012-2013 consisting of (18) players, (6) players were 

excluded who were chosen randomly since they represent the explorational 

experiment . Thus, the number of    

       The sample becomes (12) players distributed randomly to two roups: the 

first group (experimental) and the second group (control)with (6) players for 

each group. The percentage of the research sample reached (%66.66) of the 

original sample.                                                        

The  researcher has come to a number of conclusions: 

- The experimental group which used the visual exercises achieved progress in 

accuracy of performance of the skill for defending on the playing field for 

Young players in Sitting Volleybal when comparing its results between the pre-

test and  post-test. 

-Weakness of methodology effect followed by the coach with the control group 

in accuracy of performance of the skill for defending on the playing field for 

Young players in Sitting Volleybal when comparing its results between the pre-

test and post-test. 

-The visual exercises carried out by the experimental group worked on the 

development of defense abilities in the center (1,6,5) are served defensive duties 

for the court. 

The most important recommendations are:                              

- The necessity for interest  to activate the use of visual exercises by trainers 

when developing the accuracy of performance of the skill for defending the 

playing field for Young players in Sitting Volleyball.  

- Conducting more studies for higher athletic levels which deal with the effect of 

visual exercises in  sitting volleyball and other athletic games played by 

physically handicapped players 

- Benefit from the results of this research to sitting volleyball unions of players 

in Iraq to apply these exercises when training on the accuracy of performance of 

the skill for defending the playing field for Young players in Sitting Volleyball . 

- Conducting  medical and visual examinations special for evaluate young 

players in Sitting Volleyball periodically                                          

                  التعريف بالبحث                                            -1
 مقدمة البحث وأهميته. 1-1
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التربية البدنية والرياضة أحد المجاالت التي تؤثر في اصنااف باعتبارىا عنصرا ىاما وأااايا في        
عداده بصورة متكاممة عمى أاس عممية، فقدرة الفرد عمى بذؿ الجيد تتوسؼ عمى كثير مف  بناء الفرد، وا 

ي مقدمتيا المتغيرات البصرية. إذ أف المدربيف يبحثوف بشكؿ دائـ وماتمر عف المتغيرات والتي يأتي ف
عد ة تالبصري التمريناتالطرؽ التدريبية الحديثة بيدؼ تحايف اسداء الرياضي واكتااب ميزة تنافاية، و 

 إحدع ىذه الواائؿ المعروضة في المجاؿ الرياضي.
مكانيات وتعد لعبة الكرة الطائرة مف الجموس ذات         طابعا  خاصا  وتتطمب مف الالعب ااتعدادات وا 

خاصة سداء مياراتو المختمفة بنجاح وفعالية فيي لعبة تتميز باالحتكاؾ الماتمر بيف الالعب المعاؽ 
حركي أثناء اسداء معا سرض اواء كاف في المعب اليجومي والدفاعي في أف واحد . وبالر ـ مف إف 

وميارة الدفاع عف الممعب بشكؿ خاص ، تبدوا ايمة اسداء، إال إنيا في مجاال  الميارات الفنية بشكؿ عاـ
لمعاسيف ومماراتيا مف الجموس تتطمب بذؿ جيد كبير في إتقانيا، وذلؾ لصعوبة التعامؿ م  ميكانيكية 
 الحركة لألداء ، وبيذا فاف ضماف اسداء الجيد يتطمب التدريب المبرمج بيدؼ ضماف نجاح اسداء ومف
ثـ الوصوؿ إلى الماتويات العميا فمماراة لعبة الكرة الطائرة مف الجموس عمى اسرض  ير ماموح فييا 
الجثو عمى الركبتيف او الوسوؼ او الوثب لحظة لعب الكرة بما يفرض أف تكوف تحركات الالعبيف 

ة خاصة في ظؿ بااتخداـ اليديف ، فضال  عف ذلؾ فاف اعتبارات ارعة الكرة واتجاه حركتيا المتغير 
المماات المميزة والتي تقتضي سانونا  بعدـ ااتقرار او حمؿ الكرة وعدـ التحرؾ بيا ، اسمر الذق ياتمـز 

كأحد  التمرينات البصريةتيقظا  تاما  في محاولة تعويض نقص سدرة التحرؾ بالقدميف ، ولذلؾ فاف 
 اسااليب التدريبية تعد واحدة مف عوامؿ نجاح اسداء.

في ابيؿ تطوير  التمرينات البصريةومف ىنا تأتي أىمية البحث في التعرؼ عمى أمكانية توظيؼ        
 دسة أداء العبي الكرة الطائرة مف الجموس في ميارة الدفاع عف الممعب.

 مشكمة البحث 1-2

لمباراة مما بيف اليجوـ والدفاع طواؿ ا تتميز لعبة الكرة الطائرة باصيقاع الاري  واالنتقاؿ الماتمر   
يتطمب مف الالعبيف أف يؤدوا جمي  الميارات الفنية عمى ماتوع متقارب حتى يتمكف كؿ العب مقابمة 
احتياجات موسفو في الممعب اسمر الذق يوجب االىتماـ بإعدادىـ وعمى كافة النواحي ، ومف خالؿ متابعة 

المجنة البارالمبية الوطنية العراسية فرع كركوؾ لمعبة الكرة الطائرة مف الجموس لالعبيف المعاسيف في  افالباحث
والمدرب تـ تشخيص بعض حاالت الضعؼ لدييـ ومنيا الضعؼ في ميارة  افوالتواصؿ الدائـ بيف الباحث

 الدفاع عف الممعب.
ونظرا  سف العب الكرة الطائرة مف الجموس يتطمب معايير خاصة اواء كانت متعمقة بمواصفات    

و بالقدرات الخاصة بو، مما ياتمـز أف يتجو منحى التدريب إلى الخصوصية بااتخداـ اسداء الحركي، أ
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بيدؼ تحايف اسداء الميارق مف خالؿ التركيز عمى متطمبات اسداء التخصصي و  التمرينات البصرية
 الوصوؿ إلى تحقيؽ اليدؼ المنشود.

لتصدق ليذه المشكمة بالبحث والدرااة . ومف ىنا بدأت مشكمة البحث تاتثير اىتماـ الباحثاف بمحاولة ا  
اسمر الذق دعا إلى إجراء ىذا البحث كمحاولة لتحايف ماتوع أداء الالعبيف في الكرة الطائرة مف 

 .ةالبصري مريناتالجموس في ميارة الدفاع عف الممعب بااتخداـ الت
 هدف البحث 1-3

لػػػػػدفاع عػػػػػف الممعػػػػػب لالعبػػػػػيف التعػػػػػرؼ عمػػػػػى تػػػػػأثير التمرينػػػػػات البصػػػػػرية فػػػػػي دسػػػػػة أداء ميػػػػػارة ا -
 الشباب بالكرة الطائرة مف الجموس.

 فرضا البحث  4 -1

توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة معنويػػػػػة بػػػػػيف االختبػػػػػارات  القبميػػػػػة والبعديػػػػػة ( لممجمػػػػػوعتيف التجريبيػػػػػة  -
والضػػػػػابطة  فػػػػػػي دسػػػػػة أداء ميػػػػػػارة الػػػػػدفاع عػػػػػػف الممعػػػػػػب لالعبػػػػػيف الشػػػػػػباب بػػػػػالكرة الطػػػػػػائرة مػػػػػػف 

 رات البعدية.الجموس ولصالح االختبا
توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة معنويػػػػػة بػػػػػيف االختبػػػػػارات البعديػػػػػة  لممجمػػػػػوعتيف التجريبيػػػػػة والضػػػػػابطة   -

فػػػػػػػي دسػػػػػػػة أداء ميػػػػػػػارة الػػػػػػػدفاع عػػػػػػػف الممعػػػػػػػب لالعبػػػػػػػيف الشػػػػػػػباب بػػػػػػػالكرة الطػػػػػػػائرة مػػػػػػػف الجمػػػػػػػوس 
 ولصالح المجموعة التجريبية.

 مجاالت البحث  1-5

 الطائرة مف الجموس/المجنة البارالمبية الوطنية    : العبو الشباب بالكرة المجال البشري 1-5-1
 العراسية الفرعية / محافظة كركوؾ.                           

 ٖٕٔٓ|  ٘|  ٜٔولغاية    ٖٕٔٓ|  ٔ|  ٖٕ: لممدة مف  المجال الزماني  1-5-2

 : القاعة الرياضية المغمقة التابعة لمركز كركوؾ لتأىيؿالمجال المكاني  1-5-3
 .المعاسيف / كركوؾ                            

   الدراسات النظرية والسابقة. -2
 الدراسات النظرية . 2-1
 .المهارات الفنية بالكرة الطائرة لممعاقين حركيا من الجموس 2-1-1

أف الميارات الفنية في الكرة الطائرة مف الجموس ىي " مجموعة مف الحركات اليادفة التي تحتاج       
ي أدائيا الى متطمبات بدنية وميارية مف اجؿ الوصوؿ الى أفضؿ النتائج في اسداء م  االستصاد في ف
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الجيد، فضال عف احتياجيا الى التعاوف مف لدع أفراد الفريؽ جميعيـ مف اجؿ تحقيؽ الفوز ، حيث أف 
طاء و مطابقتيا لقانوف نجاح أق فريؽ يعتمد عمى سدرة الالعبيف في أداء الميارات بكفاءة عالية واسؿ أخ
(1)المعبة ، والتعاوف بيف أفراد الفريؽ في تطبيؽ الخطط اليجومية في أثناء المعب " 

. 
مف وض  الجموس داخؿ الممعب وخارجو  أدائياويعرفيا الباحثاف بأنيا مجموعة الحركات التي ينبغي      

 وبما يامح بو سانوف المعبة بأسؿ مجيود وأفضؿ النتائج.

 :(2)لمهارات الفنية بالكرة الطائرة من الجموس الىوتقسم ا

 حائط الصد اليجومي(.  -الضرب  الااحؽ -اسعداد  - االرااؿ  -الميارات اليجومية وتشمؿ : .ٔ
 حائط الصد الدفاعي(. -الدفاع عف الممعب  – ااتقباؿ االرااؿ  -الميارات الدفاعية وتشمؿ : .ٕ
الدفاع عف  -حائط الصد -الضرب الااحؽ  –داد االع – االرااؿ -ميارات تؤدق بيد واحدة : .ٖ

 الممعب بالدحرجة الجانبية(.
الدفاع عف الممعب باليديف  -حائط الصد -االعداد - ااتقباؿ االرااؿ -ميارات تؤدق باليديف: .ٗ

 مف اسافؿ بالدحرجة الخمفية(.
 االعداد( . -االاتقباؿ – االرااؿ  -ميارات تؤدق مف الثبات : .٘

 –االعداد  –(إلى االاتقباؿ ااتقباؿ االرااؿ( ٜٜٜٔا امجد عبد المطيؼ إبراىيـ ، كما يقامي      
ا الحالي عمى مفي بحثي اف. والستصار الباحث(ٔ الدفاع عف الممعب(  –حائط الصد  –الضرب الااحؽ 

 ىا بشي مف التفصيؿ وكمايمي:  و تناوليميارة الدفاع عف  الممعب فا
 : الممعب مهارة الدفاع عن ٔ-ٔ- ٔ-ٕ     

" ىي الوسفات او التشكيالت التي يتخذىا الالعبيف المدافعيف لمواجية ىجوـ الفريؽ المنافس        
بااتقباؿ الكرة المضروبة ضربا  ااحقا  مف الفريؽ المنافس او المرتدة مف حائط الصد وتمريرىا مف أافؿ 

صعب ميارات الكرة الطائرة حيث أنيا " . وتعد ىذه الميارة مف أ(ٕ سعمى بتوجيييا لزميؿ في الممعب" 
                                                           

:)عمان  دار الثقافة للنشر ،  التصنٌف الطبً و القانون الدولً للكرة الطائرة جلوسمروان عبد المجٌد ابراهٌم ؛  (1)
 .41ص (2002

 .ٜٗ، ص نفس المصدر  ( ٕٕٓٓمرواف عبد المجيد ابراىيـ  (2) 
جد عبد المطيؼ إبراىيـ   تأثير برنامج مقترح لتنمية بعض الصفات البدنية والميارية عمى بعض المتغيرات الفايولوجية ام (ٔ 

كمية التربية الرياضية بور اعيد، جامعة سناة الاويس  أطروحة  دكتوراة غير منشورة,لالعبي الكرة الطائرة جموس :  
 .ٚٔ( صٜٜٜٔ،

الموسوعة العممية لمكرة الطائرة مهارات خطط اختبارات بدنية ومهارية, قياسات جسمية   مرواف عبد المجيد ابراىيـ (ٕ 
 .ٕٔ( ص ٕٔٓٓ: عماف ، مؤااة الوراؽ ، انتقاء معوقين
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تتطمب ماتوع عاؿٍ مف القدرة عمى ارعة رد الفعؿ والتركيز لفترة طويمة والشجاعة في ااتخداـ الجاـ 
]دف  اسرض باليديف لالعبيف المعاسيف [صنقاذ الكرات البعيدة، وىي تاتخدـ في حالة الكرات المنخفضة 

( بأنيا " ااتالـ ٕٕٔٓ. وعرفتيا نجالء عباس  وآخروف( ،(ٖ الجاـ " جدا  والاريعة جدا  او البعيدة عف 
الكرة المضروبة ضربا  ااحقا  مف الفريؽ المنافس او المرتدة مف حائط الصد وتمريرىا مف اسافؿ او 
اسعمى بيدؼ توجيييا لزميؿ أخر في الممعب والذق سد يكوف باتجاه الالعب المعد او باتجاه أق زميؿ 

. واف الدفاع الجيد يعتمد عمى عدة معمومات يجب أف (ٗ روؼ مجيء الكرة في المعب"أخر حاب ظ
 : (٘ يعرفيا المداف  سبؿ سيامو بالدفاع تتمثؿ في

 الكرات المرتدة مف الشبكة. .ٔ
 الكرة مف حيث اتجاىيا وارتفاعيا الناتج عف نوع االعداد. .ٕ
 حركة المياجـ واتجاه ىجومو. .ٖ
 يد القائـ بالصد. .ٗ
 تحديد ظؿ حائط الصد -ٙ          حائط الصد. .٘

 :(ٔ وتقسم أنواع الدفاع عن الممعب الى ماياتي

 .الدفاع عف الممعب بالذراعيف مف اسافؿ 
 . الدفاع عف الممعب بالذراعيف او بالذراع الواحدة مف الدحرجة 
  احدة الدفاع بالذراعيف مف اسعمى باسصاب  اوباليديف وىي متشابكة اسصاب  او بقبضة اليد الو

 مف اسعمى .
 .الدفاع عف الممعب بالرجؿ 

 .الدقة بالكرة الطائرة من الجموس 2-1-2
الدسة بالكرة الطائرة مف الجموس واحدة مف أكثر القدرات أىمية وعامال  ميما  اليمكف االاتغناء          

لمفريؽ يتحتـ عمى عنو فتوجيو الكرات في أرجاء الممعب او لمزميؿ بمماة واحدة لكؿ العب وثالث لماات 

                                                           
 .ٓ٘ٔ( صٕٙٓٓ: اصاكندرية،منشأة المعارؼ،  الكرة الطائرة دليل المعمم والمدرب والالعباليف ودي  فرج    (ٖ 
( ٕٕٔٓ:  بغداد ، مطبعة المواؿ،المبادئ األساسية لمهارات الكرة الطائرة وطرق تعممهاروف( نجالء عباس نصيؼ  وآخ (ٗ 

 .ٕ٘ٙص
:  النجؼ االشرؼ ، مطبعة الكممة  والدفاعية في الكرة الطائرة المهارات الخطط الهجوميةطارؽ حاف و حايف ابياف   (٘ 

 .ٕٓص (ٕٓٔٓالطيبة ،

.ٖٙٔ( صٜٜٗٔ:  القاىرة ، دار الفكر العربي ، ح الوصول الى المستوى العاليالكرة الطائرة مفتاعصاـ الوشاحي    (1)
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. فيي " سدرة الفرد عمى التحكـ في ي اسداء الحركي لمميارات الفنيةالالعبيف الايطرة والتحكيـ والتوجيو ف
 .(ٖ .وىي ايضا  " سابمية حؿ الواجبات الحركية بشكؿ اري  ومجدق" (ٕ حركاتو اصرادية نحو ىدؼ معيف" 

مف محمد صبحي حاانيف، ( و محمد عاطؼ اسبحر ٜٙٚٔادؿ رشيد،(  محمد عٜٜ٘ٔويؤكد كال  
(عمى ارتباط الدسة بكفاءة الجيازيف العصبي والعضمي وكذلؾ االمة الحواس ٜٗٛٔومحمد اعد عبد اهلل، 

وخاصة النظر والام  ،اذ يتطمب اسمر أف يكوف نقؿ المعمومات الى الدماغ عف طريؽ الحواس دسيقا، 
ياز العصبي مػحػكػمة التػوجػػيو اػواء مػا كػػاف مػوجيػا الػى واف تكوف اصشارات العصبية الواردة مف الج

الػعػضالت العػامػمة او الػى الػعػضالت الػمػقػابػمة ، وكذلؾ يجب أف تكوف العضالت مدربة كي تقوـ بالعمؿ 
 . (ٙ( ٘( ٗ المطموب وفقا سنواع  المعب المختمفة

الميارة الدفاع عف الممعب بالكرة الطائرة لممعاسيف  تعريؼ الدسة أثناء أداء افمف ىنا يمكف لمباحث      
حركيا مف الجموس بأنيا االحااس باالتجاه والماافة والتوسيت والقوة المطموبة لألداء م  القدرة عمى التحكـ 

 .في العمؿ العضمي أثناء أداء الميارة الدفاع عف الممعب لالعبي الكرة الطائرة مف الجموس
اآلتٌةاع وتقسم الدقة الى األنو

 :- (1)
. 

 نوع مف الدسة تطمب حركات ىادفة نابة الى الموس  المكاني لنقطة نياية الحركة. -الدسة المكانية : -ٔ
نوع مف الدسة يتطمب ارعة حركية نابية الى الدسة في زمف الحركة ويشار الييا  -الدسة الزمنية : -ٕ

  البا بالدسة الزمنية.
ارعة حركية نابة الى الدسة في توسيت الحركة، ويشار الييا نوع مف الدسة يتطمب  -دسة التوسيت :  -ٖ

  البا بدسة التوسيت.
وتبرز أىمية الدسة بالكرة الطائرة مف الجموس مف خػالؿ أداء ا مػب الميػارات الفنيػة ومنيػا الػدفاع عػف الممعػب   

كممػا  اذ تتأثر الدسة في ىػذه المعبػة اػرعة اسداء ومقػدار القػوة الالزمػة وماػاحة اليػدؼ، كمػا اف الدسػة تتػأثر اػمبا  
                                                           

،: جامعة بغداد،مجمة التربية المسافة وعالقتها بدقة التصويب من الثبات بكرة السمةلعاني ومحمد صالح  ا ااعد (2)
 .ٖ( صٜٜٙٔ، ٗٔع ، الرياضية، كمية التربية الرياضية 

لمطباعة  بدار الكتا: جامعة الموصؿ،مديرية ٕنصيؼ، ط يعبد عم، ترجمة، ؿ التعمـ الحركيينكورت ما (3)
 .ٛٔٔ(ص ٜٚٛٔوالنشر،

(  1115، الفكر العربً:)القاهرة ، دار  3، ط1ج القٌاس والتقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌةمحمد صبحً حسانٌن؛ (4)

 .          ص451
 .    30ص (1126ركة العامة للنشر والتوزٌع واالعالن ، :)طرابلس، الش أسس التدرٌب الرٌاضًمحمد عادل رشدي ؛  (5)
( ص 1124:)السعودٌة، دار االصالح للطباعة والنشر، البدنٌة اللٌاقةمحمد عاطف األبحر ومحمد سعد عبد هللا ؛  (6)

115. 
ات اساااية حايف ابياف منيج تدريبي لتطوير زمف ودسة التوس  واالاتجابة الحركية وتأثيره في دسة بعض الميار  (ٔ 

 .ٚٙ( ص ٕٙٓٓ، كمية التربية الرياضية، جامعة بغداد، أطروحة دكتوراةلالعبي الكرة الطائرة لمشباب: 
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زادت الاػػػرعة ومقػػػدار القػػػوة فػػػي اسداء وصػػػغرت ماػػػاحة اليػػػدؼ والعكػػػس صػػػحيح فػػػالكرة الطػػػائرة مػػػف الجمػػػوس 
تتطمب الارعة في التحرؾ والقوة في ضػرب الكػرة وتوجييػا الػى المكػاف البعيػد عػف المراسبػة. وتظيػر أىميػة الدسػة 

ب المداف  الذق يحتاج الى سدر كبيػر مػف الدسػة اليصػاؿ الكػرة الػى في ميارة الدفاع عف الممعب مف خالؿ الالع
الالعب المعد او باتجاه أق زميؿ آخر بشكؿ صحيح والذق ينعكس بدوره عمى عممية االعداد بشكؿ عاـ فضػال 

 عف عدـ الاماح باقوط الكرة داخؿ الممعب . 

جراءاته الميدانية -3  منهجية البحث وا 
 -منهج البحث : 3-1

ا الحالي عمى مفي بحثي افمف اجؿ التوصؿ إلى حقائؽ عممية دسيقة في حؿ المشكمة اعتمد الباحث      
فيو " محاولة الايطرة عمى العوامؿ اساااية كافة بااتثناء المنيج التجريبي لمالءمتو لطبيعة مشكمة البحث 

 .(ٕ  متغير واحد يتعمد الباحث تغييره عمى أف يكوف ىذا التغيير سابال  لمقياس "
 :مجتمع البحث وعينته 3-2

الالعبيف المعاسيف حركيا  في لعبة الكرة الطائرة مف الجموس البحث بالطريقة العمدية مف عينة وتـ اختيار 
( العبا  ٛٔبمغت  و  ، ٖٕٔٓ -ٕٕٔٓ/ فرع كركوؾ لانة تحت مظمة المجنة البارالمبية الوطنية العراسية 

( العبيف تـ اختيارىـ بصورة عشوائية كونيـ يمثموف التجربة ٙتبعاد  وىو يمثؿ مجتم  اسصؿ بأكممو وتـ اا
( العب وتـ توزيعيـ عشوائيا  إلى مجموعتيف ، المجموعة ٕٔاالاتطالعية وبذلؾ أصبح عدد أفراد العينة  

( العبيف لكؿ مجموعة وبذلؾ بمغت النابة ٙاسولى  التجريبية( والمجموعة الثانية  الضابطة( وبواس   
فعممية اختيار العينة التي تمثؿ المجتم  تمثيال  ، عينة البحث الكمية%( مف  ٙٙ.ٙٙئوية لعينة البحث  الم

صادسا وحقيقيا ىي مف اسمور اساااية التي أخذىا الباحث بنظر االعتبار ، إذ تـ تحديد العينة بدسة لكي 
ومعموماتو يمجْا إلى جمعيا إما مف  تعطي نتائج أكثر دسة وأكثر وثوسا   " فعندما يجم  الباحث بياناتو

 (ٔ المجتم  اسصؿ أو مف عينة ممثمو ليذا المجتم  " 

 تجانس العينة   3-2-1

                                                           
 (  ٜٛٛٔ:   الموصؿ ، مطبعة جامعة الموصؿ ،  طرق البحث العممي ومناهجه   وجيو محجوب (ٕ 

   ٖٕٚص      

 ( ٜٜٚٔوت ، مطبعة دار المعمميف ، :  بير  ؛ أسس البحث العممي في العموم السموكية فاخر عاسؿ (ٔ 
 ٙٔٔص     
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عمد الباحثاف الى أجراء التجانس لعينة البحث في بعض المتغيرات التي يكوف ليا تأثير في نتائج       
(  اسبصارخمية لمعينيف  عيوب او مشاكؿ تجانس لمعينة في المؤثرات الدا افالباحث عالبحث ،ولذلؾ أجر 

     *(لجمي  الالعبيف مف عينة البحث ، والتي اعتمدت في ذلؾ عمى ااتشارة وتشخيص الطبيب المختص
البصرية ومف ثـ نتائج البحث ، وأشارت النتائج الى  تمريناتطبيب العيوف( ، لما ليا مف تأثير عمى ال

 ,Abernethy and Wood) شيريوفى ىذا الصدد او عيوبو.  اراسبصاالمة جمي  الالعبيف مف مشاكؿ 
يقصد بيا كفاءة العيف الداخمية كقوة  والتي(  Hardwareالداخمية لمعيف  التأثيرات " لى أف ا(2001

اصبصار وكفائتة وكؿ ما يتعمؽ بمكونات العيف الداخمية كضغط العيف و يرىا وىذه يتـ ااتخداميا في 
كعالج االاتجماتيـز وسصر النظر وطوؿ النظر والحوؿ وعيوب اصبصار عموما المجاؿ الطبي بكثرة 

 .(ٕ وأحيانا تحتاج ىذه البرامج إلى مدة طويمة سد تاتغرؽ انوات لمعالج .." 
 -وىذه المؤثرات ىي :

حػة   حدة اسبصار  سوة اسبصار(  " سوة اصبصار تبػعا  لمماافة التي ااتطاع الرؤية عميػيا تبعا  لمػو  -
(، وىي عبارة عف لوحة سياس تضـ حروفا  ىجائية ذات أحجاـ مختمفة ، إذ تمثؿ Snelen chart انمػػف 

تمؾ الحروؼ ما يراه الشخص بدرجة اعتيادية مف اصبصار عمى ماافات مختمفة كما تحدد حدة اصبصار 
العداات لتحديد طوؿ أق تقيس اصبصار المركزق ولكنيا ال تقيس طوؿ أو سصر النظر اذ يتـ ااتخداـ 

 .  (ٔ (( "   long Sightedness((  أو    ((Hyperopiaاو سصر البصر
 ضغط العيف -
 تمايز اسلواف -
 تكافؤ مجموعتي البحث. 3-2-2

لكي ناتطي  إرجاع الفرؽ إلى العامؿ التجريبي يجب أف " تكوف المجموعتاف التجريبية والضابطة(       
الظروؼ والمتغيرات عدا المتغير التجريبي الذق يؤثر في المجموعة التجريبية متكافئتيف تماما  في جمي  

. فضال  عف ذلؾ "  ينبغي عمى الباحث تكويف مجموعات متكافئة في اسسؿ فيما (ٕ دوف الضابطة " 

                                                           
 الدكتور عال  تحسٌن / أخصائً فً مجال طب العٌون فً مستشفى كركو   العام.)*(  

(2)  Abernethy B & Wood J ;Do Generalized visual training programs for Sports really work An 
experimental investigation:(J. Sports Sci., 2001 )p. 203 

 .٘٘( ص  ٕٙٓٓ:   القاىرة، المكتبة المصرية، فئات المكفوفين ومسابقات الميدانمحمد رفعت حاف محمود   (1)
الرياضية:    مناؿ عبود عبد المجيد   برنامج النمو المعرفي لمادة الرياضيات والتطور الحركي خالؿ درس التربية (2)

  ٖ٘( ص ٜٜ٘ٔ/ كمية التربية الرياضية ،  ، جامعة بغداد رسالة ماجستير غير منشورة
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 . وعميو تـ أجراء عممية التكافؤ بيف مجموعتي البحث في (ٖ يتعمؽ بالمتغيرات التي ليا عالسة بالبحث " 
(  والتي تـ تحديدىا مف سبؿ الخبراء ٔ،ٙ،٘ميارة الدفاع عف الممعب في المنطقة الخمفية ولممراكز  

 (ٗوالمختصيف  ممحؽ 
ميارة الدفاع عف الممعب في  تـ إجراء عممية التكافؤ بيف المجموعتيف   التجريبية والضابطة(         

متااويتيف وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ بااتخداـ اختبار  ت( لمتواطيف  ير مرتبطيف ولعينتيف 
 (  . ٔمعنوية بينيما مما يؤكد التكافؤ بيف المجموعتيف ، وكما ىو موضح في الجدوؿ  

 (ٔالجدوؿ 

 اسوااط الحاابية واالنحرافات المعيارية وسيـ  ت( المحاوبة
 المجموعتيفوداللة الفروؽ لمتغيرات بعض القدرات البصرية وميارة الدفاع عف الممعب بيف 

 التجريبية والضابطة. 

  
 التصميم التجريبي :  3 –3 

الباحث صثبات الفروض التػي وضػعيا ،  يتضمف بناء التصميـ التجريبي اصجراءات التي ياتخدميا       
وتشمؿ ىذه اصجراءات "  اختيار مجموعة الدرااة   العينة ( وطريقة تصنيفيا أو تقايميا وضػبط العوامػؿ 

                                                           
:  القاىرة ٖ( محمد نبيؿ نوفؿ  وآخروف( ، طترجمة    مناهج البحث في التربية وعمم النفس, ديوبولد فاف داليف   (3)

 ٜٖٛ( صٜٗٛٔ، مكتبة االنجمو المصرية ،

وحدة  المتغيرات
 القياس

 المجموعة الضابطة التجريبية المجموعة
 قيم )ت(
 المحسوبة

 مستوى المعنوية
 significance) 

مستوى 
 الداللة

 ع()± س   ع()± س  

مهارة الدفاع عن 
 ير  1.331 1.13 ٕ٘ٚ.ٓ ٖٖٛ.ٚ ٙٔٛ.ٓ ٙٙٙ.ٚ درجة 5الممعب في مركز 

 معنوق
مهارة الدفاع عن 

 ير  1.198 1.11 ٖٙٛ.ٓ ٓٓ٘.ٙ ٙٔ٘.ٓ ٙٙٙ.ٙ درجة 6معب في مركز الم
 معنوق

مهارة الدفاع عن 
 ير  1.286 1.81 ٙٔ٘.ٓ ٙٙٙ.٘ ٕ٘ٚ.ٓ ٖٖٛ.٘ درجة 1الممعب في مركز 

 معنوق
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. فالتصميـ عبارة  " (ٔ المؤثرة  ير العامؿ الماتقؿ الذق يريد أف يقيس أثره وتحديد مكاف وزماف التجربة " 
البحػػث التػػي يمكػػف بواػػاطتو التوصػػؿ إلػػى إجابػػات ساػػئمة البحػػث وضػػبط عػػف خطػػة وىيكػػؿ وااػػتراتيجيو 

. لػػػذلؾ اعتمػػػد الباحثػػػاف عمػػػى التصػػػميـ التجريبػػػي " لممجموعػػػات المتكافئػػػة ذات االختبػػػار  (ٕ المتغيػػػرات " 
 . (ٖ القبمي والبعدق" 

 وسائل جمع المعمومات والبيانات : 3-4

 كميزيةتحميؿ محتوع المصادر والمراج  العربية واصن -
 شبكة المعمومات الدولية   االنترنيت (. -
 (.ٖااتمارة ااتطالع أراء الخبراء والمختصيف ممحؽ -
 االختبارات والقيااات:أ/االختبارات الميارية -
 األجهزة واألدوات المستخدمة: 3-5

 األجهزة المستخدمة: 3-5-1
 ميتر" . جياز سياس مجاؿ اسبصار مجاؿ الرؤية أو ميداف النظر(  "البري -ٔ
 جياز سياس ضغط العيف. -ٕ
 (Snelen ) chartلػوحػة انمػػف( /سوة اسبصار  حدة اسبصار جياز سياس-ٖ

 (.hp( نوع  Lap Tobحاابة   -ٗ
 ( . LGحاابة يدوية نوع    -٘
 ااعة توسيت . -ٙ
 األدوات : 3-5-2

 ـ.ٙـ وعرض ٘ٔ.ٔحاجز خشبي بارتفاع  -
 حائط اممس -
 ٓٔكرات طائرة عدد  -

                                                           
 (ٜٛٛٔ عماف ، دار الفكر لمنشر ، : ٛ، ط أساليبهو البحث العممي مفهومه وأدواته (    عبيدات   وآخروفذوقان ( 1)

 ٜٖٕص
 ٖ٘( صٖٕٓٓ:   اسردف ، دار المايرة لمنشر ،  البحث العممي والتعميم العالياحمد الخطيب    (ٕ 
:   القاىرة : دار النشر لمجامعات مناهج البحث العممي في العموم النفسية والتربوية عالـ    أبورجاء محمود  (ٖ 
 ٜٕٓ( صٕٗٓٓ،
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 شريط سياس. -
 شريط الصؽ. -     
 صافرة . -
 ممعب الكرة الطائرة مف الجموس -
 -:تحديد مؤشرات البحث واختباراتها.  3-6
 تحديد المراكز الخاصة بمهارة الدفاع عن الممعب بالكرة الطائرة من الجموس. 3-6-1

 تـ تحديد المراكز الخاصة بميارة الدفاع عف الممعب بالكرة الطائرة                      
( مف خالؿ اسخذ بآراء الخبراء  ٔ،  ٙ،  ٘مف الجموس في المنطقة الخمفية لممراكز الثالث  

 ( يبيف ذلؾ.                     ٕ(  اذ تـ االتفاؽ عمى اختيار المراكز الثالث ، والجدوؿ   ٗوالمختصيف  ممحؽ

 (   ٕجدوؿ   
 لمئويةالمراكز الثالث المرشحة التي تم اختيارها بحسب النسبة ا

 المرشحة من قبل الخبراء والمختصين

 
(  لمهااارة الاادفاع 1,6,5ترشاايح االختبااارات لممراكااز الااثالث فااي المنطقااة الخمفيااة )3-6-2

 الكرة الطائرة من الجموس. عن الممعب لالعبي

 المراكز الميارة
 نابتيا

 المئوية
 المراكز الماتبعدة

 ميارة الدفاع عف الممعب

 - %ٓٓٔ ٘مركز 

 - %ٓٓٔ ٙمركز 

 - %ٓٓٔ ٔمركز 
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الخبراء مف سبؿ ( ٔ، ٙ،  ٘بعد أف تـ تحديد المراكز الثالث  لممنطقة الخمفية في الدفاع عف الممعب    
. (ٔ (ٕٕٔٓعمى بطارية اختبار  محمد وليد شياب الخشالي ،  افباحث(، اعتمد الٖوالمختصيف ممحؽ 

ث لممنطقة الخمفية وذلؾ الف الباحثة ااتخدمت نفس لقياس دسة ميارة الدفاع عف الممعب بمراكزىا الثال
االختبارات التي تـ تقنينيا مف سبؿ    محمد وليد شياب ( عمى العينة والمعبة نفايا ، فضال عف توافر 

المناابة لتطبيقيا ، إذ أف " توافر العناصر التنظيمية والمواصفات العممية فييا مف ثبات  اصمكانيات
ة تدؿ عمى صالحيتيا وحاف ااتخداميا وايولة تطبيقيا وااتجابة المختبريف ليا وصدؽ وموضوعية عالي

.إذ تمتعت بطارية االختبار فيما يخص ميارة الدفاع عف الممعب بمعامؿ عممية عالية  الصدؽ  (ٕ " 
 والثبات والموضوعية ( .

مواصااافات مفاااردات االختباااارات المساااتخدمة لقيااااس مهاااارة الااادفاع عااان الممعاااب  3-6-3
   .(ٔ (1,6,5لالعبي الكرة الطائرة من الجموس في المراكز الثالث لممنطقة الخمفية )

 (.5مركز)من اسم االختبار: الدفاع عن الممعب  3-6-6-1

 الغرض مف االختبار: دسة ميارة الدفاع عف الممعب.

 ىداؼ.( ،شريط سياس، شريط لتحديد اال٘جموس، شبكة، كرات عدد  -: ممعب الكرة الطائرةاسدوات 
   ـ، ٔمواصفات االداء:   يراـ خط موازق لمخط الجانب مف المنطقة االمامية جية اليميف عف بعػد )

( ـ، لتكػػػوف منطقػػػة ٖمػػػوازق لمخػػػط الجػػػانبي االمػػػامي عػػػف بعػػػد  آخػػػرتاػػػمى المنطقػػػة ب( ويراػػػـ خػػػط 
( ـ، وتاػػػػػػمى ب( ٔوعػػػػػػف بعػػػػػػد  اسخيػػػػػػرخػػػػػػط مػػػػػػوازق لمخػػػػػػط  ا( وتاػػػػػػمى أ( ويراػػػػػػـ ٕ×ٕماػػػػػػاحتيا 
ـ( لتكوف ثالثة مناطؽ لمدسة في المنطقة االمامية، ثـ يقـو المعػد باسعػداد الػى الالعػب ٕ×ٔا مااحتي

ـ( في مركز ٕ×ٕالمياجـ ليقوـ االخر بعممية الضرب الااحؽ عمى المنطقة المحددة لجموس المختبر 
مػا موضػحة وك إلييػا( وبعدىا يقوـ المختبر بالدفاع عف الممعب وتوجو الكره عمػى المنػاطؽ المشػار ٘ 

 .(ٔفي الشكؿ 
 

                                                           

ياب الخشالي   بناء وتقنيف بطارية اختبار لقياس دسة الميارات الفنية لالعبي الكرة  الطائرة جموس المتقدميف محمد وليد ش (ٔ 
 . ٜ٘ٔ- ٙ٘ٔ - ٘ٓٔ( ص ٕٕٔٓ، كمية التربية الرياضية، جامعة بغداد ،  دكتوراة غير منشورة أطروحة:   

انة :    (ٙٔ-ٗٔئرة في العراؽ بأعمار شئي الكرة الطانورق ابراىيـ الشوؾ   بعض المحددات اساااية التخصصية لنا (ٕ 
 .ٕٙ( ص ٜٜٙٔ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، أطروحة دكتوراة غير منشورة

 ٜ٘ٔ-ٙ٘ٔ - ٘ٓٔ، ص  قالمصدر الساب   محمد وليد شياب الخشالي (1)
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 (1الشكل )

 (5يوضح اختبار الدفاع عن الممعب من مركز )

 ( محاوالت. ٘التاجيؿ: لممختبر 

  ٖ.)درجات اذا دف  الكرة واقطت في منطقة أ ) 
  ٕ.)درجتيف اذا دف  الكرة واقطت في منطقة ب ) 
  ٔ.درجة واحدة اذا دف  الكرة واقطت في ارجاء الممعب ) 
 محاولة الفاشمة او مخالفة سواعد المعبة. صفر( لم 
  درجة.٘ٔالدرجة العظمى ) 

 .(1)(6مركز ) من اسم االختبار: الدفاع عن الممعب 3-6-6-2

 .الغرض مف االختبار: دسة ميارة الدفاع عف الممعب 
  شػػػػػريط سيػػػػػاس، شػػػػػريط لتحديػػػػػد ٘جمػػػػػوس(، شػػػػػبكة، كػػػػػرات عػػػػػدد   –اسدوات: ممعػػػػػب الكرة الطػػػػػائرة ،)

 اسىداؼ.
  ـ، مػف جيػة اليمػيف أمػاـ الشػبكة لممنطقػة اسماميػة عػف ٔ×ٔاصفات اسداء: يراـ مربػ  بماػاحة  مو )

( ـ مف الخط الجانبي ويامى المنطقة  أ(، ويراـ خط موازق لمخط الجانبي اسمامي وعف بعد ٔبعد  
 ×٘,ٔيراػـ مربػ  ماػاحتو كػذلؾ  ،ة  ب( ـ، ليكػوف منطقػة محيطػة بالمنطقػة  أ( وتاػمى المنطقػ (ٖ 

(ـ، مف الخط الجانبي الخمفي وخط منطقة اصرااؿ، ثػـ يقػـو المعػد باصعػداد إلػى ٕـ، عف بعد   (٘,ٔ
( ليقـو بالضػرب الاػاحؽ عمػى إف يوجػو الكػره فػي المنطقػة المحػددة ٗالالعب المياجـ مف مركز رسـ  

 (.ٕلشكؿ  ( ليدف  الكرة ويوجييا الى المناطؽ المحددة وكما موضح في اٙلممختبر في مركز  
                                                           

  .ٜ٘ٔ-ٙ٘ٔ - ٘ٓٔ، ص  المصدر السابق محمد وليد شياب الخشالي    (ٔ 
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 (2الشكل )

 ( 6يوضح اختبار الدفاع عن الممعب من مركز )

   محاوالت.  (٘التاجيؿ: لممختبر 
  ٖ.)درجات إذا دف  الكرة واقطت في منطقة  أ ) 
  ٕ.)درجتيف إذا دف  الكرة واقطت في منطقة  ب ) 
  ٔ.درجة واحدة إذا دف  الكرة واقطت في أرجاء الممعب ) 
 او مخالفة سواعد المعبة.  صفر( خارج الممعب 
  درجة.٘ٔالدرجة العظمى ) 
 .(1)(1مركز )من اسم االختبار: الدفاع عن الممعب  3-6-6-3
 .الغرض مف االختبار: دسة الدفاع عف الممعب 
  شػػػػريط سيػػػػاس، شػػػػريط لتحديػػػػد ٘جمػػػػوس، شػػػػبكة، كػػػػرات عػػػػدد ال مػػػػفاسدوات: ممعػػػػب الكػػػػرة الطػػػػائرة ،)

 اسىداؼ.
 ـ يحػػػاذق منطقػػػة ٘,ٔ×٘,ٔ( مربػػػ  بماػػػاحة  ٔ كػػػف الممعػػػب فػػػي مركػػػز: يراػػػـ فػػػي ر وصػػػؼ اسداء )

االرااؿ والخط الجانبي يجمس فيو المختبر، ويراـ في المنطقة االمامية مف جانب يميف الشػبكة بخػط 
ـ( وتاػػمى المنطقػػة أ(، وخػػط اخػػر يػػوازق الخػػط الجػػانبي ٕيػػوازق الخػػط الجػػانبي االمػػامي وعػػف بعػػد  

ـ(،  يقػػـو المعػد باصعػػداد الػػى الالعػب الميػػاجـ فػػي ٔبعػػد عػػف خػط  أ( بػػػ  ـ( ويٖاالمػامي ويبعػػد عنػو 
( ٔ( ليقػػـو بالضػػرب الاػػاحؽ عمػػى إف يوجػػو الكػػره فػػي المنطقػػة المحػػددة لممختبػػر فػػي مركػػز  ٗمركػػز  

 (.ٖليدف  الكرة ويوجييا الى المناطؽ المحددة وكما موضحة في الشكؿ 

                                                           
  . ٜ٘ٔ-ٙ٘ٔ - ٘ٓٔ، ص  المصدر السابق محمد وليد شياب الخشالي    (ٔ  
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  (3الشكل )

 (1ب من مركز )يوضح اختبار الدفاع عن الممع

   محاوالت.  (٘التاجيؿ: لممختبر 
  ٖ) .)درجات اذا دف  الكرة واقطت في منطقة  أ 
  ٕ) .)درجتيف اذا دف  الكرة واقطت في منطقة  ب 
  ٔ) .درجة واحدة اذا دف  الكرة واقطت في إرجاء الممعب اسخرع 
 .صفر( اذا خالفت النقاط أعاله او سواعد المعبة  
   درجة. (٘ٔالدرجة العظمى 
 .ةالمستخدم ةالبصري بالتمريناتالتجربة االستطالعية الخاصة   7 - 3

أف التجربة االاتطالعية ىي عبارة عف " درااة تجريبية أولية يقـو بيا الباحث عمى عينة صغيره         
لتدريبي وسبؿ البدء بتطبيؽ مفردات المنيج ا. (ٔ سبؿ سيامو ببحثو بيدؼ اختيار أااليب البحث وادواتو" 

( عمى مجموعة مف ٘بعرض ااتبياف لموحدات التدريبية ممحؽ اف، ساـ الباحث ةتمرينات البصريالالخاص ب
 .( لبياف مدع مالئمتو لعينة البحثٗالخبراء والمختصيف  ممحؽ

 بإجراء التجربة االاتطالعية افوبعد إجراء التعديالت المطموبة ، ساـ المدرب وبإشراؼ الباحث 
ىدفت التجربة ، و  ٖٕٔٓ/ٖ/ٜمف خارج عينة البحث اساااية في يوـ الابت يف( العبٙ عمى

  -االاتطالعية إلى ماياتي:
 
 

 صالحية المنيج التدريبي لمتطبيؽ بالشكؿ النيائي .  -ٔ
 إمكانية المدرب وفريؽ العمؿ المااعد عمى تطبيؽ  تماريف التدريب البصرق(. -ٕ

                                                           

 .ٜٚ( صٜٗٛٔ:   القاىرة ، الييئة العامة لشؤوف المطاب  أميرية ، ٔ، جمعجم عمم النفس والتربيةمجم  المغة    (1)     
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 لقاعة . كيفية انايابية العمؿ وتنظيـ الالعبيف في ا -ٖ
 صالحية اسجيزة واسدوات الماتخدمة وتوفير شروط اسماف لاالمة الالعبيف. - ٗ
 سدرة أفراد العينة عمى تطبيؽ  تماريف التدريب البصرق(. - 5
 تجاوز اسخطاء التي سد تحدث عند تنفيذ التجربة الرئياة. -ٙ
 تحديد زمف اسداء والتكرارات لكؿ العب. -ٚ
 عف طبيعة العمؿ وكيفية التطبيؽ.صورة واضحة تكويف  -ٛ

 افالمعد مف سبؿ الباحث لمتمرينات البصريةولقد نفذت ىذه التجربة سبؿ بداية مرحمة التطبيؽ الفعمي       
التدريبي  ـحدوثيا عند تطبيؽ منياجي افتوخى الباحثيفي المكاف ذاتو كذلؾ تحت نفس الظروؼ التي 

 . امعمى عينة بحثي

 لميدانيةإجراءات البحث ا 3-8

تمثمت إجراءات البحث باالختبارات القبمية ، وتطبيؽ المنيج التدريبي الماتخدـ عمى عينػة البحػث  
 ومف ثـ إجراء االختبارات البعدية . تجربة البحث الرئيسة (  

 االختبارات القبمية : 1- 3-8
( ٖٕٔٓ/ٖ/ٗٔلخميس الموافؽ لدسة أداء ميارة الدفاع عف الممعب يوـ اأجريت االختبارات القبمية         

، القاعة الرياضية المغمقة التابعة لمركز كركوؾ لتأىيؿ المعاسيف / كركوؾصباحا  في ٜفي تماـ الااعة 
سدر الماتطاع تثبيت الظروؼ المتعمقة باالختبارات مف حيث المكاف والزماف واسدوات اف وحاوؿ الباحث

د ، وذلؾ مف أجؿ العمؿ عمى توافرىا و توفير الظروؼ الماتخدمة وطريقة التنفيذ وفريؽ العمؿ المااع
 نفايا عند تطبيؽ االختبارات البعدية .

 تجربة البحث الرئيسة : 8-2– 3
 المنهج التدريبي: 3-8-2-1

 (ٖبعد االطالع عمػى بعػض المصػادر العمميػة المتػوافرة واالاػتعانة بػآراء بعػض الخبػراء والمختصػيف ممحؽ
وفقػا  لألاػس  لمتمرينػات البصػريةببنػاء مػنيج اف لباحثػا وتوجيياتيـ الاديدة ، سػاـ أرائيـلالاتفادة مف وذلؾ 

 العممية التالية :
مراعاة مبدأ التنوع في أداء التدريبات داخؿ الوحدة التدريبية حتى ال يشعر الالعب بالممؿ والرتابة  -

. 
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 مناابة المحتويات المختارة لطبيعة المعبة -
 الايؿ إلى الصعب ومف البايط إلى المركب  اتباع مبدأ التدرج مف -
 االاترشاد بنتائج الدرااة االاتطالعية في تحديد متغيرات حمؿ التدريب  -

 وتـ تصنيؼ التمرينات المختارة إلى :
 تمرينات لتطوير القدرا ت البصرية  –     
 تمرينات لتطوير دسة أداء الدفاع عف الممعب  –     

 نيج كما يمي  :لمم الزمنيوكاف التوزي  
 ( ؽ٘*التييئة البدنية  اصحماء( .              
 ( ؽٓٔ*اصطالة العضمية .                     

 ( ؽٓٚالبصرية.                     مرينات*الت
 ( ؽ ٘* التيدئة و الختاـ .                      

 -: بصريةالتمرينات الندرج بعض الجوانب اساااية التي تضمنيا منيج و
 مدة المنيج التدريبي كامال"   شيراف ( .-
 أاابي . ٛمدة المنيج باساابي / -
 وحدة تدريبية. ٕٗعدد الوحدات التدريبية الكمية/ -
 وحدات تدريبية. ٖعدد الوحدات التدريبية في اسابوع/ -
 أياـ التدريب اسابوعية/ الابت ، االثنيف، االربعاء .-
 دسيقة. ٜٓة الواحدة /  زمف الوحدة التدريبي -
دسيقة ، القاـ  ٓٚدسيقة ، القاـ الرئياي ومدتو  ٘ٔأسااـ الوحدة التدريبية  القاـ التحضيرق ومدتو  -

المجموعتاف التجريبية والضابطة متشابيتاف في القاـ اصعدادق والقاـ الختامي دسائؽ (/ ٘الختامي ومدتو 
لممجموعة التجريبية عمى حااب  ةالبصري تماريفالدخاؿ رئياي الذق تـ فيو إ، وتختمفاف في القاـ ال
 المجموعة الضابطة.

 ( وانتيى يـو الخميس ٖٕٔٓ/ ٖ/  ٛٔتـ تنفيذ المنيج التدريبي / مف يـو االثنيف الموافؽ    -
 (      ٖٕٔٓ/  ٘/ ٙٔالموافؽ                              

داء ميارة الدفاع عف الممعب التطوير دسة  لبصريةالتمرينات اإلى أف محتوع منيج  افشير الباحثيو 
 ( .٘الكرة الطائرة  مف الجموس موضح تفصيميا  بالممحؽ  لالعبيف الشباب ب

 

 :بارات البعديةتاالخ 3-8-3
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، ساـ الباحثاف بتطبيؽ االختبار بالتمرينات البصرية بعد االنتياء مف مدة تطبيؽ المنيج التدريبي الخاص   
عمى المجموعتيف (  ٖٕٔٓ/  ٘/  ٜٔاء ميارة الدفاع عف الممعب يوـ اسحد الموافؽ البعدق لدسة أد

القاعة الرياضية المغمقة التابعة لمركز كركوؾ لتأىيؿ صباحا  في  ٜالتجريبية والضابطة في تماـ الااعة 
لقبمي مف . وحرص الباحثاف عمى تييئة الظروؼ نفايا التي تـ فييا أجراء االختبار االمعاسيف / كركوؾ

 حيث المكاف والزماف واسجيزة واسدوات وطريقة التنفيذ والعمؿ .

 الوسائل اإلحصائية: 9 -3

لمعالجة البيانات  (،ٕٓاصصدار  ( SPSSتـ ااتخداـ برنامج الحقيبة اصحصائية لمعمـو االجتماعية  
 . (ٔ  الخاصة بالبحث

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها . -4
 الفروق )ت( بين مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في مهارة الدفاع عرض نتائج  4-1

 الكرة الطائرة من الجموس وتحمياااااااااامها.ب ن الشبابالعبيلعن الممعب لدى 
 عرض نتااااااائج الفاااااااااااااروق )ت( بين االختباااااااااارين القبمي والبعاااادي لممجماااااااوعاااااااااة  4-1-1

  الكرة الطائرة من الجماااوس  وتحمياااااااااامها .ب ن الشبابالتجريبية في مهاااارة الدفاع عن الممااااعب لدى العبي
 ( 3الجدول )

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( المحسوبة ومستوى الداللة اإلحصائية بين االختبارين القبمي والبعدي 
 .لممعب لممجموعة التجريبيةفي مهارة الدفاع عن ا

 االختباران       

 والمتغيرات               

 اإلحصائية                        

 مهارة الدفاع عن الممعب  

وحدة 
 القياس

 البعدق       القبمي       

سيـ  ت( 
 بةو المحا

 داللةماتوع ال

 significance) 

داللة 
 الفروؽ

 ع± -س ع± -س 

فاع عااان الممعاااب فاااي مهاااارة الاااد
  *(معنوق ٘ٔٓ.ٓ ٙٓٙ.ٖ ٕ٘ٚ.ٓ ٖٖٛ.ٜ ٙٔٛ.ٓ ٙٙٙ.ٚ درجة 5مركز 

                                                           

ص  ( ٕٓٔٓدار جرير لمنشر،:  عماف ، SPSSبرمجية  باستخداملمبيانات  اإلحصائيالتحميل زيد خير اميـ أبو  محمد (1) 
ٕٙٛ 
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مهاااارة الااادفاع عااان الممعاااب فاااي 
  *(معنوق ٓٓٓ.ٓ ٓٓ.ٜ ٛٓٗ.ٓ ٖٖٛ.ٛ ٙٔ٘.ٓ ٙٙٙ.ٙ درجة 6مركز 

مهاااارة الااادفاع عااان الممعاااب فاااي 
 1مركز 

  *(معنوق ٔٓٓ.ٓ ٛٓٚ.ٙ ٙٔٛ.ٓ ٖٖٖ.ٚ ٕ٘ٚ.ٓ ٖٖٛ.٘ درجة

 (٘ٓ.ٓأصغر مف نابة خطأ   لداللةماتوع ا إذا كاف    *( 

 ( ما يأتي:ٖيتبيف مف الجدوؿ  
معنوية الفروؽ بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدق لممجموعة التجريبية في ميارة الدفاع عف الممعب  -

، ( ٔ( ومركز  ٙ(، مركز ٘ولممراكز الثالث لممنطقة الخمفية في ممعب الكرة الطائرة مف الجموس مركز 
( البالغة   significance داللةوسيـ ماتوع ال (ٛٓٚ.ٙ,ٓٓٓ.ٜ,ٙٓٙ.ٖ إذ بمغت سيـ  ت( المحاوبة

( ٘ٓ.ٓ( ، وىي أصغر مف نابة الخطأ  ٘(عمى التوالي عند درجة  حرية   ٔٓٓ.ٓ ,  ٓٓٓ.ٓ,٘ٔٓ.ٓ
دق لممجموعة مما يدؿ عمى معنوية الفروؽ بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدق ولصالح االختبار البع

أذا كانت أكبر أو  (significance)( إلى أف " سيمة ٕٓٔٓالتجريبية ، إذ يشير  محمد خير اميـ ، 
 (significance)( فيذا دليؿ عمى عدـ معنوية الفروؽ ، أما إذا كانت سيمة ٘ٓ.ٓتااوق نابة الخطأ  

 . (ٔ ( فيذا دليؿ عمى معنوية الفروؽ " ٘ٓ.ٓاصغر مف نابة الخطأ  
 عرض نتائج الفروق)ت( بين االختباااااااااارين القبمي والبعدي لممجماااااااوعة الضابطة  4-3-2

 الكرة الطائرة من الجموس وتحمياااااااااامهااا .ب ن الشبابالعبيلفي مهارة الدفاع عن الممعب لدى 
 (4الجدول)

لداللة اإلحصائية بين االختبارين القبمي والبعدي األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( المحسوبة ومستوى ا
 في مهارة الدفاع عن الممعب لممجموعة الضابطة.

 الختبارانا       
 والمتغيرات         

 اإلحصائية                   

 

 مهارة الدفاع عن الممعب 

وحدة 
 القياس

 البعدق        القبمي       

سيـ  ت( 
 بةو المحا

 داللةماتوع ال

 significance) 

 داللة

 الفروؽ

 
 ع± -س ع± -س

 ير  ٕٗٔ.ٓ ٕٔٔ.ٔ ٙٔ٘.ٓ ٙٙٙ.ٛ ٕ٘ٚ.ٓ ٖٖٛ.ٚ درجةمهارة الدفاع عن الممعب في 

                                                           

 ٕٛٙص  , المصدر السابقزيد محمد خير اميـ أبو   (ٔ 
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  *(معنوق 5مركز 

مهارة الدفاع عن الممعب في 
 ٘ٚٔ.ٓ ٔٛ٘.ٔ ٛٓٗ.ٓ ٙٙٔ.ٚ ٖٙٛ.ٓ ٓٓ٘.ٙ درجة 6مركز 

 ير 
  *(معنوق

مهارة الدفاع عن الممعب في 
 1مركز 

 ٙ٘ٔ.ٓ ٖٙٓ.ٔ ٕ٘ٚ.ٓ ٙٙٔ.ٙ ٙٔ٘.ٓ ٙٙٙ.٘ رجةد
 ير 
  *(معنوق

 (٘ٓ.ٓأكبر مف نابة خطأ   لداللةماتوع اإذا كاف     *(

 ( ما يأتي: ٗيتبيف مف الجدوؿ  
بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدق لممجموعة الضابطة في ميارة الدفاع عف معنوية الفروؽ عدـ   -

( ٙ(، مركز ٘طقة الخمفية في ممعب الكرة الطائرة مف الجموس مركز الممعب ولممراكز الثالث لممن
 داللة( وسيـ ماتوع الٖٙٓ.ٔ,ٔٛ٘.ٔ,ٕٔٔ.ٔ  (، إذ بمغت سيـ  ت( المحاوبةٔومركز 

 significance وىي أكبر ٘(عمى التوالي عند درجة حرية  ٙ٘ٔ.ٓ،  ٘ٚٔ.ٓ،  ٕٗٔ.ٓ( البالغة ، )
. بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدق (ٕ ـ معنوية الفروؽ( مما يدؿ عمى عد٘ٓ.ٓمف نابة الخطأ  

و  ٙ، الدفاع عف الممعب في مركز ٘لممجموعة الضابطة في ميارات  الدفاع عف الممعب في مركز
 (. ٔالدفاع عف الممعب في مركز

 ن التجريبيااااة عرض نتااااائج الفاااااااااروق )ت( بين االختباااااااااارين البعديين لممجماوعتااااي 4-3-3
 .من الجماااوس وتحمياااااااااامهاو الضابطة في مهارة الدفاع عن الممعب لدى العبااااي الكرة الطائاااارة 

 (5الجدول )
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( المحسوبة ومستوى الداللة اإلحصائية بين االختبارين البعديين في 

 ممعب لممجموعتين التجريبية والضابطة .مهارة الدفاع عن ال
 االختباران       

 والمتغيرات                               

 اإلحصائية                  

      

 مهارة الدفاع عن الممعب

وحدة 
 القياس

 البعدي لمضابطة   البعدي لمتجريبية 

قيمة)ت( 
 بةو المحس

 الداللةمستوى 

(significance) 

داللة 
 ع± -س ع± -س روقالف

 )*(معنوي 1.111 3.311 1.516 8.666 1.752 9.833 درجةمهااااارة الاااادفاع عاااان الممعااااب فااااي 

                                                           
  ٕٛٙ، صنفس المصدر ؛ محمد خير اميـ أبو زيد  (2)
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 5مركز 

مهااااارة الاااادفاع عاااان الممعااااب فااااي 
 )*(معنوي 1.111 7.171 1.418 7.166 1.418 8.833 درجة 6مركز 

مهااااارة الاااادفاع عاااان الممعااااب فااااي 
 )*(معنوي 1.111 3.162 1.752 6.166 1.816 7.333 درجة 1مركز 

 (٘ٓ.ٓأصغر مف نابة خطأ   داللةمعنوق إذا كاف ماتوع ال  *(

 ( ما يأتي:٘يتبيف مف الجدوؿ  
بيف نتائج االختباريف البعدييف لممجموعتيف التجريبية والضابطة في ميارة الدفاع معنوية الفروؽ  -

( ٙ(، مركز ٘ة مف الجموس مركز عف الممعب ولممراكز الثالث لممنطقة الخمفية في ممعب الكرة الطائر 
 لداللة( وسيـ ماتوع ا ٕٙٔ.ٖ  ,  ٔٚٓ.ٚ , ٖٓٔ.ٖ(، إذ بمغت سيـ  ت( المحاوبة  ٔومركز  

 significance   عمى التوالي عند درجة حرية  ٓٔٓ.ٓ ,  ٓٓٓ.ٓ ,  ٔٔٓ.ٓ( البالغة )ٔٓ ، )
ائج االختباريف البعدييف ( مما يدؿ عمى معنوية الفروؽ بيف نت٘ٓ.ٓوىي أصغر مف نابة الخطأ  

 .لممجموعتيف التجريبية والضابطة ولصالح االختبار البعدق لممجموعة التجريبية 
 

مناقشااة نتااائج الفااروق )ت( بااين مجمااوعتي البحااث )التجريبيااة والضااابطة( فااي مهااارة   4-3-4
 الكرة الطائرة من الجموس.ب ن الشبابالعبيالالدفاع عن الممعب لدى 

( وجود فروسا  معنوية بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدق لممجموعة ٖلجدوؿ رسـ  يتبيف مف ا     
( ٔ( ومركز  ٙ(، مركز ٘التجريبية في ميارة الدفاع عف الممعب ولممراكز الثالث لممنطقة الخمفية  مركز 

ائج ( عدـ وجود فروؽ معنوية بيف نتٗفي ممعب الكرة الطائرة مف الجموس ، ويتبيف مف الجدوؿ  
الدفاع عف و ( ٘االختباريف القبمي والبعدق لممجموعة الضابطة في ميارة الدفاع عف الممعب في  مركز 

بيف االختباريف طور (،عمى الر ـ مف وجود نابة تٔالدفاع عف الممعب في مركز و (ٙالممعب في  مركز 
ف وجود فروسا  معنوية بيف نتائج ( يتبي٘ومف الجدوؿ   القبمي والبعدق لكنيا لـ ترتقي الى ماتوع المعنوية.

ميارة الدفاع عف الممعب ولممراكز الثالث لممنطقة الخمفية في ممعب الكرة الطائرة مف لاالختباريف البعدييف 
(، لممجموعتيف التجريبية والضابطة ولصالح االختبار البعدق ٔ( ومركز  ٙ(، مركز ٘الجموس مركز 

البصرية  تمريناتمؾ الفروؽ المعنوية الحاصمة إلى تأثير الت افعزو الباحثيو  لممجموعة التجريبية.
ف الماتخدمة ، م  المجموعة التجريبية والتي أايمت في تطوير دسة أداء ميارة الدفاع عف الممعب لالعبي

الكرة الطائرة مف الجموس مقارنة م  المجموعة الضابطة والتي اعتمدت  بدورىا عمى الطريقة ب الشباب 



 _ سادساجمللد ال _ة حمكمة جمـلــة فصلية علمية متخصص _جملة الثقافة الرياضية 

 5102 _ د األولالعد

 

 

162 

بشكؿ فاعؿ في  تايمالتمرينات البصرية اتبعة مف سبؿ المدرب ، فااتخداـ ىذا النوع مف التقميدية الم
االرتقاء بماتوع الالعبيف  بابتعادىـ عف روتيف التدريب وتكرار التمرينات التي تعاد بيف الحيف واسخر 

عمى تطوير ماتوع ومااعدة الالعبيف باالبتعاد عف الرتابة والممؿ و ااتغالؿ تمؾ النقطة مف اجؿ العمؿ 
اسداء الميارق والمتمثؿ بدسة أداء ميارة الدفاع عف الممعب وىذا ماحدث لممجموعة التجريبية التي تطورت 

البصرية مف أىمية بالنابة لميارات الكرة الطائرة . اذ يشير   لمتمريناتبشكؿ اكبر مف الضابطة وذلؾ لما 
دورا ىاما في عممية تأدية الميارات... فعف  ( إلى أف  " حااة البصر ليإٕٓٓزكى محمد حاف ،

طريقيا ياتطي  الالعب معرفة مكانو بالنابة لممنافس وتحديد نوع الحركات التى ياتطي  أدائيا ويدرؾ 
الالعب عف طريؽ ىذه الحااة تحركات الفريؽ المنافس وبالتالي ياتطي  اتخاذ الموسؼ المنااب اواء 

( إلى انو  " مف االىميو لالعب ٕٔٓٓمحمد اعد و محمد لطفى، ويضيؼ   .(ٔ ىجوميا أو دفاعيا " 
الكرة الطائرة أف يعد اللتقاء الكرة سبؿ مالماتو لمكرة وبالتالي تغيير مركزه واتجاىو وطريقة تحركة لمقابمة 
الكرة ...الف لمكرة مواصفات تؤثر عمى فنيات المعبة عند أداء الميارات ، خاصة م  ارعة التحوؿ مف 

 .(ٔ  ع لميجـو في الكرة الطائرة  "الدفا
( عمى أف " ميارات الكرة الطائرة لكى تحقؽ ٕٓٓٓحاب اهلل   وآخروف(،  انيفويؤكد  عمي ح    

أىدافيا في إحراز النقاط ، البد لالعب أف يتحكـ بدسة في خط اير الكرة وتحديد المنحنى الذق يجب أف 
...." تاير فيو الكرة وارعتيا وسوتيا وارعة التغيي  .     (ٕ ر مف الدفاع لميجـو

وترع الباحثة ضرورة التأكيد عمى أىمية تنمية القدرات البصرية م  تنمية الميارات الفنية لما ليا مف تأثير 
 ايجابي عمى العبي الكرة  الطائرة مف الجموس .

 وبيذا تحقؽ فرضا البحث الثالث والراب :

التجريبية والضابطة  في  ارات  القبمية والبعدية ( لممجموعتيفتوجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف االختب -
دسة أداء ميارة الدفاع عف الممعب لالعبي الكرة الطائرة مف الجموس ولصالح االختبارات البعدية 

 ولصالح المجموعة التجريبية.

                                                           
: )اإلسكندرٌة  ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع تقوٌم –تطبٌق  –تدرٌس  –طرق تدرٌس الكرة الطائرة تعلٌم ؛  زكى محمد حسن (1)

 .62( ص2002الفنٌة ،  
 :  القاىرة ،  األسس الفنية لمهارات الكرة الطائرة لممعمم والمدرب؛  ز موؿ و محمد لطفى الايد محمد اعد (1)

 .ٖٗص  (ٕٔٓٓمركز الكتاب لمنشر ،     
 .62 ص (2000: )القاهرة ،مكتبة ومطبعة اللد ،  الكرة الطائرة المعاصرة؛ (وآخرونهللا ) على حسنٌن حسب (2)
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أداء  ة في دسةتيف التجريبية والضابطتوجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف االختبارات البعدية  لممجموع- 
 ميارة الدفاع عف الممعب لالعبي الكرة الطائرة مف الجموس ولصالح المجموعة التجريبية.

م  المجموعة  افوفي ضوء ما تمت مناسشتو فاف تماريف التدريب البصرق الذق ااتخدمو الباحث       
عبي الكرة الطائرة مف دسة أداء ميارة الدفاع عف الممعب لالالتجريبية سد أثرت بشكؿ واضح في تطوير 

مف خالؿ توظيؼ ىذه النوع مف التدريب صخراج الواجب الحركي  الميارق ( بشكؿ دسيؽ . الجموس 
لو أىمية بالغة وتكمف ىذه اسىمية في الوظائؼ  الكرة الطائرة مف الجموسلالعب  ةالبصري تمريناتفال

ة الدفاع عف الممعب فالالعب اليمكف أف اساااية التي أايمت في ااتيعاب واكتااب دسة اسداء لميار 
 تكوف ماىرا  في اسداء الحركي دوف أف تكوف اسجيزة الحاية ومنيا الجياز البصرق مكتممة ومؤثرة.

 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-1                   

أداء ميارة الدفاع عف دسة حققت تقدما  في  اف المجموعة التجريبية التي ااتخدمت تمرينات بصرية -
عند مقارنة نتائجيا بيف االختباريف القبمي الممعب لالعبيف الشباب بالكرة الطائرة مف الجموس 

 والبعدق .  
دسة أداء ميارة الدفاع عف ضعؼ تأثير المنيج المتب  مف المدرب م  المجموعة الضابطة في  -

ارنة نتائجيا بيف االختباريف القبمي عند مق الممعب لالعبيف الشباب بالكرة الطائرة مف الجموس
 والبعدق . 

اف التمرينات البصرية المنفذة مف سبؿ المجموعة التجريبية عممت عمى تطوير القدرات الدفاعية في  -
 ( بشكؿ يخدـ الواجبات الدفاعية عف الممعب . ٘،ٙ،ٔالمركز 

 التوصٌات 5-2
  دسة أداء ميارة الدفاع بيف عند تطوير مف المدر  تمرينات بصريةضرورة االىتماـ بتفعيؿ ااتخداـ

 عف الممعب لالعبيف الشباب بالكرة الطائرة مف الجموس .
  فى لعبة الكرة  تمرينات بصريةتتناوؿ اثر ولماتويات رياضية أعمى إجراء المزيد مف الدرااات

 .الطائرة مف الجموس وفي اسلعاب الرياضية اسخرع التي يمارايا الالعبيف المعاسيف حركيا  
  اتحادات لعبة الكرة الطائرة مف الجموس في العراؽ عند االاتفادة مف نتائج ىذا البحث مف سبؿ

 التدريب عمى دسة أداء ميارة الدفاع عف الممعب لالعبيف الشباب بالكرة الطائرة مف الجموس .
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 يما ضرورة توافر أخصائي بصرق يقوـ بتقويـ الوظائؼ البصرية لالعبيف المعاسيف حركيا  والا
 وفي لعبة  الكرة الطائرة مف الجموس.

 والمراجع العربية  المصادر

: اصاكندرية، منشأة المعارؼ،  الكرة الطائرة دليل المعمم والمدرب والالعباليف ودي  فرج    -
ٕٓٓٙ.) 

( 2113) األردن ، دار المسٌرة للنشر ، :  البحث العممي والتعميم العالياحمد الخطيب    -

. 
،: جامعة المسافة وعالقتها بدقة التصويب من الثبات بكرة السمةمحمد صالح  ااعد العاني و  -

 (.ٜٜٙٔ، ٗٔبغداد،مجمة التربية الرياضية، كمية التربية الرياضية ، ع 
امجد عبد المطيؼ إبراىيـ   تأثير برنامج مقترح لتنمية بعض الصفات البدنية والميارية عمى  -

، كمية أطروحة  دكتوراة غير منشورةكرة الطائرة جموس: بعض المتغيرات الفايولوجية لالعبي ال
 (. ٜٜٜٔالتربية الرياضية بور اعيد، جامعة سناة الاويس ،

حايف ابياف  منيج تدريبي لتطوير زمف ودسة التوس  واالاتجابة الحركية وتأثيره في دسة بعض  -
ة التربية الرياضية،جامعة ، كميأطروحة دكتوراةالميارات اساااية لالعبي الكرة الطائرة لمشباب: 

 (.ٕٙٓٓبغداد، 
( محمد نبيؿ نوفؿ  وآخروف( ترجمة مناىج البحث في التربية وعمـ النفس   , ديوبولد فاف داليف  -

 ( .ٜٗٛٔ:   القاىرة ، مكتبة االنجمو المصرية ،ٖ، ط
ر :  عماف ، دا ٛ، ط البحث العممي مفهومه وأدواته وأساليبهعبيدات   وآخروف (   ذوساف  -

 .       ٜٖٕ( صٜٛٛٔالفكر لمنشر،
:   القاىرة : دار  مناهج البحث العممي في العموم النفسية والتربويةرجاء محمود أبو عالـ    -

 .ٜٕٓ( صٕٗٓٓالنشر لمجامعات ،
:  اصاكندرية  تقويم –تطبيق  –تدريس  –طرق تدريس الكرة الطائرة تعميم ؛  زكى محمد حاف -

 (.ٕٕٓٓفنية ،  ، مكتبة ومطبعة اصشعاع ال
:  النجؼ  المهارات الخطط الهجومية والدفاعية في الكرة الطائرةطارؽ حاف و حايف ابياف   -

 ( .ٕٓٔٓشرؼ ، مطبعة الكممة الطيبة ،ألا
: القاىرة ، دار الفكر الكرة الطائرة مفتاح الوصول الى المستوى العاليعصاـ الوشاحي     -

 (.ٜٜٗٔالعربي ،
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: القاىرة ، مكتبة ومطبعة الغد، الكرة الطائرة المعاصرة؛ خروف(عمى حانيف حاب اهلل  وآ -
ٕٓٓٓ.) 

:  بيروت ، مطبعة دار المعمميف ،  أسس البحث العممي في العموم السموكيةفاخر عاسؿ    -
ٜٜٔٚ.) 

: جامعة الموصؿ، مديرية دار ٕ، عبد عمي نصيؼ، طترجمةكورت ماينؿ التعمـ الحركي،  -
 (.ٜٚٛٔالكتاب  لمطباعة والنشر،

: عماف، دار  SPSSالتحميل اإلحصائي لمبيانات باستخدام برمجية محمد خير اميـ أبو زيد  -
 (.ٕٓٔٓجرير لمنشر ،

:   القػػػػاىرة، المكتبػػة المصرية، فئات المكفااااااوفين ومسابقات الميدانمحمد رفعت حاف محمود   -
ٕٓٓٙ .) 

لمهارات الكرة الطائرة لممعمم األسااااس الفنية ؛ محمد اعد ز موؿ ومحمد لطفى الايد -
 (.ٕٔٓٓ: القاىرة ،مركز الكتاب لمنشر ،والمدرب

: القاىرة ، دار الفكر  ٖ، طٔج القياس والتقويم في التربية الرياضيةمحمد صبحي حاانيف  -
 (.ٜٜ٘ٔالعربي ، 

: طرابمس، الشركة العامة لمنشر والتوزي   أسااااس التدريب الرياضيمحمد عادؿ رشدق    -
 (.ٜٙٚٔالف ، واالع

: الاعودية، دار االصالح لمطباعة المياااقة البدنيةمحمد عاطؼ اسبحر ومحمد اعد عبد اهلل    -
 (.ٜٗٛٔوالنشر، 

محمد وليد شياب الخشالي   بناء وتقنيف بطارية اختبار لقياس دسة الميارات الفنية لالعبي الكرة  -
، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد  أطروحة دكتوراة غير منشورةالطائرة جموس المتقدميف :  

 ،ٕٕٓٔ. ) 
:   القاىرة ، الييئة العامة لشؤوف المطاب   ٔ،ج معجم عمم النفس والتربيةمعجـ المغة    -

 (.  ٜٗٛٔاسميرية، 
الموسوعة العممية لمكرة الطائرة مهارات خطط اختبارات بدنية مرواف عبد المجيد ابراىيـ  -

 (.ٕٔٓٓ: عماف ، مؤااة الوراؽ ، نتقاء معوقينومهارية, قياسات جسمية ا
: عماف ،  التصنيف الطبي و القانون الدولي لمكرة الطائرة جموسمرواف عبد المجيد ابراىيـ    -

 (.ٕٕٓٓدار الثقافة لمنشر ، 
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برنامج النمو المعرفي لمادة الرياضيات والتطور الحركي خالل درس مناؿ عبود عبد المجيد   -
، جامعة بغداد/ كمية التربية  رسالة ماجستير غير منشورة  :التربية الرياضية

                                                                                                                                                                                                      (.ٜٜ٘ٔالرياضية،
:  بغداد المبادئ األساسية لمهارات الكرة الطائرة وطرق تعممهانجالء عباس نصيؼ  وآخروف(  -

 ( .ٕٕٔٓ، مطبعة المواؿ،
نورق ابراىيـ الشوؾ   بعض المحددات اساااية التخصصية لناشئي الكرة الطائرة في العراؽ  -

تربية الرياضية ،جامعة بغداد ، كمية الأطروحة دكتوراة غير منشورة( انة : ٙٔ-ٗٔبأعمار 
،ٜٜٔٙ.) 

 جامعة الموصؿ ، دار الكتب  :المياقة البدنية لمنساءودي  ياايف التكريتي وياايف طو محمد    -
 ( .ٜٙٛٔلمطباعة والنشر ، 

 ( .ٜٛٛٔ:  الموصؿ، مطبعة جامعة الموصؿ ،طرق البحث العممي ومناهجه   وجيو محجوب -
 

 المصادر والمراجع األجنبية

 
- Abernethy B & Wood J ; Do Generalized visual training programs for 

Sports really work An experimental investigation:(J. Sports Sci, 
2001).                                                                                                        
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 ممخص البحث
ى طالبات معهد دلي عمى تعمم بعض المهارات الهجومية بكرة اليد أثر أسموبي التعاوني والتبادل

 إعداد المعممات
 م.م. حسام عبد محي                        أ.م جاسم صالح المعجون              

 جامعة تكريتكمية التربية الرياضية /                  كمية التربية الرياضية / جامعة تكريت
 م2114ها                                          1435

 ييدؼ البحث إلى الكشؼ عف : 
أثػػر أاػػموبي   التعػػاوني والتبػػادلي ( فػػي تعمػػـ بعػػض ميػػارات كػػرة اليػػد اليجوميػػة لطالبػػات معيػػد إعػػداد  -ٔ

 المعممات / تكريت.
 ية لطالبات معيد إعداد المعممات / تكريت. اساموب اسفضؿ في تعمـ بعض ميارات كرة اليد اليجوم -ٕ

 وأفترض الباحثاف ما يأتي : 
ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة فػػي االختبػػار البعػػدق لمجمػػوعتي البحػػث فػػي تعمػػـ بعػػض الميػػارات  -ٔ

 اليجومية بكرة اليد.
بػػات وااػػتخدـ الباحثػػاف المػػنيج التجريبػػي لمالئمتػػو طبيعػػة البحػػث، وتكونػػت عينػػة البحػػث مػػف طال 

( طالبػػػػة موزعػػػػة عمػػػػى مجمػػػػوعتيف اسولػػػػى والتػػػػي دراػػػػت  ٓٗمعيػػػػد إعػػػػداد المعممػػػػات / تكريػػػػت وبواسػػػػ    
( طالبػػة ، وسػػد  ٕٓ( طالبػػة والثانيػػة دراػػت باساػػموب التبػػادلي وبواسػػ     ٕٓاساػػموب التعػػاوني وبواسػػ    

ض عناصػػر المياسػػة أجػػرق التجػػانس بػػيف مجمػػوعتي البحػػث مػػف متغيػػرات   العمػػر ، الطػػوؿ ، الكتمػػة ( وبعػػ
البدنية ، وتـ ااتخداـ منياج تعميمي لمدة   اتة أاابي  ( لمجمػوعتي البحػث ، ثػـ تػـ إجػراء اختبػار بعػدق 
لمجمػػوعتي البحػػث لمعرفػػة درجػػة تعمػػـ الطالبػػات لػػبعض الميػػارات اليجوميػػة بكػػرة اليػػد وبمعالجػػة البيانػػات 

 إحصائيا  ، ثـ التوصؿ إلى أىـ االاتنتاجات منيا :
 ف اساموب التبادلي كاف أفضؿ مف اساموب التعاوني في تعمـ بعض الميارات اليجومية.أ -ٔ

 ومف خالؿ االاتنتاجات تـ التوصؿ إلى أىـ التوصيات منيا :
 التأكيد عمى ااتخداـ أاموب التدريس التبادلي في تعمـ الميارات اليجومية بكرة اليد.  -ٔ

Abstract 

( The effect of using reciprocal and cooperative styles on learning some 

Basic skills of hand ball , of institute for preparing female teachers )      

           Assist Prof                                         Assist lecture 

        Jasim .s. Al-majon                                 Husam Abed Mohe 

College of physical education                         College of physical education     

         Tikrit university                                             Tikrit university  
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The search aimed at : 

1- the effect of cooperative and reciprocal style on learning some basic skills of 

hand ball of the institute for preparing female teachers Tikrit. 

2- best style on learning some of the basic skills of hand ball. 

The researcher hypothesized. 

 There are no a significant different between the posttest in learning some 

of the skills of hand ball for female students , and researchers used the 

experimental approach to relevance and nature of the researcher problem , 

design group of research sample of female students in the second stage of the 

institute for preparing female teachers Tikrit. 

 Which comprised ( 40 ) female students ( 20 ) students per group 

experimental group that used cooperatives style , the second experimental group 

used reciprocal style , the equivalence is done between both group in the 

variable   ( age , tallness , weight ) and some physical ( fitness elements ) after 

using the learning curriculum on the two groups for ( 6 ) weeks post – test is 

preformed on both research groups to recognize the students degree of learning 

on some of basic skills of hand ball . By processing the date statistically the 

following result have been obtained : 

1- Reciprocal style is more than cooperative style on learning some of basic 

skills off hand ball. 

 The researcher have recommended : 

1- Is important to use reciprocal style on learning some of skills of hand ball.               

 التعريف بالبحث : -1
 مقدمة البحث وأهميته : 1 – 1

ولمواجيػػػة التحػػػديات التػػػي تواجػػػو العمميػػػة التعميميػػػة عمػػػد المختصػػػيف فػػػي الميػػػداف التربػػػوق صيجػػػاد  
أااليب تدريس توائـ سدرات المتعمميف وسابميػاتيـ وفػروسيـ الفرديػة مػف أجػؿ تحاػيف ماػتوع تعمميػـ ، حيػث 

يػػا الطالػػب محػػور العمميػػة التعميميػػة محػػؿ اىتمػػاـ القػػائميف عمػػى العمميػػة أضػػحى ااػػتخداـ أاػػاليب يكػػوف في
التعميمية ، عمى عكس اسااليب التقميدية القديمة التي يكوف فييا المدرس محور العممية التعميميػة والمػتعمـ 

 فييا متمقيا  لممعمومات الجاىزة.
متنوعػة تتطمػب مػف المػؤديف ليػا  وكرة اليد ىي مػف اسلعػاب الجماعيػة الفرسيػة ذات ميػارات حركيػة 

التعاوف والتفاعؿ أثناء أداء مياراتيا لغرض تحقيػؽ الفػوز عمػى الفريػؽ المنػافس ، لػذا وجػب إجػادة مياراتيػا 
مف كؿ العب يمارايا ، ويتـ ذلؾ مف خالؿ إتباع أااليب تعمـ مالئمة ومنيا أاموب التعمـ التعاوني ، إذ 
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اعػػؿ بػػيف المتعممػػيف بمػػا يجعميػػـ ماػػاىميف كػػؿ ضػػمف سدراتػػو ضػػمف أف ىػػذا اساػػموب ينفػػذ عمػػى أاػػاس التف
 .(ٔ مجاميعيـ
والحالة ذاتيا يمكف ااتخداـ أاػاليب التػدريس فػي تعمػـ ميػارات حركيػة متنوعػة ، إذ أف ااػتخداميا  

يايؿ مف عمؿ المدرس ويمكنو مف تحقيؽ اسىداؼ المطموبة بالتدريس وأاػموب التػدريس  التبػادلي ( أحػد 
التدريس الذق يفضػي ااػتخداميا إلػى إحػداث التعمػيـ بمشػاركة المػتعمـ بشػكؿ فعػاؿ متجػاوزا  التمقػيف أااليب 

إلػػػى اصاػػػياـ الفاعػػػؿ بتنفيػػػذ بعػػػض أجػػػزاء درس التربيػػػة الرياضػػػية مػػػف خػػػالؿ تبػػػادؿ اسدوار مػػػ  المػػػدرس 
 .(ٕ والمتعمميف حينا  وفيما بيف المتعمميف حينا  آخر

اولة الاتخداـ اساموب اسفضؿ لتعمـ بعض مف الميارات اليجومية وتتمثؿ أىمية البحث في المح 
بكػػرة اليػػد ، يراعػػي فػػي مضػػمونو المعطيػػات ذات اسثػػر الميػػـ فػػي إحػػداث التعمػػيـ المطمػػوب لميػػارات ىػػذه 
الفعاليػػػة ، مػػػف خػػػالؿ تػػػوفير مجػػػاالت القيػػػادة وحريػػػة اتخػػػاذ سػػػرارات بعػػػض مراحػػػؿ التػػػدريس وتواصػػػؿ آراء 

تفاعػػؿ بعضػػيـ مػػف الػػبعض اآلخػػر وبمػػا يواكػػب التوجييػػات التربويػػة الحديثػػة بتفضػػيؿ  المتعممػػيف مػػف خػػالؿ
 دور المتعمـ مف خالؿ سيامو بإعطاء التغذية الراجعة لزميمو عالوة عمى تقويـ أداءه بشكؿ عممي.

 مشكمة البحث : 1 – 2
سداء الزاؿ ال مف خالؿ مالحظة الباحثػاف أداء الطالبػات لػبعض ميػارات كػرة اليػد وجػدوا إف ىػذا ا 

يرسػػى إلػػى الماػػتوع المطمػػوب ، حيػػث أف أاػػموب اسمػػر بتنفيػػذ الػػدرس مػػف سبػػؿ مدراػػة المػػادة ، فيػػي تتخػػذ 
سػػرارات التػػدريس الػػثالث   التخطػػيط ، التنفيػػذ ، التقػػويـ ( ويقتصػػر دور الطالبػػة المتعممػػة بإطاعػػة تعميماتيػػا 

وؿ الباحثػػاف تجريػػػب ىػػذيف اساػػػموبيف التعػػػاوني وأداء المواسػػؼ التعميميػػػة المختمفػػة فػػػي الػػدرس ، وعميػػػو حػػػا
 والتبادلي ولخصا مشكمة البحث باصجابة عمى التااؤؿ التالي :

أق اساموبيف أفضؿ   التعاوني أو التبادلي ( في تعمـ بعػض ميػارات كػرة اليػد اليجوميػة لطالبػات  
 معيد إعداد المعممات ؟

 هدفا البحث : 1 – 3
 ييدؼ البحث إلى الكشؼ عف : 

                                                           

( 2n edition ) Toronto , charle E, nerel.  Cooperative teaching93 ) : (1) Slavin .R.E. ( 19  
: ااتخداـ ااموبي التعمـ اصتقاني والتبادلي وأثرىما عمى العالسة النفاية وتعمـ عدد مف الميارات اساااية الطائي  رفعة مؤيد اعيد( ٕ 

 .(ٖٕٔٓ، كمية التربية الرياضية ير منشورة،جامعة الموصؿ،راالة ماجاتير : جاز بكرة القدـ لمصاالت لمطالباتودسة اصن
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أثػػر أاػػموبي   التعػػاوني والتبػػادلي ( فػػي تعمػػـ بعػػض ميػػارات كػػرة اليػػد اليجوميػػة لطالبػػات معيػػد إعػػداد  -ٔ
 المعممات / تكريت.

أق اساػػموبيف أفضػػؿ فػػي تعمػػـ بعػػض ميػػارات كػػػرة اليػػد اليجوميػػة لطالبػػات معيػػد إعػػداد المعممػػػات /  -ٕ
 تكريت. 

 فرضا البحث : 1 – 4
ويػػة بػػيف االختبػػاريف القبمػػي والبعػػدق لممجموعػػة التجريبيػػة اسولػػى التػػي ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة معن -ٔ

 درات باساموب التعاوني.
ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة معنويػػػة بػػػيف االختبػػػاريف القبمػػػي والبعػػػدق لممجموعػػػة التجريبيػػػة الثانيػػػة التػػػي  -ٕ

 درات باساموب التبادلي.
عػػدق لمجمػػوعتي البحػػث فػػي تعمػػـ بعػػض الميػػارات ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة فػػي االختبػػار الب -ٖ

 اليجومية بكرة اليد لطالبات معيد إعداد المعممات / تكريت.
 مجاالت البحث : 1 – 5
 المجاؿ البشرق : طالبات الانة الثانية / معيد إعداد المعممات / تكريت. ٔ – ٘ – ٔ
 .ٖٕٔٓ/  ٗ/  ٕولغاية  ٖٕٔٓ/  ٕ/  ٗالمجاؿ الزماني :  ٕ – ٘ – ٔ
 المجاؿ المكاني : ااحات معيد إعداد المعممات / تكريت. ٖ – ٘ – ٔ
 اإلطار النظري والدراسات السابقة : -2
 اإلطار النظري : 1 – 2
 أساليب التدريس : 1 – 1 – 2

يعد التػدريس الػركف الميػـ فػي أركػاف التربيػة المعاصػرة ، وىػو ركيػزة وىػدؼ العمػؿ المدراػي والػذق  
ـ مف الخبرات والمفاىيـ واسااليب والمدخالت التي تتفاعؿ داخػؿ الدرااػة ، وىنػاؾ يتـ مف خالؿ كؿ متراك

العديد مف النظريات توضح مفيـو التدريس وكؿ مفيـو يعتمػد عمػى الكيفيػة التػي يػتـ فييػا العمػؿ لمحصػوؿ 
 .(ٔ  عمى التدريس اليادؼ

                                                           

 .ٜٕٓٓ،  مصدر ابؽ ذكره   الصغير أحمد حايف (ٔ 
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ت التي يتـ مف خالليا نقؿ فالتدريس " عممية اجتماعية تتكوف مف مجموعة مف اسنشطة واصجراءا 
المادة العممية التي يقـو بيا المعمـ فيما يامى   المراؿ والماتقبؿ ( وتبدو آثارىا عمػى الطالػب مػف خػالؿ 

 .(ٔ طرائؽ التدريس وأااليبو "
لمتدريس وأااليبو أىمية بالغة في إيصاؿ المادة التعميمية إلى المتعمـ بااػتخداـ اساػموب التدرياػي  
 .(ٕ وبما يعالج الفروؽ الفردية لممتعمميف المالئـ ،
ولقػػد حػػدد المختصػػوف ىػػذه اساػػاليب وصػػنفوىا إلػػى أنػػواع عػػدة حيػػث يػػذكر   خيػػوف ( نقػػال  عػػف    

 ميثـ لطيؼ إبراىيـ ( أف ىناؾ أااليب لمتعمـ وىي كما يمي :
 أاموب التعمـ المتاماؿ والعشوائي. -ٔ
 أاموب التعمـ المتغير والثابت. -ٕ
 أاموب التعمـ المتجم  والموزع. -ٖ
 أاموب التعمـ اصتقاني. -ٗ
 أاموب التعمـ التعاوني. -٘
 .(ٖ أاموب التعمـ الذىني والبدني -ٙ

( أاػػموبا  لمتػػدريس وساػػمت إلػػى ٔٔفيمػػا أشػػار   الربيعػػي ( أف العػػالـ التربػػوق   مواػػتف ( سػػد أعػػد   
 نوعيف :

 : (ٗ فييا المدرس باتخاذ بعض سرارات مراحؿ التدريس وىيأااليب التدريس المباشرة والتي يشترؾ  -ٔ
 أاموب التدريس اسمرق. -أ
 أاموب التدريس التدريبي. -ب
 أاموب التدريس التبادلي. -ج
 أاموب تدريس اصدخاؿ والتضميف. -د
 أاموب تدريس المراجعة الذاتية   فحص النفس (. -ىػ

                                                           

:   دار الوفا لدنيا  طرق تدريس التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق( عصاـ الديف متولي عبد اهلل بدوق عبد العاؿ بدوق   ٕ 
 . ٕٔ( ص ٕٙٓٓالطباعة والنشر ، اصاكندرية ، مصر ، 

 .ٕٔص ، ٖٕٔٓ مصدر ابؽ ذكره ،   الطائي رفعة مؤيد اعيد( ٖ 

  .ٓٛص ( ٕٛٓٓ، مكتب الصخرة لمطباعة ، بغداد ، العراؽ      التعمـ الحركي بيف المبدأ والتطبيؽ:  يعرب خيوف (ٔ 

  .ٖٓ( ص ٕٛٓٓلتصميـ ، النجؼ ، :   دار الضياء لمطباعة وأ، ط ااتراتيجيات التعمـ التعاونيمحمود داود الربيعي    (ٕ 
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 بوجود دور معرفي ذاتي لممتعمـ وىي :أااليب التدريس  ير المباشرة والتي تمتاز  -ٕ
 أاموب تدريس االكتشاؼ. -أ
 أاموب التدريس المتشعب. -ب
 أاموب تدريس االشتقاؽ. -ج
 أاموب تدريس البرنامج الفردق لتعمـ الطالب. -د
 أاموب تدريس المبادرة. -ىػ
 أاموب التدريس الذاتي. -و
 أساليب التدريس قيد البحث : 2 – 1 – 2
 أسموب التدريس التبادلي : 1 – 2 – 1 – 2

أحد أااليب التدريس التي أعػدىا   مواػتف ( وجػاءت تاػمية ىػذا اساػموب بالتبػادلي نتيجػة عالسػة  
تبػػادؿ اتخػػاذ اسدوار   الواجبػػات ( بػػيف كػػؿ مػػف الطػػالبيف بينيمػػا وبػػيف المػػدرس ، حيػػث تنشػػأ عالسػػة جديػػدة 

اسداء فيمػػػا يكػػػوف دور المػػػدرس التأكػػػد مػػػف حاػػػف  بيػػػنيـ إذ يعطػػػى أحػػػدىما ليخػػػر التغذيػػػة الراجعػػػة أثنػػػاء
 .(ٔ إعطائيا في الوست المنااب

( أنػو مػف  ٜٜٓٔ( يشػير   مااػكو مواػتف واػارة آشػورت ،  ٜٕٓٓونقال  عف   بمياس ومولػود ،  
أااليب التػدريس المباشػرة يتنػاوؿ المػتعمـ بتنفيػذ بعػض مراحػؿ الػدرس مػ  زميمػو المػتعمـ اآلخػر وبمػا يجعمػو 

فػي سػرارات تقيػيـ وتقػويـ اسداء بإعطػاء التغذيػة الراجعػة لزميمػو الػذق يػؤدق ميػارة مػا أمامػو ويبادلػو  مشاركا  
، وفيػو يػتـ تقاػيـ الطالبػات مػف سبػؿ مدراػة  (ٕ الدور باسداء ، فيما يصبح زميمو مالحظا  سدائو ومقوما  لػو

سػػة واجػػب واسخػػرع   طالبػػة عاممػػة ( المػػادة إلػػى أزواج ثنائيػػة واحػػدة تاػػمى   طالبػػة مالحظػػة ( وتاػػتمـ ور 
تقػػوـ بػػأداء أحػػد ميػػارات كػػرة اليػػد اليجوميػػة ، وتقػػـو الطالبػػة   المالحظػػة ( بتقػػويـ أداء الطالبػػة   العاممػػة ( 
مف خالؿ المالحظات المدونة بورسة الواجب التػي تقػدميا مدراػة المػادة ومتضػمنة أحػدع ميػارات كػرة اليػد 

  ر بمراحؿ التدريس بيف المدرس والطالب المالحظ والطالب العامؿ.( يبيف تبادؿ اسدوا ٔوالشكؿ   
                                                           

ماىي لمنشر والتوزي  وخدمات  :   ٔ، ط المدخؿ إلى طرائؽ تدريس التربية الرياضية خفاجة  ميرفت عمي و  الاايح مصطفى( ٖ 
  .ٕٚص ( ٕٚٓٓ الكمبيوتر ، اصاكندرية ، مصر ،

ي في أااليب ميارة التيديؼ مف الثبات ومف الاقوط تأثير ااتخداـ اساموب التبادل:  مولود فرىاد كريـو  بمياس حامد مصطفى (ٔ 
،  ٕٓٔٓ،  ٖ٘، العدد  ٙٔبحث منشور في مجمة الرافديف لمعمـو الرياضية ، المجاد :     بكرة اليد وااتثمار وست التعمـ اسكاديمي

   .( ٜٕٓٓ،  جامعة الموصؿ ، العراؽ
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ويكػػػػػوف تبػػػػػػادؿ اسدوار أثنػػػػػػاء مراحػػػػػؿ التػػػػػػدريس الثالث التخطيط،التنفيػػػػػػذ،التقويـ( كمػػػػػا مبػػػػػػيف فػػػػػػي  
 (أدناه:ٔالشكؿ 

 طالب عامؿ طالب مالحظ مدرس مراحؿ التدريس

    التخطيط

    التنفيذ

    التقويـ

 ( 1شكل ) 
 تبادل األدوار بين المدرس والطالب المالحظ والطالب العامل أثناء مراحل التدريسيبين 

( إلػػػى أف اساػػػموب التبػػػادلي مػػػف اساػػػاليب التػػػي تعطػػػي لمطالػػػب دورا   ٕٗٓٓويشػػػير   عزمػػػي ،  
 .(ٔ رئيايا  في التدريس ، حيث يقوـ الطالب بإيضاح الميارة لبعضيـ وتصحيح أداءىا عند التطبيؽ

 ورقة الواجب : 1 - 1 – 2 – 1 – 2
تعد ورسة الواجب مػف سبػؿ المػدرس وياػمميا لمطالػب المالحػظ موضػحا  فييػا النػواحي الفنيػة لمميػارة  

المراد تعمميا مف سبؿ الطالب العامؿ وواجبات المدرس وكؿ مف الطالب المالحػظ والعامػؿ ، وموضػحا  بيػا 
زاء الميػػػارة عػػػالوة عمػػػى راػػػـو وأشػػػكاؿ توضػػػيحية عػػػدد تكػػػرارات اسداء والماػػػافة والوسػػػت الػػػالـز سداء أجػػػ

 .(ٕ لمميارة
 أسموب التدريس التعاوني : 2 – 2 – 1 – 2

ثػارة الر بػة   وىو التعمـ الذق يتحقػؽ لمجموعػة مػف المتعممػيف ، حيػث تػؤدق نشػاط جمػاعي لزيػادة وا 
 .(ٖ في العمؿ لدييـ ولمااعدة كؿ أعضاء المجموعة التعاونية

( أف التعمـ التعاوني أحد أااليب التعمـ النشط الػذق يعمػؿ فيػو الطػالب  ٜٕٓٓوتشير   الديواف ،  
( طػالب  ٛ – ٕضمف مجامي  صغيرة  ير متجاناة في القدرات يتراوح عدد أفراد كؿ مجموعة ما بيف   

 .(ٔ يعمموف اوية لتحقيؽ أىداؼ مشتركة
                                                           

دار  :    رياضية في مرحمة التعميـ اساااي بيف النظرية والتطبيؽأااليب تنفيذ وتطوير درس التربية ال   محمد اعيد عزمي( ٕ 
 .ٕٚص ( ٕٗٓٓ الوفاء لمطباعة والنشر ، اصاكندرية ، مصر ،

بيروت  ،دار الكتب العممية  :   ٔ، ط طرائؽ تدريس التربية الرياضية وأااليبيا ح محمد أميف  اعيد صالالربيعي و  محمود داود( ٖ 
 .ٕٚٔص ( ٕٔٔٓ ، لبناف ،

لمنشر والتوزي  ، عماف ، اسردف ، دار وائؿ    : ٔ، ط مبادئ التعميـ والتعمـ لمجموعات تعاونية   نصر اهلل عمر عبد الرحيـ( ٗ 
 .ٜٗص ( ٕٙٓٓ
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لطػالب إلػى مجموعػات صػغيرة ( أف الػتعمـ التعػاوني يقػـو عمػى تقاػيـ ا ٜٕٓٓفيما يرع   عبيػد ،  
داخػػؿ المدراػػة يتبػػادلوف خبػػرات الػػتعمـ ليتػػيح ليػػـ عػػادات جديػػدة كػػاحتراـ الػػرأق والػػرأق اآلخػػر والمحاججػػة 

 .(ٕ والتألؽ وزيادة القدرة المعرفية الميارية المتبادلة
وف ويكػوف دور المػدرس فػي الػتعمـ التعػاوني بمتابعػة عمػؿ المجموعػات والتأكػد مػف أف الطمبػة يفيمػػ 

 .   (ٖ الميمة الموكمة إلييـ وتييئة بيئة تعمـ مالئمة سحداث التعمـ المطموب
 المهارات األساسية بكرة اليد : 3 – 1 – 2

تتضػػمف لعبػػة كػػرة اليػػد عمػػى ميػػارات أاااػػية عػػدة تطػػرؽ ليػػا الكثيػػر مػػف المختصػػيف وسػػد حػػددىا    
 ( كاآلتي : ٕٔٓٓالخياط والحيالي ، 

 الكرة والميارات اليجومية بدوف كرة.الميارات اليجومية ب -ٔ
( ٕالميػػارات الدفاعيػػة لتغطيػػة ميػػاجـ بػػدوف كػػرة والميػػارات الدفاعيػػة لتغطيػػة ميػػاجـ معػػو كػػرة والشػػكؿ  -ٕ

 : (ٗ يبيف ذلؾ
 الميارات اساااية بكرة اليد

 

 يةالميارات الدفاع                                 الميارات اليجومية          
 
 

 
 
 
 

 

 ( يبين المهارات األساسية بكرة اليد 2شكل ) 

 ( إلى ما يمي : ٜٜٛٔفيما حددىا   عودة ، 
 الميارات اليجومية وتشمؿ : ماؾ الكرة ، ااتالـ الكرة ، تمرير الكرة ، الطبطبة والخداع. -ٔ

                                                                                                                                                                                     

  .ٓ٘ص ( ٜٕٓٓ مطبعة النخيؿ ، البصرة ، العراؽ ، :  ٔ، ط أااليب فاعمة في تدريس التربية الرياضية ايف الديواف  لمياء ح (ٔ 

دار المايرة لمنشر والتوزي   :   ٔ، ط التعمـ والتعمـ في اباؽ ثقافة الجودة أطر مفاىيمو ونماذج تطبيقو   عبيد وليـ تاروس( ٕ 
 .ٕٙٔ ( ٜٕٓٓ،  والطباعة ، عماف ، اسردف

  .ٜٛص ، ٕٛٓٓ،  المصدر الاابؽ محمود داود الربيعي  ( ٖ 

 .ٛ٘ –ٖٔ(صٕٔٓٓاعة والنشر،جامعة الموصؿ، العراؽ، دار الكتب لمطب: اليدكرة الحيالي   نوفؿ محمدضياء سااـ الخياط و ( ٗ 

 المهارات الهجومية

 ) بدون كرة (

 العدو والتوقف. -

 التحرك لمجانب والخمف. -

 الجري مع تغيير االتجاة.-

 الوثب والطيران. -

 السقوط. -

 الخداع بالجسم. -

  الحجز. -

 

 المهارات الهجومية

 كرة (ال) ب

 مسك الكرة. -

 الم الكرة.است -

 تمرير الكرة. -

 تنطيط الكرة. -

 التصويب. -

 الخداع -

 

الدفاعية لتغطية مهاجم المهارات 
 بدون كرة

 التحركات الدفاعية. -

 التوقعات لممهاجمة. -

 حجز المهاجم بالخدع. -

التصرف لحركات الادفاع بادون  -
 كرة.

 مواجهة الحجز. -

 

 

الدفاعية لتغطية مهاجم المهارات 
 معه كرة

 الدفاع عمى التمرير. -

 ويب.الدفاع عمى التص -

 الدفاع عمى الجذع باليد.-

 الدفاع عمى الحجز. -
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داف  والميػػاجـ ، سطػػ  الكػػرات الميػػارات الدفاعيػػة وتشػػمؿ : وسفػػة االاػػتعداد الدفاعيػػة ، الماػػافة بػػيف المػػ -ٕ
وتشتيتيا ، تعييف ومراسبة الالعػب المنػافس ، الػدفاع مػف جانػب الػذراع الراميػة ، إبعػاد الميػاجـ إلػى الزاويػة 

 .(ٔ الجانبية ، إعادة التصويب
 إجراءات البحث : -3
 منهج البحث : 1 – 3

 تـ ااتخداـ المنيج التجريبي لمالئمتو طبيعة البحث. 
 البحث وعينته :مجتمع  2 – 3

 ٕٕٔٓتمثؿ مجتم  البحث بطالبات المرحمة الثانية معيد إعػداد المعممػات بتكريػت لمعػاـ الدرااػي  
( طالبػات  ٛ( طالبة وبواس  شعبتيف   أ ( و   ب ( ، وااػتبعد الباحثػاف    ٓٗوالبالع عددىف    ٖٕٔٓ/ 

(  ٙٔبطريقػة القرعػة شػعبة  أ ( وبواسػ    مف كال الشعبتيف صجراء التجربة االاػتطالعية عمػييف ، واختػارا 
طالبػػة كمجموعػػة تجريبيػػة أولػػى لتنفيػػذ اساػػموب التعػػاوني والشػػعبة  ب ( وبػػنفس العػػدد كمجموعػػة تجريبيػػة 

 (. ٔثانية لتنفيذ اساموب التبادلي وكما مبيف بالجدوؿ  
 
 ( 1الجدول ) 

 يبيةيبين عدد أفراد عينة البحث واألسموب المستخدم لكل مجموعة تجر 
أاموب التدريب  المجموعة الشعبة

 الماتخدـ
الماتبعدوف لمتجربة 

 االاتطالعية
العدد الكمي لمعينة   طالبة 

) 
عدد أفراد العينة  طالبة 

) 

التجريبية  أ
 اسولى

 ٙٔ ٕٓ ٗ التعاوني

 ٙٔ ٕٓ ٗ التبادلي التجريبية الثانية ب

 تجانس وتكافؤ أفراد عينة البحث : 3 – 3
 انس عينة البحث :تج 1 – 3 – 3

تـ إجػراء تجػانس عينػة البحػث بػيف أفػراد المجمػوعتيف التجػريبيتيف فػي متغيػرات  العمػر ، الطػوؿ ،  
 ( يبيف ذلؾ. ٕالكتمة ( والجدوؿ   

                                                           

 ( ٜٜٛٔ، دار المطبوعات لمنشر ، جامعة الفاتح ، طرابمس ، ليبيا  :   كرة اليد وعناصرىا اساااية:  عودة أحمد عريبي (ٔ 
 .ٔٙ - ٖٔص
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 ( 2الجدول ) 
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمنوال وقيمة معامل االلتواء لمتغيرات) العمر , الطول , الكتمة (

 راتالمتغي
 المعالم اإلحصائية

 

 وحدة  القياس
 

 الوسط الحسابي
 

 االنحراف المعياري
 

 المنوال
 

 معدل االلتواء

 1,252 214 6,699 216,343 شهر العمر
 1,161 157 5,929 158,511 سم الطول
 1,349 53 4,678 52,718 كغم الكتمة

( وىػذا مػا يػدؿ عمػى التوزيػ   ٔ±   مف الجدوؿ أعاله يتبيف أف سػيـ معامػؿ االلتػواء تتػراوح مػا بػيف 
 الطبيعي لمعينة مما أدع ذلؾ إلى تجانايا ضمف المتغيرات المذكورة.

 تكافؤ أفراد عينة البحث : 2 – 3 – 3
 ( يبيف  ذلؾ. ٖتـ إجراء التكافؤ لمميارات سيد البحث سفراد عينة البحث ، والجدوؿ    

 ( 3الجدول ) 
 المهارات قيد البحثيبين تكافؤ أفراد عينة البحث في 

 المعالـ اصحصائية
 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 tسيمة  المجموعة التجريبية الثانية المجموعة التجريبية اسولى
 المحتابة

ماتوع 
 الداللة

 

 الداللة
 ع± سه  ع± سه 

  ير معنوق ٜٚٔ,ٓ ٘ٓٔ,ٓ ٖ٘ٙ,٘ ٚٛٙ,ٕٕ ٕٔٗ,ٗ ٓٓ٘,ٕٕ ثانية ميارة االاتالـ بكرة اليد
  ير معنوق ٕٙٔ,ٓ ٖٗٗ,ٔ ٖٓٔ,ٔ ٕ٘ٙ,ٖ ٓٓٗ,ٔ ٕٖٔ,ٗ عدد نقاط ة التصويب بكرة اليدميار 

  ير معنوق ٜٛٚ,ٓ ٜٕٙ.ٓ ٜٜٓ,ٕ ٓ٘ٚ,ٖٔ ٗٔٙ,ٙ ٖٚٗ,ٖٔ ثانية ميارة الطبطبة بكرة اليد
 .1,15 ≥* معنوي عندما يكون فيه مستوى الداللة 

( وىػذا يػدؿ عمػى عػدـ  ٘ٓ.ٓمػة   ( أف سػيـ ماػتويات الداللػة أكبػر مػف سي ٖيتبيف مف الجػدوؿ    
وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف مجموعتي البحػث التجػريبيتيف وىػذا مػا يػدؿ عمػى تكافؤىػا فػي الميػارات 

 آنفة الذكر.
 التصميم التجريبي : 4 – 3

 تمثؿ التصميـ التجريبي باآلتي 
قبميػػة والبعديػػة محكمػػة " تصػػميـ مجموعػػات البحػػث المتكافئػػة عشػػوائية االختبػػار ذات االختبػػارات ال 
 .(ٔ الضبط

                                                           

:   دار الفكر العربي ،  ٕالرياضي ، طياضية وعمـ النفس البحث العممي في التربية الر    راتب أاامة كامؿعالوق و  محمد حاف( ٔ 
 .ٕٖٕص ( ٜٜٜٔالقاىرة ، 
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 وسائل جمع البيانات : 5 – 3
 االختبارات الميارية : وتحددت باالختبارات اآلتية : -
 .(ٔ ـ ( مف الحركةٚاختبار دسة وسوة المناولة مف    -ٔ
 .(ٕ تر( م ٓٗالطبطبة الماتمرة في اتجاه متعرج عمى شكؿ زكزاؾ الماافة  -ٕ
 .(ٖ  متر (ٜسياس دسة التصويب مف    -ٖ
 استبيان لتحديد المهارات األساسية بكرة اليد : 1 – 5 – 3

تـ تحديد الميارات اساااية تبعا  لمفردات المنياج المركػزق الصػادر مػف مديريػة النشػاط الرياضػي 
إعػػداد المعممػػات لمفصػػؿ والكشػفي بمديريػػة تربيػػة صػػالح الػػديف والخػػاص بطالبػػات الصػػؼ الثػػاني فػػي معيػػد 

( وتػػػػػـ اختيػػػػار االختبػػػػػارات التػػػػي تقػػػػػيس تمػػػػػؾ  ٖٕٔٓ/  ٕٕٔٓالدرااػػػػي اسوؿ والثػػػػػاني لمعػػػػاـ الدرااػػػػػي   
الميػػارات عػػف طريػػؽ اصطػػالع عمػػى بعػػض اسدبيػػات والدرااػػات الاػػابقة ذات العالسػػة ، وتػػـ عرضػػيا عمػػى 

( وذلػؾ  ٔليػد ، طرائػؽ التػدريس ( ممحػؽ   الخبراء في مجاالت   التعمـ الحركي ، القيػاس والتقػويـ ، كػرة ا
لتحديػػد أىػػـ ثػػالث ميػػارات واختباراتيػػا مػػ  الصػػفات البدنيػػة والعمريػػة وكانػػت ناػػبة  ٖٕٔٓ/  ٕ/  ٜٔيػػـو 

( يبػػيف  ٗ% ( وتػػـ اسخػػذ بتمػػؾ الناػػبة الختبػػار الميػػارات سيػػد البحػػث والجػػدوؿ   ٘ٚاالتفػػاؽ أكثػػر مػػف   
 ذلؾ. 

 ( 4الجدول ) 
وية التفاق الخبراء والمختصين حول تحديد أهم المهارات األساسية بكرة اليد واختباراتها لطالبات معهد يبين النسبة المئ

 إعداد المعممات بتكريت
 

 ت
 

 الميارات اساااية
 

 اختباراتيا
  عدد الخبراء

 نابة االتفاؽ
 المتفقيف الكمي

 %ٓٓٔ ٘ ٘ ـ( مف الحركةٚمف ماافة دسة المناولة  ـ(مف الحركةٚاختبار دسة المناولة مف ماافة  ٔ

                                                           

 .ٕ٘٘ – ٕٗ٘ص ، ٕٔٓٓ ، مصدر ابؽ ذكره: الحيالي  نوفؿ محمدو  الخياط ضياء سااـ( ٕ 

 .ٕٙٔص ، ٜٜٛٔ ، مصدر ابؽ ذكره:  أحمد عريبي عودة (ٖ 

 . ٕ٘ٔص(  ٕٕٓٓ:   القاىرة ،مركز الكتاب لمنشر، ٔ،ط باراة في كره اليدالقياس والتقويـ وتحميؿ الم:  كماؿ الديف ( ايد مرايٗ 

 اختبار بعدق اساموب التعاوني بمي اختبار س المجموعة التجريبية اسولى  -ٔ

 مقارنة                                                                                           

 اختبار بعدق اساموب التبادلي اختبار سبمي   مجموعة التجريبية الثانيةال -ٕ
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 %ٓٓٔ ٘ ٘ ـ (ٓٗالزكزاؾ    الطبطبة ٕ

 %ٓٛ ٗ ٘ دسة التصويب التصويب ٖ

 المعامالت العممية لالختبارات المهارية : 6 – 3
 الصدق : 1 – 6 – 3

تعد االختبارات الميارية في البحث الحالي اختبارات مقننة وماػتخدمة فػي مجػاؿ التربيػة الرياضػية 
ذلػػؾ سػػاـ الباحثػػاف بػػالتحقؽ مػػف صػػالحيتيا ومالئمتيػػا لعينػػة البحػػث عػػف طريػػؽ إيجػػاد معامػػؿ الصػػدؽ  ومػػ 

 والثبات والموضوعية وكما يمي :
، ولمتحقؽ مػف صػدؽ االختبػارات  (ٔ الصدؽ : يكوف االختبار صادسا  إذا ساس ما وض  لقيااو بصدؽ -ٔ

( لمتعػػرؼ عمػػى  ٕرة واالختصػاص ممحػػؽ   لمميػارات سيػػد البحػػث تػـ عرضػػيا عمػػى مجموعػة مػػف ذوق الخبػػ
% ( ٘ٚمقدار اتفاسيـ الختباراتيا ، وتـ ترشيح الميارات واالختبارات التي كانت نابة االتفػاؽ أكثػر مػف   

 كما تـ اصشارة إليو اابقا .
الثبات : يعرؼ الثبات بأنو سدرة االختبار عمى إف بعض نتائج مشابية وتحت نفس الظروؼ في حالة  -ٕ

عػػادة تطبيقػػو ،  (ٕ ة االختبػػار عمػػى العينػػة نفاػػياإعػػاد ، وتػػـ حاػػاب الثبػػات عػػف طريػػؽ تطبيػػؽ االختبػػار وا 
/  ٖ/  ٖٔ( طالبات بتاري   ٛحيث تـ إجراؤه عمى عدد مف أفراد مجتم  البحث مف خارج العينة وعمى   

يراػػوف ( بػػيف وتػػـ حاػػاب معامػػؿ االرتبػػاط الباػػيط   ب ٖٕٔٓ/  ٗ/  ٕوتػػـ إعػػادة تطبيقػػو بتػػاري   ٖٕٔٓ
( ممػا يؤكػد ثبػات االختبػارات البدنيػة  ٖٛ,ٗدرجات االختباريف وظير وجود عالسة ارتباط عالية وبدرجة   

 والميارية سيد البحث.
 .(ٖ الموضوعية : وتعني معدؿ االتفاؽ بيف المقدريف في الحكـ عمى موضوع معيف -ٖ

حاػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط الباػػػيط    وسػػػد تحقػػػؽ الباحثػػػاف مػػػف ذلػػػؾ بتاػػػجيؿ نتػػػائج االختبػػػار ، وتػػػـ 
 % ( ومنيا يتضح أف ىناؾ عالسة ارتباط عالية لمموضوعية.     ٘ٛبيراوف ( بيف الدرجات وكانت بنتيجة   

                                                           

النشر والتوزي  ، عماف ، دار الفكر العربي لمطباعة و  :   ٘، ط البحث العمـ مفيومو أدواتو وأااليبو  عبيدات وذوساف وآخروف  (ٔ 
 .ٜ٘ٔص ( ٜٜٙٔ،  اسردف

دار المايرة لمنشر والتوزي  والطباعة ، عماف ،  :   ٕ، ط ة الرياضية وعمـ النفسالقياس والتقويـ في التربي ( اامي محمد ممحـ  ٕ 
 . ( ٕٕٓٓ،  اسردف

، مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة ، مصر  :   ٔ، ط المدخؿ إلى القياس والتقويـ في التربية البدنية والرياضية محمد   نصر الديف (ٔ 
 .ٛٙٔص ( ٕٙٓٓ
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 المنهاج التعميمي : 7 – 3
ااتخدـ الباحثاف التعميمات الواردة بالمنياج المركػزق الػوارد مػف مديريػة النشػاط الرياضػي والكشػفي 

عممػػات ساػػـ التربيػػة الرياضػػية ، حيػػث تػػـ وضػػ  برنػػامجيف عمػػى وفػػؽ اساػػموبيف المقتػػرحيف معيػػد إعػػداد الم
( بمػػػادة   طرائػػػؽ التػػػدريس ، الػػػتعمـ  ٖ( بالميػػػارات المقترحػػػة وعػػػرض عمػػػى الخبػػػراء ممحػػػؽ    ٖممحػػػؽ   

(  ٛصػػػالحية البرنػػػامجيف ، وتػػػـ إجػػػراء التعػػػديالت الالزمػػػة تبعػػػا  آلرائيػػػـ وتكػػػوف مػػػف    الحركػػػي ( لمعرفػػػة
 ( بواس  وحدتيف أابوعيا  لكال مجموعتي البحث. ٘( و    ٗوحدات تعميمية ممحؽ  

 التجربة االستطالعية : 8 – 3
وىػػػي تجربػػػة مصػػػغرة عػػػف التجربػػػة الرئياػػػية تتػػػوافر فييػػػا الشػػػروط ذاتيػػػا التػػػي تتػػػوفر فػػػي التجربػػػة 

 .(ٔ الرئياية سدر اصمكاف لكي يمكف اعتماد نتائجيا
ااػػتطالعية بوحػػدة تعميميػػة عمػػى أفػػراد مػػف مجتمػػ  البحػػث خػػارج مجمػػوعتي  أجػػرع الباحثػػاف تجربػػة

لمتعػػػػرؼ عمػػػػى مػػػػدع إمكانيػػػػة مدراػػػػة المػػػػادة لتنفيػػػػذ الػػػػدرس  ٖٕٔٓ/  ٕ/  ٗٔ – ٕ/  ٕٔالبحػػػػث بتػػػػاري  
 ومعرفة الصعوبات التي تواجو عممية إجراء التجربة وضبط الوست الماتغرؽ لألداء.

 االختبارات القبمية : 9 – 3
( ٖٕٔٓ/ ٕ/ ٕٔ - ٕ/ ٜٔاء االختبػارات القبميػة لمميػارات سيػد البحػث واختباراتيػا بتػاري   تـ إجػر 

 عمى مجموعتي البحث بإشراؼ الباحثاف وفريؽ العمؿ المااعد.
 تطبيق البرنامج التعميمي : 11 – 3

حيث نفػذت المجموعػة  ٖٕٔٓ/  ٖ/  ٕٚ – ٕ/  ٕٗتـ تطبيؽ البرنامج التعميمي اعتبارا  مف يوـ 
تجريبية اسولى   اساموب التعػاوني ( والمجموعػة التجريبيػة الثانيػة   اساػموب التبػادلي ( وبواسػ  وحػدتيف ال

 وباػتة( وحػدات تعميميػة  ٛ( وحػدة تعميميػة ولكػؿ أاػموب    ٕٓتعميميتيف لكؿ أاموب تعميمػي ومجمػوع   
 ثاف.بتنفيذ الوحدات التعميمية وبإشراؼ الباح*أاابي  ، وسامت مدراة المادة

 االختبارات البعدية : 11 – 3

                                                           

 .ٛٓٔ( ص ٜٜٛٔ:   مطاب  التعميـ العالي ، جامعة الموصؿ،  االختبارات والقياس والتقويـ في التربية الرياضية ( سااـ المندالوق وآخروف  ٕ 

 مدراة المادة أمؿ رحيـ حاف   مدراة التربية الرياضية في معيد إعداد المعممات ، تكريت.  *
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بالميػػػارات سيػػػد البحػػػث وتحػػػت نفػػػس  ٖٕٔٓ/  ٗ/  ٕلغايػػػة  ٖ/ٖٔبػػػدأت االختبػػػارات البعديػػػة يػػػوـ
 ظروؼ أدائيا سبميا .

 الوسائل اإلحصائية : 12 – 3
 .البحث ات(لمعالجة بيانSPSS يةتـ ااتخداـ الحقيبة اصحصائية التعميم        

 ا ومناقشتها :عرض النتائج وتحميمه -4
عرض وتحميل نتائج االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى التي درست باألسموب  1 – 4

 التعاوني : 
 ( 5الجدول ) 

 sigيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحتسبة وقيمة 
 المعالـ اصحصائية

 

 المتغيرات
 tسيمة  بعدق سبمي

 حتابةالم
ماتوع 
 الداللة

 

 الداللة
 ع± سه  ع± سه 

  ير معنوق ٖٛٔ,ٓ ٕٖٓ,ٔ ٖٓٛ,ٖ ٕٖٔ,ٕٔ ٖ٘ٙ,٘ ٚٛٙ,ٕٕ دسة المناولة

  ير معنوق ٜٙٓ,ٓ ٕٓٔ,ٓ ٜٓ٘,ٔ ٕٙ٘,ٖ ٖٓٔ,ٔ ٕ٘ٙ,ٖ التصويبدسة 

  ير معنوق ٖٙٓ,ٓ ٜ٘ٓ,ٔ ٖٕٙ,ٖ ٕ٘ٙ,ٗٔ ٜٓٓ,ٕ ٓ٘ٚ,ٖٔ الطبطبة

 (. 1,15صغر أو يساوي ) * معنوي إذا كان مستوى الداللة أ
 ( ما يأتي : ٘يتبيف مف الجدوؿ    

  اسولػػى والتػػي دراػػت التجريبيػػة عػػدـ معنويػػة الفػػروؽ بػػيف نتػػائج االختبػػاريف القبمػػي والبعػػدق لممجموعػػة
( وسيمػػة  ٕٖٓ,ٔ( إذ بمغػػت سيمػػة  ت ( المحاػػوبة    يػػدباساػػموب التعػػاوني فػػي ميػػارة   االاػػتالـ بكػػرة ال

( مػػػف  ٘ٓ,ٓ( وىػػي أكبػػر مػػف ناػػبة الخطػػأ    ٘ٔ( عنػػد درجػػة حريػػة    ٖٛٔ,ٓ        داللػػة ماػػتوع ال
 أعمى حد لمحاوبية الفروؽ بيف نتائج االختباريف ليذه الميارة.

  التجريبيػػة اسولػػى التػػي دراػػػت عػػدـ معنويػػة الفػػروؽ بػػيف نتػػائج االختبػػاريف القبمػػي والبعػػدق لممجموعػػة
( وسيمػػة  ٕٓٔ,ٓ( ، إذ بمغػػت سيمػػة   ت ( المحاػػوبة    يػػدب بكػػرة اللميػػارة   التصػػوي باساػػموب التعػػاوني

( ممػا يػدؿ  ٘ٓ,ٓ( وىي أكبر مف ناػبة الخطػأ    ٘ٔ( عند درجة حرية    ٜٙٓ,ٓ  داللة      ماتوع ال
 عمى عدـ معنوية الفروؽ بيف نتائج االختباريف ليذه الميارة.   
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 التجريبيػػة اسولػػى التػػي دراػػػت ي والبعػػدق لممجموعػػة عػػدـ معنويػػة الفػػروؽ بػػيف نتػػائج االختبػػاريف القبمػػ
( وسيمػػػة  ٜ٘ٓ,ٔ( ، إذ بمغػػػت سيمػػػة   ت ( المحاػػػوبة    يػػػدبكػػػرة ال طبطبػػػةلميػػػارة   ال باساػػػموب التعػػػاوني
( ممػا يػدؿ  ٘ٓ,ٓ( وىي أكبر مػف ناػبة الخطػأ    ٘ٔ( عند درجة حرية    ٖٙٓ,ٓ     ماتوع المعنوية 

 ائج االختباريف ليذه الميارة.عمى عدـ معنوية الفروؽ بيف نت
عااارض وتحميااال نتاااائج االختباااار القبماااي والبعااادي لممجموعاااة التجريبياااة الثانياااة والتاااي درسااات  2 – 4

 باألسموب التبادلي : 
 ( 6الجدول )    

 sigيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحتسبة وقيمة 
 المعالـ اصحصائية

 

 المتغيرات
 tسيمة  بعدق سبمي

 المحتابة
ماتوع 
 الداللة

 

 الداللة
 ع± سه  ع± سه 

 معنوق ٖٓٓ,ٓ ٕٓ٘,ٖ ٕٚٚ,٘ ٘ٚٛ,ٜٕ ٕٔٗ,ٗ ٕٓٓ٘,ٕٕ   ثا ( دسة المناولة

 معنوق ٕٓٓ,ٓ ٜٕٓ,ٔ ٜٕٓ,ٔ ٓ٘ٚ,٘ ٓٓٗ,ٔ ٕٖٔ,ٗ التصويب   درجة (دسة 

 نوق ير مع ٖٓٓ,ٓ ٜٖٚ,ٕ ٜٖٚ,ٕ ٕٙٓ,ٕٕ ٗٔٙ,ٖ ٖٚٗ,ٖٔ الطبطبة   ثا (

 (. 1,15* معنوي إذا كان مستوى الداللة أصغر أو يساوي ) 

 ( ما يأتي : ٙيتبيف مف الجدوؿ    
أف ىنػػػاؾ فػػػػروؽ معنويػػػػة فػػػػي االختبػػػاريف القبمػػػػي والبعػػػػدق لمجموعػػػػة البحػػػث الثانيػػػػة التػػػػي دراػػػػت 

منػػواحي الفنيػػة باساػػموب التبػػادلي ، ويعػػزو الباحثػػاف ذلػػؾ إلػػى فاعميػػة ىػػذا اساػػموب ومػػا احتػػواه مػػف تنظػػيـ ل
( إلػػػى الترتيػػػب والتنظػػػيـ لموحػػػدة التعميميػػػة ومػػػا  ٖٕٔٓلمميػػػارات سيػػػد البحػػػث ، وحيػػػث أشػػػارت   الطػػػائي ، 

تحتويو مف تعاريؼ وصور توضيحية تخص الميارة المراد تعمميػا وتنظػيـ أاػموب يراعػي مختمػؼ الجوانػب 
 .(ٔ المطموبة العممية والعممية تؤدق إلى تحايف ماتوع اسداء لممتعمـ لمفعالية

  معنوية الفروؽ بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدق لممجموعة التجريبية الثانية والتي درات باساموب
( وسيمػػػة ماػػػتوع  ٕٓ٘,ٖالتبػػػادلي فػػػي ميػػػارة   االاػػػتالـ بكػػػرة اليػػػد ( إذ بمغػػػت سيمػػػة   ت ( المحاػػػوبة   

                                                           

ي وأثرهما في العالقة النفسية وتعمم عدد من المهارات استخدام أسموبي التعمم اإلتقاني والتبادل  ( رفعة مؤيد اعيد الطائي ٔ 
:   راالة ماجاتير  ير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة الموصؿ ،  األساسية ودقة اإلنجاز بكرة القدم الصاالت لمطالبات

 (.   ٖٕٔٓ،  العراؽ
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( ممػا يػدؿ عمػى  ٘ٓ,ٓمػف ناػبة الخطػأ   ( وىي أصػغر  ٘ٔ( عند درجة حرية    ٖٓٓ,ٓالمعنوية      
 معنوية الفروؽ بيف نتائج االختباريف ليذه المجموعة ولصالح االختبار البعدق.

  معنوية الفروؽ بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدق لممجموعة التجريبية الثانية والتي درات باساموب
( وسيمػػػة ماػػػتوع  ٜٕٓ,ٔيمػػػة   ت ( المحاػػػوبة   التبػػػادلي فػػػي ميػػػارة   التصػػػويب بكػػػرة اليػػػد ( إذ بمغػػػت س

( ممػػا يػدؿ عمػػى  ٘ٓ,ٓ( وىػػي أصػغر مػف ناػػبة الخطػأ    ٘ٔ( عنػد درجػػة حريػة    ٕٓٓ,ٓالمعنويػة     
 معنوية الفروؽ بيف نتائج االختباريف ليذه المجموعة ولصالح االختبار البعدق.

 موعة التجريبية الثانية والتي درات باساموب معنوية الفروؽ بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدق لممج
( وسيمػػػة ماػػػتوع  ٜٖٚ,ٕالتبػػػادلي فػػػي ميػػػارة   الطبطبػػػة بكػػػرة اليػػػد ( إذ بمغػػػت سيمػػػة   ت ( المحاػػػوبة   

( ممػا يػدؿ عمػى  ٘ٓ,ٓ( وىي أصػغر مػف ناػبة الخطػأ    ٘ٔ( عند درجة حرية    ٖٓٓ,ٓالمعنوية      
يػذه المجموعػة ولصػالح االختبػار البعػدق بػيف مجمػوعتي البحػث فػي معنوية الفروؽ بيف نتائج االختبػاريف ل

 تعمـ ميارة الطيطبة بكرة اليد.
 عرض وتحميل نتائج االختبار البعدي لمجموعتي البحث التجريبية لممهارات قيد البحث:  3 – 4

 ( 7الجدول )    
لممهارات ) المناولة والتصويب  sigمة يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( المحتسبة وقي

 والطبطبة بكرة اليد ( لمجموعتي البحث
 المعالـ اصحصائية

 

 المتغيرات
 tسيمة  بعدق بعدق

 المحتابة
ماتوع 
 الداللة

 

 ع± سه  ع± سه  الداللة

 معنوق ٓٓٓ,ٓ ٕٓٔ,٘ ٕٚٚ,٘ ٘ٚٛ,ٜٕ ٖٓٛ,ٖ ٕٖٔ,ٕٔ   ثا ( دسة المناولة

 معنوق ٓٓٓ,ٓ ٕٕٚ,ٗ ٕٕٚ,ٗ ٓ٘ٚ,٘ ٜٓ٘,ٔ ٕٙ٘,ٖ التصويب   درجة (دسة 

 معنوق ٔٓٓ,ٓ ٕٛ٘,ٖ ٜٖٚ,ٕ ٕٙٓ,ٔٔ ٖٕٙ,ٖ ٕ٘ٙ,ٗٔ الطبطبة   ثا (

 (. 1,15* معنوي إذا كان مستوى الداللة أصغر أو يساوي ) 

 ( ما يأتي : ٚيتبيف مف الجدوؿ    
 ف فػػػػي ميػػػػارات   االاػػػػتالـ معنويػػػػة الفػػػػروؽ بػػػػيف نتػػػػائج االختبػػػػاريف البعػػػػدييف لممجمػػػػوعتيف التجػػػػريبيتي

( وسػيـ  ٕٛ٘,ٖ،  ٕٕٚ,ٗ،  ٕٓٔ,٘والتصويب والطبطبة ( بكرة اليد ، إذ بمغت سيمة   ت ( المحاػوبة   
( وىػػػػي  ٖٓ( عمػػػػى التػػػػوالي عنػػػػد درجػػػػة حريػػػػة    ٔٓٓ,ٓ،  ٓٓٓ,ٓ،  ٓٓٓ,ٓماػػػػتوع الداللػػػػة البالغػػػػة   



 _ سادساجمللد ال _ة حمكمة جمـلــة فصلية علمية متخصص _جملة الثقافة الرياضية 

 5102 _ د األولالعد

 

 

183 

بػػػيف نتػػػائج االختبػػػاريف البعػػػدييف  ( ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى معنويػػػة الفػػػروؽ ٘ٓ,ٓأصػػػغر مػػػف ناػػػبة الخطػػػأ       
 لممجموعتيف التجريبيتيف ولصالح االختبار البعدق لممجموعة التجريبية التي درات اساموب التبادلي.

 مناقشة نتائج تعمم مهارات البحث األساسية في االختبار البعدي بين مجموعتي البحث:  4 – 4
ىنػػػػاؾ فػػػػروؽ ذات داللػػػػة معنويػػػػة بػػػػيف  ( يتبػػػػيف أف ٚفػػػػي ضػػػػوء النتػػػػائج المبينػػػػة فػػػػي الجػػػػدوؿ   

مجموعتي البحث في تعمػـ الميػارات اساااػية الػثالث ولصػالح المجموعػة الثانيػة التػي دراػت باساػموب   
التبػػادلي ( ويػػرع الباحثػػاف أف الصػػيغة التػػي تػػـ بيػػا إعطػػاء اماػػمة إجػػراءات تنظػػيـ المواسػػؼ التعميميػػة أثنػػاء 

عػرض ىػذه الميػارات وااػتخداـ ورسػة الواجػب ومػا تضػمنيا مػف الجزء الرئياي مف الدرس مف حيػث شػرح و 
راوـ توضيحية وتفصيؿ صجراء الميارات ونواحييا الفنية والتي أدت إلى دسة المالحظة مف سبؿ الطالبػة   
المالحظة ( والتي بدورىا سدمتيا كتغذية راجعة لزميمتيا الطالبة   العاممة ( عالوة عمى وجود مدراة المادة 

( أف التحاػػف والتطػػور فػػي اسداء الػػذق يػػأتي  ٕٙٓٓومشػػرفة عمػػى التنفيػػذ ، إذ يشػػير   الالمػػي ، كموجيػػة 
بوجود التغذية الراجعة والتي تكوف عمى شكؿ معمومػات مػف مصػادر مختمفػة اػواء كانػت داخميػة   ذاتيػة ( 

لمدرس أو أية واػيمة مف سبؿ المتعمـ نفاو أـ خارجية مف خالؿ بيئة التعمـ الخاصة بو متمثمة بالزميؿ أو ا
 .(ٔ تعزز مف تحايف تعممو

 االستنتاجات والتوصيات : -5
 االستنتاجات : 1 – 5

 مف خالؿ نتائج البحث تـ التوصؿ لالاتنتاجات التالية :
كػػػػاف لألاػػػػموب التبػػػػادلي أثػػػػر فػػػػي تعمػػػػـ بعػػػػض الميػػػػارات اساااػػػػية بكػػػػرة اليػػػػد لطالبػػػػات معيػػػػد إعػػػػداد  -ٔ

 المعممات.
بادلي كاف أفضػؿ مػف اساػموب التعػاوني فػي تعمػـ بعػض الميػارات اساااػية بكػرة اليػد إف اساموب الت -ٕ

 لطالبات معيد إعداد المعممات.
 التوصيات : 2 – 5

 ومف خالؿ االاتنتاجات تـ التوصؿ لمتوصيات التالية :
 التأكيد عمى ااتخداـ أاموب التدريس التبادلي في تعمـ الميارات اساااية بكرة اليد. -ٔ

                                                           

  (.  ٕٙٓٓ،  العراؽية ، كمية التربية الرياضية،جامعة القادا، :   وزارة التعميـ العالي أساسيات التعمم الحركي  حايف الالمي ( ٕ 
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التأكيػػد عمػػى التنويػػ  فػػي ااػػتخداـ أاػػاليب التػػدريس فػػي تعمػػـ الميػػارات اساااػػية لمفعاليػػات الرياضػػية  -ٕ
 المختمفة.   

 المصادر
:   دار المطبوعػػػات لمنشػػػر ، جامعػػػة الفػػػاتح ،  كػػػرة اليػػػد وعناصػػػرىا اساااػػػيةأحمػػػد عريبػػػي عػػػودة :  -ٔ

 (. ٜٜٛٔطرابمس ، ليبيا ، 
  ترجمة محمد أميف المفتي وآخروف (  ـ تعمـ الطالب التجميعي والتكوينيتقييبنياميف بموـ وآخروف :  -ٕ

 .ٖٜٛٔ، دار ماكجدويؿ لمنشر والتوزي  ، المطاب  العربية ، القاىرة ، مصر ، 

تأثير ااتخداـ اساموب التبادلي في أااليب ميارة حامد مصطفى بمياس وفرىاد كريـ مولود :  -ٖ
:   بحث منشور في مجمة   كرة اليد وااتثمار وست التعمـ اسكاديميالتيديؼ مف الثبات ومف الاقوط ب
   (. ٜٕٓٓ، جامعة الموصؿ ، العراؽ ،  ٕٓٔٓ،  ٖ٘، العدد  ٙٔالرافديف لمعمـو الرياضية ، المجاد 

:   وزارة التعميـ العالي، جامعة القاداية ، كمية التربية أساسيات التعمم الحركي حايف الالمي    -ٗ
  (.  ٕٙٓٓ،العراؽ ، الرياضية

: ااػػتخداـ ااػػموبي الػػتعمـ اصتقػػاني والتبػػادلي وأثرىمػػا عمػػى العالسػػة النفاػػية الطػػائي  رفعػػة مؤيػػد اػػعيد -٘
راػػالة ماجاػػتير  يػػر : وتعمػػـ عػػدد مػػف الميػػارات اساااػػية ودسػػة اصنجػػاز بكػػرة القػػدـ لمصػػاالت لمطالبػػات

 (.ٖٕٔٓمنشورة،جامعة الموصؿ،كمية التربية الرياضية، 
:   دار المايرة لمنشر  ٕ، ط القياس والتقويـ في التربية الرياضية وعمـ النفساامي محمد ممحـ    -ٙ

 (.  ٕٕٓٓوالتوزي  والطباعة ، عماف ، اسردف ، 

:  القاىرة ،مركز الكتاب ٔ،ط القياس والتقويـ وتحميؿ المباراة في كره اليدايد مراي كماؿ الديف :  -ٚ
 (. ٕٕٓٓلمنشر، 

: دار الكتب لمطباعة والنشر،جامعة الموصؿ، كرة اليداء سااـ الخياط ونوفؿ محمد الحيالي  ضي -ٛ
 (.ٕٔٓٓالعراؽ، 

دار الفكر العربي لمطباعة  :   ٘، ط البحث العمـ مفيومو أدواتو وأااليبو  عبيدات وذوساف وآخروف  -ٜ
 (. ٜٜٙٔوالنشر والتوزي  ، عماف ، اسردف ، 

طرق تدريس التربية الرياضية بين النظرية عبد اهلل بدوق عبد العاؿ بدوق    عصاـ الديف متولي -ٓٔ
 (.  ٕٙٓٓ  دار الوفا لدنيا الطباعة والنشر ، اصاكندرية ، مصر ،      :  والتطبيق

:   دار وائػػؿ لمنشػػر  ٔ، ط مبػػادئ التعمػػيـ والػػتعمـ لمجموعػػات تعاونيػػةعمػػر عبػػد الػػرحيـ نصػػر اهلل    -ٔٔ
 (. ٕٙٓٓاف ، اسردف ، والتوزي  ، عم



 _ سادساجمللد ال _ة حمكمة جمـلــة فصلية علمية متخصص _جملة الثقافة الرياضية 

 5102 _ د األولالعد

 

 

185 

سااـ المندالوق وآخروف   االختبارات والقياس والتقويـ في التربية الرياضية :   مطاب  التعميـ العالي  -ٕٔ
 (. ٜٜٛٔ، جامعة الموصؿ، 

:   مطبعة النخيؿ ، البصرة ٔ، ط أااليب فاعمة في تدريس التربية الرياضيةلمياء حايف الديواف    -ٖٔ
  (. ٜٕٓٓ، العراؽ ، 

الرياضي البحث العممي في التربية الرياضية وعمـ النفس محمد حاف عالوق وأاامة كامؿ راتب    -ٗٔ
 (. ٜٜٜٔالفكر العربي ، القاىرة ، :   دار  ٕ، ط
:   دار الفكر العربي ،  اختبارات اسداء الحركي محمد حاف عالوق ومحمد نصر الديف رضواف :  -٘ٔ

 (. ٕٔٓٓالقاىرة ، مصر ، 
أااليب تنفيذ وتطوير درس التربية الرياضية في مرحمة التعميـ اساااي بيف محمد اعيد عزمي    -ٙٔ

 (. ٕٗٓٓ:   دار الوفاء لمطباعة والنشر ، اصاكندرية ، مصر ،   النظرية والتطبيؽ

، :   دار الضياء لمطباعة والتصميـ  ٔ، ط ااتراتجيات التعمـ التعاونيمحمود داود الربيعي    -ٚٔ
 (. ٕٛٓٓالنجؼ اسشرؼ ، العراؽ ، 

:  ٔ، ط طرائؽ تدريس التربية الرياضية وأااليبيامحمود داود الربيعي واعيد صالح محمد أميف    -ٛٔ
 (. ٕٔٔٓ  دار الكتب العممية ، بيروت ، لبناف ، 

 :   ٔ، ط المدخؿ إلى طرائؽ تدريس التربية الرياضيةمصطفى الاايح وميرفت عمي خفاجة    -ٜٔ
 (. ٕٚٓٓماىي لمنشر والتوزي  وخدمات الكمبيوتر ، اصاكندرية ، مصر ، 

:   مركز  ٔ، ط المدخؿ إلى القياس والتقويـ في التربية البدنية والرياضيةنصر الديف محمد    -ٕٓ
 (. ٕٙٓٓالكتاب لمنشر ، القاىرة ، مصر ، 

:    ٔ، ط طر مفاىيمو ونماذج تطبيقوالتعمـ والتعمـ في اباؽ ثقافة الجودة أوليـ تاروس عبيد    -ٕٔ
 (. ٜٕٓٓدار المايرة لمنشر والتوزي  والطباعة ، عماف ، اسردف ، 

    مكتب الصخرة لمطباعة ، بغداد ، العراؽ ،  التعمـ الحركي بيف المبدأ والتطبيؽيعرب خيوف :  -ٕٕ
ٕٓٓٛ .) 

23- Slavin .R.E. ( 1993 ) : Cooperative teaching ( 2n edition ) Toronto , 
charle E, nerel.   
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 المالحق
 ( 1ملحق ) 

 جامعة تكريت    

 ة الرياضية                   كلية التربي

 تحديد بعض المهارات األساسية بكرة اليد راء السادة الخبراء والمختصين فياستمارة استبيان الستطالع آ

 ................................... المحترم.األستاذ الفاضل ...............................

 تحٌة طٌبة :

أثر أسموبي التعاوني والتبادلي عمى تعمم بعض المهاارات  ))فً النٌة إجراء البحث الموسوم 

ولكونكم من ذوي الخبرة واالختصاص فً ((  األساسية بكرة اليد عمى طالبات معهد إعداد المعممات

مهارات بكرة  ثالث( أمام أهم  على أخذ رأٌكم فً وضع عالمة )  اناحثلعبة كرة الٌد ، فقد حرص الب

، وباإلمكدان إضددافة أٌددة مهددارة أساسددٌة  داد المعلمددات الصددث الثددانًالٌدد ، تتناسددع مددع طالبددات معهدد إعدد

 ترونها مناسبة.

 شاكرٌن تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمً

 

 التوقٌع :

 االسم :

 اللقع العلمً :

 االختصاص :

 ان العمل :مك

 1023التارٌخ:    /    / 
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 ( 1ابع للملحق ) ت

 المهارات األساسية بكرة اليد

 التأشير المهارات األساسية ت

  مسك الكرة.  1

  استالم الكرة. 2

  مناولة الكرة. 3

  طبطبة الكرة. 4

  التصويب.  5

  الخداع. 6

  أية مهارات أخرى. 7

 

 

 

 

 الخبير وتوقيعهأسم                                                  

                                                    /    /2113 
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 ( 2ممحق ) 
 الخبراء الذين قيموا المهارات في كرة اليد

 االختصاص المقب العممي أاـ الخبير ت
 يد  –تدريب  أ.د. عبد الوىاب  ازق ٔ
 يد  –تدريب  أ.د. كماؿ عارؼ ٕ
 يد  –سياس وتقويـ  أ.د. إيماف حايف ٖ
 يد  –تدريب  أ.ـ.د. حمودق عصاـ نعماف ٗ
 يد  –تدريب  أ.ـ.د. عمار درويش ٘
 يد  –سياس وتقويـ  أ.ـ.د. مشرؽ فتحي ٙ
 كرة سدـ –سياس وتقويـ  أ.ـ.د. عبد المنعـ أحمد ٚ

 ( 3ممحق ) 
 الخبراء الذين قيموا البرنامج التعميمي

 مكاف العمؿ االختصاص المقب العممي الخبيرأاـ  ت
 كمية التربية الرياضية / جامعة تكريت طرائؽ التدريس أ.د. نزىاف حايف ٔ
 كمية التربية الرياضية / جامعة تكريت طرائؽ التدريس أ.د. عدناف جواد ٕ
 كمية التربية الرياضية / جامعة الموصؿ طرائؽ التدريس أ.د. ضياء سااـ ٖ
 كمية التربية الرياضية / جامعة تكريت طرائؽ التدريس أ.د. كريـ محمودعبد ال ٗ
 كمية التربية الرياضية / جامعة الموصؿ طرائؽ التدريس أ.د. محمد اييؿ ٘
 كمية التربية الرياضية / جامعة تكريت القياس والتقويـ أ.ـ.د. عبد المنعـ أحمد ٙ
 ة الرياضية / جامعة تكريتكمية التربي طرائؽ التدريس أ.ـ. جااـ صالح ٚ
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 ( 4ممحق ) 
 نموذج وحدة تعميمية لدرس التربية الرياضية لطالبات معهد إعداد المعممات باألسموب التبادلي

 الوقت والتاريخ :

 األسبوع :   

 الصف والشعبة : ثاني معهد  د.45الزمن :            األهداف التعميمية :

 16عدد الطالبات :   رقم الخطة :       سميم بكرة اليد بصورة صحيحة.تعميم مهارة االستالم والت -

 التقويم أسموب التنفيذ والتشكيالت محتوى الخطة األهداف السموكية الزمن أجزاء الخطة ت

 

 

 

 

 

 الجزء اإلعدادي

 المقدمة

 د.21

 د.5

 

 أن يتجمع الطالبات إلى ساحة المدرسة بشكل نسق.

 

مى شكل قااطرتين إلاى السااحة ثام خروج الطالبات ع
 الوقوف أمام المدرس عمى شكل نسق.

 

××××××××××××× 

 

 

التأكياااد عماااى التااازام النظاااام 
 والهدوء.

 

 اإلحماء

 

 د.7

 

 أن يتم تهيئة جميع أعضاء الجسم.

 

هرولة خفيفة ماع تادوير الاذراعين  –السير المنتظم 
والخمااف ثاام الهرولااة والقفااز عاليااًا , هرولااة لألمااام 

 خفيفة , الوقوف امام المدرس بخط منتظم.

مااااان خاااااالل المساااااير والهرولاااااة 
بقااااااااطرتين معاااااااًا أداء تماااااااارين 

 اإلحماء العام لمجسم.

×   × 

 

التأكيااد عمااى تحريااك جمياااع 
أعضاااااء الجساااام ومفاصاااامه 

 خالل فترة اإلحماء.
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1 

 

 

 

 

×   × 

  ×   × 

×   × 

 
 

 

 التمرينات البدنية

 

 

 

 د.8

 ( عدة. 2)  أن يتم رفع وخفض الذراعين با

 

 ( عدات. 4أن يتم فتل الجذع لمجانبين با ) 

 

 ( عدة.  2أن يتم ثني ومد الركبتين با ) 

 ( عدة.2)الوقوف,فتحًا( رفع الذراعين لألعمى )

(  2) الوقااااوف , فتحااااًا , تخصاااار ( فتاااال الجااااذع ) 
 عدة.

أمامًا ( ثني الركبتين  /) الوقوف , فتحًا , الذراعين 
 ( عدة. 2أسفل ) 

ف الطااااالب عمااااى شااااكل أرتااااال وقااااو 
متساااااااااوية أماااااااااام المااااااااادرس ألداء 

 التمارين.    

×   ×   ×   × 

×   ×   ×   × 

×   ×   ×   × 

التأكياد عماى أداء التمرينااات 
البدنياااااة بالتحرياااااك الكامااااال 

الاااذراعين والجاااذع  للمفاصااا
 والرجمين.

 التقويم لتشكيالتأسموب التنفيذ وا محتوى الخطة األهداف السموكية الزمن أجزاء الخطة ت

 الجزء الرئيسي 2

 النشاط التعميمي

 د.21

 د.4

 

أن تشاااارح المدرسااااة مهااااارة االسااااتالم والتسااااميم بصااااورة 
 صحيحة.

 

تعماايم كيفيااة الوقااوف أمااام الكاارة ومرجحااة الااذراع 
الراميااة لمكاارة والنظاار باتجاااة الزميمااة لكااي تكااون 

 مناولة صحيحة مع مد الذراع لألمام.

 

م النماوذج لكال تقوم المدرساة بتقادي
مهاااارة بعاااد الشااارح لهاااا مااان خاااالل 
 تشكيل مجموعة مقابل مجموعة.

 

التأكيااااد عمااااى أداء المهااااارة 
بمرونااااااااة وعاااااااادم تصاااااااامب 
الاااااذراعين والااااارجمين أثنااااااء 

 األداء.
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××××     ×××× 

××××     ×××× 

  ×××× ×××× 

يم مع أن تكون الطالبة قادرة عمى أداء االستالم والتسم - د.16 النشاط التطبيقي
 الزميمة. 

يااااتم التطبيااااق كمااااا ماااادون بورقااااة  يتم التطبيق كما مدون في ورقة الفعاليات.
 الفعاليات.

يااااتم التطبيااااق كمااااا ماااادون 
 بورقة الفعاليات.

أن تااااااتم التهيئااااااة النفسااااااية والبدنيااااااة  لمطالبااااااات قباااااال  د.5 النشاط الختامي 3
 االنصراف.

إعطااااء تمريناااات ساااير وهرولاااة خفيفاااة لتهدئاااة 
 قبل االنصراف. الطالبات

التهياااؤ لالنصاااراف والرجاااوع  وقوف الطالب بنسق أمام المدرس.
 لمصف بهدوء.

 

 

 

 ( نموذج ورقة فعاليات باألسموب التبادلي لمهارة االستالم والتسميم  4تابع ممحق ) 

 اليوم /   الدراسية : ثاني معهد.المرحلة 

 التاريخ    /    /     يد.الالفعالية : كرة 

 استالم وتسليم الكرة (رة : ) أسم المها

 التوضيحات :

 موجودة في سلة الكرات.الكرات  -1

 .بات االهتمام بدقة أداء المهاراتعلى الطال -2
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 إرجاع الكرات إلى مكانها بعد االنتهاء. -3

 الصدرية بكرة اليد :المناولة 

 األمام.النظر إلى  -

 الجسم ٌكون متوازناً على األرض. -

 بمستوى الصدر. فتحة الرجلٌن -

 مسك الكرة حول أصابع الٌد ) منشورة حول الكرة (. -

 اولة الصدرية( المن 3شكل رقم )                                                                             .الذراع كامالً الحركة تكون من  -

                                                                                                              * الواجبات :

 دقائق( 6ٌتم تبدٌل مجامٌع األداء كل )  -

 المدرسة تتخذ قرارات مرحلة ما قبل التدرٌس. -

 الطالبة تتخذ قرارات مرحلة التدرٌس وما بعد التدرٌس. -

 الطالبة تختار المستوى أو الحد المطلوع منه. -

 ٌار النقطة أو المستوى الذي تستطٌع أن تعمل ضمنه ٌتم من قبل الطالبة.اخت -

 كل طالبة تؤدي حسع إمكانٌاتها. -
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 ( 5ممحق ) 
 نموذج وحدة تعميمية لدرس التربية الرياضية لطالبات معهد إعداد المعممات باألسموب التعاوني

 الوقت والتاريخ :

 األسبوع :   

 الصف والشعبة : ثاني معهد  د.45الزمن :            األهداف التعميمية :

 16عدد الطالبات :   رقم الخطة :       تعميم مهارة االستالم والتسميم بكرة اليد بصورة صحيحة. -

 التقويم أسموب التنفيذ والتشكيالت محتوى الخطة األهداف السموكية الزمن أجزاء الخطة ت

 

 

 

 

 

 

 الجزء اإلعدادي

 المقدمة

 د.21

 د.5

 

 أن يتجمع الطالبات إلى ساحة المدرسة بشكل نسق.

 

خروج الطالبات عمى شكل قااطرتين إلاى السااحة ثام 
 الوقوف أمام المدرس عمى شكل نسق.

 

××××××××××××× 

 

 

التأكياااد عماااى التااازام النظاااام 
 والهدوء.

 

 اإلحماء

 

 د.7

 

 أن يتم تهيئة جميع أعضاء الجسم.

 

خفيفة ماع تادوير الاذراعين هرولة  –السير المنتظم 
والخمااف ثاام الهرولااة والقفااز عاليااًا , هرولااة لألمااام 

 خفيفة , الوقوف امام المدرس بخط منتظم.

 

مااااان خاااااالل المساااااير والهرولاااااة 
بقااااااااطرتين معاااااااًا أداء تماااااااارين 

 اإلحماء العام لمجسم.

×× 

 

التأكيااد عمااى تحريااك جمياااع 
أعضاااااء الجساااام ومفاصاااامه 

 فترة اإلحماء. خالل
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1 

 

 

 

 

                 ×× 

×× 

 
 

 

 التمرينات البدنية

 

 

 

 د.8

 ( عدة. 2أن يتم رفع وخفض الذراعين با ) 

 

 ( عدات. 4أن يتم فتل الجذع لمجانبين با ) 

 

 ( عدة.  2أن يتم ثني ومد الركبتين با ) 

 ( عدة.2)الوقوف,فتحًا( رفع الذراعين لألعمى )

(  2) الوقااااوف , فتحااااًا , تخصاااار ( فتاااال الجااااذع ) 
 عدة.

) الوقوف , فتحًا , الذراعين , أمامًا ( ثني الركبتين 
 ( عدة. 2أسفل ) 

وقااااوف الطااااالب عمااااى شااااكل أرتااااال 
متساااااااااوية أماااااااااام المااااااااادرس ألداء 

 التمارين.

×   ×   ×   × 

×   ×   ×   × 

×   ×   ×   × 

 

التأكياد عماى أداء التمرينااات 
البدنياااااة بالتحرياااااك الكامااااال 

الاااذراعين والجاااذع  للمفاصااا
 ن.والرجمي

 التقويم أسموب التنفيذ والتشكيالت محتوى الخطة األهداف السموكية الزمن أجزاء الخطة ت

 الجزء الرئيسي 2

 النشاط التعميمي

 د.21

 د.4

 

أن تشاااارح المدرسااااة مهااااارة االسااااتالم والتسااااميم بصااااورة 
 صحيحة.

 

تعمااايم كيفياااة الوقاااوف أماااام الكااارة ومرجحاااة الياااد 
ميمااااة المقابمااااة الراميااااة لمكاااارة والنظاااار باتجاااااة الز 

 ومناولة الكرة إليها بالشكل الصحيح.

 

تقاوم المدرسااة بتقاديم النمااوذج بعااد 
شااااارح المهاااااارة مااااان خاااااالل عمااااال 

 طالبات. 4مستطيالت مكونة من

 

التأكيااااد عمااااى أداء المهااااارة 
بمرونااااااااة وعاااااااادم تصاااااااامب 
الاااااذراعين والااااارجمين أثنااااااء 

 األداء.
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×   ×         ×   × 

×   ×         ×   × 

 

أن تكاااون الطالباااة قاااادرة عماااى أداء المناولاااة واساااتالم  - د.16 اط التطبيقيالنش
 الكرة بكل دقة.

أن تااؤدى المهااارة وفااق مااا مطمااوب ماان قباال المدرسااة  -
 بعد عرضها لممهارة.

يااااتم التطبيااااق كمااااا ماااادون بورقااااة  يتم التطبيق كما مدون في ورقة الفعاليات.
 الفعاليات.

يااااتم التطبيااااق كمااااا ماااادون 
 اليات.بورقة الفع

أن تااااااتم التهيئااااااة النفسااااااية والبدنيااااااة  لمطالبااااااات قباااااال  د.5 النشاط الختامي 3
 االنصراف.

إعطااااء تمريناااات ساااير وهرولاااة خفيفاااة لتهدئاااة 
 الطالبات قبل االنصراف.

التهياااؤ لالنصاااراف والرجاااوع  وقوف الطالب بنسق أمام المدرس.
 لمصف بهدوء.

 

 ب التعاوني لمهارة االستالم والتسميم ( نموذج ورقة فعاليات باألسمو  5تابع ممحق ) 

 اليوم /   الدراسية : ثاني معهد.المرحلة 

 التاريخ    /    /     يد.الالفعالية : كرة 

 ( استالم –أسم المهارة : ) مناولة 

 التوضيحات :

 موجودة في سلة الكرات.الكرات  -1
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 .بات االهتمام بدقة أداء المهاراتعلى الطال -2

 ات إلى مكانها بعد االنتهاء.إرجاع الكر -3

 الصدرية بكرة اليد :المناولة 

 األمام.النظر إلى  -

 الجسم ٌكون متوازناً على األرض. -

 فتحة الرجلٌن بمستوى الصدر. -

 مسك الكرة حول أصابع الٌد ) منشورة حول الكرة (. -

 اولة الصدرية( المن 4شكل رقم )                                                                                  الحركة تكون من رسغ الٌد. -

 مد الذراع كامالً لألمام. -

 ظهور الحركة من مرفق الٌد ورسغها لألمام. -

                                                                                                              * الواجبات :

 دقائق( 6ٌتم تبدٌل مجامٌع األداء كل )  -

 المدرسة تتخذ قرارات مرحلة ما قبل التدرٌس. -

 الطالبة تتخذ قرارات مرحلة التدرٌس وما بعد التدرٌس. -

 الطالبة تختار المستوى أو الحد المطلوع منه. -

 بة.اختٌار النقطة أو المستوى الذي تستطٌع أن تعمل ضمنه ٌتم من قبل الطال -

 كل طالبة تؤدي حسع إمكانٌاتها. -
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 ممخص البحث
تأثير استخدام تدريبات المقاومات في تطوير الرشاقة واالستجابة الحركية                                                

 ودقة الضرب الساحق لالعبي الكرة الطائرة
 م. محمد ضاٌع محمد

 مػٕٗٔٓ                                     ىػ                              ٖ٘ٗٔ
عنػػػػػػػػػػػػػد اداء التطبيقػػػػػػػػػػػػػات  تػػػػػػػػػػػػػدريبات المقاومػػػػػػػػػػػػػةتكمػػػػػػػػػػػػػف اىميػػػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػػػػي دور 

المياريػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػض الجوانػػػػػػػػػػب الحركيػػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػػؿ الرشػػػػػػػػػػاسة واالاػػػػػػػػػػتجابة الحركيػػػػػػػػػػة فضػػػػػػػػػػال 
عػػػػػػػػػػف دسػػػػػػػػػػة الميػػػػػػػػػػارات الفنيػػػػػػػػػػة، اػػػػػػػػػػيما ميػػػػػػػػػػارة الضػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػاحؽ والتػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف متطمباتيػػػػػػػػػػا 

مػػػػػػػػػػػة او عػػػػػػػػػػػػدـ لحركيػػػػػػػػػػػة سيػػػػػػػػػػػػد الدرااػػػػػػػػػػػة. اف المشػػػػػػػػػػػكمة تكمػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػي سالخاصػػػػػػػػػػػة، القػػػػػػػػػػػدرات ا
فػػػػػػػػػػي معالجػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػعؼ الػػػػػػػػػػذق يظيػػػػػػػػػػر بالقػػػػػػػػػػدرات الحركيػػػػػػػػػػة  قاومػػػػػػػػػػاتااػػػػػػػػػػتخداـ واػػػػػػػػػػيمة الم

لنػػػػػػػػػػادق بمػػػػػػػػػػد  ة وتطػػػػػػػػػػوير دسػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػاحؽالمتمثمػػػػػػػػػػة بالرشػػػػػػػػػػاسة واالاػػػػػػػػػػتجابة الحركيػػػػػػػػػػ
 فػػػػػػػػػي المقاومػػػػػػػػػاتبػػػػػػػػػالكرة الطػػػػػػػػػائرة، امػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػدؼ البحػػػػػػػػػث، التعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػاثير ااػػػػػػػػػتخداـ 

لالعبػػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػػرة الطػػػػػػػػػػػائرة، امػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػتجابة ودسػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػػاحؽ تطػػػػػػػػػػػوير الرشػػػػػػػػػػػاسة واال
فػػػػػػػػػػػػػػرض البحػػػػػػػػػػػػػػث فينػػػػػػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػػػػة احصػػػػػػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػػػػػػيف االختبػػػػػػػػػػػػػػاريف  القبمػػػػػػػػػػػػػػي 

 ة ودسػػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػػارة الضػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػاحؽ والبعػػػػػػػػػػدق( فػػػػػػػػػػي الرشػػػػػػػػػػاسة واػػػػػػػػػػرعة االاػػػػػػػػػػتجابة الحركيػػػػػػػػػػ
ق بمػػػػػػػػػػػػد الرياضػػػػػػػػػػػػي ( العبػػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػػادٓٔواشػػػػػػػػػػػػتممت عينػػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػث  في الكرة الطائرة،

(ـ، ٖٕٔٓلمكػػػػػػػػػػػػػرة الطػػػػػػػػػػػػػائرة والماػػػػػػػػػػػػػجميف راػػػػػػػػػػػػػميا ضػػػػػػػػػػػػػمف كشػػػػػػػػػػػػػوفات االتحػػػػػػػػػػػػػاد المركػػػػػػػػػػػػػزق  
وااػػػػػػػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػػػػػػػث الواػػػػػػػػػػػػػػط الحاػػػػػػػػػػػػػػػابي. الواػػػػػػػػػػػػػػيط.. االنحػػػػػػػػػػػػػػراؼ المعيػػػػػػػػػػػػػػارق. معامػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

البرنػػػػػػػػػػػػػػػامج اف ( لمعينػػػػػػػػػػػػػػات المرتبطػػػػػػػػػػػػػػػة، امػػػػػػػػػػػػػػػا اىػػػػػػػػػػػػػػـ االاػػػػػػػػػػػػػػػتنتاجات Tااللتػػػػػػػػػػػػػػواء. اختبػػػػػػػػػػػػػػػار 
عػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػي تطػػػػػػػػػػػػػػوير الرشػػػػػػػػػػػػػػاسة سػػػػػػػػػػػػػػد اثػػػػػػػػػػػػػػر بشػػػػػػػػػػػػػػكؿ فا قاومػػػػػػػػػػػػػػاتالتػػػػػػػػػػػػػػدريبي بااػػػػػػػػػػػػػػتخداـ الم

ات سػػػػػػػػػد اثػػػػػػػػػر بشػػػػػػػػػكؿ المقاومػػػػػػػػػ اتتػػػػػػػػػدريبودسػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػارة الضػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػاحؽ، واف  واالاػػػػػػػػػتجابة
اكبػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػى االاػػػػػػػػػػػتجابة الحركيػػػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػػػـ دسػػػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػػػارة الضػػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػػاحؽ ثػػػػػػػػػػػـ الرشػػػػػػػػػػػاسة، 

ت اثنػػػػػػػػػػػاء الوحػػػػػػػػػػػدات التدريبيػػػػػػػػػػػػة مقاومػػػػػػػػػػػاصػػػػػػػػػػػيات البحػػػػػػػػػػػث ااػػػػػػػػػػػتخداـ تػػػػػػػػػػػػدريب الوجػػػػػػػػػػػاءت تو 
والعمػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى بحػػػػػػػػػػوث  المدرواػػػػػػػػػػة، لمػػػػػػػػػػا اظيػػػػػػػػػػرت مػػػػػػػػػػف اىميػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي تطػػػػػػػػػػوير الصػػػػػػػػػػفات

 في ميارات وصفات بدنية وحركية اخرع.  قاوماتتاتخدـ الم
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Abstract 

The effect of the use of Resistance in the development  

of agility responsiveness and accuracy  

Beating the spike volleyball players 
Lecturer. Muhamed  Daeaa 

2014 

Research Summary 

The importance of this research lies in the role of weights when 

applied in practicing skills of some motor aspects such as agility and 

motor responsive as well as accuracy, especially the skill of spike and this 

one of its own requirements, motor skills under study. The problem lies in 

the lack or non-use weights in manipulating weaknesses that appears 

motor ability of agility, kinetic responsiveness and develop accuracy of 

spike of BALAD club, mainly volleyball players, while the aim of the 

research was to identify the effect of the use of weights in the 

development of agility. 

The propose was:  There is significance difference between per and 

posttest in agility and responsiveness as well as r the accuracy of spike 

skill, especially spike skill that of its own requirements. The sample was 

10 players from Balad club, how registers in volleyball association 

(2013), the researcher used the arithmetic mean. Median, standard 

deviation, Coefficient of torsion for associated test (T) of the sample with 

either the most important conclusions that the training program . Using 

weights may have effect to develop agility, responsiveness and accuracy  

spike s skill, and that weights training may impact more on the motor 

response and skill accuracy and agility, and the researcher came with 

recommendations that use weights during training program show the 

importance of the development of traits, and work on research using 

weights in the skills and qualities of motor abilities. 

 :بالبحث التؼريف -1
 : البحثوأهويت  دقذهتامل 1-1

تبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى التجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب الجديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة واخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتالؼ االدوات الماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدة او التدريبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
مصػػػػػػػػػػػدرا لمتطػػػػػػػػػػػور والتحاػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػي االنجػػػػػػػػػػػاز لكػػػػػػػػػػػؿ الفعاليػػػػػػػػػػػات وسػػػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػػػػذه االدوات 
تعنػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػردودا ايجابيػػػػػػػػػػػػا لمجػػػػػػػػػػػػرد التغييػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػذق يحصػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػدريب، وسػػػػػػػػػػػػد زادت 

ريب بخصائصػػػػػػػػػػػػػو ويعػػػػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػدريبات المقاومػػػػػػػػػػػػػةاالاػػػػػػػػػػػػػتخدامات واحػػػػػػػػػػػػػداىا ىػػػػػػػػػػػػػي 
ظػػػػػػػػػػػاىرة مميػػػػػػػػػػػزة ومصػػػػػػػػػػػاحبة لمرياضػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػالؿ االنشػػػػػػػػػػػطة الرياضػػػػػػػػػػػية المتنوعػػػػػػػػػػػة 
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وتتوسػػػػػػػػػػػػػػؼ ااػػػػػػػػػػػػػػتجابة العمميػػػػػػػػػػػػػػات الحيويػػػػػػػػػػػػػػة لمرياضػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػى درجػػػػػػػػػػػػػػة تقنػػػػػػػػػػػػػػيف 
وطبيعػػػػػػػػػػػة وخصػػػػػػػػػػػائص ىػػػػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػػدريبي بمػػػػػػػػػػػا فييػػػػػػػػػػػا ااػػػػػػػػػػػتخداـ ااػػػػػػػػػػػموب 

 بالمقاومات.التدريب 
اء عنػػػػػػػػػػػػػػػد اد تػػػػػػػػػػػػػػػدريبات المقاومػػػػػػػػػػػػػػػاتوبيػػػػػػػػػػػػػػػذا تكمػػػػػػػػػػػػػػػف اىميػػػػػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػػػػػػي دور 

التطبيقػػػػػػػػػػػػػات المياريػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػػض الجوانػػػػػػػػػػػػػب الحركيػػػػػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػػػػػؿ الرشػػػػػػػػػػػػػاسة واالاػػػػػػػػػػػػػػتجابة 
الحركيػػػػػػػػػػة فضػػػػػػػػػػال عػػػػػػػػػػف دسػػػػػػػػػػة الميػػػػػػػػػػارات الفنيػػػػػػػػػػة، اػػػػػػػػػػيما ميػػػػػػػػػػارة الضػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػاحؽ والتػػػػػػػػػػي 

 مف متطمباتيا الخاصة، القدرات الحركية سيد الدرااة.
 هشكلت البحث: 1-2

يػػػػػػػػػػػرع اف خبػػػػػػػػػػرة الباحػػػػػػػػػػػث كونػػػػػػػػػػو حكمػػػػػػػػػػا اتحاديػػػػػػػػػػػا    درجػػػػػػػػػػة اولػػػػػػػػػػى ( مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ  
فػػػػػػػػػي معالجػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػعؼ الػػػػػػػػػذق  تػػػػػػػػػدريبات المقاومػػػػػػػػػاتالمشػػػػػػػػػكمة تكمػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػي سمػػػػػػػػػة ااػػػػػػػػػتخداـ 

ة وتطػػػػػػػػػػػػوير دسػػػػػػػػػػػػة يظيػػػػػػػػػػػػر بالقػػػػػػػػػػػػدرات الحركيػػػػػػػػػػػػة المتمثمػػػػػػػػػػػػة بالرشػػػػػػػػػػػػاسة واالاػػػػػػػػػػػػتجابة الحركيػػػػػػػػػػػػ
لباحػػػػػػػػػػػث الولػػػػػػػػػػػوج فػػػػػػػػػػػي لنػػػػػػػػػػػادق بمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػالكرة الطػػػػػػػػػػػائرة، وليػػػػػػػػػػػذا ارتػػػػػػػػػػػاع ا الضػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػػاحؽ

 وير الجوانب المذكورة اعاله.كوايمة تدريبية لتط تدريبات المقاوماتااتخداـ 
 هذف البحث: 1-3
 فػػػػػػػػػػػػي تطػػػػػػػػػػػػوير الرشػػػػػػػػػػػػاسة واالاػػػػػػػػػػػػتجابة  تػػػػػػػػػػػػدريبات المقاومػػػػػػػػػػػػةااػػػػػػػػػػػػتخداـ  مػػػػػػػػػػػػىالتعػػػػػػػػػػػػرؼ ع

 لالعبي الكرة الطائرةالضرب الااحؽ ودسة 
 فرض البحث: 1-4
  ىنػػػػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػػة احصػػػػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػػػػيف االختبػػػػػػػػػػػػاريف  القبمػػػػػػػػػػػػي والبعػػػػػػػػػػػػدق( فػػػػػػػػػػػػي

فػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػرة  ودسػػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػػارة الضػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػاحؽة الرشػػػػػػػػػػاسة واػػػػػػػػػػرعة االاػػػػػػػػػػتجابة الحركيػػػػػػػػػػ
 الطائرة.

 جماالث البحث: 1-5
 القاعة الداخمية لنادق بمد الرياضي.المجال المكاني:  1-5-1
 العبي نادق بمد الرياضي بالكرة الطائرة.المجال البشري:  1-5-2
 (ـ.ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٔ(ـ، لغاية  ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٔ المجال الزماني:  1-5-2
 (:سابدقتل)الذراساث النظريت وا -2
 الذراساث النظريت: 2-1
 :دقاوهتهفهىم تذريباث امل 2-1-1
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إف التػػػػػػػػػػػدريب بالمقاومػػػػػػػػػػػة يعػػػػػػػػػػػد احػػػػػػػػػػػد الواػػػػػػػػػػػائؿ التدريبيػػػػػػػػػػػة الجيػػػػػػػػػػػدة والفعالػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي 
تػػػػػػػػػػػؤدق إلتػػػػػػػػػػػى تحاػػػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػػػوة العضػػػػػػػػػػػمية بإشػػػػػػػػػػػكاليا المختمفػػػػػػػػػػػة وتطويرىػػػػػػػػػػػا والتػػػػػػػػػػػي يمكػػػػػػػػػػػف 

ؿ ذلػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػتـ ومػػػػػػػػف خػػػػػػػػالنػػػػػػػػى عميػػػػػػػػو الفعاليػػػػػػػػات الرياضػػػػػػػػية كافػػػػػػػػة، جعميػػػػػػػػا اساػػػػػػػػاس الػػػػػػػػذق تب
ااػػػػػػػػػػتخداميا الكثيػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف الرياضػػػػػػػػػػييف، ويعػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػدريب بالمقاومػػػػػػػػػػة احػػػػػػػػػػد أجػػػػػػػػػػزاء منػػػػػػػػػػاىج 

"وتعتمػػػػػػػػػػػػد ييف فػػػػػػػػػػػػي مختمػػػػػػػػػػػػؼ الفعاليػػػػػػػػػػػػات الرياضػػػػػػػػػػػػية،  التػػػػػػػػػػػػدريب لغػػػػػػػػػػػػرض إعػػػػػػػػػػػػداد الرياضػػػػػػػػػػػػ
بػػػػػػػػػػػػرامج كفايػػػػػػػػػػػػة العضػػػػػػػػػػػػمة مػػػػػػػػػػػػف الناحيػػػػػػػػػػػػة الوظيفيػػػػػػػػػػػػة لتحاػػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػػوة العضػػػػػػػػػػػػمة واػػػػػػػػػػػػرعتيا 

تخداـ أنػػػػػػػػػػواع مختمفػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف وتحمميػػػػػػػػػػا لمعمػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي مواجيػػػػػػػػػػة التعػػػػػػػػػػب العضػػػػػػػػػػمي عمػػػػػػػػػػى ااػػػػػػػػػػ
المقاومػػػػػػػػػػػات لتػػػػػػػػػػػدريب ىػػػػػػػػػػػذه العضػػػػػػػػػػػمة ومػػػػػػػػػػػف بينيػػػػػػػػػػػا مقاومػػػػػػػػػػػة ثقػػػػػػػػػػػؿ الجاػػػػػػػػػػػـ نفاػػػػػػػػػػػو، كمػػػػػػػػػػػا 

أف تػػػػػػػػػػػػػدريبات المقاومػػػػػػػػػػػػػة ،  (ٔ تاػػػػػػػػػػػػػتخدـ أدوات وأجيػػػػػػػػػػػػػزه كثيػػػػػػػػػػػػػرة ومتنوعػػػػػػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ ذلػػػػػػػػػػػػػؾ"
المختمفػػػػػػػػػػػة ميمػػػػػػػػػػػة وفعالػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي تطػػػػػػػػػػػوير مختمػػػػػػػػػػػؼ أنػػػػػػػػػػػواع القػػػػػػػػػػػوة ذات العالسػػػػػػػػػػػة بالميػػػػػػػػػػػارة،  

شػػػػػػػػػػكؿ مباشػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػؿ العضػػػػػػػػػػالت القائمػػػػػػػػػػة بالعمػػػػػػػػػػؿ "آذ أف ىػػػػػػػػػػذه المقاومػػػػػػػػػػات تػػػػػػػػػػؤثر ب
الػػػػػػػػػػػرئيس كػػػػػػػػػػػتقمص مركػػػػػػػػػػػزق اػػػػػػػػػػػواء كػػػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػتقمص ثابتػػػػػػػػػػػا أو متحركػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػريطة أف 

ويمكػػػػػػػػػػػػف تعريػػػػػػػػػػػػؼ تمرينػػػػػػػػػػػػات المقاومػػػػػػػػػػػػة  "بأنيػػػػػػػػػػػػا تاػػػػػػػػػػػػمط ،  (2 يخػػػػػػػػػػػػدـ اليػػػػػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػػػػف اسداء"
سػػػػػػػػػػوع خارجيػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى المجػػػػػػػػػػامي  العضػػػػػػػػػػمية لعاممػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي التحػػػػػػػػػػرؾ المشػػػػػػػػػػترؾ فػػػػػػػػػػي اسداء 

بدنيػػػػػػػػة وذلػػػػػػػػؾ صيجػػػػػػػػاد نػػػػػػػػوع جديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف التكيػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػوظيفي الػػػػػػػػذق مػػػػػػػػف لتطػػػػػػػػوير الصػػػػػػػػفات ال
 .(ٖ شانو رف  القدرة الميكانيكية والفامجية لممتدرب"

 :دقاوهتتذريباث امل أهويت 2-1-1-1
أخػػػػػػػػػػػػذت تػػػػػػػػػػػػدريبات المقاومػػػػػػػػػػػػة باالنتشػػػػػػػػػػػػار وبشػػػػػػػػػػػػكؿ وااػػػػػػػػػػػػ  وذلػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػي تطػػػػػػػػػػػػوير 

 وتحايف القدرات البدنية، وىي التقؿ أىميتيا عف اسااليب اسخرع.

                                                           
،  مدينػػػػػػػػػة نصػػػػػػػػػر، القػػػػػػػػػاىرة، مطبعػػػػػػػػػة دار ٔ، طفسااااااااايولوجيا التااااااااادريب والرياضاااااااااةأبػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػال عبػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػاح   -ٔ

 .ٖٕ٘(،صٖٕٓٓالفكر العربي، 

ياااااااة بدنياااااااة والمظااااااااهر الحركتاااااااأثير منااااااااهج لمقاوماااااااات مختمفاااااااة فاااااااي بعاااااااض القااااااادرات الأالء فػػػػػػػؤاد صػػػػػػػالح   -ٕ
(، ٕٕٔٓ،  أطروحػػػػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػػػػوراه، كميػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػة الرياضػػػػػػػػػػػية، جامعػػػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػػداد، رات الكينماتيكياااااااااااةوفاااااااااااق المؤشااااااااااا

 .ٖٖص

اساااااااااتخدام بعاااااااااض التمريناااااااااات المقاوماااااااااة الخاصاااااااااة لتطاااااااااوير مطاولاااااااااة القاااااااااوة انتظػػػػػػػػػار جمعػػػػػػػػػو مبػػػػػػػػػارؾ   -ٖ
، دلعضااااااااالت الااااااااذراعين والاااااااارجمين وأثرهااااااااا فااااااااي أداء بعااااااااض المهااااااااارات  الهجوميااااااااة والدفاعيااااااااة بكاااااااارة الياااااااا

 .ٖٗ(، صٜٕٓٓ أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كمية التربية الرياضية، 
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أف ىػػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػدريبات لديػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػى تحاػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػوة العضػػػػػػػػػػػالت و 
لػػػػػػػػػػػدع الرياضػػػػػػػػػػػييف ، ووجػػػػػػػػػػػد أنيػػػػػػػػػػػا تحاػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػي ميػػػػػػػػػػػارات اسداء الحركػػػػػػػػػػػي، مثػػػػػػػػػػػؿ القفػػػػػػػػػػػز، 

 .(performance) 1وكذلؾ تحايف االداء الميارق  
فػػػػػػػػػػي تطػػػػػػػػػػوير القػػػػػػػػػػوة  مػػػػػػػػػػةالدرااػػػػػػػػػػات أىميػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػدريبات المقاو وتؤكػػػػػػػػػػد العديػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف 
، ويػػػػػػػػػػػػذكر (ٕ وكميػػػػػػػػػػػػة المقاومػػػػػػػػػػػػات تبعػػػػػػػػػػػػا لميػػػػػػػػػػػػدؼ التػػػػػػػػػػػػدريبي" العضػػػػػػػػػػػػمية،  "ويختمػػػػػػػػػػػػؼ نػػػػػػػػػػػػوع

( "أف كميػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػوة فػػػػػػػػػػػػػػي اسداء الحركػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػػػػػػوف باػػػػػػػػػػػػػػيطة أو ٜٜٓٔ حاػػػػػػػػػػػػػػانيف، 
،  "واف كبػػػػػػػػػػر (ٖ كبيػػػػػػػػػػرة وتعتمػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػى كميػػػػػػػػػػة المقاومػػػػػػػػػػة وعمػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػدؼ الوحػػػػػػػػػػدة التدريبيػػػػػػػػػػة"

او اسػػػػػػػػػؿ او  معبػػػػػػػػػةمتطمبػػػػػػػػػات الاػػػػػػػػػاوع مػػػػػػػػػ  المقاومػػػػػػػػػة المتاػػػػػػػػػمط عمػػػػػػػػػى الجاػػػػػػػػػـ ممكػػػػػػػػػف اف يت
ثػػػػػػػػػػػػػر منيػػػػػػػػػػػػػا أذ أف مػػػػػػػػػػػػػف الطبيعػػػػػػػػػػػػػي اف تقػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػدود تاػػػػػػػػػػػػػمح بالمحافظػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػى اك

التركيػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػداخمي والخػػػػػػػػػػػػػػػارجي لمتمػػػػػػػػػػػػػػػريف وخػػػػػػػػػػػػػػػالؼ ذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ تقػػػػػػػػػػػػػػػؿ إمكانيػػػػػػػػػػػػػػػات تطػػػػػػػػػػػػػػػور 
 . (ٗ المجامي  العضمية الخاصة"

( واسحمػػػػػػػػػػاؿ وسػػػػػػػػػػوع خارجيػػػػػػػػػػة Wفيػػػػػػػػػػتـ تحميػػػػػػػػػػؿ الجيػػػػػػػػػػاز العضػػػػػػػػػػمي مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػوزف  
 .(5 أخرع تعمؿ عميو

نػػػػػػػػػػوع اف تػػػػػػػػػػدريب التػػػػػػػػػػدريبات مػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذا الوتجػػػػػػػػػػدر المالحظػػػػػػػػػػة فيمػػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػػص ىػػػػػػػػػػذه 
يكػػػػػػػػػػػوف لػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػأثير عمػػػػػػػػػػػى المواصػػػػػػػػػػػفات الجاػػػػػػػػػػػمانية، ولػػػػػػػػػػػيس تػػػػػػػػػػػأثير إيجػػػػػػػػػػػابي  المقاومػػػػػػػػػػػات

 .(6 عمى اسداء الرياضي بالنابة لالعمار الصغيرة
(  "بػػػػػػػػػػػػػػاف تعريػػػػػػػػػػػػػػؼ تمرينػػػػػػػػػػػػػػات المقاومػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػاىي إال ٜٕٓٓ انتظػػػػػػػػػػػػػػار،  وتعرفيػػػػػػػػػػػػػػا

والوظيفيػػػػػػػػػػػػة لمقاومػػػػػػػػػػػػة  واػػػػػػػػػػػػائؿ ماػػػػػػػػػػػػاعدة لتقويػػػػػػػػػػػػة عضػػػػػػػػػػػػالت الجاػػػػػػػػػػػػـ واسجيػػػػػػػػػػػػزة الداخميػػػػػػػػػػػػة

                                                           
1
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أق سػػػػػػػػػوة خارجيػػػػػػػػػة متاػػػػػػػػػمطة عميػػػػػػػػػو ليقػػػػػػػػػاوـ بمجيػػػػػػػػػود بػػػػػػػػػدني عػػػػػػػػػالي سطػػػػػػػػػوؿ فتػػػػػػػػػرة ممكنػػػػػػػػػو، 
أو ىػػػػػػػػػػػي واػػػػػػػػػػػائؿ ماػػػػػػػػػػػػاعدة لمرياضػػػػػػػػػػػي لتقويػػػػػػػػػػػة اسجيػػػػػػػػػػػػزة الوظيفيػػػػػػػػػػػة ولتقويػػػػػػػػػػػة العضػػػػػػػػػػػػالت 
المماراػػػػػػػػػػة سق مجيػػػػػػػػػػود بػػػػػػػػػػدني عػػػػػػػػػػاؿ متاػػػػػػػػػػمط عمػػػػػػػػػػى الجاػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػف سبػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػوة خارجيػػػػػػػػػػة 

 .(ٔ واالاتمرار باسداء أق نوع مف الميارات"
وتوضػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػي اجػػػػػػػػػػػػػزاء الجاػػػػػػػػػػػػػـ المختمفػػػػػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػػػػػػؾ كمػػػػػػػػػػػػػا موضػػػػػػػػػػػػػح فػػػػػػػػػػػػػي             

 (:ٔالشكؿ  
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ػاضطقاوطاتادتخدامػاظواعػطختضفةػطنػ

 
 ت:ــــــــــــــالرشاق 2-1-2

إفَّ مفيػػػػػػػػػػػػوـ الرشػػػػػػػػػػػػاسة مػػػػػػػػػػػػف المفػػػػػػػػػػػػاىيـ التػػػػػػػػػػػػي يكثػػػػػػػػػػػػر حوليػػػػػػػػػػػػا النقػػػػػػػػػػػػاش مػػػػػػػػػػػػف سبػػػػػػػػػػػػؿ 
رتباطيػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػبعض الصػػػػػػػػػػػػػفات البػػػػػػػػػػػػاحثيف والمفكػػػػػػػػػػػػػريف فػػػػػػػػػػػػػي المجػػػػػػػػػػػػػاؿ الرياضػػػػػػػػػػػػػي وذلػػػػػػػػػػػػػؾ ال

                 البدنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والحركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وتظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػفة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الفعاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تتطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 .(2 الوسوؼ المفاجئ

والرشػػػػػػػػػػػػػػػػاسة مػػػػػػػػػػػػػػػػػف أكثػػػػػػػػػػػػػػػػػر المكونػػػػػػػػػػػػػػػػػات الحركيػػػػػػػػػػػػػػػػة أىميػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالناػػػػػػػػػػػػػػػػػبة لألنشػػػػػػػػػػػػػػػػػطة 
الرياضػػػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػػػي تتطمػػػػػػػػػػػب تغييػػػػػػػػػػػر اتجػػػػػػػػػػػاه الجاػػػػػػػػػػػـ أو تغييػػػػػػػػػػػر أوضػػػػػػػػػػػاعو فػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػواء أو 

ج عػػػػػػػػػػػدة ميػػػػػػػػػػػارات حركيػػػػػػػػػػػة والتوسػػػػػػػػػػػؼ باػػػػػػػػػػػرعة أو محاولػػػػػػػػػػػة إدمػػػػػػػػػػػاعمػػػػػػػػػػػى اسرض أو البػػػػػػػػػػػدء 

                                                           
 .ٖٙ، صالمصدر السابقانتظار جمعة مبارؾ   -ٔ

 .ٜٗص ،(ٕ٘ٓٓ، :  ب.ـموضوعات في التعمم الحركيااـ لزاـ صبر  س -ٕ
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، أو اسداء الحركػػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػػت ظػػػػػػػػػػػروؼ متغيػػػػػػػػػػػرة ومتباينػػػػػػػػػػػة بقػػػػػػػػػػػدر كبيػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي إطػػػػػػػػػػػار واحػػػػػػػػػػػد
 .(1 مف التوافؽ والدسة والارعة

يمكػػػػػػػػػػػػػػف تطػػػػػػػػػػػػػػوير الرشػػػػػػػػػػػػػػاسة مػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػالؿ االاػػػػػػػػػػػػػػتمرارية فػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػدريب ومػػػػػػػػػػػػػػف 
بشػػػػػػػػكؿ لػػػػػػػػو شػػػػػػػػكؿ خػػػػػػػػاص مػػػػػػػػف الرشػػػػػػػػاسة، ف المعػػػػػػػػروؼ أف كػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػوع مػػػػػػػػف أنػػػػػػػػواع الرياضػػػػػػػػة

ح فػػػػػػػػػي تطبيػػػػػػػػػؽ حركػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػي مقػػػػػػػػػدرة الالعػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػى تغييػػػػػػػػػر اتجػػػػػػػػػاه الحركػػػػػػػػػة والنجػػػػػػػػػا
، ومػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػـ اسشػػػػػػػػػياء التػػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى تطػػػػػػػػػوير الرشػػػػػػػػػاسة خػػػػػػػػػالؿ أخػػػػػػػػػرع لتكنيػػػػػػػػػؾ آخػػػػػػػػػر

ركيػػػػػػػػػػة والقػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػى التطبيػػػػػػػػػػؽ العممػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػدرة الالعػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػى زيػػػػػػػػػػادة الميػػػػػػػػػػارات الح
 .(2 ة الرشاسة، وىذا يااعد إلى حد كبير عمى تطوير صفالتوافؽ بينيما

والرشػػػػػػػػػػاسة ىػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػى تغييػػػػػػػػػػػر اتجػػػػػػػػػػػاه الجاػػػػػػػػػػـ أو أق جػػػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػػػف أجزائػػػػػػػػػػػو 
باػػػػػػػػػػرعة وتشػػػػػػػػػػػمؿ عمػػػػػػػػػػػى جوانػػػػػػػػػػػب الاػػػػػػػػػػػرعة أو القػػػػػػػػػػوة المميػػػػػػػػػػػزة بالاػػػػػػػػػػػرعة والتوافػػػػػػػػػػػؽ وعميػػػػػػػػػػػو 

 .(3 فيي تظير كعمؿ واجب مختص أو محدد
 : (4)األستجابت احلركيت يف الكرة الطائرةأهويت  2-1-3

القػػػػػػػػػػػدرات الميمػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي الكثيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف اسلعػػػػػػػػػػػاب  االاػػػػػػػػػػػتجابة الحركيػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف تعػػػػػػػػػػػد
والفعاليػػػػػػػػػات الرياضػػػػػػػػػية، وتختمػػػػػػػػػؼ الحاجػػػػػػػػػة الييػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف لعبػػػػػػػػػة  إلػػػػػػػػػى اخػػػػػػػػػرع ومػػػػػػػػػف ميػػػػػػػػػارة 
إلػػػػػػػػػى أخػػػػػػػػػرع، وحاػػػػػػػػػب متطمبػػػػػػػػػات وخصوصػػػػػػػػػية المعبػػػػػػػػػة، والميػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػي يؤدييػػػػػػػػػا الالعػػػػػػػػػب 
فػػػػػػػػػي لعبػػػػػػػػػة الكػػػػػػػػػرة الطػػػػػػػػػائرة تظيػػػػػػػػػر أىميتيػػػػػػػػػا لتميػػػػػػػػػز االداء بػػػػػػػػػالمواسؼ المتغيػػػػػػػػػرة، والاػػػػػػػػػريعة 

المتنوعػػػػػػػػػػػة اليجوميػػػػػػػػػػػة والدفاعيػػػػػػػػػػػة، والتغيػػػػػػػػػػػر الاػػػػػػػػػػػري  فػػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػػروؼ المنافاػػػػػػػػػػػة، والخطػػػػػػػػػػػط 
واحتوائيػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى العديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف االاػػػػػػػػػػػتجابات الاػػػػػػػػػػػريعة لمتغيػػػػػػػػػػػرات  يػػػػػػػػػػػر متوسعػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف 
المنػػػػػػػػػػػػافس، او الالعبػػػػػػػػػػػػيف لػػػػػػػػػػػػزمالء فالالعػػػػػػػػػػػػب الميػػػػػػػػػػػػاجـ يحتػػػػػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػػػػى اػػػػػػػػػػػػرعة ااػػػػػػػػػػػػتجابة 

الكػػػػػػػػػػػرة  حركيػػػػػػػػػػػة، لموصػػػػػػػػػػػوؿ فػػػػػػػػػػػي التوسيػػػػػػػػػػػت المنااػػػػػػػػػػػب لالرتقػػػػػػػػػػػاء والقفػػػػػػػػػػػز، والوصػػػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػػػى
والقيػػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػػاليجـو الاػػػػػػػػػػػػػاحؽ، وحػػػػػػػػػػػػػائط الصػػػػػػػػػػػػػد او الػػػػػػػػػػػػػدفاع عػػػػػػػػػػػػػف الممعػػػػػػػػػػػػػب او ااػػػػػػػػػػػػػتقباؿ 

                                                           
:  القػػػػػػػػػػاىرة، دار ٔ، طاختبااااااااااارات األداء الحركاااااااااايمحمػػػػػػػػػػد حاػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػالوق ومحمػػػػػػػػػػد نصػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػديف رضػػػػػػػػػػواف   -ٔ

 .ٖٕٙص ،(ٕٔٓٓ، الفكر العربي

:  عمػػػػػػػػػاف، مطبعػػػػػػػػػة راـ ٔ، طالتااااااااادريب الرياضاااااااااي لمقااااااااارن الحاااااااااادي والعشااااااااارينكمػػػػػػػػػاؿ جميػػػػػػػػػؿ ألربضػػػػػػػػػي   -ٕ
 .ٔٓٔص ،(ٕٗٓٓ، اهلل

3
- Neil Armstrong, Joanne R. Welsman,: Physical Fitness Testing Human Kinetics: 

Publishers, (December 2006, Volume36, Issue 12) 2006 , pp1067-1086. 
ماااااانهج تاااااادريبي لتطااااااوير زماااااان ودقااااااة التوقااااااع واالسااااااتجابة الحركيااااااة وتااااااأثيرة فااااااي حاػػػػػػيف اػػػػػػبياف صػػػػػػخي   -ٗ

كميػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػة اطروحػػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػػوراه،  ، الكااااااااارة الطاااااااااائرة لمشااااااااابابدقاااااااااة بعاااااااااض المهاااااااااارات االساساااااااااية لالعباااااااااي 
 .ٙ٘(، صٕٙٓٓ، الرياضية، جامعة بغداد

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Prof.+Neil+Armstrong%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Prof.+Neil+Armstrong%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Joanne+R.+Welsman%22
http://link.springer.com/journal/40279/36/12/page/1


 _ سادساجمللد ال _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

 5102 _ د األولالعد

 

214 

الكػػػػػػػػػػػػػػػرات اليجوميػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف             االراػػػػػػػػػػػػػػػاؿ، يحتػػػػػػػػػػػػػػػاج الالعػػػػػػػػػػػػػػػب ااػػػػػػػػػػػػػػػتجابة اػػػػػػػػػػػػػػػريعة لصػػػػػػػػػػػػػػػد
 سبؿ المنافس.

 ههارة الضرب الساحق: دقت  2-1-4
ميػػػػػػػػػػػارة الضػػػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػػاحؽ ىػػػػػػػػػػػػي إحػػػػػػػػػػػدع الميػػػػػػػػػػػػارات اساااػػػػػػػػػػػية اليجوميػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي 

لطػػػػػػػػائرة إذ يقفػػػػػػػػز الالعػػػػػػػػب، ويضػػػػػػػػرب الكػػػػػػػػرة باػػػػػػػػرعة مػػػػػػػػف فػػػػػػػػوؽ الشػػػػػػػػبكة الػػػػػػػػى لعبػػػػػػػػة الكػػػػػػػػرة ا
 . (ٔ ممعب المنافس وبطريقة سانونية

كمػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػرؼ ىػػػػػػػػػػذه الميػػػػػػػػػارة بأنيػػػػػػػػػػا  اػػػػػػػػػػالح ىجػػػػػػػػػومي إذ يقػػػػػػػػػػـو الالعػػػػػػػػػػب الضػػػػػػػػػػارب        
 .(ٕ بضرب الكرة بأسصى سوة، وارعة في ممعب الفريؽ المنافس

تطػػػػػػػػػػػورت بشػػػػػػػػػػػكؿ ممحػػػػػػػػػػػوظ  أفَّ ميػػػػػػػػػػػارة الضػػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػػاحؽ مػػػػػػػػػػػف الميػػػػػػػػػػػارات التػػػػػػػػػػػي
صػػػػػػػػبحت مػػػػػػػػف أىػػػػػػػػـ واػػػػػػػػائؿ اليجػػػػػػػػـو لمػػػػػػػػا تتاػػػػػػػػـ بػػػػػػػػو مػػػػػػػػف سػػػػػػػػوة واػػػػػػػػرعة، أمنػػػػػػػػذ ظيورىػػػػػػػػا، و 

ومػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػذا التطػػػػػػػػػور ظيػػػػػػػػػرت أنػػػػػػػػػواع عػػػػػػػػػدة ليػػػػػػػػػذه الميػػػػػػػػػارة التػػػػػػػػػي تتاػػػػػػػػػـ بالدسػػػػػػػػػة، والتوجيػػػػػػػػػو 
إلػػػػػػػػى ممعػػػػػػػػب الفريػػػػػػػػؽ المنػػػػػػػػافس فضػػػػػػػػال  عػػػػػػػػف آنيػػػػػػػػا تتطمػػػػػػػػب مركبػػػػػػػػا  مػػػػػػػػف التوسيػػػػػػػػت والتػػػػػػػػوازف، 

دوف الميكانيكيػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػحيحة مػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػذا والقػػػػػػػػػػػوة العضػػػػػػػػػػػمية واػػػػػػػػػػػرعة الحركػػػػػػػػػػػة، وبػػػػػػػػػػػ
 .(ٖ يعد جيدا  ضائعا  
 ،عػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػوق فػػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػرة الطػػػػػػػػػػػائرة يعتمػػػػػػػػػػػد بشػػػػػػػػػػكؿ أاػػػػػػػػػػػاس عمػػػػػػػػػػػى اليجػػػػػػػػػػػوـإفَّ الم

فالضػػػػػػػػػػػرب القػػػػػػػػػػػوق لمضػػػػػػػػػػػربات الاػػػػػػػػػػػاحقة داخػػػػػػػػػػػؿ الممعػػػػػػػػػػػب يشػػػػػػػػػػػكؿ أمػػػػػػػػػػػرا  حيويػػػػػػػػػػػا  بالناػػػػػػػػػػػبة 
لالعػػػػػػػػػػػب بصػػػػػػػػػػػفو خاصػػػػػػػػػػػة، والفريػػػػػػػػػػػؽ بصػػػػػػػػػػػفو عامػػػػػػػػػػػو، فيجػػػػػػػػػػػب اصىتمػػػػػػػػػػػاـ بالعوامػػػػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػػػػي 

مػػػػػػػػػى دسػػػػػػػػػة التوجيػػػػػػػػػو مثػػػػػػػػػؿ سابميػػػػػػػػػة الجاػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػى آناػػػػػػػػػيابية الحركػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػواء، تاػػػػػػػػػاعد ع
  .(ٗ ومكاف ضرب الكرة، وآاتخداـ اسصاب ، وراع اليد في توجيو الكرة

فعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدما ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطي  الالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب أف يختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحؽ 
المنااػػػػػػػػػػػػػػػب، وفػػػػػػػػػػػػػػػي المحظػػػػػػػػػػػػػػػة المنااػػػػػػػػػػػػػػػبة، وتوجيػػػػػػػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػػػػػػػرة إلػػػػػػػػػػػػػػػى المكػػػػػػػػػػػػػػػاف الصػػػػػػػػػػػػػػػحيح، 

صػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى نقػػػػػػػػػاط كثيػػػػػػػػػرة لفريقػػػػػػػػػو ممػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػؤثر فػػػػػػػػػي الفريػػػػػػػػػؽ اآلخػػػػػػػػػر والمنااػػػػػػػػػب فاػػػػػػػػػوؼ يح
خػػػػػػػػػػر ممػػػػػػػػػػا يعمػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػعوبة صػػػػػػػػػػد نفاػػػػػػػػػػيا ، وذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ إربػػػػػػػػػػاؾ الفريػػػػػػػػػػؽ اآل

 ( يظير مراحؿ ميارة الضرب الااحؽ.ٔالكرة، والشكؿ  
                                                           

1
- MarionY-L-Alecander; Akinesiological Analysis of Spikein Volleyball Technical: 

(Journal, NO. November, 1980) P.15.  
2-Barrie Mecgregor;  Sport Volleyball: (Published west York shive, 1997) P.85. 
3- Sandorfi, C; Hitting  Volleyball: (Volume 7.Number 6, Collorado, Acam publising, June, 

1996) P.88. 
:  بغػػػػػػػػػػػػػػداد، دار الكتػػػػػػػػػػػػػػب ٔ، طالكاااااااااااااارة الطااااااااااااااائرة طػػػػػػػػػػػػػػارؽ حاػػػػػػػػػػػػػػف رزوسػػػػػػػػػػػػػػي وحاػػػػػػػػػػػػػػيف اػػػػػػػػػػػػػػبياف صػػػػػػػػػػػػػػخي  -ٗ

 . ٓٙ(، صٕٔٔٓوالوثائؽ،
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ػ(2)اضذصل
ػاضداحقػاضضربػطكارةػاداءػطراحل

 :سابدقتال الذراساث 2-2
 :(1)(2772 اخروى،و جاسن الستار ػبذ) دراست 2-2-1

)تأأأأأأأهجغرػطأأأأأأأظكوػتأأأأأأأدرغت ػسأأأأأأأ ػت أأأأأأأوغرػت أأأأأأأ ػاض أأأأأأأفاتػاضحرصغأأأأأأأةػػػ
ػورالشتكاػتدشةػأداءػطكارةػاضضربػاضداحقػضضذتابػتاضصرةػاض ائرة(.

جػػػػػػػػػػاءت أىميػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػي التعػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػأثير تمرينػػػػػػػػػػات مقترحػػػػػػػػػػة لتطػػػػػػػػػػوير 
بعػػػػػػػػػػػػػػض الصػػػػػػػػػػػػػػفات الحركيػػػػػػػػػػػػػػة وعالستيػػػػػػػػػػػػػػا بدسػػػػػػػػػػػػػػة أداء ميػػػػػػػػػػػػػػارة الضػػػػػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػػػػػاحؽ، امػػػػػػػػػػػػػػا 

حػػػػػػػػث فكانػػػػػػػػت باػػػػػػػػبب سمػػػػػػػػة االىتمػػػػػػػػاـ الكػػػػػػػػافي بيػػػػػػػػا مػػػػػػػػف سبػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػض المػػػػػػػػدربيف، مشػػػػػػػػكمة الب
عممػػػػػػػػػػا أنيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف المتطمبػػػػػػػػػػات اساااػػػػػػػػػػية لالعػػػػػػػػػػب الكػػػػػػػػػػرة الطػػػػػػػػػػائرة، وىػػػػػػػػػػدؼ البحػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػى 
الكشػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػف العالسػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف الصػػػػػػػػػػفات الحركيػػػػػػػػػػة ودسػػػػػػػػػػة أداء ميػػػػػػػػػػارة الضػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػاحؽ 

 ( اػػػػػػػػػػنة، امػػػػػػػػػػا اىػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػروض البحػػػػػػػػػػث فكػػػػػػػػػػاف،ٜٔ-ٛٔلالعبػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػرة الطػػػػػػػػػػائرة بأعمػػػػػػػػػػار 
ىنػػػػػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػيف االختبػػػػػػػػػػػػػارات القبميػػػػػػػػػػػػػة والبعديػػػػػػػػػػػػػة لممجموعػػػػػػػػػػػػػة 
الضػػػػػػػػػػػػػػػػابطة والتجريبيػػػػػػػػػػػػػػػػة ولصػػػػػػػػػػػػػػػػالح االختبػػػػػػػػػػػػػػػػارات البعديػػػػػػػػػػػػػػػػة، وكػػػػػػػػػػػػػػػػاف تصػػػػػػػػػػػػػػػػميـ البحػػػػػػػػػػػػػػػػث 

( العبػػػػػػػػػػيف، ٓٔ مجموعػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػابطة ومجموعػػػػػػػػػػة تجريبيػػػػػػػػػػة( تتكػػػػػػػػػػوف كػػػػػػػػػػؿ مجموعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف  

                                                           
ر مااااااانهج تااااااادريبي فاااااااي تطاااااااوير بعاااااااض الصااااااافات الحركياااااااة وعالقتهاااااااا تاااااااأثيعبػػػػػػػد الاػػػػػػػتار جااػػػػػػػـ واخػػػػػػػروف   -ٔ

،  مجمػػػػػػػػة عمػػػػػػػػـو التربيػػػػػػػػة الرياضػػػػػػػػية، جامعػػػػػػػػة بدقااااااااة أداء مهااااااااارة الضاااااااارب الساااااااااحق لمشااااااااباب بااااااااالكرة الطااااااااائرة
 .  ٓ٘-ٜٔ(، صٜٕٓٓ، ٕ، مجٔبابؿ، ع
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اشػػػػػػػػػػتممت عينػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػث عمػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػباب نػػػػػػػػػػادق مصػػػػػػػػػػافي كركػػػػػػػػػػوؾ ونػػػػػػػػػػادق متػػػػػػػػػػيف ونػػػػػػػػػػادق 
(اػػػػػػػػػػػنة، أاػػػػػػػػػػػتخدـ البػػػػػػػػػػػاحثوف الواػػػػػػػػػػػائؿ اصحصػػػػػػػػػػػائية ٜٔ-ٛٔديػػػػػػػػػػػالى الرياضػػػػػػػػػػػي بأعمػػػػػػػػػػػار  

اآلتيػػػػػػػػػػػػػػػػة معامػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ارتبػػػػػػػػػػػػػػػػاط الرتػػػػػػػػػػػػػػػػب  اػػػػػػػػػػػػػػػػبيرماف(، اختبار مػػػػػػػػػػػػػػػػاف وتنػػػػػػػػػػػػػػػػي( لمجمػػػػػػػػػػػػػػػػوعتيف 
متاػػػػػػػػػػػػػاويتي العػػػػػػػػػػػػػدد، اختبار ولكوكاػػػػػػػػػػػػػف(، وفػػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػػوء النتػػػػػػػػػػػػػائج التػػػػػػػػػػػػػي توصػػػػػػػػػػػػػؿ إلييػػػػػػػػػػػػػا 

ماػػػػػػػػػػتخدـ كػػػػػػػػػػاف البػػػػػػػػػػاحثوف خرجػػػػػػػػػػوا بااػػػػػػػػػػتنتاجات منيػػػػػػػػػػا، أف مفػػػػػػػػػػردات المػػػػػػػػػػنيج التػػػػػػػػػػدريبي ال
لػػػػػػػػو اسثػػػػػػػػر االيجػػػػػػػػػابي فػػػػػػػػي تطػػػػػػػػػوير بعػػػػػػػػض الصػػػػػػػػػفات الحركيػػػػػػػػة ، إذ إنيػػػػػػػػػا تطػػػػػػػػورت بشػػػػػػػػػكؿ 
ممحػػػػػػػػػػػػوظ كمػػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػػرت عنػػػػػػػػػػػػو الفػػػػػػػػػػػػروؽ المعنويػػػػػػػػػػػػة لجميػػػػػػػػػػػػ  االختبػػػػػػػػػػػػارات البعديػػػػػػػػػػػػة لعينػػػػػػػػػػػػة 
البحػػػػػػػػػث، وفػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػوء النتػػػػػػػػػائج التػػػػػػػػػي توصػػػػػػػػػؿ إلييػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػاحثوف اوصػػػػػػػػػوا، بالتأكيػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى 

اصعػػػػػػػػػػداد والتػػػػػػػػػػدريب، الف  تطػػػػػػػػػػوير الصػػػػػػػػػػفات الحركيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي مراحػػػػػػػػػػؿ مبكػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػف مراحػػػػػػػػػػؿ
           التػػػػػػػػػػػدريب عمييػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي مراحػػػػػػػػػػػؿ متػػػػػػػػػػػأخرة يأخػػػػػػػػػػػذ الوسػػػػػػػػػػػت الطويػػػػػػػػػػػؿ والجيػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػػف 

 سبؿ الالعبيف.
 :نهجيت البحث واجراءاته امليذانيته -3
 هنهج البحث: 3-1

ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيج التجريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو محكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ذات                   
 .ر القبمي والبعدقذات االختبا المجموعة الواحدة

 :وػينته البحث جمتوغ 3-2
تػػػػػػػػػػـ اختيػػػػػػػػػػارىـ بالطريقػػػػػػػػػػة العمديػػػػػػػػػػة  العػػػػػػػػػػب (ٕٔاشػػػػػػػػػػتممت عينػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػث عمػػػػػػػػػػى   

( ٓٔ( العبػػػػػػػػػػيف، لتكػػػػػػػػػػوف عينػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػث  ٕ، وبعػػػػػػػػػػد ااػػػػػػػػػػتبعاد المعػػػػػػػػػػد والميبػػػػػػػػػػرو وعػػػػػػػػػػددىـ  
العبػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف نػػػػػػػػادق بمػػػػػػػػػد الرياضػػػػػػػػػي لمكػػػػػػػػرة الطػػػػػػػػػائرة والماػػػػػػػػػجميف راػػػػػػػػميا ضػػػػػػػػػمف كشػػػػػػػػػوفات 

  (ـ.ٖٕٔٓزق  االتحاد المرك
 :()جتانس الؼينت 3-2-1

ػ(1جدولػ)
ػشغمػاضود ػاضحدات ػواالظحرافػاضط غاريػوط اطلػاالضتواءػض غظةػاضتحثػ)تجاظسػاض غظة(غتغنػ

 د
 انًؼبنجبد            

 انًزغٛزاد

 ٔحذح

 انقٛبص

انٕسظ 

 انحسبثٙ

االَحزاف 

 انًؼٛبر٘

يؼبيم 

 االنزٕاء

 0.93 0.75 11.62 ثب انزشبقخ 1

 2.27- 0.18 1.89 ثب االسزجبثخ 2

 0.88- 7.12 56.60 د انضزة انسبحق 3

 
                                                           

-   ٔااماء واعمار الالعبيف ممحؽ.) 
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 :املستخذهت واالدواث واالجهزة املؼلىهاث مجغ وسائل 3-3
 :املؼلىهاث مجغ وسائل 3-3-1

  المصػػػػػػػػػػػػػػػادر العربيػػػػػػػػػػػػػػػة واسجنبيػػػػػػػػػػػػػػػة، ااػػػػػػػػػػػػػػػتمارات التاػػػػػػػػػػػػػػػجيؿ وتفريػػػػػػػػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػػػػػػػػات، 
 بارات والمقاييس((.الشبكة الدولية المعموماتية  االنترنيت(، االخت

 :البحث يف املستخذهت االدواث 3-3-2
 شػػػػػػػػػػريط سيػػػػػػػػػػاس ناػػػػػػػػػػيجي  كتػػػػػػػػػػاف(،،  اػػػػػػػػػػاعة توسيػػػػػػػػػػت،،  اػػػػػػػػػػاحة سانونيػػػػػػػػػػة لمكػػػػػػػػػػرة }

 .{أسالـ ممونة(  ،،( ـٓٓ٘، ٕٓ٘  الطائرة،،  مثقالت باوزاف مختمفة
 اختباراث البحث: 3-4
 اختبار الرشاقت: 3-4-1
 الجرق المتعدد الجيات :اسم االختبار ٔ). 
 سياس الرشاسة. :الغرض من االختبار 
 اػػػػػػػػػػػاعة إيقػػػػػػػػػػػاؼ، أربػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػرات طبيػػػػػػػػػػػة... يخطػػػػػػػػػػػط االختبػػػػػػػػػػػار بحيػػػػػػػػػػػث تكػػػػػػػػػػػوف  :األدوات

( ونقطاااااااة  Start - Finish line ) خاااااااط البداياااااااة والنهاياااااااة يفالماػػػػػػػافة بػػػػػػػ
ـ، كمػػػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػػػدد الماػػػػػػػػػػػافات بػػػػػػػػػػػيف نقطػػػػػػػػػػػة المنتصػػػػػػػػػػػؼ والنقػػػػػػػػػػػاط (اػػػػػػػػػػػٓٗ٘ المنتصاااااااااااف 

 ـ.(آٗ٘الثالث اسخرع  

 

ػ(3)ذصل
ػاضجكاتػاضطت ددػاضجريػاختتارػأداء

 يقػػػػػػػػػؼ المختبػػػػػػػػػر خمػػػػػػػػػؼ خػػػػػػػػػط البدايػػػػػػػػػة، عنػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػماع إشػػػػػػػػػارة البػػػػػػػػػدء  :مواصااااااااافات األداء
يعػػػػػػػػدو بأسصػػػػػػػػى اػػػػػػػػرعة متخػػػػػػػػذا  خػػػػػػػػط الاػػػػػػػػير الموضػػػػػػػػح فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػى أف يتخطػػػػػػػػى 

 خط النياية بكامؿ جامو ويحاب لو الزمف بالثانية.
                                                           

1
- Mccloy.c.and Young, N.D.: Tests and measurements in physical Education, 

(Application, century, crofts inc, publishers, NewYork)1954, p77.   
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 وفػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػة  عمػػػػػػػػػػى المختبػػػػػػػػػػر االلتػػػػػػػػػػزاـ بخػػػػػػػػػػط الاػػػػػػػػػػير المحػػػػػػػػػػدد لالختبػػػػػػػػػػار،:الشااااااااااروط
 حدوث أق خطأ تعاد المحاولة.

 أسميا بالزمف(.حاولتاف ياجؿ لو افضميا في الزمف لكؿ مختبر م  
 يقػػػػػػػػػػػـو كػػػػػػػػػػػؿ مختبػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػاسداء مػػػػػػػػػػػرتيف عمػػػػػػػػػػػى أف ياػػػػػػػػػػػجؿ لػػػػػػػػػػػو أفضػػػػػػػػػػػميا  :التساااااااااااجيل

 بالثانية.
 :االستجابت احلركيت ختبارا 3-4-2
 1 اختبار نيماوف لالاتجابة الحركية االنتقالية: اسم االختبار). 
 سيػػػػػػػػػاس القػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػى االاػػػػػػػػػتجابة والتحػػػػػػػػػرؾ باػػػػػػػػػرعة وفقػػػػػػػػػا   :الغااااااااارض مااااااااان االختباااااااااار

 الختبار المثير.
 ممعب كرة طائرة خالي مف العوائؽ، ااعة إيقاؼ، شريط سياس. :األدوات 
 موصفات األداء: 

  ط الماػػػػػػػػػػػافة بػػػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػػػؿ خػػػػػػػػػػػط وآخػػػػػػػػػػػر تخطػػػػػػػػػػػط منطقػػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػػػثالث خطػػػػػػػػػػػو
 ـ.(ٔ، وطوؿ الخط  ـ(ٓٗ.ٙ 
  أحػػػػػػػػد نيػػػػػػػػايتي خػػػػػػػػط المنتصػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػي مواجيػػػػػػػػة الحكػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػذق يقػػػػػػػػؼ الالعػػػػػػػػب عنػػػػػػػػد

 يقؼ عند نياية الطرؼ اآلخر.
  يتخػػػػػػػػػذ الالعػػػػػػػػػب وضػػػػػػػػػ  االاػػػػػػػػػتعداد بحيػػػػػػػػػث يكػػػػػػػػػوف خػػػػػػػػػط المنتصػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػدميف

 والجاـ ينحني إلى اسماـ سميال .
  يماػػػػػػػػؾ الحكػػػػػػػػـ باػػػػػػػػاعة اصيقػػػػػػػػاؼ بإحػػػػػػػػدع يديػػػػػػػػو ويرفعيػػػػػػػػا إلػػػػػػػػى االعمػػػػػػػػى ثػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػـو

اػػػػػػػػػػار أو اليمػػػػػػػػػػيف وفػػػػػػػػػػي الوسػػػػػػػػػػت نفاػػػػػػػػػػو باػػػػػػػػػػرعة بتحريػػػػػػػػػػؾ ذراعػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػا ناحيػػػػػػػػػػة الي
 يقـو بتشغيؿ الااعة.

  ياػػػػػػػػػػػتجيب الالعػػػػػػػػػػػب صشػػػػػػػػػػػارة البػػػػػػػػػػػدء ويحػػػػػػػػػػػاوؿ الػػػػػػػػػػػركض بأسصػػػػػػػػػػػى اػػػػػػػػػػػرعة ممكنػػػػػػػػػػػة
ذق يبعػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػط فػػػػػػػػػػي االتجػػػػػػػػػػاه المحػػػػػػػػػػدد لموصػػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػػى الخػػػػػػػػػػط الجػػػػػػػػػػانبي الػػػػػػػػػػ

 ـ.(ٓٗ.ٙالمنتصؼ بماافة  
 .عندما يقط  الالعب خط الجانب الصحيح يقـو الحكـ بإيقاؼ الااعة 
 الالعػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػركض فػػػػػػػػػػي االتجػػػػػػػػػػاه المعػػػػػػػػػػاكس، فػػػػػػػػػػاف الحكػػػػػػػػػػـ ياػػػػػػػػػػتمر فػػػػػػػػػػي  اذا بػػػػػػػػػػدأ

 تشغيؿ الااعة حتى يغير الالعب اتجاىو ويصؿ إلى خط الجانب.

                                                           
:  القػػػػػػػػػػاىرة، دار ٔ، طاختبااااااااااارات األداء الحركااااااااااي  محمػػػػػػػػػػد حاػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػالوق ومحمػػػػػػػػػػد نصػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػديف رضػػػػػػػػػػواف -ٔ

 .ٕٗٙ-ٖٕٙص ،(ٜٛٛٔالفكر العربي، 
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   ثػػػػػػػػػا، ٕٓكػػػػػػػػػؿ محاولػػػػػػػػػة وأخػػػػػػػػػرع   ( محػػػػػػػػػاوالت متتاليػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيفٓٔيعطػػػػػػػػػى المختبػػػػػػػػػر)
 ( محاوالت في كؿ جانب.٘ وبواس 

 .نختار المحاوالت في كؿ جانب بطريقة عشوائية 
 ر:شروط االختبا 

  يعطػػػػػػػػػػى الالعػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػددا  مػػػػػػػػػػف المحػػػػػػػػػػاوالت خػػػػػػػػػػارج القيػػػػػػػػػػاس وذلػػػػػػػػػػؾ لمتعػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػى
 إجراءات القياس.

 محػػػػػػػػػػػػػػػاوالتٓٔ رفػػػػػػػػػػػػػػة الالعػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػأف المطمػػػػػػػػػػػػػػوب منػػػػػػػػػػػػػػو اداءيجػػػػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػػػػػدـ مع ) 
 ( محاوالت في كؿ اتجاه لمحد مف موس  الالعب.٘ موزعة

  يجػػػػػػػػػػػػػب تنبيػػػػػػػػػػػػػو الالعػػػػػػػػػػػػػب عممػػػػػػػػػػػػػا  أف عػػػػػػػػػػػػػدد المحػػػػػػػػػػػػػاوالت التػػػػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػػػػيؤدييا لياػػػػػػػػػػػػػت
نمػػػػػػػػػػا يحتمػػػػػػػػػػؿ أف يكػػػػػػػػػػوف عػػػػػػػػػػدد المحػػػػػػػػػػاوالت موزعػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى االتجػػػػػػػػػػا ىيف بالتاػػػػػػػػػػاوق وا 

اتجػػػػػػػػػػاه أكثػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف اآلخػػػػػػػػػػر وأف ترتيػػػػػػػػػػب أداء المحػػػػػػػػػػاوالت يحصػػػػػػػػػػؿ عشػػػػػػػػػػوائيا  وىػػػػػػػػػػو 
 يختمؼ مف العب آلخر.

  :طريقة التسجيل 
 .يحتاب الزمف الخاص لكؿ محاولة 
 .درجة المختبر ىي متواط المحاوالت العشر 

 

ػ(4)ػذصل
ػاالظتقائغةػاضحرصغةػضالدتجاتةػظغضدونػاختتارػأداء
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 :(1)اختبار الضرب الساحق ٖ-ٗ-ٖ
 سيػػػػػػػػػػاس دسػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػاحؽ فػػػػػػػػػػي االتجػػػػػػػػػػاه القطػػػػػػػػػػرق  :الغاااااااااارض ماااااااااان االختبااااااااااار

 والماتقيـ.
 نوني، مرتبتػػػػػػػػػػػػاف موضػػػػػػػػػػػػوعتاف كػػػػػػػػػػػػرة طػػػػػػػػػػػػائرة، ممعػػػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػػػرة طػػػػػػػػػػػػائرة سػػػػػػػػػػػػا (ٖٓ) :األدوات

عاف عنػػػػػػػػػػػػػػد ركػػػػػػػػػػػػػػف الممعػػػػػػػػػػػػػػب ( ـ توضػػػػػػػػػػػػػػٕ×ٔ( سيااػػػػػػػػػػػػػػيا  ٔ(،  ٘رسػػػػػػػػػػػػػػـ   مركػػػػػػػػػػػػػػزفػػػػػػػػػػػػػػي 
مػػػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػػػط الجػػػػػػػػػػػػانبي  (اػػػػػػػػػػػػـ،٘بحيػػػػػػػػػػػث تكػػػػػػػػػػػوف زاويتيمػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػداخميتيف عمػػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػػد  

 .ةوالنياي
 بحيػػػػػػػػػث يقػػػػػػػػػـو المػػػػػػػػػدرب ٗالضػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػاحؽ مػػػػػػػػػف مركػػػػػػػػػز رسػػػػػػػػػـ   :مواصااااااااافات األداء )

بااػػػػػػػػػػػػتخداـ التمريػػػػػػػػػػػػر الطويػػػػػػػػػػػػؿ القطػػػػػػػػػػػػرق  ٖ( لػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف المركػػػػػػػػػػػػز رسػػػػػػػػػػػـ passبتمريػػػػػػػػػػػر  
 long-diagonale)   حاولػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحؽ ( م٘ٔعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أداء

( محاولػػػػػػػػػػة ٘ٔ( و ٘رسػػػػػػػػػػـ   مركػػػػػػػػػػزقطػػػػػػػػػػرق  المرتبػػػػػػػػػػة الموجػػػػػػػػػػودة فػػػػػػػػػػي نحػػػػػػػػػػو االتجػػػػػػػػػػاه ال
 المرتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الموجػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي             بالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحؽ نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػو االتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه الماػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيـ 

 .((ٔالمركز رسـ 
ػ(6)ػذصل

ػواضطدتقغمػاضق ريػاضداحقػاضظربػدشةػاختتارػأداء

ػ
 :التسجيل
  ٗ) .نقاط لكؿ ضربة ااحقة صحيحة تاقط فييا الكرة عمى المرتبة 

                                                           
 أداء دقاااااااااة فاااااااااي والعقمياااااااااة البدنياااااااااة اتالقااااااااادر  أهااااااااام لمسااااااااااهمة الكماااااااااي التقاااااااااديرنعيمػػػػػػػػػة زيػػػػػػػػػداف خمػػػػػػػػػؼ   -ٔ

 لمينػػػػػػػػات، الرياضػػػػػػػػية التربيػػػػػػػػة كميػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػوراه، أطروحػػػػػػػػة  ،الطااااااااائرة الكاااااااارة العبااااااااات لاااااااادى الهجوميااااااااة المهااااااااارات
 .٘ٗص ،(ٜٕٓٓ بغداد، جامعة
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  ٖ)  نقػػػػػػػػػػاط لكػػػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػػػربة اػػػػػػػػػػاحقة صػػػػػػػػػػحيحة تاػػػػػػػػػػقط فييػػػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػي المنطقػػػػػػػػػػة
 المخططة.

  ٕ)  )نقطػػػػػػػػة لكػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػػربة اػػػػػػػػاحقة صػػػػػػػػػحيحة تاػػػػػػػػقط فييػػػػػػػػا الكػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػي المنطقػػػػػػػػػة  أ
 أو  ب(.

  ٔ ).نقطة لكؿ ضربة ااحقة تاقط في أرجاء الممعب 
 حقة فاشمة.صفر لكؿ ضربة اا 

 :امليذانيت البحث إجراءاث 3-5
 :االستطالػيت التجربت 3-5-1

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإجراء تجربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطالعية لمعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  
( العبػػػػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػػػػي ممعػػػػػػػػػػػػػػب النػػػػػػػػػػػػػػادق  ٕعمػػػػػػػػػػػػػػى عينػػػػػػػػػػػػػػة مكونػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػف   ، (ـٖٕٔٓ/ٜ/ٕٚ 

وىػػػػػػػػػػذيف لػػػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػػػتركوا فػػػػػػػػػػي التجربػػػػػػػػػػة الرئياػػػػػػػػػػية ومػػػػػػػػػػف مجتمػػػػػػػػػػ  البحػػػػػػػػػػث وخػػػػػػػػػػارج العينػػػػػػػػػػة ، 
بتطبيػػػػػػػػػؽ االختبػػػػػػػػػارات التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػـ إعػػػػػػػػػدادىا لمتأكػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػالحية التجربػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػث 

 ومدتيا واسجيزة واسدوات ومالئمتيا عينة البحث.
 التجربت الرئيست: 3-5-2
 االختبار الدقبلي: 3-5-2-1

تػػػػػػػػػػػػػػـ العمػػػػػػػػػػػػػػؿ بالتجربػػػػػػػػػػػػػػة الرئياػػػػػػػػػػػػػػية لالختبػػػػػػػػػػػػػػار القبمػػػػػػػػػػػػػػي بمػػػػػػػػػػػػػػدة يػػػػػػػػػػػػػػوميف ، ابتػػػػػػػػػػػػػػدأ 
الحركيػػػػػػػػػة والرشػػػػػػػػػاسة إلػػػػػػػػػى اليػػػػػػػػػوـ الثػػػػػػػػػاني ، الباحػػػػػػػػػث باالختبػػػػػػػػػار الميػػػػػػػػػارق ، ثػػػػػػػػػـ االاػػػػػػػػػتجابة 

(ـ، ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٔالباحػػػػػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػػػػػى إجػػػػػػػػػػػػػػراء االختبػػػػػػػػػػػػػػار القبمػػػػػػػػػػػػػػي بتػػػػػػػػػػػػػػاري  الثالثػػػػػػػػػػػػػػاء   وسػػػػػػػػػػػػػػاـ
 (عصرا. ٓٓ.ٗ  وعمى ممعب ساعة نادق بمد الرياضي وفي تماـ الااعة

 :دقاوهاثتطبيق هفرداث امل 3-5-2-2
ف القاػػػػػػػػػػـ الرئياػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػ( بػػػػػػػػػػاالوزاف ضػػػػػػػػػػمف قاومػػػػػػػػػػاتطبقػػػػػػػػػػت مفػػػػػػػػػػردات المػػػػػػػػػػنيج  الم

، وتكونػػػػػػػػػػػػت الوحػػػػػػػػػػػػدة  ( ااػػػػػػػػػػػػابي ٛالوحػػػػػػػػػػػػدة التدريبيػػػػػػػػػػػػة بأشػػػػػػػػػػػػراؼ الباحػػػػػػػػػػػػث والػػػػػػػػػػػػذق مدتػػػػػػػػػػػػو  
(  ٜٓ(دسيقػػػػػػػػػػػػة ساػػػػػػػػػػػػـ تحضػػػػػػػػػػػػيرق و  ٕٓ(دسيقػػػػػػػػػػػػة موزعػػػػػػػػػػػػة ٕٓٔالتدريبيػػػػػػػػػػػػة لممػػػػػػػػػػػػدرب مػػػػػػػػػػػػف  

 الشكؿ االتي:، وعمى ( دسيقة ساـ ختامي  ٓٔدسيقة ساـ رئياي و   
 ف                اجتػػػػػػػػػػػػػزء الباحػػػػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػػػػف القاػػػػػػػػػػػػػـ الرئياػػػػػػػػػػػػػي لموحػػػػػػػػػػػػػدة التدريبيػػػػػػػػػػػػػة زمػػػػػػػػػػػػػف مقػػػػػػػػػػػػػداره مػػػػػػػػػػػػػ

(د، ومػػػػػػػػػػػػػاتبقى مػػػػػػػػػػػػػف القاػػػػػػػػػػػػػـ الرئياػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػي مفػػػػػػػػػػػػػردات الوحػػػػػػػػػػػػػدة التدريبيػػػػػػػػػػػػػػة ٖ٘-٘ٔ 
حاػػػػػػػػػػػب مفػػػػػػػػػػػردات التػػػػػػػػػػػي وضػػػػػػػػػػػعيا مػػػػػػػػػػػدرب الفريػػػػػػػػػػػؽ، وراعػػػػػػػػػػػى الباحػػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػػي مفػػػػػػػػػػػردات 

 تدريبو االتي:
 .التدرج بااتخداـ االوزاف 
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  ااػػػػػػػػػػػتخداـ االوزاف ضػػػػػػػػػػػمف التطبيقػػػػػػػػػػػات المياريػػػػػػػػػػػة لميػػػػػػػػػػػارة الضػػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػػاحؽ مػػػػػػػػػػػف
 الوحدة التدريبية.

 التناوب بااتخداميا عمى اجزاء الجاـ. 
ػ(1جدولػ)

 تفا غلػاضوحداتػاضتدرغتغةغتغنػ

ػذد 

 االسبثٛغ

ػذد 

انٕحذاد 

 اسجٕػٛب

يجًٕع 

انٕحذاد 

 ( اسبثٛغ8نـ)

يجًٕع سيٍ 

انٕحذاد انكهٙ نهقسى 

 (د90انزئٛسٙ )

يجًٕع سيٍ ٔحذاد 

 قبٔيبداسزخذاو انً

َسجخ انًئٕٚخ 

نشيٍ رذرٚجبد 

 انًقبٔيبد

حذح سيٍ انٕ

انزذرٚجٛخ 

 انكهٙ

 د2880 32 4 8

 (د25ٔحذح )18

 (د35ٔحذح )14

 (د940)

 د120 33%

 االختبار البؼذي: 3-5-2-3
اجػػػػػػػػػػػػػػػػرق االختبػػػػػػػػػػػػػػػػار البعػػػػػػػػػػػػػػػػدق عمػػػػػػػػػػػػػػػػى أفػػػػػػػػػػػػػػػػراد عينػػػػػػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػػػػػث بتػػػػػػػػػػػػػػػػاري  الثالثػػػػػػػػػػػػػػػػاء      

 (عصػػػػػػػػػػػػػرا، عمػػػػػػػػػػػػػى ممعػػػػػػػػػػػػػب ساعػػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػػػادق بمػػػػػػػػػػػػػد الرياضػػػػػػػػػػػػػيٓٓ.ٗ(ـ، الػػػػػػػػػػػػػػ ٖٕٔٓ/ٔٔ/ٕٙ 
 االعتبارات التي رافقت االختبار القبمي.، مراعيا الظروؼ و بإشراؼ الباحث

 الىسائل االحصائيت:  3-6
 :(SPSSااتخدـ الباحث الحقيبة اصحصائية   

 . ػاضود ػاضحدات
 .. ػاضودغ
 .ػاالظحرافػاضط غاري
 .ػط اطلػاالضتواء
 (اختتارT.ػضض غظاتػاضطرتت ة) 
 .ػظدتةػاضت ور

 :ػرض وحتليل النتائج وهناقشتها -4
ـــــين  4-1 ـــــل ق ـــــرض وحتلي ـــــاري ػ ـــــراف املؼي ـــــابي واالر ـــــا احلس الىس

 : وهناقشتها  لالختباراث الدقبليت والبؼذيت لؼينت البحث
ػػ(2جدولػ)

ػشغمػاضود ػاضحدات ػواالظحرافػاضط غاريػض غظةػاضتحثغتغنػ

 د
 انًؼبنجبد                  

 انًزغٛزاد

ٔحذح  االخزجبر

 انقٛبص
 انٕسظ انحسبثٙ

االَحزاف 

 انًؼٛبر٘

َسجخ 

 انزطٕر

 انزشبقخ 1
 انقجهٙ

 ثب
11.62 0.75 

%5 
 0.42 10.69 انجؼذ٘
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 االسزجبثخ 2
 انقجهٙ

 ثب
1.89 0.18 

%17 
 0.15 1.55 انجؼذ٘

 انضزة انسبحق 3
 انقجهٙ

 درجخ
56.60 7.12 

%11 
 8.11 63.80 انجؼذ٘

اف ىنػػػػػػػػػػػػػػػاؾ فروسػػػػػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػػػػػيف االختبػػػػػػػػػػػػػػػاريف القبمػػػػػػػػػػػػػػػي  (ٕمػػػػػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ   يتبػػػػػػػػػػػػػػػيف 
%(، ٘لالعبػػػػػػػػػػيف فقػػػػػػػػػػد بمػػػػػػػػػػع معػػػػػػػػػػدؿ التطػػػػػػػػػػور لمرشػػػػػػػػػػاسة  الت التطػػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػػدوالبعػػػػػػػػػػدق 

%(، ومػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػالؿ ٔٔ%(، واخيػػػػػػػػػػػػرا الضػػػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػػػاحؽ  ٚٔامػػػػػػػػػػػػا االاػػػػػػػػػػػػتجابة فكانػػػػػػػػػػػػت  
ماتقػػػػػػػػػػػدـ يظيػػػػػػػػػػػر اف افضػػػػػػػػػػػؿ تطػػػػػػػػػػػور كػػػػػػػػػػػاف لالاػػػػػػػػػػػتجابة الحركيػػػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػػػـ الضػػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػػػاحؽ 

 االنحرافػػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػػةاضػػػػػػػػػافة الػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػرع الباحػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ واخيػػػػػػػػػرا الرشػػػػػػػػػاسة، 
 االنحرافػػػػػػػػػػاتاحؽ وىػػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػػدؿ اف اػػػػػػػػػبب ىػػػػػػػػػػذه ظيػػػػػػػػػػر اكبرىػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي الضػػػػػػػػػػرب الاػػػػػػػػػوالتػػػػػػػػػي ي

ىػػػػػػػػػػو الخػػػػػػػػػػتالؼ االختصاصػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػب والػػػػػػػػػػذق يظيػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػذه الفػػػػػػػػػػروؽ االحصػػػػػػػػػػائية 
صػػػػػػػػػػػػػػػػػيف لمميػػػػػػػػػػػػػػػػػارة  الضػػػػػػػػػػػػػػػػػرب فمػػػػػػػػػػػػػػػػػف المؤكػػػػػػػػػػػػػػػػػد اف درجػػػػػػػػػػػػػػػػػة اتقػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػيف المتخص

(، ىػػػػػػػػو اكبػػػػػػػػر مػػػػػػػػف بقيػػػػػػػػة اعضػػػػػػػػاء الفريػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػذيف يتمثمػػػػػػػػوف بالمعػػػػػػػػدييف وضػػػػػػػػاربي الاػػػػػػػػاحؽ
ولكػػػػػػػػػػػػف بالنتيجػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف المؤكػػػػػػػػػػػػد اف جميػػػػػػػػػػػػ  اعضػػػػػػػػػػػػاء الفريػػػػػػػػػػػػؽ ليػػػػػػػػػػػػـ سابميػػػػػػػػػػػػات  الاػػػػػػػػػػػػري ،

مياريػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي مختمػػػػػػػػػػؼ االختصاصػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػد تتفػػػػػػػػػػاوت فيمػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػنيـ ولكػػػػػػػػػػف تبقػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػفة 
  امتالؾ مواصفات الميارة ىي صفة عامة لمفريؽ.

ـــت  4-2 ـــاري وقيو ـــ  املؼي ـــاري وامط ـــا املؼي ـــاا واررافه ـــرا االوس ـــت ف هناقش
(tونسبت امطا لنتائج االخ ) :تبار الدقبلي بؼذي لؼينت البحث 

ػ(4جدولػ)
ػ(ػtاضط غاريػوشغطةػ)ػواضخ هػشغمػسرقػاالودا ػواظحراسكاػاضط غاريػ

ػالختتارػاضقتض ػت ديػض غظةػاضتحثػضوظدتةػاضخ هػ
 اإلحظبئٛخ انًؼبنجبد             

 انًزغٛزاد
 ٔحذح

 قٛبص
 (t) قًٛخ ْـ ف ع ف ص

 َسجخ

 انخطأ

 0.00 5.41 0.17 0.54 0.93 ثب انزشبقخ

 0.00 8.51 0.04 0.13 0.34 ثب االسزجبثخ

 0.00 7.85 0.92 2.90 7.20 د127 انضزة انسبحق

 ( ٕٙ,ٕ( الجدولية   t* سيمة  
 (:ٗمف الجدوؿ  يتبيف 
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 عنويػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػالح االختبػػػػػػػػػارات البعديػػػػػػػػػةاف ىنػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػروؽ م متغيااااااااار الرشااااااااااقةفػػػػػػػػػي 
 يعػػػػػػػػػػػزوه الباحػػػػػػػػػػػث اف التػػػػػػػػػػػدريبو  ( ٕٙ,ٕوىػػػػػػػػػػػي أكبػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف القيمػػػػػػػػػػػة الجدوليػػػػػػػػػػػة البالغػػػػػػػػػػػة   

 عػػػػػػػػػػف فضػػػػػػػػػػالعمػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػدرات الحركيػػػػػػػػػػة  سػػػػػػػػػػد اثػػػػػػػػػػر ايجابيػػػػػػػػػػا ت التػػػػػػػػػػي ااػػػػػػػػػػتخدمتقاومػػػػػػػػػػابالم
 مكػػػػػػػاف مػػػػػػػف التحػػػػػػػرؾ عمػػػػػػػى القػػػػػػػدرة صػػػػػػػورة اباػػػػػػػط فػػػػػػػي تعنػػػػػػػي والتػػػػػػػي الرشػػػػػػػاسة صػػػػػػػفة تطػػػػػػػور
 التوافقػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػى الاػػػػػػػػػػيطرة فػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػرد سابميػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػي الرشػػػػػػػػػػاسةف"   كبيػػػػػػػػػػرة، باػػػػػػػػػػرعة آلخػػػػػػػػػػر

 الحركػػػػػػػػػػػػػي اسداء وتطبيػػػػػػػػػػػػػؽ الرياضػػػػػػػػػػػػػية لمحركػػػػػػػػػػػػػات لاػػػػػػػػػػػػػري ا الػػػػػػػػػػػػػتحكـ وسابميػػػػػػػػػػػػػات المحظيػػػػػػػػػػػػػة
 وىنػػػػػػػػػػا  ،(1 "والمجػػػػػػػػػػدق الاػػػػػػػػػػري  التغيػػػػػػػػػػر متطمبػػػػػػػػػػات وفػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػى ومنااػػػػػػػػػػب محػػػػػػػػػػدد بشػػػػػػػػػػكؿ
 أوضػػػػػػػػػاعو تغييػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػى بقدرتػػػػػػػػػو الالعػػػػػػػػػب عنيػػػػػػػػػا يعبػػػػػػػػػر والتػػػػػػػػػى الرشػػػػػػػػػاسة أف الباحػػػػػػػػػثيػػػػػػػػرع 

 لموثػػػػػػػػػػػػب ىائمػػػػػػػػػػػػة لحظيػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػوة تولػػػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػػػى اصنفجاريػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػوة بجانػػػػػػػػػػػػب فييػػػػػػػػػػػػا والػػػػػػػػػػػػتحكـ
 الميػػػػػػػػػػػارات مثػػػػػػػػػػػؿ أداء عمػػػػػػػػػػػي الالعػػػػػػػػػػػب إمكانيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي خاصػػػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػػػفة تػػػػػػػػػػػتحكـ والطيػػػػػػػػػػػراف
 مػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػى يتوسػػػػػػػػػػػػػػؼ الطػػػػػػػػػػػػػػائرة الكػػػػػػػػػػػػػػرة العبػػػػػػػػػػػػػػي أداء جمػػػػػػػػػػػػػػاؿ اف اال اضػػػػػػػػػػػػػػافة اساااػػػػػػػػػػػػػػية
 مػػػػػػػػف تعتبػػػػػػػػر التػػػػػػػػي الحركيػػػػػػػػة االاػػػػػػػػتجابة صػػػػػػػػفة الػػػػػػػػى اضػػػػػػػػافة ،الرشػػػػػػػػاسة مػػػػػػػػف بػػػػػػػػو يتمتعػػػػػػػػوف

 .المعبة خصوصيات
 الرمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػاسكأك والػػػػػػػػػػػػػػػػرجميف بالجاػػػػػػػػػػػػػػػػـ المثبتػػػػػػػػػػػػػػػػة اسوزاف ااػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ أفعمػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 االنفجاريػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػوة تطػػػػػػػػػػػوير فػػػػػػػػػػػي الفعالػػػػػػػػػػػة الواػػػػػػػػػػػائؿإحػػػػػػػػػػػدع  تعػػػػػػػػػػػد الرصػػػػػػػػػػػاص وجاكتػػػػػػػػػػػات
منيػػػػػػػػػػػػػا لعبػػػػػػػػػػػػػة          و  عامػػػػػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػػػػػفة الرياضػػػػػػػػػػػػػية اسنشػػػػػػػػػػػػػطة فػػػػػػػػػػػػػي بالاػػػػػػػػػػػػػرعة المميػػػػػػػػػػػػػزة والقػػػػػػػػػػػػػوة

 .(2 الكرة الطائرة
ات قاومػػػػػػػػػػػاف عمميػػػػػػػػػػػة تطػػػػػػػػػػور القػػػػػػػػػػوة االنفجاريػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي تتػػػػػػػػػػاثر بالم الباحػػػػػػػػػػثويػػػػػػػػػػرع 

عمػػػػػػػػى  الالعػػػػػػػػب سػػػػػػػػدرةاسة الالعبػػػػػػػػيف مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ تطػػػػػػػػور اػػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػػي النتيجػػػػػػػػة تطػػػػػػػػور رشػػػػػػػػ
 واحػػػػػػػػػدة بدنيػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػدرة فػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػو والمرونػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػوازف والتوافػػػػػػػػػؽ االنفجاريػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػوة ااػػػػػػػػػتغالؿ
متطمبػػػػػػػػػات  تعتمػػػػػػػػػد حيػػػػػػػػػث الرشػػػػػػػػػاسة ىػػػػػػػػػو الموجيػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػذه لكػػػػػػػػػؿ الرئياػػػػػػػػػي االتجػػػػػػػػػاه ليكػػػػػػػػػوف

 اتجػػػػػػػػػاه فػػػػػػػػػي االنفجاريػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػوة تحويػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػي الالعػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػدرةمػػػػػػػػػدع  عمػػػػػػػػػياالداء الميػػػػػػػػػارق 
 اليػػػػػػػػػواء فػػػػػػػػػي الجاػػػػػػػػػـ ووضػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػكؿ تغييػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػػواء فػػػػػػػػػي والػػػػػػػػػدوراف والوثػػػػػػػػػب الرشػػػػػػػػػاسة
، وفػػػػػػػػي احيػػػػػػػػاف اخػػػػػػػػرع ااػػػػػػػػتكماؿ حركػػػػػػػػات اخػػػػػػػػرع الجػػػػػػػػؿ بثبػػػػػػػػات اليبػػػػػػػػوط ثػػػػػػػػـ فيػػػػػػػػو والػػػػػػػػتحكـ

                                                           
:  عمػػػػػػػػاف، دار الفكػػػػػػػػر العربػػػػػػػػي، عماااااااام التاااااااادريب الرياضااااااااي فااااااااي األعمااااااااار المختمفااااااااةسااػػػػػػػػـ حاػػػػػػػػف حاػػػػػػػػيف   -ٔ

 .ٜٕٔص ،(ٜٜٛٔ

مركػػػػػػػػز   ،الطبعػػػػػػػػة اسولػػػػػػػػى ,الموسااااااااوعة العمميااااااااة فااااااااي التاااااااادريب الرياضااااااااي اخػػػػػػػػروف ـ الػػػػػػػػديف و طمحػػػػػػػػة حاػػػػػػػػا -2
 .ٜٛص(، ٜٜٚٔالقاىرة،  ،الكتاب لمنشر
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الرجػػػػػػػػػػػوع الػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػاالت الػػػػػػػػػػػدفاع عنػػػػػػػػػػػدما يػػػػػػػػػػػتـ صػػػػػػػػػػػد اليجػػػػػػػػػػػـو او بنػػػػػػػػػػػاء ىجمػػػػػػػػػػػة معاكاػػػػػػػػػػػة          
 مف المنافس.

ضػػػػػػػػػا ظيػػػػػػػػػرت ىنػػػػػػػػػاؾ فروسػػػػػػػػػا معنويػػػػػػػػػة فاي االساااااااااتجابة الحركياااااااااةامػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي متغيػػػػػػػػػر 
( t( وىػػػػػػػػػػػػػي أكبػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف سيمػػػػػػػػػػػػػة   ٔ٘,ٛبمغػػػػػػػػػػػػػت    بػػػػػػػػػػػػػيف االختبػػػػػػػػػػػػػاريف القبمػػػػػػػػػػػػػي والبعػػػػػػػػػػػػػدق

 اف يجػػػػػػػػػػػػب الالعػػػػػػػػػػػػباف تظيػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػالؿ  فأىميتيػػػػػػػػػػػػا، (  ٕٙ,ٕالجدوليػػػػػػػػػػػػة البالغػػػػػػػػػػػػة   
 بااػػػػػػػػػػػػتجابة يتمتػػػػػػػػػػػػ  أف العػػػػػػػػػػػػب سق بػػػػػػػػػػػػدفال" ،عاليػػػػػػػػػػػػة حركيػػػػػػػػػػػػة ااػػػػػػػػػػػػتجابة اػػػػػػػػػػػػرعة يمتمػػػػػػػػػػػػؾ
 التوسػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػدؽ سػػػػػػػػػدرة لديػػػػػػػػػو يكػػػػػػػػػوف وأف جيػػػػػػػػػد حركػػػػػػػػػي بتصػػػػػػػػػرؼ مصػػػػػػػػػحوبة جيػػػػػػػػػدة حركيػػػػػػػػػة
 فاااااي المتغيااااارة المواقاااااف فاااااي التفكيااااار سااااارعة وكاااااذلك المختمفاااااة المعاااااب مواقاااااف فاااااي والحااااادس
"أن ساااااارعة االسااااااتجابة الحركيااااااة تعااااااد ماااااان القاااااادرات التااااااي ال يخمااااااو منهااااااا  ,(1)"المعااااااب أثناااااااء

أي نشااااااااط رياضاااااااي ولكااااااان تتفااااااااوت بااااااادرجات الحاجاااااااة اليهاااااااا مااااااان نشااااااااط آلخااااااار حساااااااب 
مهاريااااااة والخططيااااااة وتظهاااااار أهميتهااااااا فااااااي كثياااااار ماااااان السااااااباقات التااااااي تتميااااااز المتطمبااااااات ال

 .  (2)بمواقف الهجوم الخاطف والتغير السريع لظروف المنافسة"
اف لتطػػػػػػػػػػػور زمػػػػػػػػػػػف االاػػػػػػػػػػػتجابة الحركيػػػػػػػػػػػة ودستيػػػػػػػػػػػا دورا  كبيػػػػػػػػػػػرا  فػػػػػػػػػػػي رفػػػػػػػػػػػ  ماػػػػػػػػػػػتوع  

 .(3 الالعبيف في دسة ميارة اليجـو الااحؽ
ركيػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػؤدق الػػػػػػػػػػػػى رفػػػػػػػػػػػػ  الماػػػػػػػػػػػػتوع ويػػػػػػػػػػػرع الباحػػػػػػػػػػػػث اف تطػػػػػػػػػػػػور االاػػػػػػػػػػػػتجابة الح

القػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػى اتخػػػػػػػػػاذ الميػػػػػػػػػارق مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ متطمبػػػػػػػػػات الميػػػػػػػػػارة فػػػػػػػػػي اتخػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػرارات،  "ف
                     القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارات الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعة والمنااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة ادع إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءة الالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 .(4 "االداء اليجومي
ويضػػػػػػػػػػػػػػػيؼ الباحػػػػػػػػػػػػػػػث اف االاػػػػػػػػػػػػػػػتجابة الحركيػػػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػفة حركيػػػػػػػػػػػػػػػة معقػػػػػػػػػػػػػػػدة 

ىنػػػػػػػػػػػػػػاؾ ضػػػػػػػػػػػػػػرورة لمتػػػػػػػػػػػػػػدريب عمييػػػػػػػػػػػػػػا او ااػػػػػػػػػػػػػػتخداـ واػػػػػػػػػػػػػػائؿ تدريبيػػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػػؤدق               ومركبػػػػػػػػػػػػػػة و 
الاػػػػػػػػػػػػيطرة الحركيػػػػػػػػػػػػة تعطػػػػػػػػػػػػي ميكانيكيػػػػػػػػػػػػة يمكػػػػػػػػػػػػف تنفيػػػػػػػػػػػػذ اماػػػػػػػػػػػػمة مػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػى تطورىػػػػػػػػػػػػا،  "ف

 .(٘)"ركات الاريعة بدسة وارعة عاليتيفالح

                                                           
:  القػػػػػػػػػػاىرة، دار ٔ، طالميكانيكيااااااااااة الحيويااااااااااة األس النظريااااااااااة والتطبيقيااااااااااةطمحػػػػػػػػػػة حاػػػػػػػػػػيف حاػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػديف   -ٔ

 .ٕٖص ،(ٜٜٚٔ ،الفكر العربي
:  القػػػػػػػػػػاىرة، منشػػػػػػػػػػأة المعػػػػػػػػػػارؼ، ٕٔط ضااااااااااي نظريااااااااااات وتطبيقاااااااااااتالتاااااااااادريب الرياعصػػػػػػػػػػاـ عبػػػػػػػػػػد الخػػػػػػػػػػالؽ   -ٕ

 .  ٘ٙٔ( صٕ٘ٓٓ

 .ٕٛٔ، صمصدر سبق ذكرة حايف ابياف صخي   -ٖ
 . ٕٛٔ، صنفسه المصدر   صخي حايف ابياف -ٗ

 -
5

Schmidt, A. Richard and Timoth D.Lee, (2005); Motor control Learning. (4
th
, Human 

Kinetics Books), P.73. 
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، وااػػػػػػػػػػػػػػتجابة الميػػػػػػػػػػػػػػاجميف اف يتمتعػػػػػػػػػػػػػػوا باػػػػػػػػػػػػػػرعة ودسػػػػػػػػػػػػػػةومػػػػػػػػػػػػػف الميػػػػػػػػػػػػػػـ لالعبػػػػػػػػػػػػػػيف 
لػػػػػػػػػػى الماػػػػػػػػػػتوع االمثػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػػارات اليجوميػػػػػػػػػػة وتنفيػػػػػػػػػػذىا حركيػػػػػػػػػػة عاليػػػػػػػػػػة، لموصػػػػػػػػػػوؿ إ

 .(1 بشكؿ دسيؽ
ىنػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػروؽ معنويػػػػػػػػة لصػػػػػػػػالح  دقااااااااة مهااااااااارة الضاااااااارب الساااااااااحقواخيػػػػػػػػرا  فػػػػػػػػي 
( الجدوليػػػػػػػػػػة البالغػػػػػػػػػػة t( وىػػػػػػػػػػي أكبػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف سيمػػػػػػػػػػة   ٘ٛ,ٚوالبالغػػػػػػػػػػة    االختبػػػػػػػػػػارات البعديػػػػػػػػػػة

 ايجابيػػػػػػػػػػػػػػػػػا نتيجػػػػػػػػػػػػػػػػػة ااػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـاف التػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب سػػػػػػػػػػػػػػػػػد اثػػػػػػػػػػػػػػػػػر  يعػػػػػػػػػػػػػػػػػزوه الباحػػػػػػػػػػػػػػػػػثو  ( ٕٙ,ٕ  
فػػػػػػػػػػػي كيفيػػػػػػػػػػػة  فالعبػػػػػػػػػػػيالوالتػػػػػػػػػػػي  زادت مػػػػػػػػػػػف كفػػػػػػػػػػاءة  وكػػػػػػػػػػػذلؾ اطػػػػػػػػػػػراؼ الجاػػػػػػػػػػـ المقاومػػػػػػػػػػات

 سػػػػػػػػػػػد زاد فػػػػػػػػػػي تطػػػػػػػػػػػور الجيػػػػػػػػػػػاز تطػػػػػػػػػػػور القػػػػػػػػػػوة توجيػػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػػػرة إلػػػػػػػػػػى منػػػػػػػػػػػاطؽ الدسػػػػػػػػػػة، إذ اف
العصػػػػػػػػػػػػػػػبي المركػػػػػػػػػػػػػػػزق والجيػػػػػػػػػػػػػػػاز العضػػػػػػػػػػػػػػػمي، وتػػػػػػػػػػػػػػػأسمـ العضػػػػػػػػػػػػػػػالت وفقػػػػػػػػػػػػػػػا  لطبيعػػػػػػػػػػػػػػػة أداء 

والعصػػػػػػػػػػبي وكػػػػػػػػػػذلؾ  الدسػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػرتبط بكفايػػػػػػػػػػة الجيػػػػػػػػػػازيف العضػػػػػػػػػػمي"أف  الميػػػػػػػػػػارة وظروفيػػػػػػػػػػا، 
اػػػػػػػػػػػػالمة الحػػػػػػػػػػػػواس وخاصػػػػػػػػػػػػة النظػػػػػػػػػػػػر والاػػػػػػػػػػػػم ، إذ يتطمػػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػػوف نقػػػػػػػػػػػػؿ المعمومػػػػػػػػػػػػات 
إلػػػػػػػػى الػػػػػػػػدماغ عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ الحػػػػػػػػواس دسيقػػػػػػػػا ، وأف تكػػػػػػػػوف اصشػػػػػػػػارات العصػػػػػػػػبية الػػػػػػػػواردة إلػػػػػػػػى 
العضػػػػػػػػػػػػالت مػػػػػػػػػػػػف الجيػػػػػػػػػػػػاز العصػػػػػػػػػػػػبي محكمػػػػػػػػػػػػة التوجيػػػػػػػػػػػػو وأف تكػػػػػػػػػػػػوف العضػػػػػػػػػػػػالت مدربػػػػػػػػػػػػة 

 .(2 لظروؼ المعب" كي تقوـ بالعمؿ المطموب وفقا  
ىػػػػػػػػػػػػو لتطػػػػػػػػػػػػوير القػػػػػػػػػػػػوة بانواعيػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػدع  قاومػػػػػػػػػػػػاتاف ممخػػػػػػػػػػػػص ااػػػػػػػػػػػػتخداـ ىػػػػػػػػػػػػذه الم 

الالعبػػػػػػػػػػػػػيف والتػػػػػػػػػػػػػي تتطػػػػػػػػػػػػػور حاػػػػػػػػػػػػػب طبيعػػػػػػػػػػػػػة االداء التػػػػػػػػػػػػػدريبي والميػػػػػػػػػػػػػارق فػػػػػػػػػػػػػي الوحػػػػػػػػػػػػػدة 
التدريبيػػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػفة تدريبيػػػػػػػػػػة يمكػػػػػػػػػػف اف نطمػػػػػػػػػػؽ عمييػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػوة المياريػػػػػػػػػػة، واف تطػػػػػػػػػػور 

 داء الميارق.ىذه الصفة في الذراعيف والرجميف يؤدق بالنتيجة الى تطور اال
ت تعمػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى تحاػػػػػػػػػػيف وزيػػػػػػػػػػادة المرونػػػػػػػػػػة والاػػػػػػػػػػرعة والقػػػػػػػػػػوة ومػػػػػػػػػػااحيػػػػػػػػػػث اف المق 

لمعضػػػػػػػػػػػالت الدسيقػػػػػػػػػػػة الرئياػػػػػػػػػػػية اليامػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي االيػػػػػػػػػػػدق ماػػػػػػػػػػػتيدفة كػػػػػػػػػػػال مػػػػػػػػػػػف العضػػػػػػػػػػػالت 
 .(3 القابضة والبااطة مما يعمؿ عمى ارتفاع ماتوع االداء

ومػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػالؿ ىػػػػػػػػػػػػػذا التعريػػػػػػػػػػػػػؼ لػػػػػػػػػػػػػدور القػػػػػػػػػػػػػوة وماليػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف أثػػػػػػػػػػػػػر إذا طػػػػػػػػػػػػػورت  
صػػػػػػػػػػا  أف ىػػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػػث يحتػػػػػػػػػػػوق عمػػػػػػػػػػى جانػػػػػػػػػػب ميػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػدريبات المقاومػػػػػػػػػػػات ومخصو 

 التي بالتأكيد أعطت تطورا  لمقوة في أجزاء الجاـ.

                                                           
 . ٖٛٔ، صمصدر السابقيف ابياف  حا -ٔ

:  القػػػػػػػػػاىرة، ٖ، طٔ، جالقيااااااااااس والتقاااااااااويم فاااااااااي التربياااااااااة البدنياااااااااة والرياضااااااااايةمحمػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػبحي حاػػػػػػػػػانيف   -ٕ
 .ٜ٘ٗ( صٜٜ٘ٔدار الفكر العربي، 

 كااااارة فاااااىالهجومياااااة  المهاااااارات لتنمياااااة بعاااااض المثقماااااة األصاااااابع بإساااااتخدام برناااااامج تاااااأثيرفػػػػػايزة محمػػػػػد   -ٖ
 .ٕٙ(، صٕٛٓٓ جامعة الزسازيؽ، كمية التربية الرياضية لمبنات، ، راالة ماجاتير، السمة
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 االستنتاجاث والتىصياث: -5
 االستنتاجاث: 5-1
 ت قاااااااد اثااااااار بشاااااااكل فاعااااااال فاااااااي تطاااااااوير الرشااااااااقة قاومااااااااان البرناااااااامج التااااااادريبي باساااااااتخدام الم

 .واالستجابة ودقة مهارة الضرب الساحق
 ت قاااااااد اثااااااار بشاااااااكل اكبااااااار عماااااااى االساااااااتجابة الحركياااااااة ثااااااام دقاااااااة مهاااااااارة ومااااااااان التااااااادريب بالمقا

 الضرب الساحق ثم الرشاقة.
 التىصياث: 5-2
 اثناااااااء الوحاااااادات التدريبيااااااة لمااااااا اظهاااااارت ماااااان اهميااااااة فااااااي تطااااااوير  قاوماااااااتاسااااااتخدام تاااااادريب الم

 الصفات المدروسة.
 بدنيااااااااااااااة              فااااااااااااااي مهااااااااااااااارات وصاااااااااااااافات  قاوماااااااااااااااتالعماااااااااااااال عمااااااااااااااى بحااااااااااااااوث تسااااااااااااااتخدم الم

 وحركية اخرى. 

 املصادر الؼربيت واالجنبيت:
 املصادر الؼربيت:

   مدينػػػػػػػػػة نصػػػػػػػػػر، ٔ، طفسااااااااايولوجيا التااااااااادريب والرياضاااااااااةأبػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػال عبػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػاح  ،
 (.ٖٕٓٓالقاىرة، مطبعة دار الفكر العربي، 

   تاااااااااأثير منااااااااااهج لمقاوماااااااااات مختمفاااااااااة فاااااااااي بعاااااااااض القااااااااادرات أالء فػػػػػػػػػؤاد صػػػػػػػػػالح
،  أطروحػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػوراه، هر الحركيااااااااة وفااااااااق المؤشاااااااارات الكينماتيكيااااااااةالبدنيااااااااة والمظااااااااا

 (.ٕٕٔٓكمية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 

   اساااااااتخدام بعاااااااض التمريناااااااات المقاوماااااااة الخاصاااااااة لتطاااااااوير انتظػػػػػػػار جمعػػػػػػػو مبػػػػػػػارؾ
مطاولااااااة القااااااوة لعضااااااالت الااااااذراعين والاااااارجمين وأثرهااااااا فااااااي أداء بعااااااض المهااااااارات  

،  أطروحػػػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػػػوراه، جامعػػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػداد، كميػػػػػػػػػػة دالهجوميااااااااااة والدفاعيااااااااااة بكاااااااااارة الياااااااااا
 (.ٜٕٓٓالتربية الرياضية، 

   ماااااانهج تاااااادريبي لتطااااااوير زماااااان ودقااااااة التوقااااااع واالسااااااتجابة حاػػػػػػيف اػػػػػػبياف صػػػػػػخي
الحركيااااااة وتااااااأثيرة فااااااي دقااااااة بعااااااض المهااااااارات االساسااااااية لالعبااااااي الكاااااارة الطااااااائرة 

، اطروحػػػػػػػػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػػػػػػػػوراه،  كميػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػة الرياضػػػػػػػػػػػػػػػية، جامعػػػػػػػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػػػػػػداد، لمشاااااااااااااااباب
ٕٓٓٙ.) 

   ماااااانهج تاااااادريبي لتطااااااوير زماااااان ودقااااااة التوقااااااع واالسااااااتجابة حاػػػػػػيف اػػػػػػبياف صػػػػػػخي
الحركيااااااة وتااااااأثيرة فااااااي دقااااااة بعااااااض المهااااااارات االساسااااااية لالعبااااااي الكاااااارة الطااااااائرة 

، اطروحػػػػػػػػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػػػػػػػػوراه،  جامعػػػػػػػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػػػػػػداد، كميػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػة الرياضػػػػػػػػػػػػػػػية، لمشاااااااااااااااباب
ٕٓٓٙ.) 
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   ات تاااااااااأثير مااااااااانهج تااااااااادريبي مقتااااااااارح باساااااااااتخدام تمرينااااااااااػػػػػػػػػناء خميػػػػػػػػػؿ الاػػػػػػػػػعيدق
،  راػػػػػػػالة ماجاػػػػػػػتير  يػػػػػػػر المقاوماااااااة )األثقاااااااال( فاااااااي تخياااااااف الاااااااوزن لااااااادى النسااااااااء

 (.ٕٔٓٓمنشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 

  بغػػػػػػػػػػداد، ٔ، طالكاااااااااارة الطااااااااااائرة طػػػػػػػػػػارؽ حاػػػػػػػػػػف رزوسػػػػػػػػػػي وحاػػػػػػػػػػيف اػػػػػػػػػػبياف صػػػػػػػػػػخي  :
 (. ٕٔٔٓدار الكتب والوثائؽ،

   الرياضااااااااايالموساااااااااوعة العممياااااااااة فاااااااااي التااااااااادريب طمحػػػػػػػػػة حاػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػديف واخػػػػػػػػػروف, 
 .(ٜٜٚٔالطبعة اسولى،  مركز الكتاب لمنشر، القاىرة، 

   الميكانيكياااااااااة الحيوياااااااااة األس النظرياااااااااة والتطبيقياااااااااةطمحػػػػػػػػة حاػػػػػػػػػيف حاػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػديف ،
 (.ٜٜٚٔ:  القاىرة، دار الفكر العربي، ٔط

   تااااااأثير ماااااانهج تاااااادريبي فااااااي تطااااااوير بعااااااض الصاااااافات عبػػػػػػد الاػػػػػػتار جااػػػػػػـ واخػػػػػػروف
هااااااااااارة الضاااااااااارب الساااااااااااحق لمشااااااااااباب بااااااااااالكرة الحركيااااااااااة وعالقتهااااااااااا بدقااااااااااة أداء م

 (. ٜٕٓٓ، ٕ، مجٔ،  مجمة عمـو التربية الرياضية، جامعة بابؿ، عالطائرة
   القػػػػػػػػاىرة، ٕٔط التاااااااادريب الرياضااااااااي نظريااااااااات وتطبيقاااااااااتعصػػػػػػػػاـ عبػػػػػػػػد الخػػػػػػػػالؽ  :

 (. ٕ٘ٓٓمنشأة المعارؼ، 
   تاااااااااأثير برناااااااااامج بإساااااااااتخدام األصاااااااااابع المثقماااااااااة لتنمياااااااااة بعاااااااااض فػػػػػػػػػايزة محمػػػػػػػػػد

، راػػػػػػالة ماجاػػػػػػتير،  جامعػػػػػػة الزسػػػػػػػازيؽ، الساااااامة الهجوميااااااة فااااااى كاااااارةالمهااااااارات 
 (.ٕٛٓٓكمية التربية الرياضية لمبنات، 

   عمػػػػػػػاف، عمااااااام التااااااادريب الرياضاااااااي فاااااااي األعماااااااار المختمفاااااااةسااػػػػػػـ حاػػػػػػػف حاػػػػػػػيف  :
 (.ٜٜٛٔدار الفكر العربي، 

   ب.ـ، موضوعات في التعمم الحركيسااـ لزاـ صبر  :ٕٓٓ٘.) 
   طريب الرياضاااااااااي لمقااااااااارن الحاااااااااادي والعشااااااااارينالتااااااااادكمػػػػػػػػػاؿ جميػػػػػػػػػؿ ألربضػػػػػػػػػي ،ٔ :

 (.ٕٗٓٓ عماف، مطبعة راـ اهلل، 
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   القياااااااااس والتقااااااااويم فااااااااي التربيااااااااة البدنيااااااااة والرياضاااااااايةمحمػػػػػػػػد صػػػػػػػػبحي حاػػػػػػػػانيف ،
 (.ٜٜ٘ٔ:  القاىرة، دار الفكر العربي، ٖ، طٔج

   والعقمياااااااة البدنياااااااة القااااااادرات أهااااااام لمسااااااااهمة الكماااااااي لتقاااااااديرانعيمػػػػػػػة زيػػػػػػػداف خمػػػػػػػؼ 
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 املالحــــــــــــــــق
 (1هلحق )

 امساء ػينت البحث يف نادي بلذ الرياضي
 

 ضغداضطوا ادمػاضالرب ت
 1984 وضغدػجادأأأأأمػطحطأأأأأأأأأأأأد 1
 1983 ظ غرػرتدػاالطغرػطدرتت 2
 1988 اد دػجادمػطحطأأأأأأأأأأأأأد 3
 1991 حدغنػطحطدػحاتأأأأأأأأأأأأم 4
 1993  ارقػرزغزػطحطأأأأأأأأأأأأأد 5
 1991 غادرػصفاحػحدغأأأأأأأأن 6
 1987 جاللػرحغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم 7
 1989 طحطدػرتداضضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه 8
 1991 رتداضضهػحطدػخضأأأأأأأأأأأأف 9

 1993 حدغنػ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدام 11
 1982 رض ػد أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدون 11
 1993 طحطدػرض ػعأأأأأأأأأأأأأأأأادي 12
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 (2هلحـــــق )
 (4( و)1منىرج وحذة تذريبيت لالسبىع )

 

رددػ (/ػاضقدمػاضرئغد 1دتوعػ)اال
 اضتصرارات

اضرحةػتغنػ
 اضتصرارات

 ( ـ/ لمذراعيف والرجميفٕٓ٘(د/  ٕ٘االحػػػػد:  

 د٘ (د٘× ٖ
 ( ـ/ لمذراعيف والرجميفٕٓ٘(د/  ٕ٘االثنيف:  
 ( ـ/ لمذراعيف والرجميفٕٓ٘(د/  ٕ٘الثالثاء:  
 ( ـ/ لمذراعيف والرجميفٕٓ٘(د/  ٕ٘االربعاء:  

رددػ (/ػاضقدمػاضرئغد 4االدتوعػ)
 اضتصرارات

اضرحةػتغنػ
 اضتصرارات

 ( ـ/ لمذراعيف والرجميفٕٓ٘(د/  ٖ٘االحد:  

 د٘ (د٘ٔ× ٕ
 ( ـ/ لمذراعيف والرجميفٕٓ٘(د/  ٖ٘االثنيف:  
 ( ـ/ لمذراعيف والرجميفٕٓ٘(د/  ٖ٘الثالثاء:  
 ( ـ/ لمذراعيف والرجميفٕٓ٘(د/  ٖ٘االربعاء:  

 
 ت: ــــــــــــــــــــــهالحظ

 (زأأأأأأم ػالغأأأأأأتمػادأأأأأأتخداطهػضضأأأأأأ رارغنػسأأأأأأ ػصأأأأأألػػ500رارأأأأأأحػاضتاحأأأأأأثػانػوزنػ)
ػاضوحداتػاضتدرغتغة.

 انػرأأأأددػاضتصأأأأراراتػضضتطأأأأرغنػاضواحأأأأدػغاخأأأأ ػطظحظأأأأحػاضطأأأأظكوػاضطوضأأأأوعػسأأأأ ػػػػػػػػػ
ػاضتدرغبػاضطكاريػواضخ   ػضضفرغقػاضطوضوعػطنػشتلػاضطدرب.

 طأأأأأأأنػاضالرأأأأأأأبػػقاوطأأأأأأاتػاضطػانػطدأأأأأأتوحػاضراحأأأأأأأةػعأأأأأأأوػسأأأأأأ ػاضحقغقأأأأأأأةػظأأأأأأأزعػػ
 .قاوطاترارػتاضتدرغبػاضطكاريػتدونػطواالدتط

 رارأأأأحػاضتاحأأأأثػاضتأأأأدرجػتطدأأأأتوحػاضحطأأأألػضضو أأأأولػ ضأأأأحػحاضأأأأةػاضتصغأأأأفػرضغأأأأهػػػػػػػػ
وحطاغأأأأةػأجأأأأزاءػاضجدأأأأمػطأأأأنػحأأأأاالتػاا أأأأاتةػ ػو ضأأأأكػطأأأأنػخأأأأاللػاضتأأأأدءػتأأأأزطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػد.ػ(.ػ35د.ػ(ػأطاػس ػاألدتوعػاضراتعػسغالحظػاضزطنػ)ػػ25)ػ
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 بحثممخص ال
لفئة المتقدمين  ومساعديهم تقيم االداء اإلداري من وجهة نظر مدربي كرة القدم

 ألندية اقميم كردستان العراق
 ـ.ـ. ديػػار كمػاؿ أاػعد

 كمية التربية الرياضية –جامعة الاميمانية 
 يهدف البحث الى :-

لفئة دييـ ومااعالتعرؼ عمى ماتوع االداء االدارق مف وجية نظر مدربي كرة القدـ  1-
 المتقدميف سندية اسميـ كرداتاف العراؽ.

لفئة  ومااعدييـ التعرؼ عمى ماتوىات العممية االدارية مف وجية نظر مدربي كرة القدـ 2-
  المتقدميف سندية اسميـ كرداتاف العراؽ.

إاتخدـ الباحث المنيج الوصفي بأاموب الماحي لمالئمة م  طبيعة المشكمة و تتكوف      
عمى مقياس  االداء االدارق  الباحثألندية المحددة ، واعتمد ل( مدربا   52البحث مف   عينة 

اتخدـ الباحث برنامج   ( لمعالجة  spssصدارق االندية الرياضية( لمصادر جم  المعمومات ، وا 
 :منيا االحصائية ، وتوصؿ الدرااة الى عدد مف االاتنتاجات 

رييف مف وجية نظر مدربي كرة القدـ لفئة المتقدميف ظيور تفاوت في ماتوع أداء أصدا 1-
 سندية اسميـ كرداتاف العراؽ.

ظيور تفاوت في ماتويات العممية االدارية مف وجية نظر مدربي كرة القدـ لفئة المتقدميف  2-
 سندية اسميـ كرداتاف العراؽ.

 وعمى ضوء االاتناجات يوصى الباحث الى:
 يمة في إدارة شئوف االندية .االاتناد عمى الطريقة العم 1-
تطوير اداء اصدارييف مف خالؿ إسامة دورات تطويرية تحت إشراؼ كوادر مختصة في مجاؿ  2-

 االدارة الرياضية.
 إتباع الطرؽ و أااليب عممية في التعامؿ م  االعضاء و تقيـ أدائـ بموضوعية. 3-

Abstract 
Evaluating the Management Performance from the Football Coaches and 

assistants  perspective in advanced football Team Clubs in Kurdistan 

region of Iraq 

Assistant. Lecturer. Diyar Kamal Asaad 

  The research aims at: 
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1- Expounding management performance from the perspective of football 

coachesand assistants in advanced football team clubs in Kurdistan region 

of Iraq. 

2 - Identifying the levels of the management process from the perspective   

of football coaches in advanced football Clubs in Kurdistan region of 

Iraq. 

The researcher used the descriptive method based on survey   which is 

appropriate with the nature of the study's problem. The study sample and 

consists of   (52) football coaches in the investigated clubs. The study 

adopted the (the management performance scale for sports club 

managers) as a source for gathering information, the researcher used the 

(spss) package for statistical analysis.  

The study reached a number of conclusions as follows:  

1- There is a  difference in the level of management performance from 

the perspective  of football coaches in advanced football clubs in 

Kurdistan region of Iraq. 

2 -There is a  difference in the level of management processes from the 

perspective f football coaches in advanced football clubs in Kurdistan 

region of Iraq. 

In light of the conclusions, the researcher recommended: 

1- Adopting scientific methods in managing the interests of the clubs. 

2- Develop the performance of managers through the establishing   

development courses under the supervision of competent staffs in the 

field of sports management. 

 3- Follow and scientific methods in dealing with the members and 

evaluate their performance objectively. 

 مقدمة البحث و اهميته :  1-1
أف ما يحصؿ مف تطور في مختمؼ المياديف الرياضية ما ىو اال حصيمة أبحاث ودرااات     

ة تقدما وااعا عمى جمي  اسصعدة ، ومف تمؾ وعموـ مختمفة ااىمت في تقدـ الحركة الرياضي
العموـ التي ااىمت في ىذا التطور عمـ االدارة الرياضية  الذق لو االثر الكبير والواضح عمى 

تكوف مف مجامي  بشرية تالقدـ سف ىذه المعبة بطبيعتيا  االنشطة الرياضية كافة ومنيا لعبة كرة
مف ىذه الجماعات تشمؿ أفرادا  يختمفوف في  متداخمة ومتنوعة ومف البدييي أف كؿ جماعة

ؿ م  مماتوياتيـ العممية واالجتماعية واالستصادية ومف ثـ فيـ مختمفوف في االتجاىات ليذا التعا
تمؾ المجامي  ليات عممية ايمة و المدرب يحتاج الى مااعدة مف جانب االدارة حتى يوافر مف 

 الى النتائج االفضؿ.الماتمزمات المادية لالعبيف مف اجؿ الوصوؿ 
 ةعممي ةعمى ااس اداري داف ميمة االدارق و تنايقيا م  المدرب عمؿ شاؽ وصعب و ماتن  

ليذا يجب اف يكوف االدارق لو سدرة عمى االداء الجيد وىذا االداء ينعكس عمى عمؿ المدرب 
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مااعدق مدربيف جيد و العمؿ الجاد م  مدربيف و لحتاج إلى ايبنجاح  ولكي يقـو االدارق بميماتو
  مدرب حتى ممتزمات المطموبة مف اجؿ اير عمؿ المدرب و خمؽ اجواء مالئمة لاو توافر الم
 و مف سدرة و امكانية.دييعطى مال

ة البحث  باف لعبة كرة القدـ ليا خصوصية تختمؼ عف االلعاب يظير اىمتمما تقدـ 
التعامؿ م  الظروؼ و المواسؼ  االخرع مف حيث ادارة الفريؽ  وتنايؽ االدارة م  المدرب  و

اليدؼ  ، والتي جعمت  الرياضيةيب ادارية عممية لكي تحقؽ االندية لماتندا عمى طرؽ و ااا
غرض التأكيد عمى  العمؿ الجاد مف مايرة االدارة وليعتمدىا لتحقيؽ أىداؼ بحثِو ، الباحث 

يدؼ الفراد و توجييـ الى ية حاجات االعضاء و محاولة التأثير عمى اموؾ االبالرياضية و تم
المراد تحقيقو مف ىنا جاءت أىمية البحث في سياس االداء االدارق مف وجية نظر مدربي أندية 

 اسميـ كرداتاف العراؽ بكرة القدـ لفئة المتقدميف.
 مشكمة البحث :  1-2
دات امتالكو مجموعة مف الميارات والقدرات واالاتعدا اف نجاح االدارق في عممو يتحدد في  

تشخيص وتصنيؼ وتوصيؼ المشكالت فضال  عف ايجاد الحموؿ  الشخصية التي ليا القدرة عمى
المناابة لتمؾ المشكالت خدمة لاير االنجاز لذا اف عمؿ االدارق ليس عممية عشوائية النو 
يعمؿ كمناؽ و حمقة الربط بيف أعضاء اليئية االدارية لمنادق و المدرب ىذا ما ادع اف يكوف 

رق  لو واجبات  واىتمامات و ماؤوليات عديدة االمر الذق يجعؿ منو توفير الكفاءات كثيرة االدا
و امكانية جعؿ تمؾ الكفاءات في خدمة عمـ التدريبي لممدرب والعمؿ عمى توافر االمكانيات 
لمفريؽ مف اجؿ  االرتقاء بماتوع الالعبيف و حصوؿ عمى نتائج جيدة في الدورق. ومف خالؿ 

ندية و بمختمؼ الفئات لميدانية لمباحث بصفتو حارس مرمى اابؽ و مثؿ العديد مف االمتابعة ا
الى اف االدارق سي اسميـ كرداتاف ندية الرياضية اال يداريحظ وجود ضعؼ مف سبؿ اال، العمرية 

ماتوع  عمىفريؽ وبالتالي ينعكس ىذا الضعؼ لف يجم   بيف واجباتو و ماؤولياتو اتجاه ال
تناوؿ ىذه المشكمة و درااتيا وىي محاولة بالعبيف ، مف ىنا جاءت فكرة البحث المدرب و ال

 :  الدسيقة لتااؤؿ االتي لمتوصؿ الى االجابات العممية
التعرؼ عمى ماتوع االداء االدارق مف وجية نظر مدربي لعبة كرة القدـ سندية اسميـ  -

 ؟ كرداتاف العراؽ 
 هدفا البحث : 1-3
لفئة ومااعدييـ االداء االدارق مف وجية نظر مدربي كرة القدـ  التعرؼ عمى ماتوع -1

 المتقدميف سندية اسميـ كرداتاف العراؽ.
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لفئة  ومااعدييـ التعرؼ عمى ماتويات العممية االدارية مف وجية نظر مدربي كرة القدـ -2
 المتقدميف سندية اسميـ كرداتاف العراؽ.

 مجاالت البحث:  4-1
لفئة المتقدميف صندية اسميـ كرداتاف  ومااعدييـ ق : مدربوا لعبة كرة القدـالمجاؿ البشر  1-4-1

 العراؽ.
 ( .  2014/3/1لغاية   (  2013/10/1المجاؿ الزماني : لمدة    1-4-2
 المجاؿ المكاني : مقر و مالعب االندية المشمولة في البحث. 1-4-3
 الدراسات النظرية و المشابهة : -2
 رية :الدرااات النظ 2-1
 االدارة الرياضية : 2-1-1
مباشرة بأنشطة الرياضيف  وانيا  الدارة الرياضية أحد اسنشطة المتميزة  والتي ليا عالسةااف    

يؤدق إلى الفشؿ والعشوائية في أق مجاؿ مف  وايمة فعالة وناجحة لتحقيؽ االىداؼ ، و يابيا
ف اىميتيا في جمي  النواحي فأنيا تعتبر مجاالت الحياة واف االدارة الرياضية بشكؿ عاـ فضال ع

جانب ااااي و فعاؿ في لعبة كرة القدـ سف ىذه المعبة ليا خصوصية مف حيث اموؾ االفراد و 
اختالؼ في طبيعة الجماعات ىذا جعمت اف يكوف ادارة كرة القدـ ادارة فعالة و نشطة حتى 

 يتمكف مف توجيو اموؾ االفراد نحو تحقيؽ اليدؼ.   
"عممية التخطيط و التنظيـ وسيادة و رسابة مجيودات أفراد مؤااة  بانيااالدارة الرياضية  وتعرؼ

اتخداـ جمي  الموارد لتحقيؽ االىداؼ المحددة ، وىي فف تنايؽ عناصر العمؿ و  الرياضية وا 
المنتج الرياضي في الييئات الرياضية و إخراجو بصور منظمة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ ىذه 

 (. 16 ، 2010 ، بدالغنيالييئات"  ع
 مف ىو االدارق :  2-1-2
اف واجب االدارق في المؤااة الرياضية امر صعب ويحتاج الى العمؿ الجاد و الماتمر   

والعمؿ عمى توافر االحتياجات االفراد و دعميـ و التأثير في اموكيـ نحو تحقيؽ اليدؼ مراد 
لية في الدورق اواء عمى صعيد المحمي و تحقيقيا ليذا اف االندية التي تحصؿ عمى مراكز عا

الدولي يرج  ذلؾ الى االداء االدارق الجيد ماتندا عمى الخبرة و ميارة في دعـ  االفراد واالىتماـ 
باالنشطة الجماعة و توافر الجوانب المادية ليـ. يقوؿ ريجارد " االدارق ىو الفرد الذق يشغؿ 

إختصاصات محدودة تمقي عمية بماؤليات تتطمب مركزا  مف المراكز ذات الماؤلية و يتولى 
"  إنجازات عمى ىدع الايااة العامة الموضوعة في نطاؽ الخطة المحددة

 Richard,2007,358  )  . 
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ىو الفرد الذق يقـو بتوجيو المرؤوايف وبياف الطريقة " يذكر عبدالمجيد إف اصدارق و     
خطتو لمتنفيذ كما انو يقوـ بمتابعة التنفيذ و التي يتبعونيا في تأدية أعماليـ وىو الذق يض  

الرسابة عمى نتائجو ليتمكف مف اتخاذ القرارات و اصجراءات الصحيحة لمعالجة اسخطاء 
ىو الفرد الذق ينجز " ويعرفو العالؽ  االدارق ( ، 62، 1984  عبد المجيد،  " واالنحرافات

 " التنظيـ وتوجيو اآلخريف واصشراؼ عمييـعممو مف خالؿ اآلخريف والذق يقوـ بعممية التخطيط و 
  (.48، 1998 العالؽ، 

 المدرب : 2-1-3
الشخص الذق يق  عمى عاتقو القياـ بالتخطيط وسيادة وتنظيـ الخطوات التنفيذية " يعرؼ بأنو     

و ( ، 27، 1999 حمادة،  "  لعمميات التدريب وتوجيو الالعبيف خالؿ التمرينات والمنافاات
"عميو فاف عمؿ المدرب ال يقتصر عمى توصيؿ معموماتو وخبراتو لالعبيف بؿ يرتبط  يشير زكي

مرٍب سبؿ أف يكوف معمما وىو مرشد وال يتخذ سرارات ارتجالية  بكثير مف االلتزامات اسخرع فيو ف
تخمؽ المجابيات فالحكـ الصائب ىو مف أىـ صفاتو ولو اسثر الكبير في حؿ المشاكؿ ومن  

 . (127-1997،126مف الظيور"  زكي،مشاكؿ أخرع 
 مااعد المدرب :  2-1-4

ممدرب ، ويرع الباحث لرياضي مااعدا   نادقالتدريبي في كؿ  المالؾسد يضـ الى فريؽ     
مااعد المدب ذراع مااعد لمدرب الفريؽ وىـ يكمموف بعضيـ لبعض ، ييشير أبو حميمة "ومف 

الفريؽ اآلخريف خمؽ جو منااب لالعبيف وحؿ اسدوار اصضافية التي يؤدييا م  ماؤولي 
مشاكميـ  ذراع مااعد لمدرب الفريؽ وىـ يكمموف بعضيـ لبعض ، ويشير أبو حميمة "ومف 
اسدوار اصضافية التي يؤدييا م  ماؤولي الفريؽ اآلخريف خمؽ جو منااب لالعبيف وحؿ 

 (.310، 2004مشاكميـ"   أبو حميمة، 
 الدراسة المشابهة: 2-2
االندية الرياضية مف  ي سياس االداء االدارق صداري 2009درااة سصي فوزق خمؼ  2-2-1

 وجية نظر المدربوف ( :
 ىدفت الدرااة الى :-
بناء و تطبيؽ سياس االداء االدارق صدارق االندية الرياضية مف وجية نظر المدربوف ووفؽ  -1

 المجاالت المتعمقة بيا .
االندية الرياضية مف وجية نظر  يقياس االداء االدارق صداريتحديد المجاالت الرئياية ل -2

 كرة اليد( . –كرة الطائرة  –كرة الامة  –المدربيف لبعض االلعاب الفرسية  كرة القدـ 
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االندية الرياضية مف وجية  يتحديد ماتويات معيارية لقياس مجاالت االداء االدارق صداري -3
 و الجنوبية . نظر المدربيف في المنطقتيف الواطى

االندية الرياضية مف وجية نظر المدربيف في  يالتعرؼ عمى ماتوع االداء االدارق صداري -4
 المنطقتيف الواطى و الجنوبية .

( مدربا  و ساـ 58إاتخدـ الباحث المنيج الوصفي بأاموب الماحي ، وسد بمغت عينة البحث   
االندية الرياضية مف وجية نظر المدربيف في  ييالباحث ببناء مقياس لقياس االداء االدارق صدار 

 المنطقتيف الواطى و الجنوبية .
 وتوصؿ الدرااة الى االاتناجات االتية :

االندية الرياضية مف وجية نظر  يظيور ماتويات متعددة في مقياس االداء االدارق صداري1- 
 المدربيف .

ندية الرياضية مف وجية نظر المدربيف و اال يعمى اااس نتائح مقياس االداء االدارق صداري 2-
 مجاالتو يتضح اف أ مب االدارييف و سعوا في الماتوع متواط فما فوؽ.

 ( مف االدارييف سندية الرياضية كانوا في ماتوييف مقبوؿ و ضعيؼ.25%اف اسؿ مف   3-
 أما التوصيات كانت :

دية الرياضية مف وجية نظر االن يإعتماد المقياس لغرض سياس االداء االدارق صداري1- 
 المدربيف.

لغرض  يفتوفير كافة االدوات و الماتمزمات و الواائؿ و االجيزة  التي يحتاج الييا االداري 2-
 نجاح العممية االدارية .

 توفير الجانب المادق لمإلدارييف و الذق يتنااب حجـ الميمة التي يقـو بيا. 3-
يف في االندية الرياضية تكوف مبنية عمى ااس عممية وض  معايير مقننة سختيار لإلداري 4-

 تتاجـ  التطور الحاصؿ في العممية االدارية.
جراءاته الميدانية: -3  منهجية البحث وا 
 منهج البحث : 3-1
إف طبيعة المشكمة ىي التي تحتـ عمى الباحث إتباع المنيج عميو إتب  الباحث المنيج    

 طبيعة المشكمة . الوصفي بأاموب الماحي لمالئمة م 
 مجتمع البحث وعينته: 3-2

كرة القدـ لفئة المتقدميف سندية الدرجة الممتازة  و بتـ تحديد مدربوا و مااعدوا المدرب      
و الذيف  ومااعد المدرب ( مدربا58والبالع عددىـ   في اسميـ كرداتاف العراؽالدرجة االولى 

( مدربا  لألندية المحددة في عينة  52الباحث   ( ناديا  مجتمعا لمبحث  واختار 28يمثموف  



 _ سادساجمللد ال _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

 5102 _ د األولالعد

 

228 

( 4لمبحث وذلؾ بعد إاتبعاد الذيف إاتعاف بيـ الباحث في التجربة االاتطالعية والبالع عددىـ  
 وىي نابة عالية سابمة لمدرااة. (92.85%  مدربا ، بذلؾ أصبحت نابة العينة الى المجتم 

 (1جدوؿ  
 بحاب اسندية المشمولة في البحث يوضح تفاصيؿ مجتم  البحث و العينة

 عدد االندية الممتازة ت
 المدربين
 ومساعديهم

 المشاركين في
 التجربة

 االستطالعية
 
 
 
 

 عدد اندية درجة االولى ت
 المدربين

المشاركين في التجربة  
 االستطالعية

 
 
 
 

 - 1 سرجنار 1 - 2 زيرةفاني 1
 - 2 بروسك 2 - 2 هةلو 2
 - 2 دربندخان 3 1 2 اال 3
 - 2 سيرواني نوي 4  1 3 اربيل 4 
 - 2 التون كوبري 5 - 2 بيشمةركة سميماني 5
 - 2 شهيدان 6 - 2 بيشمةركة هةولير 6
 - 2 حمبجة الشهيد 7 - 2 هندرين 7
 - 2 برايةتي 8 - 2 ئارارات 8
 1 2 آشتي 9 - 2 زاخو 9

 1 2 خانقين 10 - 2 كركوك 10
 - 2 ثورة 11 - 2 دهوك 11
 - 2 سميل 12 - 2 نةوروز 12
 - 2 كوية 13 - 2 شيروانة 13
 1 2 سوران 14 1 2 سميماني 14
 3 27   3 29 المجموع 

 
 وسائل جمع المعمومات  : 3-3
 المصادر العربية واالجنبية . -
 شبكة المعمومات الدولية  االنترنيت(. -
 إلندية الرياضية (.لااتمارة  مقياس االداء االدارق  -
 اتمارات تفريع البيانات.إ -
 سمـ. -

 المقياس المستخدمة في البحث : 4-3
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 ( : 32-29، 2009 خمؼ، مقياس االداء االدارق صندية الرياضية 1-4-3
  سصي فوزق  ؿإاتخدـ الباحث مقياس االداء االدارق صندية الرياضية التي تـ بناءه مف سب

 ( مجاالت كاالتي :4وتوزع المقياس عمى   فقرة ( 50(  ويتكوف المقياس مف  1خمؼ( الممحؽ  
 فقرة  .( 11 مجاؿ العممية التخطيطية   1-
 ( فقرة 16مجاؿ العممية التنظيمية و التنايؽ   2-
 فقرة .( 10  مجاؿ التوجيو و الرسابة 3-
 . فقرة( 13مجاؿ االتصاؿ و اتخاذ القرار   4-

ث بدائؿ وىي   تنطبؽ دائما  ، ويقوـ الفرد باالجابة عف فقرات المقياس عمى وفؽ ثال
ف الفقرات سد صيغت بإتجاىيف إيجابي  ،  ٘،  ٗ،  ٕ،  ٔ  تنطبؽ احيانا  ، التنطبؽ أبدا  ( . وا 

ٙ  ،ٛ  ،ٜ  ،ٔٓ  ،ٔٔ  ،ٖٔ  ،ٔٗ  ،ٔ٘  ،ٔٛ  ،ٜٔ  ،ٕٕ  ،ٕٖ  ،ٕٗ ،ٕ٘  ،ٕٚ  ،ٕٛ 
،  ٙٗ،  ٘ٗ،  ٗٗ،  ٖٗ،  ٕٗ،  ٔٗ،  ٜٖف  ٖٛ،   ٖ٘،  ٖٗ،  ٕٖ،  ٖٔ،  ٖٓ،  ٜٕ، 
،  ٖٙ،  ٖٖ،  ٕٙ،  ٕٔ، ٕٓ،  ٚٔ، ٙٔ، ٕٔ،  ٚ،  ٖ   و امبي(  ٓ٘،  ٜٗ،  ٛٗ،  ٚٗ
( 2( لكؿ فقرة مف فقرات المقياس و الجدوؿ  1- 2 - 3  الدرجات فقد حددت   (  ٓٗ،  ٖٚ

 يبيف ذلؾ :
 (2الجدول )

 يبين بدائل االجابة و أوزان الفقرات

 التجربة االستطالعية :  5-3
في يـو   الجمعة (   يف( مدرب4ساـ الباحث بإجراء التجربة االاتطالعية عمى عينة سواميا     

مف اجراء ( بعد الظير ، وكاف اليدؼ 2:00(  في تماـ الااعة  2013/11/22المصادؼ  
 التجربة االاتطالعية ىي:

 معرفة الامبيات و الصعوبات التي تواجو الباحث.
 االجابة عف التااؤوالت واالاتفاارات مف سبؿ المدربيف.

 الوصوؿ الى البدائؿ سبؿ تنفيذ التجربة الرئياة.
 معرفة الوست الماتغرؽ لألجابة الفقرات .

 التجربة الرئيسية : 3-6

 بدائل اإلجابة
 اتجاة الفقرة

 
 
 
 
 

 التنطبق أبداً  تنطبق احياناً  ق دائماً تنطب

 1 2 3 إيجابي  )+(
 3 2 1 (-سمبي  )
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كافة الماتمزمات العممية لممقياس وتييئة الجو المنااب الجابة عينة البحث بعد ااتكماؿ       
ساـ الباحث بتنفيذ البحث عمى وفؽ جدوؿ زمني سدر االمكاف لجمي  االفراد العينة إبتدائا  مف يـو 

( ، مف خالؿ 2013/12/26المصادؼ   الخميس( لغاية يوـ 2013/12/6جمعة المصادؼ  ال
( 45-40عمي عينة البحث وسد بمع مدة االجابة عف المقياس حوالي  توزي  ااتمارة مقياس 

 دسيقة  وروعي فييا جمي  االمور الخاصة وأالجواء المالئمة لألجابة عمى المقياس.
 الوسائل االحصائية: 3-7

 ( ااتخدـ الباحث الواائؿ االحصائية االتية : SPSSعف طريؽ برنامج الحقيبة االحصائية      
 ( . ئويةمالنابة ال،االنحراؼ المعيارق، اابي الواط الح  
 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:-4
عرض و تحميؿ نتائج اسوااط الحاابية واالنحرافات المعيارية وأعمى سيمة وأدنى سيمة 1 -4

 لماتوع االداء االدارق و مجاالتو :
 (3الجدول )

 االداء االداري ومجاالته والمتغيرات االحصائية 

( و بإنحراؼ معيارق 93.5بمع  ي سداء االدارق ( اف الواط الحااب3يبيف مف جدوؿ    
بمع الواط الحاابي لمجاؿ العممية ( ، و 59( و بأدنى سيمة  120  ة( و تبمع اعمى سيم12.4 

( و بأدنى سيمة 25  ة( و تبمع اعمى سيم4.02(  و بإنحراؼ معيارق  15.71التخطيطية  
( و بإنحراؼ معيارق 30.77الواط الحاابي لمجاؿ عممية التنظيـ و التنايؽ   بمع( ، و 10 
بمع الواط الحاابي لمجاؿ عممية التوجية و (  6( و بأدنى سيمة  43  ة( و تبمع اعمى سيم6.79 

( ، 10( و بأدنى سيمة  30  ة( و تبمع اعمى سيم4.75( و بإنحراؼ معيارق  21.29و الرسابة  
( و بإنحراؼ معيارق 25.77ابي لمجاؿ عممية االتصاؿ و اتخاذ القرار  بمع الواط الحاو 
 (.13( و بأدنى سيمة  38  ة( و تبمع اعمى سيم6.98 
 ومساعديهم يم مستوى االداء االداري من وجهة نظر مدربي كرة القدميعرض نتائج تق 4-2

 لفئة المتقدمين ألندية اقميم كردستان العراق وتحميمها و مناقشتها :

 ادنى قٌمة اعلى قٌمة ع± -س تغٌرالم 

 59 120 12.4 93.5 االداء االداري  

 10 25 4.02 15.71 مجال العملٌة التخطٌطٌة 1

 16 43 6.79 30.77 مجال عملٌة التنظٌم و التنسٌق 2

 10 30 4.75 21.29 مجال عملٌة التوجٌة و الرقابة 3

 13 38 6.98 25.77 مجال عملٌة االتصال و اتخاذ القرار 4
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 (4جدول )
 يبين مستويات االداء االداري و النسبة المئوية له

%(  0رييف لـ يحصموا عمى ماتوع  جيد جدا( وبنابة مئوية  ( اف االدا4يتبيف مف جدوؿ    
( ، 5.769%( وبنابة مئوية  3ف الذيف حصموا عمى ماتوع  جيد( كاف عددىـ  يواما االداري

ف  ( 61.53%( و بنابة مئوية  13 متواط( كاف عددىـ  االدارييف الذيف حصموا عمى ماتوعوا 
( ، والذيف حصموا ٕ٘( وبنابة مئوية  %4  والذيف حصموا عمى ماتوع  مقبوؿ( كاف عددىـ

، يعزو الباحث ىذه النتائج الى ( 7.69%( وبابة مئوية  4عمى ماتوع ضعيؼ كاف عددىـ  
وجود تفاوت في ماتوع االدارييف و اختالؼ في طبيعة ادائيـ  و ااتجاباتيـ لألمور االدارية 

اتخداـ الفعاؿ لمموارد البشرية مف  اجؿ التغمب عمى المواسؼ المختمفة التي المتعمقة باالندية وا 
يتعرضيا االندية و سدرة االدارق عمى حؿ المشكالت بطريقة عممية اميمة وىذه مايؤكده 

( " إف االدارق الناجح ىو الذق يحب عممو ولو القدرة عمى مواجية االمور 37، 2010 الربيعي،
م  االخريف و الذق يعد مف أىـ  و تحديد المشكالت و االاراع بدرااتيا و معالجتيا بالتعاوف

 لية و حاف االداء" .و تزاـ و االحتراـ و الشعور بالماؤ لاركاف نجاح العمؿ االدارق و ذلؾ باص
  عرض نتائج مجاؿ العممية التخطيطية وتحميميا و مناسشتيا : 4-3

 (5جدوؿ  
 يبيف نتائج العممية التخطيطية

 

 الدرجات الخام
 
 
 
 

 النسبة المئوية العدد المستويات
 0% - جيد جدا 150 -130
 5.769 % 3 جيد 129 -110
 61.53% 32 متوسط 109 - 90

 25% 13 مقبول 89 -70
 7.69% 4 ضعيف فما دون - 69

 الدرجات الخام
 
 

 النسبة المئوية العدد المستويات
 %0 - جيد جدا 33 -29
 %1.92 1 جيد 28 -25
 %9.61 5 متوسط 24 -21
 %36.53 19 مقبول 20 -16

 %51.92 27 ضعيف فما دون - 15
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%(  ٓ( اف االدارييف لـ يحصموا عمى ماتوع  جيد جدا( وبنابة مئوية  ٘يتبيف مف جدوؿ    
ف االدارييف الذيف ( %1.92ئوية  ( وبنابة م1اما حصموا ماتوع  جيد( فقد حصمو ادارق   ، وا 
والذيف حصموا عمى ( %9.61( و بنابة مئوية  5حصموا عمى ماتوع  متواط( كاف عددىـ  

%(  والذيف حصموا عمى ماتوع 36.53( وبنابة مئوية  19ماتوع  مقبوؿ( كاف عددىـ  
ضعؼ في  %(. يعزو الباحث ىذه النتائج الى51.92( وبابة مئوية  27ضعيؼ كاف عددىـ  

التعامؿ م  عممية التخطيطية وعدـ دراية الى تحديد االىداؼ و الايااات و الوست و تحضير 
المنضـ الى مواجية الماتقبؿ و المجوء الى ااتخداـ العشوائي لمموارد المتاحة و عدـ اخذ 

(  2007،215التعاوف بيف الجماعات في وض  الخطط المتعمقة بأىداؼ االندية و يؤكد  عمي،
التخطيط مف أىـ عناصر نجاح االدارق و ينعكس مدع نجاح التخطيط عمى بقية االنشطة  "

االخرع ، حيث يتضمف التخطيط تحديد االىداؼ و الايااات ، و البرامج الزمنية و تحديد 
 الموارد".

 عرض نتائج مجاؿ العممية التنظيمية و التنايؽ وتحميميا و مناسشتيا : 4-4
 (6جدول )

 العممية التنظيمية و التنسيقيبين نتائج 

%( 1.92بنابة مئوية  ( اف ادارق واحد حصؿ عمى ماتوع   جيد جدا( و 6يتبيف مف جدوؿ    
ف 21.15( وبنابة مئوية  11واالدارييف الذيف حصموا عمى ماتوع  جيد( كاف عددىـ   %(، وا 

( %48.07( و بنابة مئوية  25االدارييف الذيف حصموا عمى ماتوع  متواط( كاف عددىـ  
موا %( ، والذيف حصٔٙ.ٜ( وبنابة مئوية  ٘والذيف حصموا عمى ماتوع  مقبوؿ( كاف عددىـ  

 . ( %19.23( وبنابة مئوية  10عمى ماتوع ضعيؼ كاف عددىـ  
ويعزو الباحث ابب ىذا التفاوت في ماتوع االدارييف الى اىتماـ االدارييف بمبادقء التنظيـ   

مثؿ تنايؽ الجيود و المياـ  و تقايـ العمؿ و الماؤلية مف اجؿ تكويف كياف موحد يمارس 
( " 1999،37لتحقيؽ اليدؼ المنشود وىذا ما يؤكده  حمادة،االعماؿ و الواجبات و الامطات 

اف الييئات و المؤااات الرياضية يعمؿ فييا عددا  كبيرا  مف االفراد لذا وجب التنظيـ بيدؼ 

 الدرجات الخام
 
 
 
 

 النسبة المئوية العدد المستويات
 %1.92 1 جيد جدا 48 -42
 %21.15 11 جيد 36-41
 %48.07 25 متوسط 29-35
 %9.61 5 مقبول 23-28

 %19.23 10 ضعيف فما دون - 22
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تحديد الماؤليات وا لامطات لكمي بعرؼ كؿ فرد الواجبات التي يجب عميو انجازىا وكذلؾ 
وبينيـ و اخذ بنظر االعتبار اااليب االتصاؿ بينو و بيف لمعرفة واجبات االخريف و العالسة بينو 

( "اف التنظيـ يييئ الجو المالئـ لتدريب ٔ٘،2004االسااـ المختمفة " و يذكر ايضا  أبو حميمة،
اعضاء اليئية و تنمية مواىبيـ و تزويدىـ بما ىـ في حاجة اليو مف أاباب معروفة بما يحفزىـ 

 و يضاعؼ مف إخالصيـ ووالئيـ" .
 عرض نتائج مجاؿ عممية التوجيو و الرسابة  و تحميميا و مناسشتيا : 4-5

 (7جدول )
 يبين نتائج عممية التوجيه و الرقابة

( وبنابة 7( اف االدارييف الذيف حصموا عمى ماتوع  جيد جدا( عددىـ  7يتبيف مف جدوؿ    
( وبنابة مئوية 4%( واالدارييف الذيف حصموا عمى ماتوع  جيد( كاف عددىـ  ٖٓ.ٚٔمئوية  

ف االدارييف الذيف حصموا عمى ماتوع  متواط( كاف عددىـ  7.69  بنابة  ( و29%( ، وا 
( وبنابة مئوية 5%( والذيف حصموا عمى ماتوع  مقبوؿ( كاف عددىـ  55.76مئوية  

 . ( %9.61( وبنابة مئوية  5، والذيف حصموا عمى ماتوع ضعيؼ كاف عددىـ  ( 9.61% 
يعزو الباحث ابب ماتويات متباينة في عممية التوجيو و الرسابة يرج  الى التأثير عمى اموؾ    

 يز عمى جيودىـ  وتعبئة طاساتيـ و اعطاء توجييات و إرشادات و تصحيح اخطاءاسفراد وترك
بمتابعة كّؿ مف ىذه الوظائؼ لتقييـ أداء االعضاء و التأكد مف مدع اتماـ االعضاء لواجباتيـ 

( " إف عمميتي التوجيو 2010،71المنّظمة تجاه تحقيؽ اىداؼ االندية و يؤكد   شرؼ الديف،
فاعؿ الرئيس م  المرؤايف فإف عمى الرئيس أف يتعرؼ عمى شخصية العامميف والرسابة تتعمؽ بت

و كيفية التعامؿ معيـ بالطريقة المناابة حتى ياتطيعوا جعؿ االفراد يحققوف اىداؼ المؤااة ، 
ف االدارق يقوـ بعممية الرسابية مف اجؿ حماية اليئية الرياضية مف االخطاء التي سد تتعرض  وا 

 الدرجات الخام
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية العدد المستويات

 %17.30 9 جيد جدا  27-30
 %7.69 4 جيد 23-26
 %55.76 29 متواط  19-22
 %9.61 5 مقبوؿ 15-18
 %9.61 5 ضعيؼ فما دوف - 14
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و يعمؿ االدارق عمى التأكد مف أف الايااات والنظـ االدارية الموضوعية و مف عامميف فييا 
 الخطط سيد التنفيذ تاير دوف إنحرافات مف أجؿ تحقيؽ االىداؼ بأكبر سدر مف الكفاية " . 

 عرض نتائج مجاؿ عممية االتصاؿ و إتخاذ القرار و تحميميا و مناسشتيا : 4-6
 (8جدول )

 و إتخاذ القرار يبين نتائج عممية االتصال

( وبنابة 6ىـ  ( اف االدارييف الذيف حصموا عمى ماتوع   جيد جدا( عدد8يتبيف مف جدوؿ    
( وبنابة مئوية 12واالدارييف الذيف حصموا عمى ماتوع  جيد( كاف عددىـ  ( %ٖ٘.ٔٔمئوية  

ف االدارييف الذيف حصموا عمى ماتوع  متواط( كاف عددىـ  ٚٓ.ٖٕ  ( و بنابة 20%( وا 
(وبنابة مئوية 4والذيف حصموا عمى ماتوع  مقبوؿ( كاف عددىـ  ( %ٙٗ.ٖٛمئوية  

 . ( %ٖٕ.ٜٔ( وبنابة مئوية 10لذيف حصموا عمى ماتوع ضعيؼ كاف عددىـ  %( ، واٜٙ.ٚ 
يعزو الباحث ابب ظيور التفاوت في ىذه الماتويات الى إاتناد االدارييف الى العالسة القوية في 
نقؿ المعمومات و التعميمات مف االدارة العميا الى ماتوع التنفيذ و االحتفاظ باالمانة االدارية في 

راء و المقترحات و االفكار مف المنفذوف الى االدارة العميا بغرض اتخاذ القرار و ايصاؿ اال
( "اف االتصاؿ 173-172، 2009التأثير عمى اموؾ االفراد . ويؤكد  كماؿ درويش و آخروف ،

( 1998،178عممية حيوية في مجاؿ العالسات بي ف المرؤااء و المرؤايف" ويشير  عالوق،
ئد يعمـ  ويصدر أوامر ويعطي تعميماتو و ينظـ و يناسش ويتخذ سراراتو ، وسياـ "إف االدارق او القا

 باالتصاؿ بإرااؿ وتمقي العديد مف الراائؿ.
ماتويات سداء االدراييف الى التعامؿ تبايف الأما بالناة لعممية إتخاذ القرار فيعود ابب    

يادات و النظر الى المواسؼ بشكؿ م  الواس  بعيدا  عف المجاممة و اال راض الشخصية و االجت
شمولي حتى ياتند سراراتيـ عمى معيار موضوعي ، وعمى االدارق سبؿ االسرار اف يفكر في نوع 

وف ؤ القرار و انعكااات القرار و القرار البديؿ سف تمؾ العوامؿ جانب ااااي  في إدارة ش

 الدرجات الخام
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية العدد المستويات

 %ٖ٘.ٔٔ 6 جيد جدا  34-39
 %ٚٓ.ٖٕ 12 جيد 29-33
 %ٙٗ.ٖٛ 20 متواط  23-28
 %ٜٙ.ٚ 4 مقبوؿ 18-22
 %ٖٕ.ٜٔ 10 ضعيؼ فما دوف - 17
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الصدد يشير كوؾ " إف  جماعة  حتى يصبح القرار صاـر و يخدـ مصمحة االندية وفي ىذاال
القرار جوىر سيادة االدارق و دليؿ حكمتو فالقرار الذق يصدرىا االدارق ىي االااس في اتخاذ 

(، ويؤكد       cocke , 1991,204بث الحماس في نفوس االعضاء و روف  روحيـ المعنوية"  
د تفكير واع" شرؼ إختيار رشيد لبديؿ مالئـ مف بيف بدائؿ عدة بع وقرار ىتخاذ الشرؽ  "إف ا

(   ويؤكد المقصود " إف القرار يعتمد عمى الخبرة و الميارة الشخصية"  المقصود 1999،152،
،2003 ،119. ) 

 االستنتاجات و التوصيات : 5-
 االاتنتاجات: 1-5
ندية اسميـ المدربيف ومااعدييـ ال ظيور تفاوت في ماتوع أداء أصدارييف مف وجية نظر 1-

 بكرة القدـ لفئة المتقدميف. كرداتاف العراؽ
ندية اسميـ المدربيف ومااعدييـ الالعممية االدارية مف وجية نظر  عظيور تفاوت في ماتو  2-

 كرداتاف العراؽ بكرة القدـ لفئة المتقدميف.
 أكثرية االدارييف حصموا عمى ماتوع متواط . 3-
 عيؼ.%( مف االدارييف كانوا في ماتوييف مقبوؿ و ضٕ٘اف اسؿ مف  4- 
 ( . 51.92%عممية التخطيطية في اداء اصدارييف بنابة   الظيور ضعؼ في 5- 
 التوصيات : 2-5
 .الرياضية وف االندية ؤو ة في إدارة شيماالاتناد عمى الطريقة العم1-
صة في صختم مالكاتتطوير اداء اصدارييف مف خالؿ إسامة دورات تطويرية تحت إشراؼ  2-

 مجاؿ االدارة الرياضية.
 ـ أدائـ بموضوعية.يإتباع الطرؽ و أااليب عممية في التعامؿ م  االعضاء و تقي 3-
 االىتماـ بعممية التخطيطية عمى العمـو و أنواع التخطيط عمى الخصوص. 4-
االطالع الماتمر مف سبؿ االدارييف الى الدرااات و البحوث و المراج  التي تحتوق عمى  5-

 ؿ الرياضي في االندية الرياضية.العمـو االدارية في مجاؿ العم
 المصادر العربية و االجنبية 

 دار ، :  االاكندريةٔ،طالمواوعة العممية لألدارة الرياضيةابراىيـ محمود عبد المقصود   -
 . (  2003، الوفاء

 ( .1998:  عماف ، دار اليازورق، مبادئ اصدارةبشير العالؽ   -
،ط: القاىرة مركز كتاب ية و االدارة العامةالحديث في االدارة الرياضجماؿ محمد عمي  -

 (.2007لمنشر،
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:   اصاكندرية، أاس العمؿ في مينة التدريب -المدرب الرياضي زكي محمد محمد حاف    -
 (  .1997منشأة المعارؼ، 

:  القاىرة ،مركز ٔ، ط االدارة في التربية الرياضية بيف النظرية و التطبيؽعبدالحميد شرؼ    -
 ( .1999كتاب لمنشر،

:  عماف، دار الوائؿ  ٔ،ط الحديث في االدارة الرياضيىفائؽ حاني أبو حميمة  -
 ( .2004لمنشروالتوزي ،

 : ندية الرياضية مف وجية نظر المدربوفاس يسصي خمؼ فوزق   سياس االداء االدارق صداري -
 ( .2009، 2، العدد 11 بحث منشور، مجمة القاداية لمعمـو التربية الرياضية ، المجمد 

: القاىرة، مركز كتاب لمنشر  ٔ، ط االاس العممية لألدارة الرياضيةكماؿ درويش وآخروف    -
،2009.) 
 ( .1998:  القاىرة ،مركز الكتاب لمنشر ،  ايكولوجية القيادة الرياضيةمحمد حاف عالوق    -
لمطباعة  :  بغداد، دار الضياءٕ، طالتنظيـ االدارق في العمؿ الرياضيمحمود داود الربيعي  -

،2010. ) 
 ( .1999:  القاىرة، مركز كتاب لمنشر ،  تطبيقات االدارة الرياضيةمفتي ابراىيـ حمادة    -
:  عماف، دار الفكر لمطباعة اصدارة والتنظيـ في التربية الرياضيةمرواف عبد المجيد ابراىيـ   -

 ( .2000والنشر والتوزي ، 
: بحريف،وزارة الثقافة ٔ،طاالدارة الرياضية نعماف عبد الغني و لطيفة عبداهلل شرفالديف -

 (.2010واالعالـ، 
-Richard Daft , Management: (Cengage Learning ,library of congress 

control ,  2007). 
-  Coke , S, Slock : Making Management Gecisions ( Pnentic – Hall . 

un 1991). 
 جامعة الاميمانية
 اضيةاكوؿ التربية الري

 إاتمارة إاتبياف
 .... عزيزق المدرب 

بيف يديؾ ااتمارة ااتبياف االداء االدارق صدارق اندية الرياضية ( تتضمف مجموعة فقرات عمى  
( اختيارات  بدائؿ( وىي  تنطبؽ دائما ، تنطبؽ احيانا ، التنطبؽ ( 3شكؿ أائمة ولكؿ اؤاؿ 

( ييا بكؿ صدؽ وصراحة وذلؾ بوض  عالمة   يرجو الباحث سراءة الفقرات بدسة ثـ االجابة عم
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تحت احد االختيارات وعدـ ترؾ أق فقرة مف فقرات اصاتبياف بال اجابة ، لذا ارجو منكـ 
مااعدتي في إتماـ عممي ، وذلؾ باصجابة عمى ىذا اصاتبياف ، إجابتؾ تخدـ الحركة العممية 

 والرياضية في إسميـ كورداتاف.
 ..م  خالص شكرق وتقديرق.

 النادق/ الدرجة :
 مقياس االداء االداري إلداري االندية الرياضية

ال
تنط
بؽ 
 ابدا  

تنط
بؽ 
اح
 يانا

تنط
بؽ 
دائم
 ا

 ت الفقرات

 1 تتعاون ادارة النادي مع المدربين عند وضع الخطط المستقبمية    
 2 إدارة النادي تنسق اعمالها مع المدرب    
 3 مجاممة تؤثر سمبًا عمى المدربين توجيهات إدارة النادي تكون فيها    
 4 تشترك إدارة النادي مع المدربيين في وضع القرارات المتعمقة بعممهم .   
 5 تعمل إدارة النادي عمى تحديد االهداف لمفرق لتحقيقها   
 6 إدارة النادي تعطي الفرصة لممدربيين في ابداء آرائهم في االمور االندية.    
 7 النادي الفاضًا غير الئقة عند التوجيه المدربيين  تستخدم إدارة   
 8 يتبادل إداريي النادي مع المدربيين المعمومات بخصوص الفريق.    
 9 توضع الخط الخاصة بالعمل لألستغالل االمل لمموارد في تحقيق االهداف.   

 10 تنسق إدارة النادي اعمالها مع المدربيين.    ٜ
 11 يهم القدرة عمى التقييم الصحيح.إدارة النادي لد   
 توجد صعوبة في التفاهم و التعامل مع إدارة النادي   

 
12 

 13 تحديد المشكالت المتوقعة ووضع الحمول لها من قبل االدارة.   
 14 تنظم إدارة النادي االمور المالية مع المدربيين بخصوص الالعبين.   
 15 لح العام.توجيهات إدارة النادي تكون لمصا   
 16 بعض القرارات المتخذة من قبل إدارة النادي تؤثر في صالحيات المدرب سمبًا.   
 17 قمة الخبرة و الكفاءة لبعض اداريي النادي تعرقل اداء مهامهم في العممية التحطيطية.   
 18 يعتبر المدرب هو و اداريي النادي عائمة واحدة.   
 19 مدربيين يكون موضوعيًا.تقييم اداريي النادي لم   
 20 التتقبل ادارة النادي االراء المخالفة لهم من قبل المدربيين .   
 21 التباعد بين اداريي النادي و الخالفات التي تحدث بينهم تؤثر عمى المصالح العامة لمعاممين.   
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 22 تعمل إدارة النادي عمى تقسيم الواجبات فيما بينهم   
 23 دارية لمنادي مستمرة عمى المدربين.الرقابة اال   
 24 بعض قرارات إدارة النادي تكون نتيجة ردود افعال سمبية.   
 التخطيط يساعد اداريي النادي عمى اعطاء التوجيهات اثناء المنافسات.   

 
25 

 26 اليعمل اداريي النادي عمى تقييم الالعبين مع المدرب تقييما موضوعيًا .   
 ه االداري يكون جماعي من قبل ادارة النادي.التوجي   

 
27 

 القرارات التي تتخذ تكون بناءًا عمى المعمومات الموجودة لدى ادارة النادي.   
 

28 
 29 التخطيط الذي يستخدمه إداريي النادي يعطي المدربين االحساس بالتحكم و التوقع لألحداث الرياضية.   
 30 رسميًا مع الالعبين. تتعامل إدارة النادي تعامالً    
 31 الرقابة المستمرة و الزائدة تجعل المدربين و الالعبين ينفرون من النادي   
 32 يمتمكون خمفية ثقافية و عممية تساعدهم في اتخاذ القرار   
 33 عدم تخطيط في النادي يؤثرعمى التنسيق و يجعل االمور عشوائية   
 34 مور النادي بأستمراريةتجري المتابعة الدورية عمى ا   
 35 تقارن ادارة النادي بين ماتم  انجازة وماهو موجود ضمن االهداف   
 36 لصعوبة االتصال بالالعبين ولعدم اكتمال بياناتهم تجعل قراراتهم تكاد تكون سمبية   
 37 ضيةعدم وضع االهداف من قبل ادارة النادي لمفريق يؤثر عمى النتائج بالمنافسات الريا   
 38 إدارة النادي تنظم مباريات تجريبية لفرقهم بالتعاون مع المدربين.   
 39 تستخدم إدارة النادي المرونة في أعطاء التوجيهات و التعميمات لممدربين.   
 40 قراراتهم صارمة و التقبل النقاش    
 41 بين بالعمل الرياضي.وضع خطة لمموارد المالية تالقي نجاحًا من خالل استمرارية المدر    
 42 يعممون عمى بناء القاعدة الرئيسية لتنظيم االمور التنظيمية لمكادر التدريبي المختص .   
 43 تتراجع إدارة النادي عن بعض قرارات المتخذة تبعًا لممعمومات الموجودة لديهم    
 44 م من خالل المدربين.كفائتهم االدارية تساعدهم عمى تحديد برنامج الالعبين وواجباته   
 45 تعمل إدارة النادي عمى وضع اكثر من بديل لقراراتهم تحسبًا  لممتغيرات.   
 46 خبرتهم و التأهيل العممي لألدارة النادي تجعمهم قادرين عمى تحديد أعمال المدربين و تقسيم واجباتهم.   
 47 ياضية.اعتماد الشمولية في اتخاذ القرارات الخاصة بالفرق الر    
 48 يقدرون قيمة الوقت لممدربين و لتحقيق االهداف المرسومة.   
 49 توضح إدارة النادي طبيعة المعوقات االدارية امام اعمال المدربين.   
 50 امكانية تجميع اعمال المدربين بصورة منسقة لتحقيق االهداف المحددة.   
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 ممخص البحث

الهجومي لالعبي جامعات اقميم في الثمث خططي مستوى التفكير المقارنة لدراسة 
 القدم ةبكر العراق كوردستان 

 ـ.ـ. رااتي لطيؼ نورق              ـ.د. ناظـ جبار جالؿ

 وكاف ىدفا البحث: 

 التعرؼ عمى ماتوع التفكير الخططي لدع العبي جامعات االسميـ كورداتاف بكرة القدـ. -ٔ
 لدع العبي جامعات االسميـ كورداتاف بكرة القدـ.التعرؼ عمى فروؽ ماتوع التفكير الخططي  -ٕ

أاتخداـ الباحثاف المنيج الوصفي باالاموب الاببي المقارف المالئمة م  طبيعة المشكمة وتكوف 
( العبا مف العبي جامعات االسميـ كورداتاف المشاركيف في بطولة ٓٙعينة البحث مف  

منتخبات  ختيارىـ بطريقة عمدية ويمثموف( وتـ إٕٔٓ-ٕٔٔٓجامعات االسميـ لانة الدرااية  
ااتخداـ اختبار التفكير الخططي وتـ  (الاميمانية ودىوؾ وصالح الديف وكويةاالتية:   جامعات

 االحصائية الواائؿ في الثمث اليجومي مف ممعب كرة القدـ كواائؿ لجم  البيانات، واستصرت

الوايط، ومعامؿ االلتواء، والمتواط واالنحراؼ المعيارق، و  والمنواؿ، عمى الواط الحاابي،
  (.L.S.Dمعنوق   فرؽ اسؿ التبايف، وسيمة وتحميؿ والنابة المئوية، الفرضي،

 وسد توصؿ الباحثاف الى عدد مف االاتنتاجات االتية:

  يغمب عمى الالعبيف ااتخداـ العمميات العقمية الواطى أثناء منافاات بطولة جامعات
 دـ.االسميـ كورداتاف بكرة الق

  ال تمعب مواسؼ المعب اليجومية و حاالت الثابتة دور في ماتوع التفكير االخططي لدع
 لالعبي جامعات اسميـ كورداتاف بكرة القدـ.

  اف ماتوع التفكير الخططي لدع العبي جامعات االسميـ كورداتاف لكرة القدـ جاء
 %(.ٕ٘.ٜٙمتواطا  حيث حصؿ عمى النابة المئوية  

 بما يمي:ويوصي الباحثاف 
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  ضرورة تطوير وتحايف ماتوع العمميات العقمية كأحد متطمبات اسداء الفعاؿ لالعبيف
أثناء منافاات بطولة جامعات كورداتاف عف طريؽ زيادة اىتماـ مدربى كرة القدـ باالعداد 

 الخططي.

  تنمية النزعة اليجومية عند الالعبيف لممااعدة في ابتكار الحموؿ وحاف التصرؼ واتخاذ
القرارات الاريعة والناجحة لممواسؼ اليجومية المختمفة لضماف تحقيؽ الفوز في منافاات كرة 

 القدـ.

   ضرورة اىتماـ مدربي كرة القدـ في جامعات كورداتاف باالعداد الخططي والعقمي
لالعبيف مف اجؿ تطوير ماتوع التفكير الخططي لدع الالعبيف لموصوؿ الى الماتويات 

 .الرياضية العميا

  اف الماتوع المتواط في التفكير الخططي لالعبيف يتوجب االىتماـ بمدرب كرة القدـ
 بعقد دورات تدريبية متخصصة تبيف أىمية التفكير الخططي والوصوؿ الى الماتويات العميا.

The goalaing: 

1 - Identifying the level of thinking tactical among players universities in 

the province of Kurdistan football. 

2 - Identify the differences in the level of tactical thinking among player’s 

universities in the province of Kurdistan football. 

Use of researcher descriptive -style causal comparative appropriate to 

the nature of the problem and be a sample of (60) players from the 

players universities in the province of Kurdistan participants in the 

championship universities in the province for the academic year (2011-

2012) were selected in a manner intentionally representing teams 

universities following: ( Sulaymaniyah and Dohuk and Salahuddin and 

Koya ) was used thinking test tactical in the third offensive of the 

football stadium as a means of data collection, and limited means of 

statistical on the arithmetic mean , and vein, and the standard deviation 

, and the mediator , the coefficient of sprains, average ،percentage , and 

analysis of variance , and the value is less significant difference (LSD  .)  

The researcher found a number of the following conclusions: 

ocesses during the Championship of 

Central universities in the province of Kurdistan football. 
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Aalkhtti thinking seemed to be the province of Kurdistan universities 

football. 

l of tactical thinking among players universities in the province 

of Kurdistan football came where he earned average percentage ( 69.25 

. ) % 

The researcher recommends the following: 

the requirements for the effective performance of the players during the 

championships Kurdistan universities by increasing the attention of 

football coaches preparing tactical  .  

solutions and good behavior and make quick decisions and successful for 

various offensive positions to ensure a win in the football competition. 

preparing tactical and mental development of players in order to 

develop the level of tactical thinking among the players to reach the top 

sports levels. 

attention football coach to hold specialized training courses show the 

importance of tactical thinking and access to higher levels. 

 التعريف بالبحث -1

 مقدمة البحث و أهميته: 1-1
عد لعبة كرة القدـ مف االلعاب التي الست االىتماـ العالمي المتزايد في كؿ بمداف العالـ ت

رق رتفاع ماتوع االداء المياأفي اعداد الالعبيف، وتميز ىذا التطور ب ىائال   حيث شيدت تطورا  
والبدني والخططي والنفاي والذىني لالعبيف مف حيث امتالكيـ لمقدرات والميارات العالية، 
وتمتعيـ بماتوع بدني جيد، وتطوير تفكيرىـ الجماعي، وسدرتيـ عمى تنظيـ تحركاتيـ الخططية، 
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لتكويف وحدة فكر لمفريؽ وعمى اااس ذلؾ يتـ تنفيذ التفكير الخططي الاميـ في كؿ موسؼ مف 
 اسؼ المباراة.مو 

اف كرة القدـ لعبة سرارات ويجب عمى الالعب اف يكوف اري  " ويرع  موفؽ المولى( 
التفكير مثمما ىو اري  الحركة " وتتطمب ارعة التصرؼ مقدرة الالعب عمى ىضـ المعمومات 

مى ع التي تصؿ اليو عف طريؽ مالحظة المواسؼ المختمفة اثناء المباراة وكمما كاف الالعب سادرا  
ارعة التصرؼ ومالحظة المعمومات التي تصؿ اليو وتفيميا متمكنا مف التفكير الاري  ماتنتجا 
ما يجب عممو منفذا التحرؾ المطموب في الوست المنااب تماما كاف لذلؾ كمو اثره الفعاؿ في 

 . (ٔٚ، ٕٛٓٓ المولى،  ادائو الاميـ اثناء المباراة "

تتطمب مف الفرد الرياضي ضرورة ااتخداـ سدراتو  الماتويات الرياضية العمميةكما اف 
البدنية والميارية والتكتيكية والنفاية بصورة متكاممة وذلؾ لمحاولة احراز افضؿ ماتوع ممكف 

 . (ٜ٘ٔ، ٕٚٓٓعبداهلل،   وتحقيؽ افضؿ النتائج مف خالؿ افضؿ اداء

ة عمى مر االياـ، اف خطط المعب ىي القوة واالااس الذق يدفعنا لمتقدـ والتطور بالمعب
والتقدـ في المعبة ناتج عف التطور في خطط المعب  اليجومية والدفاعية( والخطط بشكؿ عاـ 
تعني في كرة القدـ " فف التحركات اثناء المباراة اواء كانت ىذه الحركات ذات ىدؼ ىجومي او 

بخطة معينة  ، ومباراة كرة القدـ في جمي  اوساتيا فريؽ يياجـ(ٜٕ، ٜٜٗٔ حماد،  دفاعي "
 وفريؽ يداف  بخطة اخرع ميما تعددت صور اليجوـ وما يقابمو مف دفاع.

عد منطقة الثمث اليجومي مف ممعب كرة القدـ مف المناطؽ الميمة والمؤثرة، وىي يو 
عد المنطقة الخطرة عمى دفاع المنافس واف ا مب عممية التيديؼ تتـ مف يمنطقة ىجـو الفريؽ، و 
في داخميا منطقة جزاء المنافس، والالعب المياجـ البد واف يزيد مف  ىذه المنطقة حيث تق 

ارعة المعب عف طريؽ ارعة التحرؾ الخذ االماكف بارعة وسوة، ويعد اليجـو  خطط المعب 
اليجومية( احد جانبي االعداد الخططي، والذق يبدا لحظة ااتحواذ الفريؽ عمى الكرة اثناء 

 . المباراة
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تناوؿ الجانب الخططي بالدرااة باعتباره مف الجوانب الميمة في وتكمف أىمية البحث ب
مف عناصر تحديد الماتوع لما لو مف اىمية كبيرة في  ميما   أعداد العبي كرة القدـ، وعنصرا  

حاـ نتيجة المباراة بيف فريقيف متااوييف في الحالة البدنية والميارية، لذلؾ فالقدرة عمى التفكير 
واف المعارؼ يـ ىي الفيصؿ في نجاح احد الفريقيف في المباراة، والتصرؼ الخططي الام

والمعمومات النظرية التي اكتابيا الالعب والخبرة الاابقة لديو تايـ في تطوير التفكير التكتيكي 
 الخططي(، فقد ارتأع الباحثاف ضرورة االىتماـ بالتفكير الخططي لدع الالعبيف فجاءت فكرة 

مى ماتوع التفكير الخططي لدع العبي منتخبات جامعات االسميـ البحث الحالية لمتعرؼ ع
كورداتاف ومقارنتيا واالاتفادة منيا البحث لمااعدة المدربيف مف اجؿ المااىمة في تطوير 

 ماتوع كرة القدـ الجامعية في االسميـ.  

 مشكمة البحث:   1-2

 ة تااعد المدربيف كثيرا  اف معرفة سدرات العبي كرة القدـ وماتوياتيـ التفكيرية الخططي
في تحديد ماتوع التصرؼ الخططي اليجومي، واف الالعبيف يتفاوتوف في درجة امتالكيـ 

تقانيـ ليذه القدرات ، لذلؾ فاف التعرؼ عمى جانب التصرؼ الخططي اليجومي جدير  وا 
ؿ رئياي حيث اف كثير مف المدربيف ييتموف بالجانب البدني والميارق بشك ، باالىتماـ والدرااة

وييمموف الجانب الخططي لدع الالعبيف وسمة التدريب عمى المواسؼ المختمفة وفي الظروؼ 
المتنوعة وتحت ضغط المنافاات مما اثر امبا  عمى مقدرة الالعب عمى التفكير الخططي الاميـ 

 والارعة اتخاذ القرار في المواسؼ المختمفة.

تفكير الالعبيف في تنفيذ ىذه الخطط وفي وجد الباحثاف اف ىنالؾ بعض الخمؿ في كيفية 
كيفية التصرؼ الخططي في مواسؼ المعب المختمفة، وفي تحرؾ الالعب بدوف كرة واف معرفة 
سدرات العبي كرة القدـ وماتوياتيـ الخططية تااعد المدربيف كثيرا في تحديد ماتوع التصرؼ 

 الخططي اليجومي.

دراات الاابقة التي اجريت في لعبة كرة ومف خالؿ اطالع الباحثاف عمى البحوث وال
القدـ، لـ يجد بحوث والدرااات تناولت موضوع التفكير الخططي لدع العبي كرة القدـ في بطولة 
جامعات االسميـ كورداتاف، وبالر ـ مف االىمية القصوق ليذا الموضوع مف حيث مااىمتو في 
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ـ باجراء ىذه البحث الىمية لمدربي الوصوؿ الى اعمى الماتويات، لذا ارتأع الباحثاف القيا
 والعبي بطولة جامعات االسميـ كورداتاف.     

 البحث: اهدف 1-3

سميـ في الثمث اليجومي لالعبي جامعات االتعرؼ عمى ماتوع التفكير الخططي  -ٖ
 بكرة القدـ.العراؽ كورداتاف 

لعراؽ اسميـ كورداتاف الخططي لالعبي جامعات ا التعرؼ عمى فروؽ ماتوع التفكير -ٗ
 بكرة القدـ.

 مجاالت البحث:   1-4

 المجاؿ البشرع : العبوا منتخب جامعات اسميـ كورداتاف بكرة القدـ.  ٔ-ٗ-ٔ

 (.ٕٕٔٓ/٘/ٜٔ( ولغاية  ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٔ(المجاؿ الزمانى : مف الفترة   ٕ-ٗ-ٔ

 المجاؿ المكانى : مالعب جامعة الاميمانية وجيا.  ٖ-ٗ-ٔ

 الدراسات النظرية    2-1

   :مفهوم التفكير والتصرف الخططي  2-1-1

اف التفكير ىو " امامة مف النشاطات العقمية التي يقـو بيا الدماغ عنػدما يتعػرض لمثيػر 
، ويمعػػب (ٔٓٗ، ٕٔٓٓ الحيمػػة،  يػػتـ ااػػتقبالو عػػف طريػػؽ واحػػد او اكثػػر مػػف الحػػواس الخماػػة "
تطي  اف يػدرؾ المواسػؼ المتعػددة التفكير دورا ىاما في اداء الالعب اثناء المبػاراة، فعػف طريقػو ياػ

اثناء المباراة ثـ يقوـ بتحميميا ويعقب ذلؾ االاػتجابة الخططيػة ليػذه المواسػؼ، وتاػتدعي المواسػؼ 
المتغيػرة فػػي مبػاراة كػػرة القػدـ اػػرعة تفكيػر الالعػػب التخػاذ القػػرارات الواجبػة ، وتتوسػػؼ صػحة ىػػذه 

 مختػار،  ما يحػدث فػي الممعػب " نتباىو عمىالقرارات عمى خبرات الالعب الاابقة وشدة تركيزه وا
ٜٔٚٚ ،ٖٔٙ). 

يعػػد التفكيػػر الخططػػػي الػػذق يطمػػؽ عميػػػو الػػبعض  الػػذكاء الخططػػػي( مػػف اىػػـ متطمبػػػات 
الرياضػػػي  االداء الرياضػػي التنافاػػي ويعػػرؼ بانػػػو " احػػدع العمميػػات العقميػػة التػػػي يقػػـو بيػػا الفػػرد
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، ٜٜٛٔ حمػػاد،  ي الموسػػؼ الموجػػود فيػػو "خػػالؿ ادراكػػو لمعالسػػات بػػيف كافػػة العناصػػر المػػؤثرة فػػ
ٕٕٕ-ٕٕٖ). 

 وتػػػؤدق عمميػػػات التفكيػػػر الخططػػػي دورا ميمػػػا فػػػي نشػػػاط الفػػػرد وااػػػتجاباتو فػػػي  ضػػػوف
ويتمثػؿ  مماراتو لنواحي االنشطة الرياضية المختمفة وبخاصة تنفيذ خطط المعب المتعددة وأداءىا

والقػػدرة عمػػى  ات المرتبطػػة باػػير المعبػػةذلػػؾ فػػي محاولػػة اػػرعة تقػػدير الفػػرد لموسفػػو وادراؾ العالسػػ
وىنػاؾ الكثيػر مػف  االاتدالؿ والتعميؿ  حتى ياتطي  االاتجابة  الصحيحة بما يتنااب والموسػؼ،

االنشػػػطة الرياضػػػية التػػػي يقػػػ  فييػػػا العػػػبء االكبػػػر عمػػػى عمميػػػات التفكيػػػر فػػػي اثنػػػاء االاػػػتجابات 
 .(ٙ٘، ٜٔٛٔ،Gagajewa  الخططية المختمفة

ر الخططػػي عمػػى التصػػور الػػذىني لالعػػب حيػػث اف فػػي واػػ  الرياضػػي اف ويعتمػػد التفكيػػ
ياتحضػػػر فػػػي ذىنػػػو صػػػورة ميػػػارة او ميػػػارات معينػػػة كمػػػا يمكنػػػو اف ياتحضػػػر مػػػ  ىػػػذه الصػػػورة 
الذىنيػػة مشػػاعره وانفعاالتػػو التػػي تػػرتبط بيػػذا الموسػػؼ المعػػيف فعنػػدما ياتحضػػر الالعػػب الصػػورة 

صة التفكيػر فػي االاػموب المالئػـ لمتغمػب عمػى منافاػو الذىنية لموسؼ المنافاة فاف ذلؾ يحقؽ فر 
وربمػػػا استػػػراح البػػػدائؿ المنااػػػبة وفػػػي ذلػػػؾ تقػػػديـ العػػػوف فػػػي اف يصػػػبح اكثرالفػػػة بموسػػػؼ المنافاػػػة 
وياػػاعد الالعػػب فػػي تحاػػيف تركيػػز االنتبػػاه ومػػف ثػػـ اتخػػاذ القػػرارات واالاػػتجابات الصػػحيحة فػػي 

 . (ٖٚٔ-ٖٙٔ، ٜٜٚٔ راتب،  مواسؼ المنافاة

ذ يوجد في كرة القدـ العديد مف المواسػؼ والحػاالت المتغيػرة اثنػاء المعػب ممػا يتطمػب مػف ا
الالعػػب تركيػػز انتباىػػو لمالحظػػة الموسػػؼ ثػػـ ادراؾ مواسػػؼ الالعبػػيف زمالئػػو والالعبػػيف المنافاػػيف 
فيفكػػػر كيػػػؼ يتحػػػػرؾ وينتيػػػي الػػػػى ااػػػتخالص معػػػيف يترتػػػػب عميػػػو تصػػػػرفو الخططػػػي المنااػػػػب، 

يوجػػو الػػى الفػػوز سػػدر االمكػػاف بمػػا يناػػجـ والمعمومػػات الخططيػػة والميػػارات  "والتصػػرؼ الخططػػي
 .(ٕٚٚ، ٜٜٓٔ ىاره، االاااية وحالة الرياضي الجيدة وارعة رد الفعؿ واالرادة عنده " 

 :القدم كرة العبي عند( الخططي) التكتيكي التفكير 2-1-2

عبي كرة القدـ المميزيف يعتبر اتخاذ القرار الخططي الدسيؽ والاري  أحد أىـ سدرات ال
في الماتويات الرياضي العالية، ويحدث ذلؾ نتيجة لمتحميؿ الفورق والذكي لمواسؼ المعب 
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المختمفة والمتغيرة أثناء المباراة، ويختمؼ ذلؾ عف العمميات العقمية والفكرية اسخرع، وأيضا 
رار أثناء المعب عمى عوامؿ الفروؽ الفردية بيف الالعبيف، ويعتمد نجاح الالعبيف في اتخاذ الق

أاااية مثؿ: ارع ودسة وااتيفاء المعمومات، وماتوع النشاط، والمعارؼ الخططية والميارات 
والخبرات الاابؽ، ومف االىمية بمكاف أف يمتمؾ الالعبوف طرؽ التنافس اسكثر ىادفية والكفية 

 (.ٜٜٓٔ، Hansت  بالوصوؿ الى المرمى في اسصر وست ممكف مف اجؿ الفوز في المباريا

وكما أف التفكير الميداني لالعبيف يعتبر مؤشرا موضوعيا لماتوع اصعداد التكتيكي  
لمفريؽ أو الالعبيف ويمكف أف نحدد ونحصر مكونات التفكير الميداني الخالؽ في كرة القدـ بما 

 يمي:

اخمية في : ونعني بيا سدرة الالعب عمى احتواء كؿ العناصر الدالتركيب عمى القدرة -ٔ
 مواسؼ المعب.

: وىي سدرة الالعب عمى التنبؤ بالمواسؼ سبؿ حدوثيا، واتخاذ القرار التنبؤ ليةآ -ٕ
 المنااب في الوست المنااب.

: وتعني سدرة الالعب عمى ااتيعاب المواسؼ واتخاذ التكتيكيار القر  اتخاذ ارعة -ٖ
 (.ٖٕٓٓوأخروف،   عالوق القرار التكتيكي باارع وست ممكف.

 المشابية الدرااات ٕ-ٕ

 (ٕٙٓٓواخراف،   الرومي درااة  ٔ-ٕ-ٕ

 لالعبين" المختمفة المراكز بين القدم بكرة االساسية المهارات لبعض مقارنة "دراسة

 بكرة المراكز المختمفة العبي بيف االاااية الميارات بعض في الفروؽ التعرؼ الى البحث ىدفت

 اليجوـ( ، الواط ، القدـ  الدفاع

( العبا ٕٓمف  البحث عينة وتكونت الاببية، المقارنة بااموب الوصفي المنيج الباحثوف خدـاات
مف العبي منتخب جامعة الموصؿ بكرة القدـ، وتـ اختبارىـ ببعض االختبارات الخاصة بقياس 
 الميارات االاااية االتية  الدحرجة، المناولة القصيرة، الايطرة عمى الكرة  تنطيط الكرة( الكبر
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 ياتي  المتواط الحاابي، ما الباحثوف ااتخدـ فقد االحصائية الواائؿ اما المرات(، مف عدد

 .(L.S.Dفرؽ معنوق   اسؿ وسيمة ومعامؿ االلتواء، وتحميؿ التبايف، واالنحراؼ المعيارق،

 ياتي: ما الباحثوف ااتنتج وسد

اليجوـ( في الميارات  ط،الوا المختمفة  الدفاع، مراكزىـ وفؽ عمى الالعبيف ماتوع تقارب -
 القصيرة، واالخماد(. االاااية االتية  الدحرجة، والمناولة

تفوؽ العبي الواط عمى العبي الدفاع في ميارة الايطرة عمى الكرة، وتقارب ماتوع العبي  -
 (.ٖٗٔ-٘ٔٔ، ٕٙٓٓواخراف،  الواط م  العبي اليجـو في ىذه الميارة الرومي

جراءاته ا-3  لميدانيةمنهجية البحث وا 

 منهج البحث: 3-1

ااتخدـ الباحثاف المنيج الوصفى بااموب الاببي المقارف لممالئمة م  طبيعة المشكمة، 
حيث المنيج الوصفى مف المناىج أو الطرؽ الايمة لجم  المعمومات، "ىو التصور الدسيؽ 

صورة لمواس  لمعالسات بيف المجتم  واالتجاىات والميوؿ والر بات والتطور بحيث يعطى البحث 
 (.ٖٕٚ، ٖٜٜٔالحياتي ووض  مؤشرات وبناء تنبؤات ماتقبمية"  محجوب، 

 مجتمع البحث وعينته: 3-2

اشمتؿ مجتم  البحث عمى العبي منتخبات جامعات االسميـ كورداتاف المشاركيف في 
( العبا  موزعيف ٕٕٕ( والبالع عددىـ  ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓبطولة جامعات االسميـ لانة الدرااية  

منتخبات جامعات  الاميمانية ودىوؾ وصالح الديف وكوية واربيؿ الطبية ونوروز وكرمياف  عمى
( العبا بعد ااتبعاد حراس ٓٙاشتممت عينة البحث عمى  ، ورابريف وجيياف واوراف وزاخو(

 ويمثموفوذلؾ لتوفر شروط اختيار العينة وتـ اختيارىـ بطريقة عمدية  المرمى مف كؿ فريؽ
 .( يبيف ذلؾٔوالجدوؿ   (الاميمانية ودىوؾ وصالح الديف وكويةاالتية :   تمنتخبات جامعا

 (1الجدول )

 البحث عينةيبين تفاصيل 
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 عدد الالعبين جامعات ت
 15 السميمانية 1
 15 دهوك 2
 15 كوية 3
 15 صالح الدين 4

  61 المجماااااااوع

 ي البحث:وسائل جمع المعمومات واألجهزة واألدوات المستخدمة ف 3-3

ااتمارة تفريع   -اسنترنيت   -المالحظة والتجريب   -المصادر والمراج  العربية واسجنبية   -
 البيانات.

 فالش ميمورق -اساتبياف. -اسالـ. -. Pentium 4حاابة    -(.CDأسراص ليزرية     -

 االختبار المستخدم:  3-4

لػ  عمي حايف محمد، جومي الخططي الي اختبار التفكيرااتخدـ الباحثاف مقياس 
ييدؼ الى توفير اداة سياس صادسة وثابتة لدرااة ماتوع التفكير الخططي ( والذق ٕ٘ٓٓ

( موسفا ٖٖ( موسفا،  ٚٗلالعبي كرة القدـ في الثمث اليجومي مف الممعب، وتالؼ االختبار مف  
بار تقـو عمى اااس ( موسفا خططيا لمحاالت الثابتة اليجومية، وفكرة االختٗٔخططيا ىجوميا و 

تفكير وتصرؼ الالعب المياجـ الماتحوذ عمى الكرة كيؼ يالحظ الممعب جيدا  ليدرؾ موسؼ 
زمالئو والمنافايف، وعندئذ يفكر جيدا كيؼ يتصرؼ بالكرة، اما اف يجرق بيا بخطورة عمى مرمى 

وف موجود في الفريؽ المنافس، او يصوب عمى المرمى، او يمرر الكرة لزميؿ مف الطبيعي اف يك
موس  منااب وفي مكاف اناب مف جمي  زمالئو، وتتـ االجابة عمى مواسؼ االختبار مف خالؿ 

( درجة، اذ يقدـ لالعب موسفا ويطمب منو تحديد اجابتو ٗ-ٔاربعة بدائؿ تحمؿ اوزاف بيف  
دائؿ باختيار البديؿ االكثر اىمية  بالنابة لالعب المياجـ الماتحوذ عمى الكرة( مف بيف الب

االربعة، ويتـ تصحيح االختبار بوااطة مفتاح تصحيح بشكؿ عشوائي، حاب درجة البديؿ الذق 
يختاره الالعب في كؿ موسؼ، ونتيجة الختياره البديؿ االكثر أىمية، نجد اف درجة بدائؿ كؿ 
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 (ٛٛٔ( يبيف ذلؾ، وتكوف الدرجة الكمية العميا لالختبار ىي  ٔموسؼ تكوف عشوائية، والممحؽ  
 ( درجة.ٚٗدرجة، اما الدرجة الكمية الدنيا لالختبار فيي  

 التجربة األستطالعية:  3-5

. باجراء التجربة اساتطالعية بتأري   *( المااعد بمااعدة فريؽ العمؿساـ الباحثاف 
( ٖوسد تكوف مف كؿ الفرؽ الواس  عددىـ   ( العبا  ٕٔعمى عينة سواميا  ( ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٕٔ 

وذلؾ بشكؿ عشوائى مف مجتم  البحث لـ يدخموا ضمف لمتجربة الرئياية  العبا  ثـ اختيار
لمتعرؼ عمى مدع صالحية االختبار واساتمارة ومعرفة الوست الماتغرؽ والمشاكؿ والمعمومات 

 التي تواجو الباحثاف:

التأكد مف مدع وضوح  - مدع وضوح المواسؼ لالعبيف ودرجة ااتجابتيـ ليا. -
 تعميمات االختبار.

تشخيص المعوسات والامبيات التي سد  - االجابة عف التااؤالت واالاتفاارات. -
 .افتصادؼ الباحث

 -احتااب زمف االجابة والوست الذق ياتغرسو الالعب في االجابة عمى المقياس. -
 التعرؼ عمى كفاية فريؽ العمؿ

تبار، مواسؼ االخ وسد اظيرت نتيجة التجربة االاتطالعية عدـ وجود أق  موض حوؿ
 ( دسيقة.ٖٓدسيقة، وبمعدؿ   (ٖ٘-ٕ٘وسد بمع معدؿ الوست المحدد لالجابة عمى االختبار بيف  

 التجربة الرئيسية: 3-6

بعد أف حققت التجربة االاتطالعية أىدافيا وتمكػف الباحثػاف مػف التعػرؼ عمػى المعوسػات 
منتخبػػات حػػث مػػف العبػػي ية عمػػى عينػػة البرئياػػبػػإجراء التجربػػة ال افسػػاـ الباحثػػالتػػي سػػد تواجيػػو، 

 .(ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٕٙ-ٕٕ جامعات خالؿ اياـ 
                                                           

 -يتكوف فريؽ العمؿ المااعد مف الاادة: -*

التربية  اكوؿ-سطالب بكالوريو كيواف ابراىيـ/-ٕ. جامعة كويو-التربية الرياضية  اكوؿـ.د. نوزاد حايف دوريش/ -ٔ
 .جامعة كويو-التربية الرياضية  ؿاكو -طالب بكالوريوسئاوارة مامة/-ٗكوية  جامعة -الرياضية
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 الوسائل األحصائية: 3-7

تػػػػػػـ إجػػػػػػراء المعالجػػػػػػات اصحصػػػػػػائية المنااػػػػػػبة بااػػػػػػتخداـ البرنػػػػػػامج اصحصػػػػػػائي لمحزمػػػػػػة 
 وتـ حااب ما يمي:( SPSS اصحصائية لمعموـ االجتماعية الذق يرمز لو بالرمز 

حميػػػػػؿ تبػػػػػايف  ؼ( ، سيمػػػػػة اسػػػػػؿ فػػػػػرؽ معنػػػػػوق ت، االنحػػػػػراؼ المعيػػػػػارق، الواػػػػط الحاػػػػػابي
 L.S.D ،النابة المئوية.(، معمؿ االلتواء، المنواؿ، الوايط 

مػػف اجػػػؿ تفاػػػير نتػػائج البحػػػث وتحديػػػد ماػػتوع التفكيػػػر الخططػػػي لػػدع الالعبػػػيف وعبػػػر  
( ٘ٔ، ٕٚٓٓالعديػد مػف البحػػوث والدرااػات والتػي اعتمػػدت المػنيج الوصػفي كبحػػث  بػف لكحػػؿ، 

 لمعيار االتي:وتـ اعتماد ا

 % فاكثر( يكوف ماتوع التفكير الخططي مرتف  جدا .ٓٛ  -

 %( يكوف ماتوع التفكير الخططي مرتف .ٓٚ-%ٜ.ٜٚ  -

 %( يكوف ماتوع التفكير الخططي متواط.ٓٙ-%ٜ.ٜٙ  -

 %( يكوف ماتوع التفكير الخططي متدني.ٓ٘-%ٜ.ٜ٘  -

 ا .%( يكوف ماتوع التفكير الخططي متدني جدٓ٘ اسؿ مف  -

 عرض وتحميل النتائج ومناقشتها-4

عاارض وتحمياال النتااائج العبااي الجامعااات باختبااار التفكياار الخططااي فااي الثمااث  4-1
 الهجومي 

 (1) الجدول

المنوال والوسط الفرضي ومعامل االلتواء والوسيط واالوزان يبين االوساط الحاسابية واالنحرافات المعيارية و 
 التصرف الخططي الهجومي تباراخفي  اتلجامع النسبية والمستوى

 الفرق                

 
 كوٌه  ٌةسلٌمانال دٌنال صالح دهوك
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 المعالم االحصائٌة

 117.93 121.53 124.53 126.80 الوسط الحسابً

 5.39 5.42 9.42 11.13 االنحراف المعٌاري

 112 121 111 134 المنوال

 117.5 117.5 117.5 117.5 الوسط الفرضً

  1.040- 1.028- 1.277 0.042 االلتوا 

 112 121 124 130 الوسٌط

 %62.73 %64.64 %66.24 %67.44 االوزان النسبٌة

 متواط متواط متواط متواط المستوى

( أف االواطات الحاابية واالنحرافات المعيارية والمنواؿ والواط ٔيبيف مف الجدوؿ رسـ  
والماػػتويات لممواسػػؼ لػػدع العبػػي جامعػػات  دىػػوؾ  االوزان النسددبٌةالفرضػػي وااللتػػواء والواػػيط و

وصالح الديف والاػميمانية وكويػو( المشػاركيف فػي بطولػة جامعػات أسمػيـ كورداػتاف لكػرة القػدـ، اذا 
( وىي سيـ تفوؽ عمى سيمة الواػط الفرضػي ٖٜ.ٚٔٔ-ٓٛ.ٕٙٔترواحت الواط الحاابي بينيـ  

   ولقػػػد حصػػػؿ ٗٗ.ٚٙ-ٖٚ.ٕٙف الناػػػبية  (، اذا ترواحػػػت االوزا٘.ٚٔٔ( لالختبػػػار والبالغػػػة )
%(  ٗٗ.ٚٙ( والناػػػبة المئويػػػة  ٓٛ.ٕٙٔجامعػػػة دىػػػوؾ عمػػػى أعمػػػى الواػػػط حاػػػابي اذا بمغػػػت  
( باف جمي  الفرؽ في الماػتوع متواػط ٔوبماتوع تفكير ىجومي متواط. ويالحظ مف الجدوؿ  

ى وجػػود ماػػتوع وىػػذا يعنػػي تقػػارب الفػػرؽ مػػف الػػبعض وال يوجػػد فػػرؽ وااػػ  بيػػنيـ وكػػذلؾ يػػدؿ عمػػ
 خططي ىجومي ايجابي لدع العبي منتخبات الجامعات اسميـ كورداتاف.

                                                           
( ٌعد االلتوا  طبٌعاً واالختبار ات مالئمة للعٌنة اذا وقع معامل االلتوا  بٌن ) 1) ،ً1120، )االطرقج ،

204-206)  
( الوسط الفرضً لالختبار: االختبار ٌتكون من )موقف، تكون االجابة علٌه على وفق مقٌاس رباعً 42 )
عدد البدائل )عالوى، ÷ عدد الفقرات )المواقف( ×لوسط الفرضً=مجموع البدائل(، وبما ان ا4،3،2،1)

1112 ،146 ) 
 درجة.  112.5=  4÷  42×  1+2+3+4الوسط الفرضً= 
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عرض وتحميل النتائج تحميل التباين العباي الجامعاات باختباار التفكيار الخططاي  4-2
 في الثمث الهجومي ومناقشتها 

 (2) الجدول

, السميمانية, كويه( بكرة القدم في نتائج تحميل التباين بين الالعبين الفرق جامعات )دهوك, صالح الدينيبين 
 الخططي الهجومياختبار التفكير 

 

 اختبار
 مصدر التباٌن

درجات 
 الحرٌة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قٌمة )ف( 
 المحسوبة

قٌمة 
 االحتمالٌة

 النتٌجة

 التفكٌرالخططً

فً الثلث 

 الهجومً

بٌن 

 المجموعات
3 663.80 221.26 

 

3.290 

 

0.027 

 

 دالة

خل دا

 المجموعات
56 3766.80 67.26 

  4430.60 51 المجموع الكلً

( وىػػػي دالػػػة عنػػػد ناػػػبة ٜٕٓ.ٖ( أف سيمػػػة  ؼ( المحاػػػوبة بمغػػػت  ٕيبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ  
(، وىػػذا يػػدؿ عمػى وجػػود فػػروؽ معنويػػة بػيف العبػػي منتخبػػات الجامعػػات ٕٚٓ.ٓاحتماليػة الخطػػأ  

 ي الثمث اليجومي مف ممعب بكرة القدـ.اسميـ كورداتاف باختبار التفكير الخططي ف

والميارية لدع الالعبيف حيث يشغؿ  الخططية الواجبات ويعزو الباحثاف وجود الفروؽ الى اختالؼ
كؿ العب مركز معيف داخؿ ميداف المعب وىذا يؤدق الى االختالؼ الواجبات الالعبيف في تمؾ 

الواط  العبي تختمؼ عف واجبات فعيفالمختمفة، فنالحظ باف واجبات الالعبيف المدا المراكز
، فمكؿ  تختمؼ العب كؿ وواجبات عمية اداءه، يترتب معيف خططي مركزه واجب العب في واليجـو

مركزه وىذا يؤدق الى االختالؼ الفرؽ في واائؿ تنفيذ خطط المعب وذلؾ حاب  باختالؼ
داخؿ ميداف المعب امكانات الالعبيف وبصورة عامة يؤدق الى االختالؼ تطبيؽ خطط المعب 

 بالتخصصات عمى االىتماـ سائـ القدـ الحديث لكرة المنيج مف سبؿ الفرؽ، ويشير كونزا الى "اف

 الفريؽ اال اف الواجبات في اختالفات وجود العمؿ، وم  في الترابط مجاؿ واتااع لالعبيف، الفردية

 الفصؿ في تعديالت يجادبا اليجـو وفي في الدفاع متمااكة واحدة كوحدة دائما يعمؿ اف يجب

وىذا ما اكده كؿ مف  (ٖٖٔ-ٕٖٔ، ٜٔٛٔالفريؽ"  كونزا،  افراد مراكز العماؿ والتقايـ الخططي
 توضيح م  المعب اير نظاـ في فاعمية لو الفريؽ كااموب لمعب والحياني( "لعب المراكز  الخشاب
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كؿ مركز"  في بو يقـو الذق والواجب حركتو اثناء بيا الالعب اف يمعب المحتمؿ مف التي المراكز
 سدرات اف فيو الشؾ (، وكذلؾ يذكر  مختار( باف "ومماٖٙٓ، ٜٜٜٔوالحياني،   الخشاب

 اخر العب ياتطي  ال سد موسؼ بنجاح في العب يؤديو اف وما الالعبيف ياتطي  مختمفة، الالعبيف

 يحقؽ اف "يجب في انو (، وكذلؾ يؤكد  حماد(ٕٜٕ، ٜٜٛٔالموسؼ"  مختار،  نفس في تاديتو

والميارية  البدنية الجوانب كافة في ومجموعاتيا خطوط المعب في االتزاف عنصر التشكيؿ
دفاعيا"  اـ ىجوميا ذلؾ كاف اواء خططيا المميزة الفريؽ التشكيؿ عناصر ياتخدـ واف والخططية،
 (.ٕٗٗ، ٜٜٚٔ حماد، 

 
 

قااال فااارق معنوياااة عااارض وتحميااال النتاااائج مقارناااة االوسااااط الحساااابية بقيماااة ا 4-3
(L.S.D)  الخططااي بااين الفاارق )دهااوك, صااالح الاادين, السااميمانية, كويااه( باختبااار التفكياار

 ومناقشتها  الهجومي

 (3) الجدول

بين الفرق )دهوك, صالح الدين, السميمانية,  (L.S.Dبقيمة اقل فرق معنوي )الوساط الحسابية مقارنة ا يبين
 الخططي الهجوميكويه( باختبار التفكير 

 كوٌه  ٌةسلٌمانال دٌنال صالح دهو  الفرق

 
االوساط 

 الحسابٌة
126.80 124.53 121.53 117.93 

 *8.8668 5.266 2.266 - 126.80 دهو 

 *6.600 3.000 - - 124.53 دٌنال صالح

 3.600 - - - 121.53 ٌةسلٌمانال

 - - - - 117.93 كوٌه

 (.6.011تساوي ) (L.S.Dقل فرق معنوٌة )(، وقٌمة ا0.05) ≥*معنوية عند ماتوع           

  (ٕٖٔ، ٜٜٜٔ التكريتي والعبيدق، 
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( بيف العبي منتخبات ٘ٓ.ٓ  ≥معنوية  ماتوع عند معنوق الفرؽ ( افٖالجدوؿ   مف يتبيف
( وىو اكبر مف سيمة اسؿ فرؽ ٛٙٙٛ.ٛ دىوؾ وكويو(، اذ بمع الفرؽ بيف االوااط الحاابية  

 ( ولصالح العبي دىوؾ.ٜٔٓ.ٙ( والبالغة  L.S.Dمعنوية  

 ≥معنوية  ماتوع وعند مقارنة بيف العبي منتخبات  صالح الديف وكوية( كاف الفرؽ معنوية عند
( وىو اكبر مف سيمة اسؿ فرؽ معنوية ٓٓٙ.ٙ( اذ بمع الفرؽ بيف االوااط الحاابية  ٘ٓ.ٓ 
 L.S.D  ولصالح العبي صالح الديف.ٜٔٓ.ٙ( والبالغة ) 

 ماتوع العبي منتخبات  دىوؾ وصالح الديف( كاف الفرؽ  ير معنوية عند وعند مقارنة بيف

( وىو اسؿ مف سيمة اسؿ فرؽ ٕٙٙ.ٕ( اذ بمع الفرؽ بيف االوااط الحاابية  ٘ٓ.ٓ  ≥معنوية 
 (.ٜٔٓ.ٙ( والبالغة  L.S.Dمعنوية  

معنوية  اتوعم وعند مقارنة بيف العبي منتخبات  دىوؾ واالاميمانية( كاف الفرؽ  ير معنوية عند
( وىو اسؿ مف سيمة اسؿ فرؽ معنوية ٕٙٙ.٘( اذ بمع الفرؽ بيف االوااط الحاابية  ٘ٓ.ٓ  ≥
 L.S.D  والبالغة )ٙ.ٜٓٔ.) 

معنوية  ماتوع وعند مقارنة بيف العبي منتخبات  االاميمانية وكوية( كاف الفرؽ  ير معنوية عند
( وىو اسؿ مف سيمة اسؿ فرؽ معنوية ٓٓٙ.ٖ( اذ بمع الفرؽ بيف االوااط الحاابية  ٘ٓ.ٓ  ≥
 L.S.D  والبالغة )ٙ.ٜٓٔ.) 

ويػرع الباحثػاف أف كثيػر مػػف المػدربيف يمجئػوف الػى اساػػموب الػدفاعي لتقميػؿ حػدة اليجػػـو 
لمخصػػـ محػػاوال سػػدر االمكػػاف ااػػتغالؿ اليفػػوات المرتكبػػة فػػي خػػط اليجػػـو لتحويميػػا ليجػػـو مضػػاد 

 يعمػؿ مػا جية واعتمادىػا وتػدريب العبيػو عمػى ذلػؾ، "وىػذاممػا يػدربوف العبػييـ عمػى ىػذه الاػترات

 والقػدرات االمكانػات عمػى معتمػديف خاصػة بصػورة اليجػوـ عامػة، والعبػو بصورة الفريؽ العبو عميو

  طبيػؿ،" االرادية الصفات وثبات الخططي التفكير االمة م  والجماعية لالعبيف الفردية والميارات

ٕٓٓ٘ ،ٜٔ.) 

ؾ الى اعتماد المدربيف عمػى الميػارات الفرديػة وبػرامج اصعػداد البػدني ويعرز الباحثاف كذل
أكثػػػر مػػػف بػػػرامج اصعػػػداد التكتيكػػػي، وكػػػذلؾ سمػػػة إحضػػػاع الالعبػػػيف إلػػػى التػػػدريبات العقميػػػة التػػػي 
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تتضػػمف الاػػرع فػػي اكتاػػاب الميػػارات والخطػػط ودسػػة التطبيػػؽ واصدراؾ واالنتبػػاه والتػػذكر والتركيػػز 
التػػػػي تاػػػػاعد عمػػػػى تنميػػػػة التفكيػػػػر لػػػػدييـ وتقػػػػوع الجانػػػػب التكتيكػػػػي عنػػػػد فػػػػي المواسػػػػؼ المختمفػػػػة 

الالعبػػيف. كمػػا أف بعػػض المػػدربيف اليمتمكػػوف القػػدرة العمميػػة عمػػى تطػػوير التقكيػػر التكتيكػػي لػػدع 
الالعبػػيف لضػػعؼ إمكانيػػاتيـ ولػػيس لػػدييـ خبػػرة ومتابعػػة لمػػا الفػػرؽ المتطػػورة عمػػى ماػػتوع العػػالـ 

 لـ. العربي أو عمى ماتوع العا

 خططي جيػد وتصرؼ تفكير بماتوع اليجوـ العبو تميز الى يعود الفرؽ اف الباحثاف ويرع

 عمػى مختمػؼ وتػدريبيـ واعػدادىـ الممعػب، مػف اليجػومي الثمػث بمنطقػة لمعػب لتخصصػيـ نتيجػة

 عػف فضػال الممعب، مف الميـ المركز ىذا يتطمبيا التي والنفاية والخططية البدنية والميارية النواحي

 مرمػى باتجػاه منطقػة الػدفاع فػي لمتو ػؿ اليجوميػة الاػاحة ثمػث في المراكز تبادؿ عمى الكبيرة درتيـس

 عػدد اكبػر وتاػجيؿ مرمػى المنػافس الػى الوصوؿ اليجوـ مركز العبي اىداؼ اىـ مف واف المنافس،

 االىداؼ. مف

 جـ مػفالميػا الفريػؽ لصػالح وااػتثمارىا الفرص خمؽ ىو اليجوـ خطط مف االااس واليدؼ

 عمػى اف يعمػؿ الفريػؽ عمػى ويتحػتـ بالمبػاراة، الفػوز وبالتػالي المنػافس، مرمػى فػي اصػابة احػراز اجؿ

 المداف . الفريؽ عمى ذلؾ لخطورة اخرع مرة المنطقة ىذه في الكرة فقداف عدـ

وتعتبر ىذه النتيجة منطقية بالنابة لالعبػيف فػرؽ الجامعػات وذلػؾ باػبب الماػتوع العػالـ 
القػػػدـ، واف العبػػػي كػػػرة القػػػدـ يجػػػب أف تتػػػوفر فيػػػو القػػػدرة عمػػػى اصلمػػػاـ بقواعػػػد المعبػػػة لمعبػػػة كػػػرة 

وخططيا وطرؽ المعب، وىذه ابعػاد تتطمػب سػدرات عقميػة متعػددة االنتبػاه وادراؾ والتصػور والػذكاء 
والتذكير، فحفظ الخطط والقدرة عمى تنفيذىا بما يتضنو ذلؾ مف سدرة عمى التصرؼ واالبتكار في 

(، ٕٗ، ٕٙٓٓاف يتطمب مف الالعبيف ااتخدـ سدراتيـ العقمية بفعالية وحنكة وجدية  حاف، اسحي
ولكػػف التػػدريبات التػػي تجػػرق لالعبػػيف ال تػػتالءـ وتتواسػػؼ مػػ  ىػػذه اسمػػور وال ترسػػي إلػػى الماػػتوع 
المطموب مف الالعبيف حتى المطموب مف الالعبيف حتى ياتطيعوا تحقيؽ انجػازات كبػرع، وكػوف 

ال  ف مدرب كػرة سػدـ ومػف احتكاكػو بالمػدربيف وفػرؽ كػرة الحػظ أف معظػـ المػدربيف المحمػيفالباحثا
يمتمكػػوف القػػدرة عمػػى تطػػوير التفكيػػر التكتيكػػي لضػػعؼ امكانيػػاتيـ ولػػيس لػػدييـ المػػاـ و متابعػػة و 
اعداد الالعب و ىذه في اعداد العبيـ مػف الناحيػة التكتيكيػة واف معظميػـ يركػزوف عمػى الجانػب 
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و الميارق. ويعود الابب أيضا الى عدـ انتظاـ الالعبيف بفترات االعداد لممواـ الرياضي  البدني
 والمنافاات وىذا يتعارض م  المدة الزمنية التي يتطمبيا االعداد الخططي. 

كمػػا يعػػزو الباحثػػاف الاػػبب أيضػػا أف بعػػض العوامػػؿ النفاػػية سػػد تاػػيـ فػػي تػػدني ماػػتوع 
الف المػدربيف واالداريػيف والجميػور يعتمػد عمػييـ بالدرجػة اآلولػى  التفكير لدع االعبػيف الميػاجميف

يػػدف  الالعػػب نحػػو ضػػغط نفاػػي كبيػػر ممػػا يجعمػػو مشوشػػا وىػػذا يتنػػاسض مػػ  التفكيػػر الخططػػي 
باالضػػػافة الػػػى المامػػػو بالمعرفػػػة الفنيػػػة والخططيػػػة لمعبػػػة كػػػرة القػػػدـ و كيفيػػػة التفاعػػػؿ معيػػػا ويػػػرع 

ي الػدسيؽ والاػري  احػػدأ أىػـ سػدرات العبػي خػط اليجػـو المميػػزيف الباحثػاف اف اتخػاذ القػرار التكتيكػ
فػػػي الماػػػتويات الرياصػػػية العاليػػػة. ويحػػػدث ذلػػػؾ نتيجػػػة لمتحميػػػؿ الفػػػورق والػػػذكي فػػػي الػػػدفاع عػػػف 
 المرماه و ىذا القدرة  البا ما تااعد العبي خط الدفاع في ا مب اسحياف عف التمايز في اسداء. 

(  والتػػي أظيػػػرت ٕٚٓٓقػػة مػػػ  نتػػائج درااػػة  بػػف لكحػػؿ، وسػػد جػػاءت نتػػائج الدرااػػة متف
انخفػػاض ماػػتوع التفكيػػر التكتيكػػي عنػػد الالعبػػيف الناشػػئيف فػػي الجزائػػر، كمػػا اتفقػػت الدرااػػة مػػ  

 ( والتي أظيرت ضعؼ وبطء في والتصرؼ التكتيكي. ٖٕٓٓنتائج درااة م  نتائج درااة  اعد، 

 ات والتوصيات:نتاجاالات -٘

 ت:انتاجاالات ٔ-٘
 :ومناسشتيا ياتنتج الباحثاف مايمي  وء أىداؼ الدرااة وعرض نتائجياضفي  

  يغمػب عمػػى الالعبػػيف ااػػتخداـ العمميػػات العقميػػة الواػػطى أثنػػاء منافاػػات بطولػػة جامعػػات
 االسميـ كورداتاف بركة القدـ.

  ال تمعب مواسؼ المعب اليجومية و حاالت الثابتة دور في ماتوع التفكير االخططي لدع
 لالعبي جامعات اسميـ كورداتاف بكرة القدـ.

  اف ماػػػتوع التفكيػػػر الخططػػػي لػػػدع العبػػػي جامعػػػات االسمػػػيـ كورداػػػتاف لكػػػرة القػػػدـ جػػػاء
 %(.ٕ٘.ٜٙمتواطا  حيث حصؿ عمى النابة المئوية  

 التوصيػػات: ٕ-٘

ات يوصػػي نتاجفػػي حػػدود إجػػراءات البحػػث وانطالسػػا  مػػف أىػػـ مػػا توصػػؿ إليػػو مػػف االاػػت 
 بما يمي: افالباحث
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ضرورة تطوير وتحايف ماتوع العمميات العقمية كأحد متطمبات اسداء الفعاؿ لالعبيف أثناء   
 منافاات بطولة جامعات كورداتاف عف طريؽ زيادة اىتماـ مدربى كرة القدـ باالعداد الخططي.

 اذ تنمية النزعة اليجومية عند الالعبيف لممااعدة في ابتكار الحموؿ وحاف التصرؼ واتخػ
القرارات الاريعة والناجحة لممواسؼ اليجومية المختمفة لضماف تحقيؽ الفوز فػي منافاػات 

 كرة القدـ.

   ضػػػرورة اىتمػػػاـ مػػػدربي كػػػرة القػػػدـ فػػػي جامعػػػات كورداػػػتاف باالعػػػداد الخططػػػي والعقمػػػي
لالعبيف مف اجؿ تطوير ماتوع التفكير الخططي لدع الالعبيف لموصوؿ الى الماتويات 

 ميا.الرياضية الع

  اف الماػػتوع المتواػػط فػػي التفكيػػر الخططػػي لالعبػػيف يتوجػػب االىتمػػاـ بمػػدرب كػػرة القػػدـ
بعقػػد دورات تدريبيػػة متخصصػػة تبػػيف أىميػػة التفكيػػر الخططػػي والوصػػوؿ الػػى الماػػتويات 

 العميا.

   امكانيػػػة ااػػػتخداـ مقيػػػاس التصػػػرؼ الخططػػػي  المواسػػػؼ الخططيػػػة اليجوميػػػة(و المواسؼ
لثابتػػػة( مػػػف سبػػػؿ مػػػدربي كػػػرة القػػػدـ لمعرفػػػة درجػػػات وماػػػتويات الخططيػػػة فػػػي الحػػػاالت ا

 العبييـ الخططية.

  اجػػػػراء درااػػػػات مشػػػػابو عمػػػػى العػػػػاب أخػػػػرع جماعيػػػػة أو فرديػػػػة لمعرفػػػػة ماػػػػتوع التفكيػػػػر
 التكتيكي لدع الالعبيف جامعات كورداتاف عمى ىذه اآللعاب.   

 المصادر العربية

  (. ٕٚٓٓ:  اصاكندرية، دار الوفاء، ٔ، طلقدـا كرة في والواط الدفاعاهلل   زىراف عبد  -
بناء اختبار التفكير الخططي في الثمث اليجومي وعالستو بالذكاء لالعبي  عمي حايف محمد  -

 (.ٕ٘ٓٓ:  راالة ماجاتير، كمية التربية الرياضية، جامعة الموصؿ، الدرجة الممتازة بكرة القدـ

دار الكتاب الجامعي،  : دبي،ٔ، طراتيجياتياطرائؽ التدريس واات  محمد محمود الحيمة  -
ٕٓٓٔ.) 

محمود اعد  التفكير الخططي وعالستو بواائؿ تنفيذ خطط المعب اليجومية لالعبي كرة القدـ:  -
 (.ٖٕٓٓ راالة ماجاتير، كمية التربية الرياضية، جامعة القاىرة، 

، دار الفكر   القاىرة : القدـ الجديد االعداد الميارق والخططي لالعب كرةد  امفتي ابراىيـ حم -
 . (ٜٜٗٔالعربي، 
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مواوعة التعمـ والتدريب في كرة القدـ  البرامج التدريبية المخططة لفريؽ   مفتي ابراىيـ حماد  -
 .(ٜٜٚٔمركز الكتاب لمطباعة والنشر،  ،القاىرة:   ٔ، جٔ، طكرة القدـ(

دار الفكر ، القاىرة:  سيادة–يؽتطب–التدريب الرياضي الحديث تخطيط  مفتي ابراىيـ حماد -
 .(ٜٜٛٔالعربي لمطباعة والنشر، 

 اسداء الحركي عمى وتأثيره القدـ كرة منافاات مبتدئي لدع الخططي التصور بناء ممدوح حاف  -

التربية البدنية الرياضية،  لعمـو التاا  الدولي العممي الخططي، المؤتمر التفكير اليجومي وماتوع
 .ٕٙٓٓدرية، ، جامعة اصاكنٖج 

منصور بف لكحؿ  درااة تحميمية لمتصرؼ الخططي اليجومي لدع العبي كرة القدـ مف   -
 التربية( ٜٗ  زائر:  المجمة العممية لمتربية الرياضية، العددج( انة في دولة الٛٔالى ٙٔاف 

 (.ٕٚٓٓحموف، مصر،  ام ج الرياضية،

 (.2008، الينابي  دار ،دمشؽ:  ٔ، طالقدـ ةبكر  التكتيكي والعمؿ المدرب  موفؽ مجيد المولى  -

:  بغداد، دار الحكمة لمطباعة والنشر،  طرائؽ البحث العممي ومناىجووجيو محجوب    -
ٜٜٖٔ.) 

 المصادر االجنبية

-Gagajewa , G.M : Takkisches Denken in Sport , TPKK , Berlin. 1981 . 
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 بسم هللا انرحمن انرحيم

 (1انمهحك )

 اخلططي اهلجومي )املواقف اخلططيت اهلجوميت ( يف الثلث اهلجومي من ملعب كرة القدم التفكري مقياس 

 المحترم ……………………………………………. عزيزي الالعب 

من ممعب كرة  () )المواقف الخططية( في الثمث الهجومي () الخططي التفكير بين يديك مقياس بعد التحية:
, ولكل موقف اربعة بدائل كمها صحيحة ولكنها تختمف في درجة أهميتها, يرجى انالقدم والتي اعدها الباحث

اختيار البديل االكثر اهمية بالنسبة لمالعب المهاجم المستحوذ عمى الكرة, وبالنسبة لالعب اإلسناد المهاجم 
 ( داخل مربع البديل الذي يدل عمى ذلك. √وذلك بوضع عالمة  ) 

جميع مواقف المقياس بكل دقة وامانة, عمما ان  : يرجى االجابة عمىمالحظة 
 االجابة تكون عمى المقياس نفسه.

 

 الرموز المستخدمة فً المواقف تمثل :

 العب مهاجم مع الكرة .               

 العب مهاجم بدون كرة .               

 العب مهاجم فً حالة االسناد .               

 مدافع .العب                

 العبً الجدار .               

 حركة الالعب المهاجم مع الكرة  .               

 حركة الالعب المهاجم بدون كرة .               

 تهدٌف ( . –حركة الكرة االرضٌة )مناولة                

 تهدٌف ( .  –حركة الكرة العالٌة )مناولة                

 مربع البدائل .               

 ض ح م       ضربة حرة مباشرة .

 ض ح غ م    ضربة حرة غٌر مباشرة .
                                                           

 )الخططي : التصرف في اثناء المنافسة لمقابمة الظروف الفعمية الحادثة ويبرز دور الخبرة في تنفيذها. لتفكيريقصد با 

 )وهي المنطقة الخطرة عمى دفاع الفريق المنافسهجومي : هي منطقة هجوم الفريقال ثمث الممعب ,. 

 

 

 مثـال :
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 (2امللحق )

 يبني مفتاح التصحيخ الختبار التفكري اخلططي اهلجومي )املواقف اخلططيت اهلجوميت(

 د ج ب أ رسـ الموسؼ د ج ب أ رسـ الموسؼ
ٔ 1 2 3 4 ٕ٘ 1 4 3 2 
ٕ 2 1 4 3 ٕٙ 2 4 1 3 
ٖ 4 3 2 1 ٕٚ 2 1 4 3 
ٗ 1 3 4 2 ٕٛ 1 2 3 4 
٘ 3 2 4 1 ٕٜ 4 1 2 3 
ٙ 3 4 2 1 ٖٓ 1 4 2 3 
ٚ 1 2 4 3 ٖٔ 3 4 1 2 
ٛ 3 2 4 1 ٖٕ 4 2 3 1 
ٜ 3 1 4 2 ٖٖ 4 3 2 1 
ٔٓ 3 2 4 1 ٖٗ 3 4 1 2 
ٔٔ 1 4 3 2 ٖ٘ 4 3 1 2 
ٕٔ 4 2 3 1 ٖٙ 3 2 4 1 
ٖٔ 4 2 1 3 ٖٚ 3 1 2 4 
ٔٗ 4 2 1 3 ٖٛ 3 4 1 2 
ٔ٘ 2 4 3 1 ٖٜ 4 3 1 2 
ٔٙ 1 2 4 3 ٗٓ 2 3 4 1 
ٔٚ 3 4 2 1 ٗٔ 4 3 1 2 
ٔٛ 1 3 2 4 ٕٗ 2 4 3 1 
ٜٔ 3 4 1 2 ٖٗ 1 3 4 2 
ٕٓ 3 2 1 4 ٗٗ 4 2 3 1 
ٕٔ 2 4 3 1 ٗ٘ 3 1 2 4 
ٕٕ 2 1 4 3 ٗٙ 3 2 4 1 
ٕٖ 1 4 3 2 ٗٚ 1 4 3 2 
ٕٗ 3 2 4 1      
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 الملخص

 فً تعلم مهارة اإلرسال من االسفل بالكرة الطائرة تعلم التعاونًاثر استراتٌجٌة ال

 م.م شلٌر حسٌن عبد الكرٌم

d.shlerhussien1@gmail.com 

فدً تعلدم مهدارة اإلرسدال  التعداونً الدتعلمى اثدر اسدتراتٌجٌة ٌهدف البحث الدى التعدرف علد      

ف عن افضدل مجموعدة لتحقٌدق الدتعلم وتتحددد مشدكلة البحدث الدى اٌجداد بالكرة الطائرة ، والكش

بدائل تعلٌمٌة من خالل استخدام اسالٌب واستراتٌجٌات تدرٌسٌة حدٌثة لتحقٌق االهداف فً البٌئة 

( طالب عشوائٌا من صف سابع مرحلدة االساسدٌة 30التعلٌمٌة للعملٌة التدرٌسٌة . اذ تم اختٌار )

( سدنة والمنتظمدٌن فدً مدرسدة بنكدرد االساسدٌة 14-12عدل اعمدارهم ))اول متوسط( ، وكان م

مددن  ( م ، وتددم اختبددارهم فددً مهددارة اإلرسددال2014-2013فددً قضددا  كددالر للعددام الدراسددً )

بددالكرة الطددائرة ، اذ قسددمت العٌنددة الددى مجمددوعتٌن ، كانددت االولددى تجرٌبٌددة تسددتخدم  االسددفل

 ة وتستخدم اسلوب التقلٌدي المتبع )األمري( .والثانٌة ضابط التعاونً التعلماستراتٌجٌة 

وأظهرت نتدائي البحدث فروقدا معنوٌدا بدٌن االختبدارات القبلٌدة والبعدٌدة ولصدالا االختبدارات     

وللمجمدوعتٌن ، ولكدن لدم تظهدر لددٌنا فدروق معنوٌدة بدٌن المجمدوعتٌن  ةفً تعلدم المهدار البعدٌة

 .المهارة فً اختبار  ة والضابطةالتجرٌبٌ

واألسدلوب التقلٌددي  التعاونً التعلموأوصت الباحثة التؤكٌد على استخدام كل من استراتٌجٌة     

بالكرة الطائرة ، واقترحدت الباحثدة  من االسفل اإلرسالة فً تعلم الطالب مهار المتبع )األمري(

 بإجرا  دراسات فً انواع اخرى من االستراتٌجٌات واألسالٌب التدرٌسٌة الحدٌثدة وعلدى العداب

 فردٌة وجماعٌة 

ABSTRACT 

) Effect of cooperative learning strategy to learn the skill of the 

transmission from the bottom Volleyball ) 

Shler hussien Abd AL Karim 

      The research aims to identify the impact of cooperative learning 

strategy in learning transmission volleyball skill, and disclosure of the 

best set for the achievement of learning and research problem is 
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determined to find educational alternatives through the use of modern 

teaching methods and strategies to achieve the goals in the educational 

environment of the teaching process. As it has been selected (30) student 

at random from the seventh row of the main stage (the first average), and 

the average age (12-14 years) attending Elementary School in the district 

of Kalar Pennekrd for the academic year (2013-2014 m), were tested in 

the transmission of skill lower volleyball, as the sample was divided into 

two groups, the first trial was used cooperative learning strategy and the 

second officer used the traditional practice style (Prince)2 

     The results showed significant differences between tribal and 

dimensional tests and in favor of a posteriori tests to learn the skill and 

the two groups, but we have significant differences between the 

experimental and control groups did not appear in the skill test2 

     The researcher recommended an emphasis on the use of both 

traditional and collaborative learning method applied strategy (Prince) in 

student learning transmissions from the bottom plane of the ball skill, and 

suggested the researcher conducting studies in other types of strategies 

and methods of teaching modern and individual and group games2 

 التعرٌف بالبحث : -1

 مقدمة البحث وأهمٌته : 1-1

العملٌددة التربوٌددة التعلٌمٌددة فددً مجددال التربٌددة الرٌاضددٌة تحتدداج بددٌن حددٌن وآخددر الددى بعددض      

لتشدخٌص لمعرفدة المسداو  ومحاسدن اسدتخدام السدبل والوسدائل الخاصدة االجرا ات التحلٌلٌة وا

بالعملٌة التعلٌمٌة واالنطالق نحو وضدع اسدتراتٌجٌات مثلدى للدرض تقوٌمهدا وتعزٌدز اٌجابٌاتهدا 

 ومعالجة سلبٌاتها وإٌجاد بدائل تعلٌمٌة للطرائق واألسالٌب والوسائل المستخدمة .
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لقدرن العشدرٌن وبداٌدة القدرن الحدادي والعشدرٌن اذ اصدبا فقد حدثت نقلدة نوعٌدة فدً نهاٌدة ا    

المتعلم هو محور العملٌة التعلٌمٌة بدال من المادة الدراسٌة ، وهذا بدور  ٌتطلب محاولة اكتشاف 

 . 1استراتٌجٌات مناسبة لحدوث التعلم والوصول بالمتعلم الى افضل تعلم ممكن

إسسات التربوٌة الحالٌة ، ما زال ٌعتمد على طرق االتجا  التربوي السائد فً العدٌد من المف    

التلقٌن والتعلٌم التقلٌدٌة ، التً تقلدل مدن شدؤن الطالدب ، وتصدنع منده متعلمداً إتكالٌداً سدلبٌاً ، وقدد 

تددوافر مهددارات العمددل  ذا،  2ٌددإدي هددذا ، إلددى كبددت مواهبدده ، وإطفددا  الشددعلة اإلبداعٌددة لدٌدده 

التفاعددل االٌجددابً بددٌن أفددراد المجموعددة الواحدددة فددً  التعدداونً واالجتمدداعً ضددروري مددن اجددل

مع مراعاة الفروقدات الفردٌدة بدٌن  تدرٌس المادة التعلٌمٌة ومساعدة أفراد المجموعة على تعلمها

 .   3الطلبة 

ومن هنا ارتؤت الباحثة على دراسة إستراتٌجٌة التعلم التعاونً واستخدامها فً تعلم مهارة    

لكرة الطائرة من أجل الوقوف على التطورات المستقبلٌة لالتجاهات االرسال من االسفل با

الحدٌثة للتعلم لتكون أكثر مالئمة من األسالٌب والطرائق المستخدمة حالٌاً فً مدارسنا للوصول 

بالطلبة إلى أعلى المستوٌات ، لكون لعبة الكرة الطائرة من االلعاب الجماعٌة التً ٌحتاج 

لتفاعل فٌما بٌنهم للفوز بالمباراة ، كما وإنها تدخل ضمن المناهي العبٌها الى التعاون وا

لذا نجد من الضروري استخدام استراتٌجٌات تدرٌسٌة مختلفة فً البٌئة  الدراسٌة فً مدارسنا ،

 التعلٌمٌة لتحقٌق افضل تعلم للمهارات االساسٌة بالكرة الطائرة .

 مشكلة البحث : 1-2

لتعلٌمٌددة إلددى تحسددٌن طرائددق التدددرٌس التقلٌدٌددة وزٌددادة التفاعددل ٌسددعى القددائمون بالعملٌددة ا   

اإلٌجابً بٌن المدرس والطالب ، وتمشٌاً مع االتجاهات التربوٌة الحدٌثة وانطالقاً من التوصٌات 

التدً تددعو إلدى التجدٌدد فدً الطرائددق والوسدائل واألسدالٌب  المسدتخدمة ، تدؤتً الدراسدة الحالٌددة 

إن المفهدوم الخداص لطرٌقدة التددرٌس ٌعندً اعتمداد  »، اذ  ٌس حدٌثدةلتجرٌب إستراتٌجٌات تدر

ربمدا تعمدل علدى  4« إستراتٌجٌة معٌنة إلنجاز موقدف تعلٌمدً معدٌن ضدمن مدادة دراسدٌة معٌندة

                                                           
االمارات العربٌة المتحدة ، دار الكتاب  -)العٌن 3، ط :  طرائق التدرٌس واستراتٌجٌاته( محمد محمود الحٌلة ؛  1

 . 26( ص 2003الجامعً ، 
 تعلم النشط ./ ال Googleشبكة المعلومات الدولٌة )االنترنٌت( / (  2

3
 2 143( ص 1221: )ػًبٌ, دار انًٛسزح نهُشز, 1, طانززثٛخ انًُٓٛخ ٔأسبنٛت رذرٚسٓبيحًذ يحًٕد انحٛهخ؛ (  
، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،  أساسٌات فً طرائق التدرٌس العامة( داود ماهر محمد ، مجٌد مهدي محمد :  4

 . 42، ص  1111
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إثددرا  عملٌددة الددتعلم وتطورهددا ، فالمدددرس لددم ٌعددد ٌمثددل السددلطة العلٌددا التددً تقددرر كددل شددً  ، 

 فً التعلٌم ٌنحصر دور  فً إتباع األوامر فقط .والطالب لم ٌعد ٌمثل الجانب السلبً 

إحدددى األلعدداب الرٌاضددٌة الجماعٌددة التددً تتطلددب مقومددات وأسددس  طددائرةكددرة الالتعددد لعبددة      

، ة جٌددة متعددة حصٌلتها النهائٌة تتبلور من خدالل تعداون أعضدا  الفرٌدق الواحدد إلحدراز نتٌجد

أجددى وانفدع فدً الدتعلم جٌة الدتعلم التعداونً اسدتخدام اسدتراتٌ من الضروري ةالباحث ترىوعلٌه 

تتضددمن علددى مجموعددة مهددارات ساسددٌة وان اللعبددة لمراحددل عمرٌددة مختلفددة ومنهددا المرحلددة اال

وهددذا مددا ٌفتقددد الٌدده االسددلوب وتفهددم الطددالب فٌمددا بٌددنهم عنددد تعلمهددا  تعدداونتحتدداج الددى  أساسددٌة

 .المتبع )األمري(  لتقلٌدي

 عدم او قلة استخدام استراتٌجٌات تدرٌسٌة فً العملٌة التعلٌمٌةفً  نا تكمن مشكلة البحثمن ه    

 مدارسنا وهنا  تركٌز على اتباع استخدام االسلوب التقلٌدي المتبع )األمري( . فً

 هدف البحث : 1-3

بدالكرة  مدن االسدفل فً تعلم مهارة اإلرسال التعاونً التعلمى اثر استراتٌجٌة التعرف عل .1

 .الطائرة

 البحث : فرضٌتً 1-4

هنالدد  فددروق ذات داللددة احصددائٌة بددٌن نتددائي االختبددارٌن القبلٌددة والبعدٌددة لمجمددوعتً  .1

 بالكرة الطائرة . من االسفل البحث التجرٌبٌة والضابطة فً تعلم مهارة اإلرسال

هنالدد  فددروق ذات داللددة احصددائٌة بددٌن نتددائي االختبددارات البعدٌددة لمجمددوعتً البحددث  .2

 بالكرة الطائرة . من االسفل اإلرسال لم مهارةة والضابطة فً تعالتجرٌبٌ

 مجاالت البحث : 1-5

 المجال البشري :  1-5-1

 طالب صف سابع مرحلة االساسٌة )اول متوسط( . -

 المجال الزمانً : 115-2

 ( .2015/  2/  22( وللاٌة ) 2014/  10/  12من )  -

 المجال المكانً : 1-5-3
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 الر .ملعب مدرسة بنكرد االساسٌة فً قضا  ك -

 الدراسات النظرٌة : -2

 : درٌسٌةاالستراتٌجٌات الت 2-1

هو ، كل مدا ٌتعلدق بؤسدلوب توصدٌل المدادة للطدالب مدن قبدل  درٌسٌةٌقصد باإلستراتٌجٌة الت    

المعلم لتحقٌق هدف ما ، وذل  ٌشمل كل الوسدائل التدً ٌتخدذها المعلدم لضدبط الصدف وإدارتده ، 

ذي ٌعٌشه الطلبة والترتٌبات الفٌزٌقٌة التً تساهم بعملٌدة تقرٌدب هذا وباإلضافة إلى الجو العام ال

الطالدب لففكددار والمفداهٌم المبتلدداة ، تعمددل االسدتراتٌجٌات باألسدداس علددى إثدارة تفاعددل ودافعٌددة 

المتعلم الستقبال المعلومات ، وتإدي إلى توجٌهه نحو التلٌٌر المطلوب ، وقد تشدتمل الوسدائل ، 

 ات التً ٌستخدمها المعلم ، على طرٌقة الشدرح التلقٌندً )المواجهدة( ، أو أو الطرائق أو اإلجرا

جهدددة ..... الددد  ، مدددن  الطرٌقدددة االسدددتنتاجٌة أو االسدددتقرائٌة ، أو شدددكل التجربدددة الحدددرة أو المون

 .  التقلٌدٌة أو الحدٌثة المقبولة  األشكال

لتنفٌدذ هددف تعلٌمدً ، هدً ، أَنن الخطدة التدً ٌقدوم بهدا المعلدم (Denny,1989)  كمدا وٌإكدد    

مددا وأنا االسددتراتٌجٌات . ك االسددتراتٌجٌة التعلٌمٌددة ، وقددد تكددون االسددتراتٌجٌة سددهلة أو مركبددة

، عند توجهه للعمل المٌدانً  علمهارات عدة ، ٌجب أن ٌتقنها المتعتمد على تقنٌات ومدرٌسٌة الت

أٌضدداً ، معرفددة متددى ٌددتم  مددع المتعلمددٌن . وقدددرة المعلددم علددى توظٌددف االسددتراتٌجٌة ، ٌعنددً

  . 1استخدامها ، ومتً ٌتم استخدام غٌرها أو التوقف عنها

ٌن ا ، وتشددمل االسددتراتٌجٌات التهددذ    ة ، قدددرات المعلددم علددى توزٌددع الوقددت بالشددكل السددلٌم درٌسدد

 . طلبةلٌات بشكل انسٌابً ، ومثٌر لللتوصٌل المادة ، واالنتقال بٌن الفعا

                                                           
1
 ) Denny, D. Relationship of three cognitive style - dimension to elementary reading abilities, J, of 

Educ. Psych, Vol.66 , No. 5 , p. 702-709 , 1989 .  
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 انزؼهى انزؼبَٔٙ :خ اسززارٛجٛيبْٛخ     2-1-1

 ٗانزؼهى انزؼبَٔٙ يٍ إحذٖ ٔسبئم رُظٛى انجٛئخ انظفٛخ , حٛث ٚؼزًذ ػهاسززارٛجٛخ ٚؼذ     

اخزشال ػذد انطالة فٙ يجًٕػبد طغٛزح يزفبٔرخ انقذرح ٔانخهفٛخ انؼهًٛخ ألداء ػًم يؼٍٛ 

ٍ انًفبْٛى انزٙ رؼذدد انزؼهى انزؼبَٔٙ ئإسززارٛجٛخ يشززك فًٛب ثُٛٓى ثٓذف رؼهًٓى يٍ خالنّ 2 

رؼزٚفبرٓب ٔرُٕػذ ثحست اْزًبيبد انذارسٍٛ , ٔاخزالف رؤاْى نّ , ٔنكٍ ًٚكٍ أٌ َسزخهض 

 يٍ كم ْذِ انزؼزٚفبد انزؼزٚف انزبنٙ :

صٌلة من صٌغ تنظدٌم البٌئدة الصدفٌة فدً إطدار محددد وفدق اسدتراتٌجٌات محدددة واضدحة »    

ب فدً حجدرات الدراسدة إلدى مجموعدات صدلٌرة ٌتسدم المعالم تقوم فً أساسها على تقسٌم الطال

أفرادهددا بتفدداوت القدددرات ، وٌطلددب مددنهم العمددل معددا ، والتفاعددل فٌمددا بٌددنهم ألدا  عمددل معددٌن ، 

بحٌث ٌعلم بعضهم بعضا مدن خدالل هدذا التفاعدل علدى أن ٌتحمدل الجمٌدع مسدئولٌة الدتعلم داخدل 

 .1« المعلم وتوجٌههالمجموعة وصوال لتحقٌق األهداف المرجوة بإشراف من 

 (Johnson & Johnson, 1989)لدتعلم التعداونً ٌشدٌر سدتراتٌجٌة اإل وفدً إطدار وصدف     

الى ان الطالب ٌشعرون أحٌانا بالعجز او الٌؤس واإلحباط وعندما تتهٌؤ لهم الفرصة لٌعملدوا مدع 

جعلهدم زمال   لهدم ضدمن فرٌدق عمدل فدان ذلد  ٌفدتا لهدم نوافدذ مدن الفدرص وٌعطدٌهم األمدل وٌ

 . 2ٌشعرون أنهم أكثر قدرة والتزام نحو عملهم

نمددوذج تدرٌسددً فٌدده ٌقددوم  »الددتعلم التعدداونً هددو  اسددتراتٌجٌة ( ان2001،  وٌددرى )السدداٌا   

الطلبة بؤدا  المهارات المتعلمة مع بعضهم البعض مع المشاركة فً الفهدم والحدوار والمعلومدات 

عضددهم الددبعض فددً عملٌددة الددتعلم وأثنددا  هددذا األدا  المتعلقددة بالمهددارات المتعلمددة، كمددا ٌسدداعد ب

 . 3« ت الشخصٌة واالجتماعٌة االٌجابٌةوالتفاعل الفعال تنمو لدٌهم الكفاٌا

 منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة : -3

 منهج البحث : 3-1

 استخدمت الباحثة المنهي التجرٌبً لمال مته وطبٌعة البحث وأهدافه .   

                                                           
 / التعلم التعاونً . Google( شبكة المعلومات الدولٌة )االنترنٌت( /  1

2 ) Johnson, D & Johnson, R. ,  Cooperative learning methods : Ameta - analysis, web pages 
on www. Coop learn. Org .  

 112،  ص 2001، القاهرة، مطبعة اإلشعاع، اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة( مصطفى الساٌا؛  3

  . 
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 ٌنته :مجتمع البحث وع 3-2

تددم اختٌددار عٌنددة البحددث بصددورة عمدٌددة مددن طددالب صددف سددابع المرحلددة االساسددٌة )اول     

( 4( طلبددة والمتمثلددٌن بؤربعددة )16( والبددالغ عددددهم )2015-2014متوسددط( للعددام الدراسددً )

( طالددب مددنهم عشددوائٌا إلجددرا  التجربددة االسددتطالعٌة علددٌهم ، 15شددعب ، كمددا وتددم اختٌددار )

( سددنة وهددم مددن جددنس واحددد 14-12ر افددراد العٌنددة كانددت تتددراوح بددٌن )وبصددورة عامددة أعمددا

ومرحلة دراسٌة واحدة ومعظمهم من مرحلدة عمرٌدة واحددة وهدم طدالب خدام مدن المبتددئٌن فدً 

لعبة الكرة الطائرة ، وقد تم اختٌدار عٌندة البحدث بالطرٌقدة العشألألدألوائٌة وبؤسألدأللوب القرعدة ، تدم 

ٌقة عشوائٌة وعن طرٌق القرعة، كما وتألألم اسألألألتبعاد عددد مدن تقسٌم العٌنة الى مجموعتٌن بطر

الراسدبٌن والممارسدٌن فدً االندٌدة والمدإجلٌن أكثدر مدن الطدالب أفراد العٌنألألة منهم )الطالبدات و

سنة ، واللذٌن لم ٌشاركوا فدً أكثدر مدن وحددتٌن تعلٌمٌتدٌن أو فدً إحددى االختبدارات المهارٌدة( 

المتلٌرات التً قد تحصل عند تنفٌذ التجربة الرئٌسٌة من حٌث  لعدم تكافإهم وذل  لمنع حصول

العمر واالختبارات المهارٌة وكذل  استبعاد اللذٌن تم علٌهم إجرا  التجربة االستطالعٌة ، وبعدد 

٪( 30( طالب لكل مجموعة وكانت النسبة المئوٌدة )15االختبارات وتطبٌق المنهاج تم اختٌار )

ث تمثٌال حقٌقٌا وصادقا ، اذ تم توزٌع العٌنة الى مجموعتٌن ، وكما وهً نسبة تمثل مجتمع البح

 ٌلً :

  (  :التعاونً التعلم)استراتٌجٌة  المجموعة التجرٌبٌة 
بالكرة الطائرة وذل  باستخدام استراتٌجٌة جٌكسو  من االسفل اإلرسال طالب ٌتعلمون مهارة    

 التعاونٌة .

  [  : )األمري( لمتبعاسلوب التقلٌدي ا الضابطة] المجموعة 
بالكرة الطائرة باستخدام االسلوب التقلٌدي المتبدع  من االسفل اإلرسال طالب ٌتعلمون مهارة    

 )األمري( .

 االجهزة واألدوات ووسائل جمع المعلومات :    3-3

 لجم  المعمومات عند إجراءات البحث ااتعممت الباحثة اسدوات واسجيزة التالية :   
 أجهزة وأدوات البحث :     1 – 3 – 3

 . ملعب الكرة الطائرة 

 . كرات طائرة 

 . صافرة 

 . شرٌط قٌاس متري 
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 . طباشٌر ملونة 

 . استمارة تسجٌل وأقالم 

  جهاز حاسوب ) الب توب ( . -حاسبة ٌدوٌة علمٌة 

 .أشرطة الصقة ملونة 

 ( عدد )( لتصوٌر االختبارات .1كامٌرا فٌدٌوٌة )دٌجٌتال 

 ئل جمع المعلومات :وسا     2 – 3 – 3

 . ) شبكة المعلومات الدولٌة ) االنترنٌت 

 . المصادر والمراجع العربٌة واألجنبٌة 

 . االختبار والقٌاس 

 . أرا  الخبرا  والمختصٌن 

 . ورقة الواجب 

 . استمارة تسجٌل النتائي 

 . االختبارات المستخدمة لقٌاس األدا  المهاري 

 ات :وسائل جمع المعلوم -ادوات البحث  3-3

 استخدمت الباحثة االختبار والقٌاس اضافة الى المصادر العلمٌة كوسائل لجمع البٌانات .   

 اجراءات البحث المٌدانٌة :    3-4

رة بددالكرة الطددائ مددن االسدفل اإلرسدال مهددارة قامدت الباحثددة بتنفٌدذ االختبددارات القبلٌدة الختبددار   

عدددد مددن عٌنددة مسددتبعدة مددن عٌنددة البحددث  كتجربددة اسددتطالعٌة علددى وذلدد  بعددد تنفٌددذ االختبددار

الرئٌسٌة اذ تم اختٌارهم عشدوائٌا وبطرٌقدة القرعدة مدن ضدمن مجتمدع االصدل ، بعددها تدم تنفٌدذ 

المنهي التعلٌمً على المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ، وأخٌدرا ، تدم تنفٌدذ االختبدارات البعدٌدة 

 ل مقارنتها مع االختبارات القبلٌة .على عٌنة البحث الرئٌسٌة للحصول على النتائي من خال

 ترشٌح االختبارات   :     1 - 4 - 3

قامت الباحثة بإعداد استمارة استبانة تتضمن مجموعة مدن االختبدارات للمهدارة ، وعرضدت     

فددً مجددال االختبددارات والكددرة الطددائرة  االسددتمارة علددى مجموعددة مددن الخبددرا  والمختصددٌن

                                                           
  : الخبرا  والمختصٌن 
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ة ، وقد اتفقدت أرا  الخبدرا  علدى اختٌدار االختبدار اهتدً وهدو مدن الختٌار أفضل اختبار للمهار

 ضمن االختبارات المقننة ، وهً :  

اختبار االرسال انمواجه االمامي من االسفم   
1
 : 

 : إرسال الى الجهة االخرى من الملعب 

   عن طرٌق  الخبرا . لإلرسالاللرض من االختبار : قٌاس مستوى االدا  المهاري 

  االدا  : ٌقدف المختبدر خلدف خدط النهاٌدة وٌدإدي االرسدال المواجده االمدامً مدن مواصفات

 االسفل لتعبر الكرة الى الجهة االخرى من الملعب ، حٌث ٌعطى لكل مختبر ثالث محاوالت .

   التسجٌل : ٌتم تقٌٌم ادا  المختبر فً المحاوالت الثالث عن طرٌق الخبرا  ، وٌكون تقسدٌم

 الدرجة كآالتً :

 ( .3التحضٌري : ودرجته ) الجز  .1

 ( .5الجز  الرئألٌألس : ودرجته ) .2

 ( .2الجز  الختامألألً : ودرجته ) .3

 

 

 

 

 الشكل

 اختبار االرسال الى الجهة االخرى من الملعب

 .  اللرض من االختبار : قٌاس مستوى االدا  المهاري عن طرٌق الخبرا 

   مناولدة مدن االسدفل تجدا  الحدائط مدرة مواصفات االدا  : ٌقف المختبر امام الحائط وٌدإدي

 بعد مرة ، وٌعطى لكل مختبر ثالث محاوالت .

                                                                                                                                                                      
 ربٌة الرٌاضٌة االساس / جامعة سلٌمانٌة .د. مجٌد خودا داد اسد / اختصاص االختبارات والقٌاسات / كلٌة الت .1
 / اختصاص الكرة الطائرة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة صالح الدٌن .حسن قادرد. ازاد  .2
 د. علً قادر / اختصاص الكرة الطائرة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة السلٌمانٌة . .3
 لٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة السلٌمانٌة .د. هوشٌار عبد الرحمن محمد / اختصاص الكرة الطائرة / ك .4
 د. دٌمن فرج / اختصاص الكرة الطائرة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة السلٌمانٌة . .5
لمى سمٌر ؛ تؤثٌر اسلوبً التنافس الذاتً والجماعً لذوي االستقالل مقابل االعتماد على المجال االدراكً فً تعلم (  1

ة الرٌاضٌة للبنات ، ساسٌة بالكرة الطائرة : )اطروحة دكتورا  ،جامعة بلداد ، كلٌة التربٌواحتفاظ بعض المهارات اال

 .231( ص 2006
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   التسجٌل : ٌتم تقٌٌم ادا  المختبر فً المحاوالت الثالث عن طرٌق الخبرا  ، وٌكون تقسدٌم

 الدرجة كاهتً :

 ( . 3الجز  التحضٌري : ودرجته )  .1

 ( . 5الجز  الرئٌألألس : ودرجته )  .2

 ( . 2ودرجته ) الجز  الختامألألً :  .3

 التجربتٌن االستطالعٌة :     3-4-2

/ 20بتؤرٌ  ) التعاونً التعلمالعٌتٌن احدهما إلستراتٌجٌة قامت الباحثة بإجرا  تجربتٌن استط   

 23بالكرة الطائرة بتؤرٌ  ) من االسفل اإلرسال لالختبار المهاري لمهارة ( والثانٌة2014/  10

تم اختٌارهم عشوائٌا من مجتمدع البحدث األصدلً وبطرٌقدة ( طالب ، 15( على )2014/  10/ 

 القرعة ، وهم عٌنة مستبعدة من عٌنة التجربة الرئٌسٌة ومن ضمن مجتمع االصل .

 االختبارات القبلٌة :     3-4-3

تعرٌفٌددة عددن المهددارة المتناولددة قٌددد البحددث لٌددتمكن  -قامددت الباحثددة بإعطددا  وحدددة تعلٌمٌددة     

   االختبددار القبلددً لمهددارةبالشددكل المطلددوب ، كمددا وقامددت الباحثددة بددإجرا الطددالب مددن تؤدٌتهددا

 على عٌنة البحث .من االسفل  االرسال

 المناهج التعلٌمٌة :     3-4-4

بعد االطدالع علدى المصدادر والبحدوث الخاصدة واالسدتعانة بالمشدرفٌن والخبدرا  فدً مجدال     

 اإلرسدال ً لدتعلم مهدارةالتعداون الدتعلمسدتراتٌجٌة منهي تعلٌمً وفدق االتعلم قامت الباحثة بإعداد 

بالكرة الطائرة مع عمدل ورقدة واجدب لإلسدتراتٌجٌة ولكدل وحددة تعلٌمٌدة وعرضدتها  من االسفل

 . الباحثة على مجموعة من الخبرا 

وتضددمن المددنهي تنفٌددذ وحدددات تعلٌمٌددة وفددق مفددردات مددنهي وزارة التربٌددة ، علمددا ان زمددن    

 ( دقٌقة .35الواحدة ) الوحدة التعلٌمٌة

 

                                                           
 :  الخبرا 

 د. سعٌد صالا / اختصاص طرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة كوٌة . .1
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة صالح الدٌن  الرٌاضٌة / طرائق تدرٌس التربٌة -د. ازاد حسن قادر/اختصاص تعلم حركً  .2

 د. فرهن  فرج / اختصاص طرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة السلٌمانٌة .
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 االختبارات البعدٌة :     3-5-5

قامت الباحثة بإجرا  االختبارات البعدٌة على عٌنة التجربدة الرئٌسدٌة بعدد االنتهدا  مدن تنفٌدذ     

المندداهي التعلٌمٌددة ، وحرصددت الباحثددة علددى تهٌئددة ظددروف مشددابهة لالختبددارات القبلٌددة وذلدد  

 للرض الحصول على نتائي دقٌقة .

 الوسائل االحصائٌة : 3-5

استخدمت الباحثة الوسائل االحصائٌة التدً تالئدم البحدث وذلد  باسدتخدام الحقٌبدة االحصدائٌة     

(spss. ) 

 عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها: -4

للمجموعتٌن  من االسفل اإلرسال مهارة عرض نتائج اختباري القبلً والبعدي فً اختبار 4-1

 التجرٌبٌة والضابطة :

 (1جدول)

التجرٌبٌة  لمجموعتًالمحتسبة ومستوى الداللة  (t)القٌم اإلحصائٌة الختباري القبلً والبعدي وقٌمة 

 من االسفل التعاونً( والضابطة]اسلوب التقلٌدي المتبع)األمري( فً اختبار مهارة اإلرسال التعلم)استراتٌجٌة 

 القٌم

 

 متلٌراتال

 (tقٌمة) ر البعدياالختبا االختبار القبلً وحدة القٌاس

 المحتسبة

مستوى 

 الداللة

 

 ع س ع س الفرق

 معنوي 0.000 2.12 1.63 2.12 1.35 2.10 درجة مي التجرٌبٌة

 معنوي 0.000 2.03 1.15 2.22 1.32 2.45 درجة مي الضابطة

 0.05عند مستوى داللة أقل او ٌساوي 

 

المحتسددبة  (t)بدداري القبلددً والبعدددي وقٌمددة ( القددٌم اإلحصددائٌة الخت1ٌتبددٌن مددن الجدددول )    

مددن  اإلرسددال التعدداونً( فددً اختبددار الددتعلم)اسددتراتٌجٌة  ومسددتوى الداللددة للمجموعددة التجرٌبٌددة
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( واالنحدددراف 2.10، ففدددً االختبدددار القبلدددً للمهدددارة ظهدددرت قٌمدددة الوسدددط الحسدددابً ) االسدددفل

( فدً حدٌن 1.63( و)2.12والً )( اما فً االختبار البعدي فقدد كاندت علدى التد1.35المعٌاري )

( وهدذا ٌعنددً 0.05( وهدً اقدل مدن )0.000( وقٌمدة الداللددة )2.12( المحتسدبة )tكاندت قٌمدة )

 . وجود فروق معنوٌة ولصالا االختبار البعدي

المحتسددبة  (t)( القددٌم اإلحصددائٌة الختبدداري القبلددً والبعدددي وقٌمددة 1كمددا وٌوضددا الجدددول )   

 مهددارة الضددابطة ا اسددلوب التقلٌدددي المتبددع )األمددري( ر فددً اختبددارومسددتوى الداللددة للمجموعددة 

( 2.45، ففددً االختبددار القبلددً للمهددارة ظهددرت قٌمددة الوسددط الحسددابً ) مددن االسددفل اإلرسددال

( 1.15( و)2.22( اما فً االختبار البعدي فقد كانت على التوالً )1.32واالنحراف المعٌاري )

( وهدذا 0.05( وهً اقل مدن )0.000( وقٌمة الداللة )2.03( المحتسبة )tفً حٌن كانت قٌمة )

 . ٌعنً وجود فروق معنوٌة ولصالا االختبار البعدي

للمجمررروعتٌن  مرررن االسرررفل اإلرسرررال مهرررارة عررررض نترررائج االختبرررارات البعدٌرررة الختبرررار 4-2

 التجرٌبٌة والضابطة :

 (2جدول)

من االسفل مستوى الداللة فً اختبار مهارة إلرسال ( المحتسبة وtالقٌم اإلحصائٌة لالختبارات البعدٌة وقٌمة )

 للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة

 

 القٌم   

 المتلٌرات

وحدة 

 القٌاس

 مي التجرٌبٌة

 االختبار البعدي

 ضابطةمي ال

 االختبار البعدي

 (tقٌمة)

 المحتسبة

 مستوى

 الداللة

 الفرق

 ع س ع س

 غٌر معنوي 0.210 0.615 1.15 2.22 1.63 2.12 درجة من االسفل االرسال

 0.05أقل او ٌساوي  معنوي عند مستوى داللة

( المحتسددبة ومسددتوى tالقددٌم اإلحصددائٌة لالختبددارات البعدٌددة وقٌمددة ) (2ٌتبددٌن مددن الجدددول)     

للمجمدوعتٌن التجرٌبٌدة والضدابطة ، ففدً اختبدار  مدن االسدفل الداللة فً اختبار مهدارة اإلرسدال

علدى التدوالً  الوسدط الحسدابً واالنحدراف المعٌداري ةعة التجرٌبٌة ظهدرت قٌمدالمهارة للمجمو

( t( اما قٌمدة )1.15( )2.22( اما المجموعة الضابطة فقد كانت على التوالً )1.63( )2.12)
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( وهدً أكبدر مدن مسدتوى الداللدة 0.210( اما الداللة فقدد كاندت )0.615المحتسبة فقد ظهرت )

 الددتعلم)اسددتراتٌجٌة  د فددروق معنوٌددة بددٌن المجموعددة التجرٌبٌددة( وهددذا ٌعنددً عدددم وجددو0.05)

 ( والمجموعة الضابطة ا اسلوب التقلٌدي المتبع )األمري( ر .التعاونً

 مناقشة النتائج : 4-3

مددن خددالل مددا سددبق مددن عددرض وتحلٌددل نتددائي االختبددارات القبلٌددة والبعدٌددة للمجمددوعتٌن     

ألمددري( ر فددً ( والضددابطة ااسددلوب التقلٌدددي المتبددع )ا نًالتعدداو الددتعلمسددتراتٌجٌة التجرٌبٌددة ) ا

فقد ظهرت لدٌنا فروق معنوٌة بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة  من االسفل اإلرسال اختبار مهارة

( ولكلتدا المجمدوعتٌن وتعدزو الباحثدة السدبب 1) ارات البعدٌة والذي ٌبنه الجددولولصالا االختب

واألسدلوب التقلٌددي المتبدع )األمدري( فدً العملٌدة  التعداونًلدتعلم الى فاعلٌة كل من استراتٌجٌة ا

التدرٌسٌة عند تطبٌق المدنهي التعلٌمدً المبدرمي مدن خدالل الوحددات التعلٌمٌدة المنفدذة فدً البٌئدة 

التعلٌمٌة مما ادى الى التعلم  كما هو واضا فً ظهور الفروق المعنوٌة اذ ترى الباحثة ان هنا  

واألسدلوب التقلٌددي  التعداونً الدتعلمد استخدام كل من اسدتراتٌجٌة ى التعلم عنفائدة فً التؤثٌر عل

ان ظهور التؤثٌر او غٌابده لده عالقدة بندوع ( » Magill 1998المتبع )األمري( ، و كما ٌإكد  )

، كمدا وٌدرى ) موسدتن ( ان  1«المهارة واالختالفات بٌنها والتً مدارس المدتعلم التمدرٌن علٌهدا 

عبارة عن سلسلة مستمرة من العالقات التً تنشؤ بٌن المدرس والطالب وان : »  عملٌة التدرٌس

هذ  العالقدات تسداعد الطالدب علدى التطدور بوصدفه فدردا أو مشداركا فدً نشداط أو فعالٌدة معٌندة 

ان عملٌددة التدددرٌس تعتمددد » ، كمددا و 2«وٌمتلدد  مسددتوا معٌنددا مددن المهددارة فددً األنشددطة البدنٌددة 

 . 3«ة المدرس على إٌصال معلومات للمتعلمٌن بشكل أساسً على قدر

مددن  اإلرسددال لتجرٌبٌددة والضددابطة لمهددارةامددا فددً نتددائي االختبددارات البعدٌددة للمجمددوعتٌن ا    

 ( ، لم تظهر لدٌنا فروق معنوٌة بٌن المجموعتٌن .2) والمبٌنة فً الجدولاالسفل 

  

                                                           
1 ) Magill, A. R. Motor Learning, Boston, MC Graw Hill , 1998 , p. 55 . 

ٌاضدٌة ، ترجمددة : جمدال صدالا ) وآخدرون ( : ) جامعدة الموصدل ، دار الكتددب موسدكا موسدتن ؛ تددرٌس التربٌدة الر(  2

 . 11 ( ص 1111للطباعة والنشر ، 
سعٌد صالا حمه أمٌن ؛ تؤثٌر استخدام أسالٌب تدرٌسٌة بطرائق مقترحة فً تعلٌم بعض المهارات األساسٌة بكرة القدم (  3

 . 41 ( ص 2001ٌة الرٌاضٌة ، : ) رسالة ماجستٌر ، جامعة السلٌمانٌة / كلٌة الترب
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 االستنتاجات والتوصٌات: -5

 االستنتاجات: 5-1

بالكرة الطائرة لدى عٌنة  من االسفل اإلرسال التعاونً فً تعلم مهارة التعلمستراتٌجٌة فاعلٌة ا -

 .البحث

بدالكرة الطدائرة  مدن االسدفل فاعلٌة اسلوب التقلٌدي المتبع )األمدري( فدً تعلدم مهدارة اإلرسدال -

 لدى عٌنة البحث.

( والمجموعددة التعدداونً الددتعلمموعددة التجرٌبٌددة )اسددتراتٌجٌة لددم تظهددر هنددا  أفضددلٌة بددٌن المج -

 بالكرة الطائرة من االسفل الضابطة ا اسلوب التقلٌدي المتبع )األمري( ر فً تعلم مهارة اإلرسال

. 

 التوصٌات على ضوء االستنتاجات توصً الباحثة باالتً : 5-2 

ً وأسلوب التقلٌدي المتبع )األمدري( فد التعاونً التعلمى استخدام كل من استراتٌجٌة ألتؤكٌد عل -

 . بالكرة الطائرة من االسفل تعلم الطالب مهارة اإلرسال

 . اجرا  دراسات وبحوث مشابهة فً مهارات أخرى بالكرة الطائرة -

 المصادر

، دار  أساسٌات فً طرائق التدرٌس العامةداود ماهر محمد ، مجٌد مهدي محمد :  .1
 . 1111الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 

ؤثٌر استخدام أسالٌب تدرٌسٌة بطرائق مقترحة فً تعلٌم بعض سعٌد صالا حمه أمٌن ؛ ت .2
المهارات األساسٌة بكرة القدم : ) رسالة ماجستٌر ، جامعة السلٌمانٌة / كلٌة التربٌة 

 ( . 2001الرٌاضٌة ، 
 / التعلم التعاونً . Googleشبكة المعلومات الدولٌة )االنترنٌت( /  .3

 / التعلم النشط . Google شبكة المعلومات الدولٌة )االنترنٌت( / .4

لمى سمٌر ؛ تؤثٌر اسلوبً التنافس الذاتً والجماعً لذوي االستقالل مقابل االعتماد  .5
على المجال االدراكً فً تعلم واحتفاظ بعض المهارات االساسٌة بالكرة الطائرة : 

 ( .2006)اطروحة دكتورا  ،جامعة بلداد ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ، 
االمارات  -)العٌن 3، ط :  طرائق التدرٌس واستراتٌجٌاتهود الحٌلة ؛ محمد محم .6

 ( .2003العربٌة المتحدة ، دار الكتاب الجامعً ، 
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: )ػًبٌ, دار انًٛسزح 1, طانززثٛخ انًُٓٛخ ٔأسبنٛت رذرٚسٓبيحًذ يحًٕد انحٛهخ؛  02

 ( 12212نهُشز, 

، القاهرة، مطبعة الرٌاضٌةاتجاهات حدٌثة فً تدرٌس التربٌة البدنٌة ومصطفى الساٌا؛  .2
 . 2001اإلشعاع، 

موسكا موستن ؛ تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة ، ترجمة : جمال صالا ) وآخرون ( : )  .1
 ( . 1111جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 

10. Denny, D. Relationship of three cognitive style - dimension to 
elementary reading abilities, J, of Educ. Psych, Vol.66 , No. 5 , p. 702-
709 , 1989 . 

11. Johnson, D & Johnson, R. ,  Cooperative learning methods : Ameta - 
analysis, web pages on www. Coop learn. Org . 

12. Magill, A. R. Motor Learning, Boston, MC Graw Hill , 1998 . 
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وعالقته بمستوى اداء مهارة القفزة المتكورة داخال عمى منصة القفز                    التوتر النفسي
 لمطالبات

 م. م. ندى ابراهٌم  السعدي                  ا. د عبد الودود احمد خطاب    

 ممخص البحث

 تتحدد مشكمة البحث في االجابة عف التااؤؿ االتي : 

ضعؼ االداء في ميارة القفزة المتكورة داخال عمى منصة ىؿ اف التوتر النفاي لو عالسة ب -
 القفز في الجمنااتؾ .

 وىدؼ البحث الى التعرؼ عمى :

التعرؼ عمى العالسة بيف التوتر النفاي وماتوع اداء ميارة القفزة المتكورة داخال عمى منصة -
 القفز في الجمنااتؾ .

 وافترض الباحثاف ما يأتي :

حصائية بيف التوتر النفاي وماتوع اداء ميارة القفزة المتكورة داخال وجود فروؽ ذات داللة ا-
 عمى منصة القفز في الجمنااتؾ .

ااتخدـ الباحثاف المنيج الوصفي لمالئمتو وطبيعة البحث وسد اجرق البحث عمى عينة مف 
الع والبٖٕٔٓجامعة تكريت لمانة الدرااية -طالبات المرحمة الثانية /كمية التربية الرياضية 

( طالبات ممف شاركف في التجربة ٗ( ، وااتبعدت الباحثة  ٛٔ(طالبة مف اصؿ  ٗٔعددىف  
االاتطالعية . وااتخدمت الباحثة الواائؿ االحصائية  النابة المئوية ، االنحراؼ المعيارق ف 

 الواط الحاابي (

 تـ التوصؿ الى االاتنتاجات التالية :

اي وبيف ميارة القفزة المتكورة داخال عمى منصة القفز في ىناؾ ارتباط معنوق بيف التوتر النف-
 الجمنااتؾ .

اف العالسة بيف التوتر النفاي وبيف ميارة القفزة المتكورة داخال عمى منصة القفز في الجمنااتؾ -
 كانت عالسة عكاية اق كمما زاد التوتر النفاي لدع الطالبات سؿ ماتوع االداء لمميارة .
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 يمي : اوصى الباحثاف بما

االىتماـ باسعداد النفاي لمطالبات سبؿ البدء في تعمـ ميارة القفزة المتكورة داخال عمى منصة -
 القفز  .

ااتخداـ طرائؽ واااليب جيدة مف اجؿ التقميؿ مف نابة التوتر التي ينتاب بعض الطالبات في -
 الدروس العممية وخاصة سبؿ االمتحاف .

Stress and its relationship to the level of performance of the 

skill of the jump rotarey  inside the jumping platform for 

students 

Pro . Dr. Ahmed Abdul WadudKatabh    Ass L. Nada Ibrahim Saadi 

Faculty of Physical Education - University of Tikrit 

Research Summary 

Determined by the research problem in answering the following 

question:  

- Is that the stress has to do with the weakness in the performance skill 

bacterium inside the jump on the platform to jump in gymnastics. 

The goal of the research is to identify: 

- Understand the relationship between stress and the level of 

performance skill bacterium inside the jump on the platform to jump in 

gymnastics. 

The researcher assumed as follows: 

- The presence of statistically significant differences between the stress 

and the level of performance skill bacterium inside the jump on the 

platform to jump in gymnastics . 

The researcher used the descriptive approach to suitability and the 

nature of the research The research was conducted on a sample of 

students in Phase II / Faculty of Physical Education - Tikrit University for 

the academic year 2013 of their number (14 students) out of ( 18) , and 

ruled out the researcher (4) students who participated in the experiment 

reconnaissance . The researcher used statistical methods (percentage , 
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standard deviation, n arithmetic mean ) 

Was reached the following conclusions: 

- There is a significant correlation between psychological stress and skill 

between the bacterium inside the jump on the platform to jump in 

gymnastics . 

- That the relationship between stress and the skill of the jump between 

the bacterium inside the vaulting in gymnastics was an inverse 

relationship any more the psychological tension among the students say 

the performance level of skill . 

The researcher recommended the following: 

- Attention to the numbers of psychological students before starting to 

learn the skill of jump bacterium inside the jumping platform . 

- The use of methods and techniques in order to reduce a good 

percentage of the tension that haunt some of the students in practical 

lessons , especially before the exam. 

 التعريف بالبحث :-1

 المقدمة واهمية البحث : 1-1

تعد لعبة الجمنااتؾ مف االلعاب الفردية الصعبة والمعقدة والتي تحتاج الى اوسات طويمة        
مف التمريف الشاؽ والمتواصؿ لغرض تعمـ واتقاف الميارات الحركية في الجمنااتؾ . واف 

صعوبة الميارات وتعدد االجيزة االمر الذق استضى عمى طالبات الجمنااتؾ مواصفات جامية ل
وبدنية وميارية خاصة . باالضافة الى ذلؾ يمعب االعداد النفاي دورا ىاما في مااعدة المتدرب 
عمى تقميؿ حالة التوتر وتحقيؽ االنجازات المتقدمة في الميارات المختمفة .ليذا ففي درس 

ااتؾ وامتحانات مادة الجمنااتؾ نالحظ الخوؼ والتوتر لدع الطالبات وبالتالي يؤثر ىذا الجمن
 التوتر امبيا عمى ماتوع االداء واالنجاز االفضؿ .
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ومف ىنا جاءت اىمية البحث في معرفة العالسة بيف التوتر النفاي وماتو اداء ميارة القفزة 
وف ىذه العالسة بيف المتغيريف ميميف ىما االوؿ المتكورة داخال عمى منصة القفز في الجمنااتكك

 التوتر النفاي والثاني ميارة القفزة المتكورة داخال عمى منصة القفز في الجمنااتؾ لمطالبات.

 مشكمة البحث : 1-2

تتحدد متطمبات الوصوؿ الى االداء االمثؿ خالؿ دروس مادة الجمنااتؾ في كمية التربية     
يارة الخاصة بالقفزة المتكورة داخأل عمى منصة القفزوخاصية الصعوبة الرياضية ومنيا االداء لمم

ليذه الميارة ، واف التوتر النفاي يعتبر مف المشكالت النفاية التي تواجو الطالبات خالؿ اداء 
الحركات الجديدة ، واف االظطرابات النفاية تعتبر عاميميمأ في التأثير المباشر اثناء االداء ، 

بعة الباحثاف لدرس التربية الجمنااتؾ في كمية التربية الرياضية لماتوع اداء ومف خالؿ متا
الطالبات بميارة القفزة المتكورة داخال عمى منصة القفز وجدا ىناؾ توتر لدييف اثناء اداء الميارة 

ىؿ اف التوتر النفاي لو عالسة بضعؼ  -مما يؤدق الى ضعؼ االداء وىنا يمكف التااؤؿ :
 يارة القفزة المتكورة داخال عمى منصة القفز ؟االداء في م

 اهداف البحث : 1-3

التعرؼ عمى العالسة بيف التوتر النفاي وماتوع اداء ميارة القفزة المتكورة داخال عمى منصة  -
 القفز.

 التعرؼ عمى ماتوع اداء ميارة القفزة المتكورة داخال عمى منصة القفز في الجمنااتؾ. -

 فرض البحث : 1-4

 ود عالسة ارتباط ذات داللة معنوية بيف التوتر النفاي وماتوع االداء .وج

 اهداف البحث : 1-4

التعرؼ عمى العالسة بيف التوتر النفاي وماتوع اداء ميارة القفزة المتكورة داخال عمى منصة  -
 القفز.
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 اتؾ.التعرؼ عمى ماتوع اداء ميارة القفزة المتكورة داخال عمى منصة القفز في الجمنا -

 مجاالت البحث : 1-5

كمية التربية  -المجاؿ البشرق : طالبات الانة الدرااية الثانية / جامعة تكريت  -ٔ
 الرياضية .

كمية التربية  -المجاؿ المكاني : القاعة المغمقة لجمنااتؾ الطالبات / جامعة تكريت  -ٕ
 الرياضية .

 . ٖٕٔٓ/ ٔٔ/ٚٔالى ٖٕٔٓ/  ٗ/ٛالمجاؿ الزماني : مف    -ٖ

 ديد المصطمحات : تح 1-6

 التوتر النفسً :  1 -1-6

 ىو عدـ التوازف بيف مقدرة الالعبة وااتعداداتيا وبيف امكانية تحقيقيا سىدافيا    

 . (ٔ مف االداء     

 الدرااات النظرية والدرااات المشابية : -ٕ

 الدرااات النظرية : ٔ-ٕ

 مفيـو التوتر النفاي : ٔ-ٔ-ٕ

لى اف التوتر الذىني والعضمي بينيما ارتباط كبير ، فكؿ انفعاؿ أو توتر " اف الحقائؽ تشير ا    
ذىني يؤثر عمى العضالت والعكس صحيح ايضا كؿ شد أو توتر عضمي يؤثر عمى حالة 
التركيز الذىني ومف ثـ فانو ال يمكف التمت  بالصحة النفاية الكاممة اذا حدث توتر ذىني ولـ 

( أف اداء أق ميارة بكفأة عالية ٕٓٓعرفو  ااامة كامؿ راتب ،.وي (ٔ يطمقيا نشاطو العضمي " 
 . (ٕ يجب اف يكوف عاممي نجاحيما االاتعداد البدني واالاتعداد النفاي 

_____________ 

 .20-16( ص1126، ) دار المناهل للطباعة والنشر، 1، ط فن االسترخا سائد عبد الحمٌد البرغوثً ؛  -1

 .156( ص2000، )القاهرة ،دار الفكر العربً ، 3،ط المناهي والتطبٌقات –فس الرٌاضٌة علم النأسامة كامل راتب ؛  -2
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 . (ٔ مظاىر التوتر النفاي  ٔ-ٔ-ٔ-ٕ

مظاىر جامية : وتتضمف تاارع دسات القمب ، ضيؽ التنفس ف تقمص وألـ في المعدة ف -
ابيس واالبر في الشعور بالغثياف ، رجفة في العضالت ، ضعؼ في اسرجؿ احااس بوخز كالدب

مختمؼ اجزاء الجاـ م  التيبس في العضالت ، الشعور بعدـ االتزاف اضطراب النظر كثرة 
 التبوؿ واالاياؿ أما بالنابة لشيية اآلكؿ فيي تختمؼ مف شخص آلخر .

مظاىر نفاية : منيا الشعور بعدـ المرور ،وعدـ القدرة بالخوؼ ، والرىبة الماتمرة وحدة -
 اكتئابو فضال عف صعوبة البدء بالنوـ .المزاج ، وظيور 

مظاىر ذىنية : والتي تتمثؿ في ضعؼ التركيز أو تشتيت االنتباه واالضطراب في الذاكرة  -
والناياف وظيور أفكار يصعب الايطرة عمييا ، ضعؼ االداء وتقميؿ مقاومة الشخص عمى 

 مواجية مواسؼ الحياة بكفاءة.

 :(ٕ ااباب التوتر النفاي  ٕ-ٔ-ٔ-ٕ

ىناؾ ااباب متعددة تؤدق الى التوتر النفاي أما اف تكوف مباشرة أو  ير مباشرة ،      
فألاباب المباشرة نتيجة لزيادة متطمبات الحياة اليومية ، أما االاباب  ير المباشرة فقد صنفوىا 

 الى عدة أنواع منيا :

 المثيرات االنفعالية وتشمؿ االمراض والقمؽ بأنواعو .-ٔ

 ات العائمية اوء العالسة الزوجية و موض الدور والمشكالت اسارية .المثير  -ٕ

 المثيرات االجتماعية وتتعمؽ بالتعامؿ م  الناس والقمؽ االجتماعي . -ٖ

 المثيرات الكيميائية وتتمثؿ في اوء ااتخداـ العقاسير والكحوؿ .-ٗ

 المثيرات الفيزيقية كالفوضى والتموث و يرىا .-٘

_______________ 
أثر برنامي ارشادي لتخفٌف التوتر النفسً المصاحب لالدا  لدى العبً علً عبد هللا خلف الحمدونً ؛ -1

بعض االندٌة العراقٌة بالرماٌة لفئة المتقدمٌن ، رسالة ماجستٌر ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة الموصل 

 .11ص2006،

( ص 1112بٌقات ، ) القاهرة ، دار الفكر العربً ، التط -المفاهٌم –علم النفس الرٌاضًأسامة كامل راتب ؛ -2

221- 220 . 
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 أما االاباب التي يؤدق الى التوتر النفاي في مجاؿ الرياضة فأنيا تتمثؿ بما يمي :

عدـ وجود توازف بيف ما يدركو الرياضي لما مطموب منو مف البيئة وبيف ما يدركو ىو نحو -
 سدراتو .

  اق اف ىناؾ ادراكا ايجابيا لالحداث وىناؾ ادراؾ امبي كيفية ادراؾ الرياضي لالحداث -
 لالحداث ( .

 ااتجابة الرياضي لمبيئة في شكؿ االاتثارة التي تعتبر نوعا مف التنشيط .-

واف ىذا العنصر ىو ااتجابة الفرد لمبيئة في شكؿ ااتثارة وىذا العنصر مرتبط بشدة الاموؾ أق 
موكية التي تحدث لمشخص عندما يكوف متوترا وعمى ضوء التغيرات الفايولوجية والنفاية والا

 ذلؾ فاف التوتر يتضمف ثالثة عناصر وىي :

 البيئة .-

 االدراكات .-

 االاتجابات .-

 وصؼ جياز منصة القفز : ٕ-ٔ-ٕ

اصبحت اليوـ منصة القفز موحدة لكال الجنايف بعد اف كاف جياز حصاف القفز يختمؼ مف 
لمرجاؿ وعرضيا بالنابة لمنااء ، اوع اف االرتفاع يختمؼ حيث وضعيتو طوليا بالنابة 

اـ( حيث ٜ٘اـ بالنابة لمنااء ( وبعرض موحد ومثالي لكال الجنايف  ٕ٘ٔاـ لمرجاؿ ، ٖ٘ٔ 
يااعد بشكؿ كبير في ايولة اداء القفزات الحالية عميو مقارنة بحصاف القفزالاابؽ ، وكذلؾ 

حاب اسرار المجنة التنفيذية الدولية التحاد مزودة بشرائح مطاطية وخصائص ديناميكية و 
الجمنااتؾ بأنيا تختمؼ في بعض المواصفات عف الجياز الاابؽ وانيا مصممة بمااحة ااناد 

( درجة وىي مفيدة وتوفر لالعبة وتامح بقوة دف  ٖ٘كافية ومنحرفة سميال الى االماـ بزاوية  
 (ٔ اضافي في جمي  القفزات .

______________________________________________ 

علً جواد عبد العماري ؛ بعض المتلٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌةلالدا المهاري بٌن جهازي حصان القفز القدٌم -1

 .31( ص  2006كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،  –وطاولة القفز الجدٌدة : ) اطروحة دكتورا  ،جامعة بابل 
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 (ٔ صة القفز :ميارة القفزة المتكورة داخال عمى من ٕ-ٔ-ٕ

 النواحي القانونية لميارة القفزة المتكورة داخال عمى منصة القفز .

الركضة التقربية : والتي تصؿ ارعتيا القصوع في الخطوات االخيرة سبؿ النيوض لميبوط -ٔ
عمى لوحة النيوض كما يجب اف تكوف الركضة ماتقيمة ، وبدوف تصمب وعمى امشاط القدميف 

. 

(درجة  ٘ٔ-ٓٔوف الجاـ عند ىبوطو عمى لوحة النيوض بزاوية ميؿ حوالي   االرتقاء : ويك-ٕ
( درجة تقريبا والجذع والرأس عمى ٓٙٔعف الخط العمودق م  ثني الركبتيف بزاوية حوالي  

ااتقامة واحدة .وعمى العمـو يكوف مركز ثقؿ الجاـ بقرب الماتوع االفقي بمقدار زاوية 
 با سرب الماتوع االفقي .(درجة تقري ٘ٛ-ٓٛمحصورة بيف   

الطيراف االوؿ : والذق يعتمد في طيرانو عمى زاوية الميؿ وارعة الركضة التقربية ويكوف -ٖ
الجاـ ماتقيما م  خطؼ الرجميف لمخمؼ االعمى ، والذراعيف ممدوتيف وينتيي الطيراف االوؿ 

 الى اف ترتكز اليداف عمى اطح المنصة بجاـ مائؿ 

ندما ترتكز اليداف عمى المنصة تدف  الالعبة الجياز بقوة عندما يصؿ الطيراف الثاني :ع-ٗ
الحزاـ الكتفي الماتوع العمودق فوؽ اليديف تثني الركبتيف بارعة لمتكور وتمد مفاصؿ الركبتيف 

 والفخذيف في مرحمة الطيراف الثاني ااتعدادا لوض  الوسوؼ المقاط  خمفا .

الرجميف وثني الركبتيف المتصاص سوة اليبوط وثني اليبوط : ويكوف عمى االمشاط م  ضـ -٘
وميؿ الجذع لالماـ ورف  الذراعيف جانبا عاليا بانحراؼ . ويجب اف يكوف اليبوط بصورة متزنة 

 وبدوف تصمب وشد عضمي .

_____________________ 

،   بغداد  تمارينالبدنيةالمبادعء الفنية والتعميمية لمجمباز والمعيوؼ ذنوف حنتوش ، ابراىيـ خميؿ مراد    -ٔ
 .ٕٙٔ( ص ٜ٘ٛٔ،مطبعة الموصؿ، 

 



 _ سادساجمللد ال _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

 5102 _ د األولالعد

 

291 

(.1):الخطوات التعلٌمٌة 
 

 االستناد االمامً ،ثم ثنً ومد الذراعٌن مع التصفٌق . -

 االستناد االمامً ،ثم ثنً ومد الذراعٌن بالقفز. -

 الوقوف والقفز لالعلى ثنً وسحب الذراعٌن للصدر . -

 اسب .القفز على المنصة بارتفاع من -

ادا  الحركة لزٌادة المسافة بٌن لوحة النهوض ومنصة القفز تدرٌجا وكذل  زٌادة 

 ارتفاعها .

 -االخطا  الشائعة :

 ثنً الركبتٌن سرٌعا وسحبهما للصدر لحظة تر  لوحة النهوض .

 ثنً الذراعٌن . -

 الركضة التقربٌة خاطئة . -

 عدم خطف الرجلٌن للخلف االعلى . -

 للٌدٌن . الدفع الضعٌف -

 الهبوط قرٌب جدا من منصة القفز. -

 -تصحٌا االخطا  :

 اصالح الركضة التقربٌة بتكنٌ  الخطوات حتى القفاز . -

 اعادة على تقوٌة خطوات التدرج الضرورٌة وحسب نوعٌة الخطؤ فً الحركة . -

 التدرٌب على تقوٌة عضالت القفز للرجلٌن والتدرٌب على النهوض الصحٌا . -

 -مساعدة :طرق ال

ٌقف مساعد واحد او مساعدان على جانب منصة القفز وٌمس  الطالبة بمسكة 

 التثبٌت اي ٌد تمس  رسغ الٌد واالخرى العضد .

________________ 

 .22( ص 1120، )دار الكتب الجامعٌة ، 1،ج موسوعة الجمباز للرجالموسى فهمً ؛-1



 _ سادساجمللد ال _جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة  _جملة الثقافة الرياضية 

 5102 _ د األولالعد

 

291 

  -الدراسات المشابهة :-2

حمد خطاب وآخراندراسة عبد الودود ا2-1
(1)

. 

)بنا  مقٌاس للتوتر النفسً وعالقته بادا  بعض المهارات االساسٌة لدى العبً كرة 

 السلة (.

 -أهداف الدراسة :

هدفت الدراسة الى بنا  مقٌاس التوتر النفسً والتعرف على العالقة بٌنه وبٌن بعض 

توجد فروق ذات المهارات االساسٌة لالعبً كرة السلة ،وافترض الباحثون بانه ال

داللة احصائٌة بٌن التوتر النفسً وبعض المهارات االساسٌة بكرة السلة .وبللت 

(العبا ٌمثلون اندٌة محافظة صالح الدٌن للموسم الرٌاضً 133عٌنة الدراسة )

( العبا الشتراكهم بالتجربة االستطالعٌة ، 10استبعد منهم ) 2012-2013

ٌة )النسبة المئوٌة ،الوسط الحسابً ، االنحراف واستخدم الباحثون الوسائل االحصائ

 المعٌاري ، اختبارات )ت( التحلٌل العاملً (.

 من خالل النتائي التً حصل علٌها الباحثون ، استنتجا ما ٌؤتً :

بؤن العالقة التً ظهرت هً عالقة سلبٌة بٌن التوتر النفسً وبعض المهارات -

 االساسٌة بكرة السلة .

لة بدرجات متباٌنة من التوتر النفسً وتحت ظروف المنافسة ٌتمتع العبو الس-

 الرٌاضٌة ودرجات متدنٌة اثنا  الوحدات التدرٌبٌة .

 واوصى الباحثون بما ٌلً :

اخضاع الالعبٌن الى بعض المبارٌات القوٌة التً تتصف بالمستوى العالً -

لمجابهة التوتر والمتقارب والتً تمتاز بالندٌة والمنافسات الضافة خبرة لالعبٌن 

 النفسً .

 اجرا  دراسات وبحوث على عٌنات اخرى والعاب رٌاضٌة مختلفة . -

عبد الودود احمد خطاب )وآخران(؛بنا  مقٌاس للتوتر النفسً وعالقته بادا  بعض المهارات االساسٌة لدى  -1

( ص  2013و  ،االردن ،العبً كرة السلة ، )المإتمر العلمً الخامس لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة الٌرم

116. 
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 -اجرا ات البحث المنهجٌة : -3

 -منهي البحث : 3-1

اعتمد الباحثان على المنهي الوصفً لمالئمته طبٌعة البحث .، اذ ان المنهي الوصفً 

ٌهتم فً "تصوٌر الوضع الراهن وتحدٌد العالقات التً توجد بٌن الظاهرات 

التطوٌر  واالتجاهات التً تسٌر فً طرٌق النمو أو
(1 )

. 

 -مجتمع وعٌنة البحث : 3-2

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة –أشتمل مجتمع البحث على طالبات المرحلة الدراسٌة الثانٌة 

( ، ثم قام الباحثان باختٌار العٌنة بالطرٌقة 12/جامعة تكرٌت وكان عددهم  )

وهً  (طالبة من طالبات مجتمع البحث14(    أي بلغ )22,220العشوائٌة وبنسبة )

 نسبة مناسبة لتمثٌل مجتمع البحث تمثٌال حقٌقٌا.

 -ادوات البحث : 3-3

استخدم الباحثان عددا من الوسائل االحصائٌة للوصول الى المعلومات الخاصة 

بالدراسة وهً استمارة االستبٌان ، المقابلة الشخصٌة ، اضافة الى اختبار مهارة 

جمناست  .وكذل  استخدمالباحثان القفزة المتكورة داخالعلى منصة القفز فً ال

مقٌاس التوتر النفسً الذي اعد من قبل )عبد الودود احمد خطاب ( * وكان عدد 

(فقرة وبعد عرض االستبٌان على الخبرا  ممن لهم دراٌة فً 42فقرات االستبٌان )

هذا المجال للرض بٌان مالئمة الفقرات على عٌنة البحث واصبا عدد الفقرات 

 اخذ ارا  وكانت االجابة محددة بكلمة )نعم ( او )ال ( . ( فقرة بعد32)

 االدوات واالجهزة المستخدمة فً البحث :

 المصادر والمراجع العربٌة واالجنبٌة .-1

 المقابالت الشخصٌة .-2

 استبٌان اختبار التوتر النفسً .-3

 استمارة جمع المعلومات وتفرٌلها .-4

 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة . –لنفس الرٌاضً /جامعة تكرٌت *أ. د عبد الودود احمد خطاب ، علم ا
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 ساعة ٌدوٌة لمعرفة الوقت المستلرق فً االجابة على استمارات المقٌاس .-5

 جهاز منصة القفز للجمناست  .-6

 قفاز .-2بساط اسفنجً .               -2

 ث .الحاسبة االلكترونٌة الجرا  المعالجات االحصائٌة المطلوبة فً البح-1

 شبكة المعلومات الدولٌة .-10

 -التجربة االستطالعٌة : 3-4

كلٌة –اجرٌت التجربة االستطالعٌة على عٌنة من طالبات السنة الدراسٌة الثانٌة

( طالبات وكان الهدف منها مدى 4التربٌة الرٌاضٌة /جامعة تكرٌت والبالغ عددهن )

تواجه عملٌة التطبٌق  وضوح وفهم فقرات المقٌاس والتعرف على الصعوبات التً

 وتحدٌد الوقت الالزم لالجابة .

 -االسس العلمٌة للمقٌاس :3-5

 صدق المقٌاس : 3-5-1

ٌعد الصدق واحدا من اكثر االسالٌب فً مجال القٌاس النفسً ،وٌعنً ان الصدق بؤنه "قدرة 

 (1)المقٌاس على قٌاس ما وضع من اجله او السمة المراد قٌاسها ".

ن باستخدام صدق المحتوى حٌث وزعت المقٌاس على مجموعة من ذوي الخبرة اذ قام الباحثا

واالختصاص * البدا ارائهم ومالحظاتهم حول صالحٌة فقرات المقٌاس فً قٌاس التوتر النفسً 

 الجل تطبٌق المقٌاس على عٌنة البحث .

__________________________________________________ 

،)القاهرة، مركز الكتاب للنشر  1،ط الت العلمٌة العملٌة بٌن النظرٌة والتطبٌقالمعاممصطفى باهً ؛ -1

 .23( ص 1111،

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة . –*أ.د نزهان حسٌن العاصً /جامعة تكرٌت 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة . –ا.د احمد سعٌد احمد /جامعة تكرٌت 

 الرٌاضٌة.كلٌة التربٌة –أ.د عدنان خلف الجبوري /جامعة تكرٌت 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –أ.د ٌعرب خٌون /جامعة بلداد 

 أ.م .د عبد المنعم احمد الجنابً / جامعة تكرٌت كلٌة التربٌة الرٌاضٌة .

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة . –أ.م.د جاسم عباس /جامعة تكرٌت 
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 ثبات المقٌاس : 3-5-2

ة االختبار مرة ثانٌة على نفس هو االختبار الذي ٌعطً نفس النتائي فٌما اذ تم اعاد

العٌنة وتحت نفس الظروف .
(1)

اذ قامت الباحثة باعادة االختبار بعد مرور اسبوع 

على العٌنة نفسها وكانت النتائي نفسها اذ اظهرت القٌم بٌن نتائي االختبارٌن االول 

( وهو ما ٌدل على ان معامل ثبات 0,264والثانً وكانت قٌمة معامل الثبات )

 اس عالً ٌمكن االعتماد علٌه .المقٌ

 قٌاس مهارة القفزة المتكورة داخال على منصة القفز : 3-6

استعان الباحثان بالحكام * واعطً كل طالبة محاولتٌن واحتسبت المحاولة االفضل 

لكل طالبة وبعد انتها  الحكام من وضع الدرجات قامت الباحثة باستخراج الوسط 

الدرجات الثالث وتقسٌمها على عددها واستخراج  الحسابً لكل طالبة وذل  بجمع

( درجة وكان التقوٌم فً فترة 10الوسط الحسابً لكل طالبة وكانت الدرجة من )

 االمتحان .

 التجربة الرئٌسٌة : 3-2

بعد االنتها  من التجربة االستطالعٌة .قام الباحثان باختبار التوتر النفسً بتارٌ     

( طالبة من طالبات المرحلة 14والبالغ عددهن )على العٌنة الرئٌسٌة  2013

 جامعة تكرٌت .–الدراسٌة الثانٌة 

 الوسائل االحصائٌة :3-2

 النسبة المئوٌة .-

 االنحراف المعٌاري .-

 معامل االرتباط . -

_________________________________________ 

ة ، مكتبة االنجلو ، ) القاهر التقوٌم القٌاسً النفسً التربويرمزي اللرٌب ؛  -1

 .65( ص 1125المصرٌة ، 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة. -*أ.م مثنى خلف المزروعً /جامعة تكرٌت

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة . –م. شٌما  رشٌد طعان /جامعة تكرٌت 
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 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة. –م.م احمد قحطان /جامعة تكرٌت 

 عرض النتائي وتحلٌلها ومناقشتها :-4

 ئي التوتر النفسً وتحلٌلها ومناقشتها :عرض نتا4-1

بعد تطبٌق مقٌاس التوتر النفسً على عٌنة البحث والحصول على نتائي اختبار 

مهارة القفزة المتكورة داخال على منصة القفز للجمناست  وكما مبٌن فً الجدول 
(1 )

 

 (1الجدول )

داخال على منصة ٌبٌن مقٌاس التوتر النفسً ومستوى ادا  مهارة القفزة المتكورة 

 القفز فً الجمناست  ومعالجتها احصائٌا

الوسط  المتلٌر 

 الحسابً 

االنحراف 

 المعٌاري

درجة 

 الحرٌة

قٌمة )ر( 

 المحسوبة

 الفروق

التوتر 

 النفسً

45,143 4,261  

 

12   

 

 

-0,521 

 

 

 معنوي *
مهارة 

القفزة 

المتكورة 

 داخال 

3,142 2,320 

 ( 1010ومستوى دالنة ) 11د درجة حرية *فروق ذات دالنة معنوية عن

 

 ( نالحظ ان الوسط الحسابً للتوتر النفسً للمهارة قد بلغ1ٌتبٌن من الجدول )

( ومستوى ادا  القفزة 4,261( وقٌمة االنحراف المعٌاري هو ) 45,143) 

 ( واالنحراف المعٌاري 3,143المتكورة داخال على منصة القفز فً الجمناست  )

( وبذل  توجد عالقة ارتباط سلبٌة بٌن التوتر 0,521ة )ر( هً)وقٌم2,320) 

النفسً ومستوى ادا  مهارة القفزة المتكورة داخال على منصة القفز فً الجمناست  

( وتكون العالقة بٌن التوتر النفسً 12( ودرجة حرٌة )0,05عند مستوى داللة )

ر النفسً قل مستو ادا  وبٌن مستوى ادا  المهارة عالقة سلبٌة اي كلما زاد التوت

المهارة والعكس صحٌا وٌعزو الباحثان هذ  النتٌجة الى ان الطالبات لهن درجة 
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توتر عالٌة اثنا  ادا  المهارة وان التوتر كلما زاد كلما قل االدا  وبالعكس وهذا ما 

 ( ان االفراد ٌتعرضون للتوتر النفسً اثنا 2013ٌإٌد  ) عبد الودود واخران ،

ذا ٌعنً ان هنا  ضلطؤنفسٌؤ ٌتعرضون له وبالتالً سٌإثر على ادائهم االدا  وه

وٌضعفه نتٌجة التوتر النفسً الذي ٌعانون منه 
(1)

.وتؤثٌر الضلوط النفسٌة ومستوى 

تهدٌدها ٌختلف من فرد هخر وفقؤ لنمط الضلوط وحجمها وقوتها ومداها وطبٌعة 

زة الجسم العضلٌة والعصبٌة البنا  النفسً للفرد الرٌاضً ومقدرته وكفا ة اجه

وسالمة شخصٌته وقوة ارادته على مقاومة هذ  التوترات والضلوط النفسٌة وعدم 

الرضوخ امام هذ  الضلوط ومدى شعور  والتحكم باالحداث
(2)

. 

 االستنتاجات والتوصٌات :-5

 االستنتاجات :5-1

تنتاجات من خالل عرض النتائي وتحلٌلها ومناقشتها توصل الباحثان الى االس

 -االتٌة:

هنا  ارتباط معنوي سالب بٌن التوتر النفسً وبٌن مهارة القفزة المتكورة داخال -1

 على منصة القفز فً الجمناست  .

هنا  تباٌن فً درجات التوتر بٌن طالبات المرحلة الثانٌة وتحت ظروف االدا  -2

 للمهارات فً درس الجمناست .

 -التوصٌات :5-2

 -ٌوصً الباحثان :

 االهتمام باالعداد النفسً لطالبات الكلٌة وخصوصؤ فً المرحلة االولى.-1

استخدام اسالٌب وطرائق جٌدة من اجل تقلٌل نسبة التوتر التً ٌنتاب الطالبات فً -2

 الدروس العملٌة وخاصة قبل االمتحان .

 اجرا  دراسات مشابهة وعلى فعالٌات وعٌنات اخرى.-3

___________________ 

 .334ودود احمد خطاب )واخران( ، مصدر سبق ذكر  ، صعبد ال-1

 .231(ص1112) القاهرة،دار الفكر العربً ،،1، ط االجتماع الرٌاضًخٌر الدٌن عوسً ،عصام الهاللً ، -2
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 المصادر

التطبيقات ،   القاىرة ، دار الفكر  -المفاىيـ –عمـ النفس الرياضيأاامة كامؿ راتب    -
 ( ٜٜٚٔالعربي ، 

،  القاىرة ،دار الفكر ٖ،ط المناىج والتطبيقات –عمـ النفس الرياضي كامؿ راتب    أاامة -
 (.ٕٓٓٓالعربي ، 

،  القاىرة،دار الفكر العربي ٔ، ط االجتماع الرياضيخير الديف عواي ،عصاـ الياللي ، -
،ٜٜٔٚ.) 

المصرية ،  رمزق الغريب   التقويـ القيااي النفاي التربوق ،   القاىرة ، مكتبة االنجمو -
ٜٔٛ٘.) 

 ( ٜٙٛٔ،   دار المناىؿ لمطباعة والنشر، ٔ، ط فف االاترخاءاائد عبد الحميد البر وثي    -

، القاىرة، مركز  ٔمصطفى باىي   المعامالت العممية العممية بيف النظرية والتطبيؽ ،ط -
 (.ٜٜٜٔالكتاب لمنشر ،

،    فنية والتعميمية لمجمباز والتمارينالبدنيةالمبادئ المعيوؼ ذنونحنتوش ، ابراىيـ خميؿ مراد    -
 (ٜٓٛٔبغداد ،مطبعة الموصؿ، 

 (.٘(ٜٓٚٔ،  دار الكتب الجامعية ، ٔمواى فيمي  مواوعة الجمباز لمرجاؿ ،ج -

عمي جواد عبد العمارق   بعض المتغيرات البايوكينماتيكية لألداء الميارع بيف جيازق حصاف -
كمية التربية الرياضية ،  –جديدة :   اطروحة دكتوراه ،جامعة بابؿ القفز القديـ وطاولة القفز ال

ٕٓٓٙ  ) 

عمي عبد اهلل خمؼ الحمدوني   أثر برنامج ارشادق لتخفيؼ التوتر النفاي المصاحب لالداء -
لدع العبي بعض االندية العراسية بالرماية لفئة المتقدميف :  راالة ماجاتير ،كمية التربية 

 (. ٕٙٓٓالموصؿ ، الرياضية / جامعة
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 مقٌاس التوتر النفسً

 ال نعم الفقرات ت

   اشعر بضٌق التنفس او عدم انتظامه قبل االداء 1

   ٌنتابنً شعور ان االخرٌن ٌعرفون عٌوبً 2

   انزعج عندما ٌطلب منً التكلم امام االخرٌن 3

   اشعر بالخجل من الجنس االخر 4

   كون متكلما فً التدرٌبافضل ان اكون منصتا اكثر من ان ا 5

   امٌل الى العزلة واالبتعاد عن زمٌالتً 6

   ٌرتعش جسمً عندما اتكلم امام المدرسة 7

   اتردد فً دخولً القاعة لوحدي 8

   اتردد فً ابداء راًٌ حول موضوع ما فً التدرٌب 9

   انزعج من مدرستً عندما تعتقد باننً ضعٌفة 11

   رة قبل االمتحاناكون متشنجة ومتوت 11

   اشعر باننً مشوشة الذهن 12

   ابتعد عن االمتحان لكون قدراتً البدنٌة اقل من زمٌالتً 13

   اترك االمتحان عندما ال استطٌع االداء 14

   اصاب بالهستٌرٌا لعدم تواصلً مع زمٌالتً 15

 اشعر باالضطراب عندما تواجهنً مشكلة تتطلب اتخاذ قرار جريء 16

 

  

 اجد صعوبة فً تركٌز االنتباه عند اداء واجبً فً االمتحان  17

 

  

   ٌراودنً احساس بانً افشل فً االمتحان 18
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   افقد القدرة على التركٌز لعدم تشجٌعً 19

   ارغب بالتردد كثٌرا الى الحمام قبل االمتحان 21

   افقد رغبتً للنوم قبل ٌوم االمتحان 21

   القلق من التدرٌب بعد فشلً فً االمتحاناشعر بالخوف و 22

   اشعر بالضٌق عندما تكون زمٌلتً افضل منً 23

   اتوقع باستمرار اصابتً مما تبعدنً عن األداء 24

   ضعف تركٌز انتباهً على المدرسة لتفكٌري بالمستقبل 25

   اقوم بحركات الإرادٌة عندما اخطأ فً التدرٌب 26

   ة زمٌالتً عندما فشل فً االمتحانال استطٌع مواجه 27

   اشعر بضعف شدٌد فً نشاطً 28

   اشعر باإلجهاد او التعب عند التوجه الى التدرٌب 29

   اشعر بألم او تشنج فً بعض اجزاء جسمً 31

   اشعر بتعرق او برودة فً ٌدي قبل االمتحان 31

   اجد صعوبة فً ابعاد اسباب فشلً المؤلمة عن ذهنً 32

 

 

 

 

 

 

 


