
 

 

 

 

 

 

 
 The International Sports Science Journal, Volume 2, Issue 3, May 2020                                                             

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 2, issue 3   May  2020 
 ISSN: 1658- 8452 

 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                            Paper ID: 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3العدد  )          ثانيالمجلد ال  
ه1111 شوال  م 0202ايار  

WWW.ISSJKSA.COM 

ISSN: 1658- 8452 

http://www.issjksa.com/


 

 

 

 

 

 

 
 The International Sports Science Journal, Volume 2, Issue 3, May 2020                                                             

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 2, issue 3   May  2020 
 ISSN: 1658- 8452 

 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                            Paper ID: 1 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 
 The International Sports Science Journal, Volume 2, Issue 3, May 2020                                                             

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 2, issue 3   May  2020 
 ISSN: 1658- 8452 

 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                            Paper ID: 2 

 

  
 
 
 

 الصفحة                                                 المحتويات
 1..............................       ات ........................................المحتوي-1
ة القدم الشباب بأعمار أثر تمرينات الرؤية الواسعة في بعض االداءات المهارية لالعبي كر  -0

(11-11)...................................................................0  
أثر تمرينات خاصة بحبال السحب المطاطية في تطوير بعض المتغيرات البايوميكانيكية  -3

 11 ....سنة للموهوبين 11-11 بإعماروأداء دقة مهارة االرسال للتنس االرضي 
متر   02تمرينات تعلمية باستخدام وسائل مساعدة في تحسين األداء الفني وانجاز  أثر -1

 11 ....................... ......................( سنة12-11مشي بأعمار )
 تأثير برنامج تدريبي باستخدام وسائل سمعية مساعدة في تطوير بعض المهارات االساسية -2

 01 ...................................................... القدم للمكفوفين بكرة
تأثير تمرينات خاصة وفق اسلوب التضمين )االحتواء( في تطوير بعض القدرات التوافقية  -1

 31...... ....12-13ودقة مهارة التهديف بالرأس من الثبات بكرة القدم بإعمار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 The International Sports Science Journal, Volume 2, Issue 3, May 2020                                                             

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 2, issue 3   May  2020 
 ISSN: 1658- 8452 

 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                            Paper ID: 3 

 

 (19-17ءات المهارية لالعبي كرة القدم الشباب بأعمار )أثر تمرينات الرؤية الواسعة في بعض االدا
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انبثقت مشكلة البحث من عدة محاور منها ضعف في االداء المهاري اثناء االداء وهذا الضعف  المستخلص:
ناتج عن عدم استخدام تمرينات الرؤية الواسعة والتي تساعد الالعبين على رؤية ميدان اللعب بصورة شاملة 

ريعة وما يدور به من تحركات مستمرة للزمالء والمنافسين, اما المحور االخر فهو عدم اهتمام الكثير من وس
المدربين باستخدام تمرينات الرؤية الواسعة ضمن الوحدات التدريبية بالمقارنة بالجوانب البدنية والمهارية 

للتمرينات االخرى, باإلضافة الى الجدل والخططية, وعدم ادراك الالعبين ألهمية هذه التمرينات كمعرفتهم 
الفكري من قبل الباحثين والكتاب بخصوص تمرينات الرؤية الواسعة, ولغرض تطوير االداء بكرة القدم 
لالعبين الشباب عمد الباحثون لتطبيق تمرينات الرؤية الواسعة على نادي الخيرات الرياضي المسحوب 

ة كربالء حيث قسم النادي الى مجموعتين )ضابطة وتجريبية( لكل بطريقة عشوائية )القرعة( من مجتمع اندي
( العبين, وكان الهدف هو تطوير االداء المهاري وبعد اجراء االختبارات القبلية وتطبيق 10مجموعة )

( وحدات اسبوعية ومن ثم اجراء االختبارات البعدية 3( اسابيع وبوقع )9التمرينات المعدة من الباحثون لفترة )
  . صول على النتائج ثبت تأثير تمرينات الرؤية الواسعة في تطوير االداء المهاري لعينة البحث.     والح

 .االداء المهاري )المناولة, التهديف, حيازة الالعب للكرة(, تمرينات الرؤية الواسعةالكلمات المفتاحية: 
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 :المقدمة-1
وان الرؤية الواسعة لميدان اللعب من العناصر المهمة 
التي يجب ان يمتلكها العبو كرة القدم وبسبب زيادة سرعة 
االداء في كرة القدم الحديثة لذ يتوجب على العبي كرة القدم 
مجال رؤية واسع لميدان اللعب, مما يعطي فرصة اكبر في 
التصرف الناجح واالقالل من الخطأ, مما يخدم تنفيذ المهارات 
بالشكل االمثل والسريع وتوصيل الكره الى الالعب االفضل 
او االتجاه االحسن والتي يلزم على المدربين التركيز عليها 

( 2009: اكده )محمد مصطفى يونس وتطويرها, وهذا ما
حيث اثبت ان فاعلية االداء بكرة القدم يعتمد على مقدرة "

الالعب على رؤية كل ما يدور حوله من مواقف متغيرة كذلك 
للعب والكره البد لالعب ان يتخذ افضل وضع لرؤية ميدان ا

 (.6 :5) والزميل والمنافس"
وبسبب تطور طرائق اللعب الحديثة لكرة القدم ,اصبح 

ريق الواحد يشتركون في صناعة الفرص ومن جميع العبو الف
ثم تحقيق االهداف, لذا يحتاج هؤالء الالعبين الى امتالك 
رؤية واسعة لميدان اللعب لمعرفة حركة الالعبين داخل 
الملعب وإليصال الكرات الى من هو في المكان الصحيح 
ومن الممكن ان يشكل خطورة على الفريق المنافس, فضال 

ديلة في حالة تغير مواقف اللعب ألن كرة عن ايجاد حلول ب
القدم تتميز بتغير مواقفها اثناء االداء لذلك يحتاج الالعبين 
الشباب بكرة القدم الى فن التحرك داخل ميدان اللعب من 
اجل التغلب على المنافس لذا يجب ان يمتلك الالعبين رؤية 

الل واسعه وشاملة ولكل ما يحيط بالالعب اثناء االداء ,الستغ
الفراغات المؤثرة على المنافس والذي يعد الشيء المهم 
واالساسي بالنسبة للفريق, ويهدف البحث التعرف على تأثير 
تمرينات الرؤية الواسعة في بعض االداءات المهارية لالعبي 
عينة البحث, ويفترض الباحثون وجود اثر للتمرينات 

الشباب عينة المستخدمة في االداء المهاري لالعبي كرة القدم 
 . البحث
 
 

 :منهجية البحث وإجراءاته الميدانية-2
استخدم الباحثون المنهج التجريبي  منهج البحث: 1-2

بتصميم المجموعتين المتكافئتين التجريبية والضابطة لكونه 
 .المنهج المالئم لحل المشكلة المطروحة

اختار الباحثون العبي اندية  مجتمع البحث وعينته: 2-2
( مجتمعا لبحثهم 2020-2019لفئة الشباب للموسم )كربالء 

( العبا, وبعدها 245( اندية, والبالغ عددهم )9المتكون من )
تم سحب نادي الخيرات من المجتمع ليمثل عينة البحث والتي 

تم تقسيمهم الى مجموعتين  إذسيجري الباحثون عليه بحثهم 
 العبين لكل مجموعة.( 10)تجريبية وضابطة وبواقع 

بعد أن تم التعرف على  تجانس عينة البحث: 1-2-2
القياسات التي تؤثر في متغيرات البحث المدروسة, والتي هي 
الطول والكتلة والعمر الزمني والتدريبي لما لها من عالقة 
بمتغيرات البحث قيد الدراسة اذ تم أجراء التجانس باستخدام 

وذلك ألجل اختبار ليفين بين أفراد العينة في هذه القياسات, 
ضبط المتغيرات البحثية التي تؤثر في التجربة, وكذلك إلرجاع 

 .الفروق الى المتغير المستقل
 ( يبين التجانس.1الجدول )

 المتغيرات
 تجانس عينة البحث

وحدة 
 القياس

اختبار 
نليفيي  

df1 df2 Sig. 

 0.633 18 1 0.236 سم الطول
 0.688 18 1 0.167 سنة التدريبي العمر

 0.097 18 1 3.075 كغم تلةالك
 0.661 18 1 0.199 سنة العمر الزمني

( ولجميع sig( يمكننا مالحظة قيمة )1من خالل الجدول ) 
( وبذلك نقبل الفرض العدم 0.05المتغيرات وهي اكبر من )

الذي ينص على ان تجانس التباينات متساوية للعينة اي ان 
 البيانات متجانسة .

لغرض االنطالق من  البحث: تكافؤ مجموعتي 2-2-2
خط  شروع واحدة لمجموعتي البحث عمل الباحثون على 
أيجاد التكافؤ في المتغيرات التابعة لبعض االداءات المهارية 
والذي اشتملت على المناوالت وحيازة الالعب للكرة والتهديف( 
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من خالل نتائج االختبارات القبلية وبتطبيق القانون 
للعينات المستقلة, وكما مبين في  (T) االحصائي اختبار

 (.2الجدول )
( يبين تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية ولجميع متغيرات 2جدول )

 البحث

 ت
متغيرات 

 البحث
وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
قيمة ت 
المحسو

 بة
Sig نوع الداللة 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري

 غير معنوي 0.12 1.59 6.39 10.00 3.13 6.40 درجة المناوالت 1

2 
حيازة 
الالعب 

 للكرة
 غير معنوي 0.44 0.77 5.87 8.50 2.80 6.90 درجة

 غير معنوي 0.65 0.44 2.11 2.70 2.82 2.20 درجة التهديف 3

 ( ولجميعsig( يمكن مالحظة ان قيمة )4من الجدول )  
( وبذلك فأننا بصدد قبول 0.05متغيرات البحث هي اكبر من )

الفرض العدم الذي يقول عدم وجود اختالف بين درجات 
المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية  وان الفروق غير 

 معنوية ,مما يدل على تكافؤ مجموعتي البحث .
 في المستخدمة واالدوات واالجهزة الوسائل 3-2

 :البحث
استخدم الباحثون المقابلة  ائل جمع البيانات:وس 2-3-1

واالستبانة والمالحظة والمصادر والمراجع واالختبار والقياس 
 (.1واستمارة تقييم االداء المهاري المعدلة )ينظر ملحق 

االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث:  2-3-2
 ph (, كومبيوتر نوع2بالس امريكي عدد ) 6)جهاز ايفون 

(, نظارة 10ية, ميزان طبي, نفاخة مطاطة عدد )صناعة كور 
(, شواخص وأقمعة 10نصف مضللة من االسفل عدد )

(, كرة قدم قانونية عدد 40بالستيكية مختلفة االحجام عدد )
(, مثبت 10(, قمصان ملونة عدد )2(, صافرة عدد )20)

 (.10رقبة عدد )
من خالل اطالع الباحثون  تحديد متغيرات البحث:4-2 
جعة المصادر العلمية الخاصة بلعبة كرة القدم, ومن ومرا

خالل مشكلة البحث والتي تتمثل في ضعف بعض المتغيرات 
او تأثير هذه المتغيرات على االداء او لعالقة المتغير 
المستقل بهذه المتغيرات تم تحديد متغيرات البحث حيث 

حددت ثالث متغيرات لألداء المهاري )حيازة الالعب للكرة, 
 .(مناولة, التهديفال

: هترشيح االختبارات المناسبة للمتغيرات المبحوث 5-2
تعد االختبارات من أهم وسائل التقويم الموضوعي للقدرات 
المتنوعة في المجال الرياضي, أذ يعرف االختبار بأنه موقف 
يتم وضعه وتقنينه إلظهار سلوك معين كأن يكون سلوك 

لوك تفاعل بين مهاري او بدني بحيث يتطلب هذا الس
(. اذ تم تحديد اختبار 4الشخص المختبر ومادة االختبار )

 :لألداء المهاري وكاآلتي
 :(8: 59اختبار االداء المهاري )-

التعرف على مستوى الالعبين من خالل الهدف من االختبار: 
اللعب لمستوى االداء المهاري والذي يشمل )المناوالت وحيازة 

 (.الالعب للكرة والتهديف
يم استمارات االختبار على عدد الخبراء لتقياالدوات المستخدمة: 

جهاز ايفون سكس بالس  ,االداء المهاري, ملعب كرة قدم
 . (, ساعة توقيت2امريكي عدد )

لقياس االداء المهاري قام الباحثون بإجراء مباراة  تقييم االداء:
 (CD) تجريبية لعينة البحث وتصويرها فيدويًا على أقراص

دقيقة وعرضها على مجموعة من خبراء كرة القدم  04دة لم
( بكرة 1مرفقة باستمارة تقييم األداء المهاري )ينظر ملحق 

القدم التي أعدها )يحيى علوان(, بحيث تحتوي االستمارة على 
حقلين خاصة باألداء المالئم وحقل لألداء غير المالئم ,كما 

 .موضح ادناه
  .درجة 5دًا  = جيد جمستوى االداء المالئم: -
 . درجة 4جيد  =  مستوى االداء المالئم:-
 درجة 3متوسط = مستوى االداء المالئم: -
 درجة 2ضعيف = مستوى االداء غير المالئم: -
  .درجة 1ضعيف جدَا =  مستوى االداء غير المالئم:-

 :االجراءات الميدانية 2-6
ت اجرى الباحثون االختبارا االختبارات القبلية:1-6-2 

 29/3/2019القبلية لعينة البحث يوم الجمعة الموافق 
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الساعة السادسة عصرَا في ملعب نادي الخيرات الرياضي في 
 . قضاء الخيرات

تطبيق تمرينات الرؤية الواسعة على عينة 2-6-2 
 :البحث

 .( أسابيع9المدة الزمنية لتنفيذ تمرينات البحث )1-
 .( وحدات3عدد الوحدات في األسبوع )2-
 .( وحدات تعليمية27العدد الكلي للوحدات )-3

  .( دقيقة36 -26زمن التمرينات في كل وحدة )4-
  . ( تمرين4-2عدد التمرينات في كل وحدة تدريبية )5-
استخدم الباحثون طريقة التدريب التكراري والشدة المستخدمة 6-

 .للتمرينات هي اقصى ما يستطيع الالعب ادائه
داية القسم الرئيسي من الوحدة التدريبية طبقت التمرينات في ب7-

وفي فترة االعداد الخاص واستمرت لغاية فترة المنافسات 
باستخدام وسائل مساعدة كالنفاخات الهوائية والنظارات 

 . المضللة من الداخل ومثبت الرقبة
بعد االنتهاء من تطبيق االختبارات البعدية: 3-6-2 

ختبارات البعدية على عينة التمرينات لجأ الباحثون ألجراء اال
( في تمام الساعة 7/6/2019البحث يوم )الجمعة( الموافق )

)السادسة عصرًا( في ملعب نادي الخيرات الرياضي مع 
مراعاة توفير نفس الظروف والشروط التي كانت في 
االختبارات القبلية قدر االمكان ,مع االعتماد على نفس 

 . في االختبارات القبليةاالجراءات التي تم االعتماد عليها 
 استخدم الباحثون برنامجالوسائل االحصائية:  7-2

(spss)  :االحصائي واستعانوا بالوسائل االحصائية االتية
)الوسط الحسابي, االنحراف المعياري, معامل ارتباط 

 T للعينات المستقلة, اختبار T بيرسون, اختبار ليفين, اختبار
 .( للعينات المترابطة

 :وتحليل النتائج ومناقشتهاعرض -3
عرض وتحليل نتائج اختبارات االداء المهاري 1-3 

 :لدى افراد عينة البحث

عرض وتحليل نتائج اختبارات االداء  1-1-3
 :البعدي( للمجموعة التجريبية-المهاري )القبلي

للتعرف على نتائج الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية 
بكرة القدم للمجموعة الضابطة, لمتغيرات االداء المهاري 

( للعينات المتناظرة, كما هو مبين t) استعمل الباحثون اختبار
 (.3في الجدول )

نوع 
 الداللة

قيمة 
sig ف   ع ف 

ة )ت( قيم
 المحسوبة

 االختبار القبلي االختبار البعدي
 ت المتغيرات

 س   ع س   ع

 1 المناوالت 10.00 6.39 13.80 8.50 4.52 3.80 0.84 0.00 معنوي 

 8.50 5.87 13.80 7.46 4.70 5.30 1.12 0.00 معنوي 
حيازة 

الالعب 
 الكرة

2 

 3 التهديف 2.70 2.11 5.80 4.61 2.67 3.10 1.15 0.02 معنوي 

( يمكننا مالحظة ان المؤشرات 3من خالل الجدول )
االحصائية لنتائج القياسات القبلية والبعدية لجميع متغيرات 

سة وللمجموعة التجريبية دلت على وجود فروق البحث المدرو 
معنوية بين القياسات القبلية والبعدية ولصالح القياسات البعدية 

( sigبالنسبة للمجموعة التجريبية وما يؤكد ذلك هو قيمة )
( ولجميع متغيرات البحث إذ كانت اقل 3المبينة في الجدول )
يل والذي ( وبذلك نقبل الفرض البد0.05من مستوى الداللة )

ينص على وجود فروق معنوية بين درجات القياسين القبلي 
 والبعدي ولصالح القياس البعدي .

عرض وتحليل نتائج اختبارات االداء  3-1-2
 :البعدي( للمجموعة الضابطة-المهاري )القبلي

لغرض التحقق من فرض البحث قام الباحث بتحليل 
( للعينات المترابطة t) البيانات القبلية والبعدية باستخدام اختبار

( يبين معنوية الفروق بين القياسين القبلي والبعدي 4والجدول )
 للمجموعة الضابطة في متغيرات البحث المدروسة.

نوع 
 الداللة

قيمة 
sig 

 ف   ع ف
ة قيم

)ت( 
 المحسوبة

 االختبار القبلي االختبار البعدي
 ت المتغيرات

 س   ع س   ع

 1 المناوالت 6.40 3.13 7.70 2.90 2.75 1.30 0.47 0.02 معنوي 

 6.90 2.80 8.60 3.02 5.07 1.70 0.33 0.00 معنوي 
حيازة 

الالعب 
 للكرة

2 

غير 
 معنوي 

 3 التهديف 2.20 2.82 2.10 2.33 0.26 0.10 0.37 0.79
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( يمكننا مالحظة ان المؤشرات 4من خالل الجدول )   
دية ولمتغيري )المناوالت االحصائية لنتائج القياسات القبلية والبع

,حيازة الالعب للكرة( وللمجموعة الضابطة دلت على وجود 
فروق معنوية بين القياسات القبلية والبعدية ولصالح القياسات 

 ةالبعدية بالنسبة للمجموعة الضابطة وما يؤكد ذلك هو قيم
(sig) ( للمتغيرات  المذكورة حيث كانت 4المبينة في الجدول )

( وبذلك نقبل الفرض البديل 0.05ى الداللة )اقل من مستو 
والذي ينص على وجود فرق بين درجات القياسين القبلي 
والبعدي ولصالح القياس البعدي اما فيما يخص متغير 
)التهديف( فلم تكن هناك فروق في هذه المتغير وما يؤكد ذلك 

( وبذلك نرفض الفرض البديل 0.05لها اكبر من ) (sig) قيمة
فرض الصفري الذي ينص على عدم وجود فروق بين ونقبل ال

 . االختبارات القبلية والبعدية لهذه المتغير
عرض وتحليل نتائج اختبارات االداء  3-1-3

المهاري )البعدية( بين المجموعة التجريبية 
 :والضابطة

( t( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )5جدول )
داللة بين االختبارات البعدية للمجموعتين المحسوبة ومستوى ال

 الضابطة و التجريبية
 نوع الداللة

قيمة 
sig ف   ع ف 

ة )ت( قيم
 المحسوبة

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 ت المتغيرات

 س   ع س   ع

 1 المناوالت 7.70 2.90 13.80 8.50 2.14 6.10 2.84 0.04 معنوي 

 8.60 3.02 13.80 7.46 2.04 5.20 2.54 0.05 معنوي 
حيازة 

الالعب 
 للكرة

2 

 3 التهديف 2.10 2.33 5.80 4.61 2.26 3.70 1.63 0.03 معنوي 

( يمكننا مالحظة ان المؤشرات االحصائية 5من خالل الجدول )
لنتائج االختبارات البعدية لجميع متغيرات البحث المدروسة 

على وجود فروق  وللمجموعتين التجريبية والضابطة, دلت النتائج
معنوية بين القياسات البعدية ولصالح القياسات البعدية بالنسبة 

المبينة في  (sig) للمجموعة التجريبية, وما يؤكد ذلك هو قيمة
( ولجميع متغيرات البحث إذ كانت اقل من مستوى 5الجدول )
( وبذلك نقبل الفرض البديل والذي ينص على 0.05الداللة )

بين درجات القياس البعدي ولصالح القياس وجود فروق معنوية 
البعدي للمجموعة التجريبية ولغرض معرفة حقيقة الفروق البد 
من االشارة الى قيم االوساط الحسابية للمجموعة التجريبية 

ولجمع متغيرات البحث المدروسة إذ جاءت قيم االوساط 
الحسابية للتجريبية اكبر من اوساط القياس البعدي للضابطة 

 . ميع المتغيراتولج
 :مناقشة النتائج2-3 

( ثبت 4و  3من خالل ما تم عرضُه وتحليليُه في الجداول )
وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية في االختبارات القبلية 
والبعدية وفي جميع االختبارات ولصالح المجموعة التجريبية 
ولجميع متغيرات البحث المدروسة وهذا ما يؤكد فرض البحث 

قائل بأّن هناك تأثير لتمرينات الرؤية الواسعة في بعض ال
االداءات المهارية لجميع خطوط اللعب لالعبي كرة القدم الشباب 
عينة البحث, وأثبت هذا التأثير هو تأثير إيجابي في هذه 
المتغيرات وتبين نتائج اختبار األداء المهاري لعينة البحث وجود 

انت الفروق لصالح فروق معنوية في مجموعتي البحث وك
المجموعة التجريبية ولجميع متغيرات األداء المهاري )المناولة, 
حيازة الالعب للكرة, التهديف( ويعزو الباحثون هذه الفروق الى 
أن تمرينات الرؤية الواسعة التي طبقت على المجموعة 
التجريبية, ألن هذه التمرينات تعمل على دقة أداء المتغيرات 

وسة المتمثلة في دقة المناوالت بأنواعها وكذلك المهارية المدر 
مهارة التهديف وتطوير حيازة الالعب للكرة ولجميع خطوط 
اللعب, وبذلك ساعدت تمرينات الرؤية الواسعة على كيفية 
استخدام المهارات والوقت المناسب لها وحسب مواقف اللعب 
 المختلفة ألن العبو كرة القدم ولجميع الخطوط ال يستطيعون 

تنفيذ األداء المهاري بالشكل الجيد أو بالشكل المطلوب إال من 
خالل امتالك رؤية واسعة وشاملة لكل ما يحيط بالالعب من 
زمالء ومنافسين وهذا ما يتفق مع ما جاءت به نتائج دراسة كل 
من )ماجد مصطفى أحمد اسماعيل وعبد المحسن زكريا أحمد, 

مرينات الرؤية تلعب دورًا ( بأن عملية التدريب باستخدام ت2006
مهمًا في فاعلية األداء وتقدم المستوى المهاري لالعبي كرة القدم 

(5 :23). 
( على إّن الالعب عندما يريد أن 2015ويشير )يحيى علوان, 

يتخذ قرار بالتهديف على المرمى البد لهذا الالعب أن يعرف 
تمركز حارس المرمى وهذا يأتي بنظرة خاطفة للمرمى قبل 
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التسديد أو يأخذ نظرة قبل استالم الكرة ,وبذلك البد أن يمتلك 
الالعبون رؤية واسعة يستطيع من خاللها التعرف على كل ما 
يحيط بالالعب من متغيرات وبالتالي اختيار األنسب منها خدمتًا 

 .(110: 8) للفريق
أما فيما يخص المجموعة الضابطة ومن خالل ما تم عرضه 

وجود فروق معنوية بين االختبار القبلي  ( ثبت4في الجدول )
ي المناوالت وحيازة والبعدي ولصالح االختبار البعدي لمتغير 

ويعزو الباحثون ذلك التطور الى االلتزام  ,الالعب للكرة
واالستمرارية في أداء الوحدات التدريبية فضاًل عن ما يقدمه 
المدرب من تمرينات قد ساعدت في إظهار هذه الفروق فضال 
عن المنافسة التي حدثت بين المجموعتين ألخذ مكان أساسي 
في الفريق, وبالرغم من التطور الحاصل للمجموعة الضابطة إاَل 
أنُه أقل من تطور المجموعة التجريبية ولجميع متغيرات البحث 

( يوضح فرق االوساط الحسابية لمتغيرات 4المدروسة والجدول )
لم تكون هنالك فروق معنوية  البحث اما بالنسبة لمهارة التهديف

بين االختبارين القبلي والبعدي ويعزو الباحثون عدم تطور هذه 
المتغير الى عدم استخدام تمرينات الرؤية الواسعة ألنها كانت 

 . الفارق الوحيد بين المجموعة التجريبية والضابطة
( لالختبارات 5من خالل ما تم عرضُه من نتائج في جدول )

وجود فروق معنوية بين المجموعتين ولصالح البعدية اتضح 
المجموعة التجريبية ولجميع متغيرات البحث, وتؤكد النتائج التي 
ّتحصل عليها الباحثون إلى وجود تأثير لتمرينات الرؤية الواسعة 
على عينة البحث التجريبية في متغيرات األداء المهاري, وهو ما 

 . يحقق هدف البحث
عبين الذين يتمكنون من استخدام ويرى الباحثون بأن الال

حركات الرأس وحركات العينين بصورة صحيحة وسريعة يساعد 
الالعبين في السيطرة على جميع متغيرات االداء وبالتالي رؤية 
كل ما يحيط بهم من متغيرات مما يساعد في سرعة تفسير 
المعلومات الواردة عن طريق العينين والذي يساعد في سرعة 

رات أثناء األداءات المختلفة في التدريب والمباريات اتخاذ القرا
( إذ أكد 2019ويتفق ذلك مع ما أشار لُه )جمال صبري فرج, 

بأن العينين هي أحد مصادر استقبال المثيرات والمعلومات ومن 
خالل جمع مثيرات عديدة يدرك الالعبون هذه المثيرات ومن ثم 

 (1:التي تخدم األداءاتخاذ القرارات المالئمة لتلك المثيرات و 
172-173 ). 

( على أن أهم العوامل 2018ويشير )سلطان منصور بديري, 
المؤثرة على التهديف أو التصويب على المرمى هو اتجاه النظر 
أو زاوية النظر أي اتساع زاوية الرؤية لدى الالعب المنفذ مهارة 
 التهديف وأكد أيضًا على أن أغلب المهارات بكرة القدم تحتاج

: 3) الى وضوح زوايا الرؤية أثناء األداء الهجومي والدفاعي
99-102). 

( بأن هناك حاالت 2012ويذكر )سعد منعم وهه فال خورشيد, 
ال تصلح للتهديف ومنها التقدير الخاطئ للمسافة الموجودة بين 
الالعب المستحوذ على الكرة والمرمى وكذلك عندما يكون منافس 

ف او تواجد زميل يمتلك فرصة اكبر قريب على المنفذ للتهدي
للتسجيل وهذا يتطلب من الالعب رؤية واسعة وعمل مسح شامل 

 .(337: 2)لكل ما يحيط بالالعب 
ويرى الباحثون ومن خالل ما تحصلوا عليه من نتائج بأن 
تمرينات الرؤية هي مفتاح النجاح في دقة األداءات المهارية 

ا ألنها تجعل الالعبين قادرين والمتمثل في دقة المناوالت بأنواعه
على رؤية الالعب الذي يتخذ الوضع األنسب للفريق وتوصيل 
الكرة إليه والذي يشكل خطورة على مرمى الفريق المنافس فضال 
عن تأثير التمرينات على حيازة الالعب للكرة وال يقصد الباحثون 

إنما هنا بحيازة الكرة هو الوقت الذي تبقى الكرة فيه مع الالعب و 
يقصد عندما تأتي الكرة لالعب يصبح الالعب قادر على رؤية 
ما يحيط به من منافسين وبالتالي الحركة بالكرة الى االتجاه 
اآلمن للكرة والمؤثر على الفريق المنافس وعدم أمكانية المنافسين 
من قطعهم للكرة ألننا نعرف عندما يكون الالعب حائز على 

من مشاهدة جميع التحركات من الكرة ويتحرك بها البد له 
الزمالء, فضال عن حركة المنافس الذي يريد قطع الكرة وكذلك 
رؤية االماكن الخطرة أو رؤية الثغرات في الفريق المنافس, ويرى 
الباحثون أيضًا بأن هذه التمرينات هي مهمة لجميع الرياضات 
وخاصًة االلعاب الجماعية, وتعد من األعمدة األساسية لنجاح 

  .عبوا كرة القدم أثناء األداءال
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 :الخاتمة4-
 :ولقد توصل الباحثون الى االستنتاجات التالية

ساعدت تمرينات البحث الالعبين الشباب في دقة المناوالت -1
ودقة التهديف باإلضافة الى حيازة الالعب للكرة والحفاظ 

 .عليها والتحرك بها للمكان المؤثر على الفريق المنافس
مرينات الرؤية الواسعة ومن خالل تنوع الوسائل ساهمت ت2-

المساعدة في تقبل أفراد العينة للتمرينات والرغبة في التدريب 
مما أدى الى تطوير متغيرات البحث المدروسة وتطوير 

 .األداء
 :فيما يوصي الباحثون باالتي

إجراء دراسات وبحوث أخرى تتناول تمرينات الرؤية الواسعة -1
 (.متقدمين –)ناشئين  ئات أخرى وتطبيقها على ف

االهتمام بتدريبات العين وحركة رأس الالعب وإدراجها ضمن -2
تدريبات العبي كرة القدم الشباب ألهميتها في األداء ألن 

 .أغلب المعلومات تأتي عن طريق العين
ينبغي القيام بدراسات تتناول الرؤية الواسعة كمتغير تابع بعد -3

 بها. أن يتم وضع اختبار خاص
 المصادر:

االنجاز(, -الفسيولوجيا-جمال صبري فرج العبدالله؛ موسوعة المطاولة والتحمل )التدريب [1]
 (.2019: )عمان, دار صفاء للنشر والتوزيع, 1ط

سعد منعم الشيخلي وهه فال خورشيد؛ تدريب كرة القدم المبادئ والتطبيقات: )السليمانية,  [2]
 (.2412مكتب به يوه ند للطباعة, 

: )القاهرة, 1منصور أحمد بديري؛ أسس ومبادئ التحليل الفني في كرة القدم, ط سلطان [3]
 (.2412مركز الكتاب للنشر, 

: 1عبدالمنعم احمد جاسم الجنابي؛ اساسيات القياس واالختبار في التربية الرياضية, ط [4]
 (.2412)القاهرة, مركز الكتاب للنشر, 

ر تدريبات الرؤية على بعض القدرات ماجد مصطفى احمد وعبدالمحسن زكريا احمد؛ تأثي [5]
 (.2442البصرية ومستوى االداء المهاري بكرة القدم: )بحث منشور, القاهرة, 

محمد مصطفى يونس؛ دراسة تحليلية لمستوى المهارات البصرية وعالقتها بفاعلية االداء  [6]
التربية المهاري لالعبي كرة القدم: )رسالة ماجستير غير منشوره, جامعة المنصورة, كلية 

 (.2412الرياضية, 
يحيى علوان منهل؛ تأثير منهج تدريبي في تطوير القدرات البدنية والجهد والحيازة في أداء  [7]

مباراة كرة القدم باستخدام قياس منظومة األداء البدني االلكترونية: )رسالة ماجستير, 
 (.2414جامعة بغداد, كلية التربية الرياضية, 

ارين اللعب بمساحات صغيرة  في تطوير المعرفة والتصرف أثر تم ؛يحيى علوان منهل [8]
الخططي لالعبي كرة القدم الشباب في المواقف الهجومية: )اطروحة دكتوراه, جامعة 

 (.2415بابل, كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق
 ( استمارة تقييم االداء المهاري لالعبي كرة القدم المعدلة1ملحق )

 التهديف حيازة الالعب للكرة لمناوالتا

 غير مالئم مالئم غير مالئم مالئم غير مالئم مالئم
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 ( نماذج للتمرينات المستخدمة في البحث2ملحق )
(: تمرين استالم الكرة وتسليمها الى ثالث جهات من االمام واليمين 1تمرين )

 .متر مع لبس مثبت الرقبة 04واليسار بمربع مساحة 

 
متر مع مسك نفاخة مطاطة  2(: تمرين المناولة بين زميلين بمربع 2تمرين )

وضربها باليد وعدم جعلها تسقط على االرض اثناء البدء 
 .بالتمرين

 
بلمستين ثم لمسة واحدة في مربع مساحته  2ضد  0(: تمرين اللعب 0تمرين )

 ظارة نصف مضللة .متر مع تغطية احدى العينين بن 12
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متر على هدف من شاخصين عرضه  24(: مناولة الكرة لمسافة  0تمرين )
 .متر مع وضع مثبت رقبة 0

  
متر وعلى اربع  04في مربع مساحته  5ضد  5(: تمرين اللعب 5تمرين )

 متر مع وضع مثبت رقبة. 2اهداف صغيرة مسافة كل هدف 
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ة وأداء دقة كيالمطاطية في تطوير بعض المتغيرات البايوميكاني أثر تمرينات خاصة بحبال السحب
 سنة للموهوبين 11-11 بإعمارمهارة االرسال للتنس االرضي 

 1 ندى رياض محمد أ.م.د
 1 مشرف فني أقدم/تربية الرصافة الثانية/وزارة التربية
)saadalsheekhly@yahoo.com 1( 

 

اضية لم يكن وليد الصدفة , بل جاء نتيجة تم التطرق إلى تقدم الحاصل في االلعاب والفعاليات الري المستخلص:
االبحاث والعمل المتواصل من خالل استخدام الوسائل واالساليب الحديثة واألجهزة واألدوات المتنوعة للوصول بالتعلم 
إلى مستوى متقدم, ولذلك أن استخدام حبال السحب المطاطية كأسلوب جديد من وسائل التعلم لتطوير القدرات 

ية التنس والتي حظيت باهتمام كبير في اآلونة األخيرة نتيجة شعبيتها على المستوى العالمي واألولمبي, الخاصة بفعال
لذلك تكمن األهمية باستخدام هذا االسلوب في تطوير المتغيرات البايوميكانيكية في أداء دقة مهارة االرسال في التنس 

بة أدائها عد المتعلمين من المواهب الذي يستطيع توجيه االرضي. إن مشكلة البحث في مهارة االرسال تكمن في صعو 
االرسال بصورة مثالية, لذلك عالج البحث أثر تمرينات بحبال السحب المطاطية في تطوير بعض المتغيرات 

ت أن هناك عالقة ذات داللة معنوية االختباراالبايوميكانيكية وأداء ودقة مهارة االرسال ألفراد العينة, لذلك أظهرت 
استخدام هذا االسلوب لتطوير المتغيرات قيد البحث وتطوير مهارة االرسال ألفراد العينة, كما استنتجت الباحثة أن ب

استخدام هذا االسلوب أظهر معنوية المتغيرات لصالح االختبار البعدي نتيجة استخدام هذا االسلوب, كما أوصت 
 اطية لعينات أخرى وأللعاب أخرى.بتطوير قدرات بدنية مهارية باستخدام حبال السحب المط

 االرسال للتنس االرضي. ,البايوميكانيكية, حبال السحب المطاطيةالكلمات المفتاحية: 



 

 

 
 

 

 

 

 The International Sports Science Journal, Volume 2, Issue 3, May 2020                                                             

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal    Vol. 2, Issue 3  May 2020 

   ISSN: 1658- 8452 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658 - 8452                           Paper ID: 12 

 

 :المقدمة-1
التقني من أهم السمات المميزة  التطور إن التقدم العلمي او

للعصر الحديث وما ينتج عنه من اعداد كبيرة من المتعلمين 
بجعل العملية التعلمية تواجه قضايا مهمة في مقدمتها تطوير 
اساليب التعلم الحديثة لغرض الوصول إلى تحقيق االهداف 
التربوية المنشودة. ومن ذلك تعد فعالية التنس واحدة من 

لتي حظيت باهتمام الخبراء والمختصين نتيجة الفعاليات ا
تطويرها بين االلعاب في اآلونة األخيرة وأصبح لها شعبية كبيرة 
ومرموقة ونتيجة ذلك البد من البحث إلى إمكانية إيجاد وسائل 
تطوير تلك الفعالية ألداء متطلباتها الفنية. وتعد الوسائل 

الفعالية والحبال  واألدوات واحدة من تلك المتطلبات لتطوير هذه
السحب المطاطية من االساليب الحديثة في التدريب كونها 
تلعب دور مؤثر وفعال في تطوير القدرات الخاصة والمتغيرات 
البايوميكانيكية أحد هذه المتطلبات من سرعة زاوية للذراع 
الضاربة وزاوية انطالق الكرة وسرعة انطالق الكرة كمتطلبات 

ي دقة مهارة االرسال للتنس األرضي ألفراد بايوميكانيكية مؤثر ف
العينة. وقد برزت أهمية البحث باستخدام أثر لتمرينات بحبال 
السحب المطاطية لحل المشكلة وأثرها في تطوير المتغيرات قيد 
البحث في أداء دقة مهارة االرسال للتنس األرضي ألفراد العينة 

 .سنة للموهبين 12-12 بإعمارمن الموهوبين 
 :حثبلة المشك

من خالل عمل الباحثة في المؤسسات التربوية التعلمية 
كانت هناك جملة من المشاكل والصعوبات في العملية التدريبية 
والتعلمية للموهوبين في رياضة التنس والسيما في األدوات 
والوسائل التعلمية أدت إلى تدني مستوى رياضة التنس في 

أبرزت الباحثة من خالل  القطر في السنوات األخيرة. ومن ذلك
متابعتها ألفراد العينة كونهم طالب متوسطة واعدادية, لذلك 
بادرت باستخدام اسلوب التعلم أثر تمرينات بالحبال السحب 

جديد لحل المشكلة في تطوير المتغيرات  كأسلوبالمطاطية 
البايوميكانيكية في دقة مهارة االرسال للتنس األرضي ألفراد 

ك قامت الباحثة باستخدام التمرينات وفق التفكير العينة. ومن ذل
العلمي بشكل عقالني والتي تجعل العملية التدريبية التعلمية 

مواكبة العلم في الدول المتطور. ومن ذلك قامت باستخدام أثر 
التمرينات هذه في تطوير المتغيرات البايوميكانيكية قيد الدراسة 

رة االرسال ألفراد العينة كسرعة الزاوية في دقة مهارة أداء مها
سنة من  12-12 بإعمارمن العبي التنس األرضي للموهوبين 

 .للموهوبين
 :أهداف البحث

 .اعداد تمرينات باستخدام حبال السحب المطاطية-1
معرفة أثر هذه التمرينات في تطوير بعض المتغيرات -2

 .العينة إلفرادالباميكانيكية ودقة مهارة االرسال 
 البحث: فروض

هناك عالقة ذات داللة احصائية في االختبارات القبلية -1
والبعدية في تطوير المتغيرات البايوميكانيكية قيد الدراسة 

 .ألفراد عينة البحث
هناك عالقة ذات داللة احصائية في االختبارات القبلية -2

والبعدية للمتغيرات البايوميكانيكية وأداء دقة مهارة االرسال 
 .ألفراد العينة

 :جاالت البحثم
 .العبي مركز نادي الصيد بالتنس االرضي المجال البشري:

لغاية  15/2/2412 من الفترة :المجال الزماني
15/11/2412. 

العب نادي الصيد الرياضي م المجال المكاني:
 .المنصور /للتنس

 تحديد المصطلحات
هي التزويد بالوصف اللفظي في  :المتغيرات البايوميكانيكية-

ح الحركة وفقًا لمعطيات مختلفة كيناميكية هذه خدمة تصب
الحركة وهذا ما يمكن لالعب يشكل معلومات يمكن 
االستفادة منها أثناء األداء وتحسينها من خالل التدريب 

: 1) والتي تركز على الشروط الميكانيكية لألداء األنسب
102.) 

وهي احدى الوسائل المساعدة  :حبال السحب المطاطية-
مختلفة أثناء التدريب في األداء المهاري وأثر كمقاومات 

بالفعالية في زيادة مقدار القوة العضلية وسرعتها نتيجة 
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التكيف على وفق االيعازات العصبية العضلية استنادًا 
الزمن( وفي ضربة االرسال تحتاج × لقانون )الدفع = القوة 
: 2) لقوة والسرعة ألداء فعال لالرسالإلى أكبر كمية من ا

102.) 
 :منهجية البحث واجراءاته الميدانية-0

الطريقة التي يتبعها " إن المنهج هو  منهج البحث:1-2 
, (20: 0)" الباحث في دراسة المشكلة الكتشاف الحقيقة

استخدمت الباحثة المنهج التعليمي التجريبي لمالءمة اجراءات 
  .ةالبحث الميداني

العبو  مثل مجتمع البحث مجتمع البحث وعينته:2-2 
وقد تم  ,(10مركز نادي الصيد بالتنس األرضي وعددهم )

( العبين لكل مجموعة الضابطة والتجريبية عن 2اختيار )
( تم أجراء التجربة 2طريق االرقام الفردية والزوجية و)

 .االستطالعية عليهم بالوحدات التدريبية في المركز
قامت الباحثة بإجراء التجانس  تجانس العينة: 0-0-1

من حيث متغيرات العمر التدريبي الطول والوزن ألفراد عينة 
 .البحث

 يبين التوزيع االعتدالي للتجانس بين أفراد العينة )1جدول )ال

 المتغيرات
 وحدة

 القياس
الوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري 

 معامل
 االلتواء

 2.11 1.12 11.22 16.11 غم/كغم الوزن 
 2.31 1.11 11.22 132.21 سم/م الطول

العمر 
 2.01 1.21 6.22 1.11 سنة/شهر التدريبي

( يبين أن العينة متجانسة في متغيرات الطول 1الجدول )
الوزن العمر التدريبي, إذ كانت قيمة معامل االلتواء أقل من 

( وهذا يدل على تجانس العينة من العبي في التنس 0)±
 .األرضي

 :لمستخدمةوسائل جمع المعلومات واألجهزة ا 3-2
 :وسائل جمع المعلومات1-3-2 
 .المصادر العربية واألجنبية1-
 .المقابالت الشخصية وآراء الخبراء2-

 .المالحظة والتحليل3-
البرمجيات والتطبيقات المستخدمة في الحاسوب -0

 .(Excel) و (Hero Soft) و (Dart Fish) برنامج
 .شبكة المعلومات الدولية-5

 :خدمةاألجهزة المست 2-3-2 
صورة/ بالثانية(  25كاميرا الفيديو ثابتة ذو السرعة )-1

للتصوير المتغيرات  (Sony) ( وأشرطة نوع1عدد )
 .والبايوميكاتيكية

 .(Dell) جهاز الب توب نوع-2
 .مقياس رسم متري وأشرطة الصقة ملونة-0
 .شريط قياس متري وميزان طبي الكتروني-0
 .عالمات إرشادية ولوحات ترقيم-5
 (.2( عدد )52-50مضارب تنس قانونية حجم )-2
 (.04كرات تنس قالنونية عدد )-2
 (.14شواخص عدد )-2
 .سلة حمل الكرات-2

 .ملعب قانوني للتنس-14
 :هاختباراتاالمتغيرات قيد الدراسة وترشيح تحديد  4-2

لغرض قياس المتغيرات قيد الدراسة وجب تحديد االختبارات التي 
قامت الباحثة إذ (. 241: 0) وب قياسهاترتبط بالظاهرة المطل

بتحديد االختبارات لمتغيرات البحث المطلوبة من متغيرات 
 .بايوميكانيكية ودقة مهارة االرسال ألفراد العينة

 :االختبارات المستخدمة في البحث1-4-2 
 .قياس دقة االرسال الغرض من االختبار:

 .س( كرة تن24مضرب لكل مختبر وكرات عدد ) األدوات:
 تخطيط منطقة االختبار. االجراءات:

 

 الالعب  
   

1    0     3      1 
 

 
      قدم 12قدم   02قدم    16قدم      01
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 :تحديد أربع مناطق كاالتي
وتكون بين خط االرسال وخط القاعدة بعمق  1منطقة رقم -1

 .قدم 12
 14وتكون بين خلف القاعدة مباشرة واتساع  2منطقة رقم 2-

 .قدم
قدم  14واتساع  2وتكون خلف المنطقة رقم  0منطقة رقم -3

 .أيضاً 
قدم من خط االرسال  24وتكون على بعد  0منطقة رقم -0

 .وهي عبارة عن سياج
( وهي عبارة عن 2-5-0-0-2-1تحدد المستطيالت أرقام )

 :قيم تشير إلى مناطق أبعادها كالتالي
 10×15( يشير إلى مستطيل 1الرقم )
 14×  5شير إلى مستطيل ( ي2الرقم )
 ( يشير إلى المستطيالت أبعاد كل منها2-5-0-0الرقم )

 .قدم 3× 1.5
 14 بإرساليقف الالعب خلف خط القاعدة ثم يقوم  :التطبيق

كرات متتالية على االهداف المحددة في نصف الملعب المقابل 
وقد يحاول الالعب المختبر الحصول على أعلى درجة وبذلك 

( ثم ترتد إلى المنطقة 2رة على المستطيل رقم )بأن تسقط الك
 .( السياج0رقم )

 .تطبق القواعد الدولية في االرسال التسجيل:
تحسب درجة كل ارقام المناطق التي تسقط فيها الكرة, مثاًل -

إذا سقطت الكرة بعد االرسال مباشرة على المستطيل رقم 
جة ( فأن الدر 2(, ثم أرتدت وسقطت في المنطقة رقم )0)

 .( درجات2=0+2لهذه المحاولة )
 .محاوالت متتالية 14يعطى كل مختبر -
درجة المختبر هي مجموع النقاط التي يحصل عليها من -

 .المحاوالت العشرة
أهم العوامل  :ميكانيكية المتغيرات قيد الدراسة2-4-2 

الميكانيكية التي تؤدي دور في تحقيق ارسال مثالي فعال 
ت سرعة الزاوية للذراع الرامية وزاوية مثل إذلعينة البحث, 

لكرة ودقة االرسال األرضي انطالق الكرة وسرعة انطالق ا

, إذ قامت الباحثة بنصب آلى تصوير من خالل للعينة
ص/ثا( تبع النقاط التشريحية وثم  124كاميرتي فيديو سرعة )

نصب آلة تصوير بشكل عمودي على مركز فوق المرسل 
( الكاميرا األولى بشكل ترم 2.5د )ومكان المرسل وعلى بع

عمودي على مركز ومكان المختبر المنفذ ونصب الكاميرا 
( وثم ترم 1.05( وبارتفاع لعدستها )ترم 2.25على بعد )

ايجاد سرعة الزاوية للذراع الرامية وزاوية انطالق الكرة وسرعة 
انطالق الكرة ثم التحليل لمراحل األداء عن طريق برامج 

 .(Kin over)  حركيالتحليل ال
أجرت الباحثة التجربة  :التجربة االستطالعية5-2 

( من خارج عينة البحث, ثم تطبيق 2االستطالعية على )
البرامج عليهم والتعرف على المعوقات التي واجهت الباحثة 
أثناء وقت تنفيذ البرامج واالختبارات وإمكانية التصوير وتحليل 

 12/2/2412يوميكانيكية يوم النتائج الخاصة للمتغيرات البا
 .الساعة الرابعة عصراً 

 :جراءات الميدانية البحثالإ6-2 
ثم اجراء االختبارات القبلية  :االختبارات القبلية1-6-2 

الساعة الرابعة عصرًا  12/2/2412للمجموعة التجريبية يوم 
لمفردات المتغيرات قيد الدراسة من مهارة دقة االرسال وتصوير 

لبايوميكانيكية لسرعة زاوية الذراع الرامية وسرعة المتغيرات ا
انطالق الكرة وزاوية انطالق الكرة ودقة مهارة االرسال ألفراد 

 .العينة
منهج التمرينات باستخدام حبال السحب  2-6-2
تم اعداد برنامج تدريبي باستخدام حبال السحب  :المطاطية

( حسب %25( إلى الشدة )%25لشدد منوعة من الشدة )
لحجم والشدة والراحة والتكرار باستخدام هكذا اسلوب من ا

التدريب حسب طول الحبال ومدى مطاطية الحبل, إذ تضمن 
البرامج وحدات تدريبية تعلمية لوحدتين تدريبتين في االسبوع 
)األحد واالربعاء( ومن ذلك تم اعتبار طول الحبل المطاط 

أي امتداد االصلي هو بداية شدة الحبل وفق قانون التأثير 
الحبل بقدر طوله الحقيقي أثناء أداء التمرينات يمثل الشدة 
القصوية المستخدمة وتحديد التكرار القصوي. ومن ثم تحديد 
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التكرارات المطلوب األداء فيها بالشدة المطلوبة, حيث تمت 
 .( دقيقة04-25بوحدتين تدريبتين في االسبوع زمن الوحدة )

عد انهاء البرنامج التدريبي ب :االختبارات البعدية 3-6-2
الساعة  12/11/2412أجرت الباحثة االختبارات البعدية يوم 

الثالثة عصرًا وبنفس الظروف التي تمت فيها االختبارات القبلية 
من حيث الزمن والمكان واالجهزة واألدوات وطريقة التنفيذ وإدارة 

 .فريق العمل المساعد
احثة الحقيبة استخدمت الب: ئل االحصائيةالوسا7-2 

 .لمعالجة البيانات (spss) االحصائية
 :ومناقشتهاالنتائج  وتحليلعرض -3
نتائج االختبارات للمتغيرات قيد وتحليل عرض  3-1

 :عينة البحثإفراد لدى البحث 
يبين المعالم االحصائية لالختبار القبلي والبعدي للمتغيرات ( 2جدول )ال

 الضابطة ألفراد  العينةالبايوميكانيكية واالرسال للمجموعة 
المتغيرات 
 االحصائية

 وحدة
 القياس

 التجربة البعدية التجربة القبلية
 مستوى  Tقيم  ع ف ف

 الداللة
 المعنوية

 ع س ع س
سرعة 
الزاوية 
للذراع 
 الرامية

ثا/ 
 21023 11161 331123 11011 021113 100112 111131 11311 درجة

غير 
 دال

زاوية 
انطالق 

 الكرة

ثا/ 
غير  21333 11211 131211 111012 111301 121213 111226 121222 درجة

 دال

سرعة 
انطالق 

 الكرة

ثا/ 
غير  21216 21112 61663 11361 21162 011111 21161 021121 درجة

 دال

غير  21222 3111 1116 01222 2113 011222 1111 021222 درجة االرسال
 دال

قيد الدراسة السرعة الزاوية  ( يبين أن المتغيرات2الجدول )  
للذراع الرامية وزاوية انطالق الكرة وسرعة انطالق الكرة واالرسال 

 لالختبارات القبلية والبعدية وفروق االوساط واالنحرافات وقيمة
(T)  ومستوى الداللة ومعنوية الفروق غير دالة لصالح االختبار

حبال  البعدي للمجموعة الضابطة قيد الدراسة ثمة استخدام
السحب من الحبال المطاطية في تطوير المتغيرات قيد الدراسة 
ومن ذلك أظهرت أن الوسط الحسابي في االختبار القبلي لمتغير 

( وبانحراف معياري 110.2السرعة الزاوية للذراع الرامية )
(, أما في االختبار البعدي كان المتوسط الحسابي 12.102)
(, أما متغير الفروق 25.000( وبانحراف معياري )122.25)

 (T) (, أما قيم00.150( أما )ع ف()2.202)ف( كان )
( 4.250( وعند مستوى داللة )1.120المحسوبة فكانت )

 .ومعنوية غير دال للعينة الضابطة
أما متغير زاوية انطالق الكرة كان الوسط الحسابي في 

(, أما 11.442( وبانحراف معياري )25.544االختبار القبلي )
( وبانحراف 24.510االختبار البعدي فكان الوسط الحسابي ) في

( أما قيمة )ع 12.225( أما قيمة )ف( )12.021معياري )
وعند مستوى داللة  (1.577) (T) (, وكانت قيمة10.522ف()

 ( وبداللة غير معنوية, أما متغير سرعة انطالق الكرة4.000)
( وبانحراف 25.142الحسابي ) في االختبار القبلي كان المتوسط

( أما في االختبار البعدي كان الوسط الحسابي 5.222معياري )
( 1.021( أما قيمة )ف()5.025وبانحراف معياري )(22.022)

( وعند 4.224المحتسبة ) (T) (, أما قيمة2.220ف() و)ع
( داللة احصائية فير دالة, أما متغير 4.512مستوى داللة )

فيه الوسط الحسابي  االرسال فكان في االختبار القبلي
(, أما في االختبار 1.12( واالنحراف المعياري )250444)

( وبانحراف معياري 22.444البعدي فكان المتوسط الحسابي )
 (, أما قيمة1.22(, أما )ع ف()2.444( أما قيمة )ف()4.20)

(T)  ( وعند داللة 4.444( وعند مستوى داللة )0.22المحتسبة )
 .نةغير معنوية لصالح العي

يبين المعالم االحصائية لالختبار القبلي والبعدي للمتغيرات ( 0الجدول )
 البايوميكانيكية واالرسال للمجموعة التجريبية ألفراد  العينة

المتغيرات 
 االحصائية

 وحدة
 القياس

 التجربة البعدية التجربة القبلية
 مستوى  Tقيم  ع ف ف

 الداللة
 المعنوية

 ع س ع س
سرعة 

وية الزا
للذراع 
 الرامية

ثا/ 
 درجة
 

 دال 21222 11232 111101 121101 361121 112116 011302 121101

زاوية 
انطالق 

 الكرة

ثا/ 
 دال 21201 01102 131132 11111 101301 123113 11121 121112 درجة

سرعة 
انطالق 

 الكرة

ثا/ 
 دال 21221 31601 11112 11612 11111 321620 21111 031162 درجة

 دال 2121 0111 1120 1112 1161 33161 1121 31162 درجة الرسالا

( يبين أن المتغيرات قيد الدراسة لسرعة الزاوية 0الجدول )
للذراع الرامية وزاوية انطالق الكرة في االختبارات القبلية والبعدية 
معنوية لصالح البعدية للمجموعة التجريبية في متغيرات البحث 

يتضح أن المتوسط الحسابي لمتغير سرعة  قيد الدراسة وفق ذلك
( 12.22الزاوية للذراع الرامية في االختبار القبلي كانت )

(, أما في البعدي كان المتوسط 21.025وبانحراف معياري )
(, أما قيمة 02.252( وبانحراف معياري )125.12الحسابي )
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( T(, أما قيمة )02.121(, أما قيمة )ع ف()25.221)ف()
( وبداللة 4.444( وعند مستوى داللة )2.405المحتسبة )

معنوية لصالح االختبار البعدي, أما متغير زاوية انطالق الكرة 
( 25.225كان المتوسط الحسابي في االختبار القبلي )

( أما في االختبار البعدي كان 2.052وبانحراف معياري )
( أما 12.022( بانحراف معياري )140.00المتوسط الحسابي )

(, أما قيمة 10.205( أما قيمة )ع ف( )2.222)ف( )قيمة 
(T)(2,240( وعند مستوى داللة )وعند مستوى داللة 4.422 )

احصائية معنوية, أما متغير سرعة انطالق الكرة فكان المتوسط 
( وبانحراف معياري 20.225الحسابي في االختبار القبلي )

( 0.252)( أما االختبار البعدي كان المتوسط الحسابي 5.222)
( و)ع 2.205(, أما قيمة )ف()0.111وبانحراف معياري )

( أما مستوى 0.222( المحتسبة )T( أما قيمة )2.214ف()
( وعند مستوى داللة معنوية, أما متغير االرسال 1041الداللة )

( وبانحراف 01.25في االختبار القبلي كان المتوسط الحسابي )
ي فكان المتوسط ( أما في االختبار البعد1.41معياري )

(, أما قيمة 1.22( وبانحراف معياري )00.21الحسابي )
( T( أما قيمة )1.42أما )ع ف( فكانت ) ,(1.25)ف()

( ومعنوي 4041وعند مستوى داللة ) (2.02المحتسبة فكانت )
لصالح االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية في متغيرات 

 البحث قيد الدراسة.
المعالم االحصائية لالختبار البعدي للمتغيرات البايوميكانيكية  يبين) 0الجدول )

 واالرسال بين المجموعة الضابطة والتجريبية
المتغيرات 
 االحصائية

 وحدة
 القياس

 Tقيم  التجربة البعدية التجربة القبلية
 المحتسبة

 مستوى 
 المعنوية الداللة

 ع س ع س
سرعة 
الزاوية 
للذراع 
 الرامية

 دال 21222 11110 361101 112116 021113 121112 درجة

زاوية 
انطالق 

 الكرة
 دال 21231 01031 101301 123113 111301 121213 درجة

سرعة 
انطالق 

 الكرة
 دال 21221 01163 11111 321620 21162 011111 ثا

 دال 2120 0111 2113 311222 1111 31161 درجة االرسال

 

يد الدراسة لسرعة الزاوية ( يبين أن المتغيرات ق0الجدول )
للذراع الرامية وزاوية انطالق الكرة وسرعة انطالق الكرة واالرسال 
قد أوجدت معنوية الفروق لالختبارات البعدية للمجموعة التجريبية 

والضابطة. ومن ذلك أظهرت المتغيرات قيد الدراسة ما يلي من 
لمتوسط الجدول أن متغير السرعة الزاوية للذراع الرامية كان ا

( في االختبار القبلي, 142.25الحسابي للمجموعة الضابطة )
(, 25.000أما في االختبار البعدي فكان االنحراف المعياري )

أما المتغير للمجموعة التجريبية كان المتوسط الحسابي 
 (T) (, أما قيمة02.222( واالنحراف المعياري )152.12)

( 4.444اللة فبلغ )( وأما مستوى الد0.120المحتسبة فبلغت )
وعند معنوية الفروق أصبحت دالة. أما متغير زاوية انطالق 

( 24.510الكرة فأن الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة كان )
( أما المتغير للمجموعة 12.021وأما االنحراف المعياري )

( أما 12.022( وبانحراف معياري )140.00التجريبية كان )
( 4.401أما مستوى الداللة ) (2.202المحتسبة ) (T) قيمة

وعند معنوية دالة للمتغير. أما متغير سرعة انطالق الكرة كان 
( وبانحراف 22.022الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )

( أما المتغير للمجموعة التجريبية كان الوسط 5.025معياري )
 (T) ( أما قيمة0.111( وبانحراف معياري )04.252الحسابي )

( وعند معنوية 4.441( وعند مستوى داللة )2.220المحتسبة )
دالة للمتغير. اما االرسال للمجموعة الضابطة كان الوسط 

( أما المتغير 1.21( وبانحراف معياري )21.00الحسابي )
( وبانحراف 02.444للمجموعة التجريبية كان الوسط الحسابي )

( أما مستوى 2.21المحتسبة ) (T) ( أما قيمة4.02معياري )
 .( وعند معنوية دالة للمتغير4.42داللة )ال
 :مناقشة النتائج 3-0

( يبين أن قيم االوساط متباينة 0-0-2مما تقدم للجداول )
للمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية لكل من 
السرعة الزاوية للذراع الرامية وزاوية انطالق الكرة وسرعة انطالق 

العينة, كما أن هناك تحسن في األداء في الكرة واالرسال ألفراد 
المجموعة التجريبية للمتغيرات متغير الدراسة بفعل أثر التمرينات 
بالحبال المطاطية وتحسين الوسط الحسابي للسرعة الزاوية للذراع 
الرامية وزاوية انطالق الكرة وسرعة انطالق الكرة واالرسال 

وة لمجمل عضالت للمجموعة التجريبية وهذا يدل على تطور الق
الجسم التي تعد سبب رئيس في تحقيق متطلبات األداء حسب 
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 (.221: 0) قانون نيوتن الثاني
ومن ذلك أن التطور الحاصل في تحسين االنقباض 
للعضالت العاملة العامة نتيجة التدريبات بحبال السحب المطبقة 

 ت أن القوة العضلية أليعلى افراد العينة تشير إلى أن الدراسا
ن مجاميع الجسم إنما تمثل قوة مطلقة لتلك المجموعة مجموعة م

الخاصة وأي تطور للسرعة الزاوية وزاوية االنطالق وسرعة 
االنطالق واالرسال لمتغيرات البحث نتيجة تركيز على تدريبها 
يحقق التحسن لمتغيرات البحث في المتغيرات البايوميكانيكية 

 (.22: 5يحقق التحسن النوعي لها )
ومن هذا أدى التحسن لسرعة االنطالق وزاوية االنطالق للكرة 
والسرعة الزاوية للذراع الرامية واالرسال أدت إلى االعتماد على 
األداء في المقاومات لحبال السحب التي أدت بدورها سبب 

( والذي أدى إلى تطور الكميات 101: 2) التطور الحاصل
 .الكيماتكية لمتغيرات البحث قيد الدراسة

 :الخاتمة-1
الى  ةالباحث توعلى ضوء النتائج التي اظهرتها الدراسة توصل

 االستنتاجات التالية:
أن تدريب حبال السحب أدى تطور المتغيرات قيد الدراسة 1-

 .والسيما للمجموعة التجريبية
أن تدريبات حبال السحب أدت إلى تطور عملية االرسال 2-

 .ريبيةألفراد العينة ولصالح المجموعة التج
التطور الحاصل في القدرات البدنية أسهم بشكل فعال ومؤثر 3-

في المتغيرات قيد الدراسة للمجموعتين التجريبية الضابطة 
 ولصالح التجريبية.

 فيما يوصي الباحث باالتي:
امكانية استخدام حبال السحب ضرورة لتطوير القدرات 1-

 .الخاصة ألفراد عينات أخرى وتطوير قدرات أخرى 
تأكيد للمدرسين العمل على استخدام وسائل وأدوات وأجهزة 2-

 .لتطوير الجهد البدني بأقل جهد ممكن
ضرورة اجراء بحوث مشابهة اللعاب أخرى وفعاليات 3-

 مقاربة.
 

  المصادر
صريح عبدالكريم الفضلي: التطبيقات البايوميكانيكية في التدريب الرياضي واألداء  [1]

 .2212الحركي، عمان، دار دجلة 

محمد حسن عالوي؛ وابو العال أحمد عبدالفتاح: فسيولوجيا التدريب الرياضي، القاهرة،  [2]
 .1884دار الفكر العربي 

 .1888، بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر 3وجيه محجوب: البحث العلمي ومناهجه، ط [3]

صرة، قاسم حسن حسين وآخرون: تحليل الميكانيكا الحيوية في فعاليات العاب القوى ، الب [4]

    .1881مطبعة دار الحكمة، 

قاسم حسن حسين وآخرون: تحليل  المكيانيكيا الحيوية في فعاليات العاب القوى، البصرة ،  [5]
 .1881مطبعة دار الحكم، 

[6] Bartonietz-Rotational. Shot put technique- Biomechanics and 

recommendations for traamiing. Track and Field Quarerly. 
Review3. 1994 

 المالحق
 نموذج لوحدة تدريبية( ا1ملحق )

 التكرار اسم التمرين
الراحة بين 

 التكرارت
الراحة بين 

 المجاميع
 د 3-0 مرة 6-1 سحب حبال من فوق الراس مع الحركة

 د 2-1
 د 3-0 مرة 6-1 سحب حبال ضد الحركة

تدريب مشترك مع مع الزميل بالتبادل بحبال 
 السحب

 د 1 -2 د 3-0 مرة 1-6

( 2تضمن البرنامج وحدات لتمرينات حبال السحب لمدة )
( حسب نظام هكذا مقاومات %25-24أسابيع للشدة من )

حسب طول الحبل ومدى مطاطية للشدد المستخدمة في األداء 
( 20لوحدتين في االسبوع )االحد واالربعاء( من كل اسبوع و)

لتكرار بنظام وحدة تدريبية تضمنت الشدد والحجم والراحة وا
تدريب المقاومات بحبال السحب لتوزيع الجهد لفترات البرنامج 

 التدريبي ألفراد العينة.
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مشي بأعمار  متر 02حسين األداء الفني وانجاز أثر تمرينات تعلمية باستخدام وسائل مساعدة في ت
 ( سنة11-12)

 1 منذر حسين محمد أ.م.د
 1 الشراف التربوي ا/تربية الرصافة الثانية وزارة التربية/

(saadalsheekhly@yahoo.com) 1 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

تضمن البحث تمرينات تعلمية باستخدام وسائل مساعدة في تحسين األداء الفني  المستخلص:
ية في تحسين األداء لعينة البحث, إذ استخدم الباحث ثالث وسائل تعلم ترم 25لرياضة المشي 

استخدم التمرينات التعلمية باستخدام عصي للتدوير حركة المجذاف  إذللمبتدئين من أفراد العينة, 
وتضمنت التمرينات باستخدام هذه الوسائل  ,وق خط وحمل العصا على شكل قطاروالسير ف

مجموعة ( لل2( العبين للمجموعة الضابطة )2للمجموعتين ضابطة وتجريبية, وقد شملت )
التجريبية, إذ تضمن مجمع البحث من ممارسي رياضة المشي في محافظة الكوت من الموهبين 

(, وقد فرض البحث وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبلي 15-10بأعمار )
والبعدي, وكذلك البعديين لمجاميع البحث للمجموعة التجريبية في تحسين األداء الفني ألفراد 

ينة. واستنتج البحث أن التمرينات التعلمية باستخدام الوسائل المساعدة أثرت بشكل فعال في الع
تحسين األداء واالنجاز ألفراد العينة, كما أوصى الباحث باستخدام تمرينات تعلمية باستخدام وسائل 

 أخرى لفعاليات أخرى في تحسين األداء الفني. 
 متر مشي. 25انجاز , سائل مساعدةو , تمرينات تعلميةالكلمات المفتاحية: 
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 :المقدمة-1
تعد عملية التعلم من أهم العمليات التربوية التي تحتاج إلى 
التخطيط العلمي السليم لكي يصل إلى األهداف أو إيصال 

على المعلومة إلى أفراد العينة بأفضل األساليب, إذ يعتمد التعلم 
مدى فاعلية الوسائل المساعدة باستخدام تمرينات خاصة لتعلم 
المهارة التي تعد من وسائل التعلم على مدى فاعلية الوقت 
المحدد ألداء المهارة وبما أن رياضة المشي تحتاج إلى حركات 
خاصة تجنبًا للطيران والثني أثناء المشي, لذلك قام الباحث 

باستخدام عصي وخطوط لتعلم باستخدام تمرينات لوسائل خاصة 
المهارة, لذلك استخدم هذه الوسائل في عملية حركة الحوض 
بحركة المجذاف باستخدام العصي وحركة السير على الخطوط 
لسرعة وطول الخطوة وأيضًا استخدام حمل العصي على شكل 
قطار لتطوير حركة الذراعين واالكتاف في تعليم رياضة المشي 

يات التعلم باستخدام الوسائل والتمرينات وأداء مثالي. أن نظر 
الخاصة تعد الوسيلة المهمة التي تؤدي إلى تنمية اللياقة البدنية 
الخاصة للنشاطات الرياضية المختلفة وبناء الجسم بما يناسب 
المتطلبات الفنية لهذه الفعالية, كما أن التمرين والممارسة 

طلبات الرئيسة باستخدام الوسائل المساعدة يشكالن أحدى المت
في العاب تعلم المهارة الحركية لرياضة المشي, لذلك تعطي 
خصائص متنوعة باستخدام الوسائل واألدوات التعلمية وأثارة 
التشويق وتحسين الحالة النفسية, ومن ذلك جاءت أهمية البحث 
باستخدام تمرينات خاصة باستخدام وسائل مساعدة في تحسين 

 .ألفراد عينة البحث ترم 25األداء الفني وانجاز مشي 
 :مشكلة البحث

من خالل رؤية الباحث كونه بطل عربي في رياضة المشي 
ويعمل في مجال التدريب واألشراف التربوي في وزارة التربية وجد 
أن هناك تذبذب في انجاز رياضي المشي على المستوى المحلي 
إلى مستوى رياضة المشي العربية والعالمية, لذلك قام بحل 
المشكلة باستخدام وسائل مساعدة أثر تمرينات خاصة تعلمية في 
تطوير األداء الفني لرياضة المشي, وهل أن هذه التمرينات 
الخاصة لها األثر في تطوير األداء الفني؟ والتي يبين فيها 
النقص في تنظيم اساليب التعلم المستخدمة في رياضة المشي, 

ول الخطوة للسير فوق لذلك قام باستخدام تمرينات لسرعة وط
خطوط وحركة المجذاف لتدوير الورك والذي يساعد على حركة 
انسيابية لرياضي المشي وحمل العصي على شكل قطار لتطوير 
حركة الذراعين ومدى تأثير هذه التمرينات باستخدام الوسائل 

مترًا  25المساعدة في تعليم وتحسين األداء الفني وانجاز مشي 
 .( سنة15-10ث من الموهوبين بأعمار )ألفراد عينة البح

 :أهداف البحث
ن لمية خاصة بوسائل مساعدة في تحسياعداد تمرينات تع-1

 .األداء لعينة البحث
تأثير هذه التمرينات باستخدام الوسائل المساعدة في انجاز -2

 .مترًا ألفراد العينة 25مشي 
 :فروض البحث

ارات القبلية وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختب-1
والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في األداء الفني 

 .ألفراد العينة
وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبارات القبلية -2

مترًا  25والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية وانجاز 
 .مشي ألفراد عينة البحث

 :مجاالت البحث
ضة المشي مركز محافظة متسابقو رياالمجال البشري: -1

 .( سنة15-10واسط بأعمار )
 .15/1/2424لغاية  15/11/2412من المجال الزماني: -0
ياضة ر مركز -لعب الكوت االولمبيمالمجال المكاني: -3

 المشي أندية الكوت.
 :المصطلحاتتحديد 

هو التقدم للمتسابقين بخطوات متصلة باألرض  سباق المشي:
واضح )يرى بالعين المجردة(,  بحيث ال يكون هناك اتصال

كما يجب أن تكون الرجل المتقدمة مستقيمة )عدم الثني في 
الركبة( من لحظة االتصال باألرض حتى الوصول إلى 

 (.222: 1) الوضع الرأسي المستقيم
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 :منهج البحث وإجراءاته الميدانية-0
مي ياستخدم الباحث المنهج التجريبي التعل منهج البحث: 0-1

يم التجريبي للمجموعتين الضابطة والتجريبية بالتصم
  .ت البحث الميدانية وحل مشكلة البحثلإلجراءالمالئمتها 

تم اختيار عينة البحث بالطريقة  مجتمع البحث وعينته:2-2 
العمدية من العبي رياضة المشي في محافظة واسط 

( سنة 15-10( متسابقًا بأعمار )12والبالغ عددهم )
في ملعب الكوت الدولي, وتم اختبار والذين يتدربون 

العينة بالطريقة العمدية عن طريق األرقام الفردية والزوجية 
مثلت  إذوتم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية, 

( تجريبية وأثنين أجريت عليهم 2( ضابطة و)2العينة )
  .(01: 2) التجربة االستطالعية

جراء التجانس قام الباحث بإ: تجانس وتكافؤ العينة 3-3
بين أفراد العينة للمتغيرات )العمر التدريبي, الطول, كتلة 
الجسم( وقد أخذ بنظر الحسبان أن جميع الالعبين يقعون 
ضمن التوزيع الطبيعي وذلك من خالل معامل االلتواء والذي 

 (.1)±يقع ضمن 
 عينة البحث ( يبين تجانس1) الجدول

وحدة  المتغيرات
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االلتواء

 2.2 2.2 0 سنة/ شهر العمر التدريبي
 2.020- 1.11 1.12 م/ سم الطول

 2.216 2.21- 21.12 كغم/غم كتلة الجسم
( 1)±( يبين أن قيم معامل االلتواء تتراوح ما بين 1من الجدول )

 وهذا يدل التوزيع الطبيعي للعينة إلى عدم وجود فروق ذات داللة
 معنوية بين المجموعتين مما يدل على التجانس ألفراد العينة.

ومن ذلك قام : تكافؤ العينة للضابطة والتجريبية4-3 
التكافؤ للمجموعتين الضابطة والتجريبية لكي  بإجراءالباحث 

تستطيعان أن تفرزان الفروق بين النتائج إلى العوامل المستقلة 
بين المجموعتين في مهارة  قيد البحث, لذلك قام بإجراء التكافؤ

 ( ذلك2األداء الفني لرياضي المشي. ومن ذلك يوضح الجدول )
(0 :122.) 

( Tيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (2جدول )
المحسوبة ومستوى الداللة ألداء مهارة المشي للعينة من اختبار 

 التكافؤ

 المتغيرات
 Tقيم  بعديةالتجربة ال التجربة القبلية

 المحتسبة
 مستوى 
 الخطأ

مستوى 
 ع س ع س الداللة

األداء الفني 
 مترا   02لمشي 

1.02 2.12 1111 2.10 2.16 2.26 
غير 
 معنوي 

إذا كان مستوى الخطأ أصغر من  (2.22معنوي عند مستوى الداللة )*
(2.22.) 

( أن مستوى الخطأ أكبر من مستوى الداللة 2يبين الجدول )
( وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين 4.45)

مجموعتين البحث )التجريبية والضابطة( وهذا يدل على تكافؤهما 
 .في األداء للمهارة الفنية للمشي

المصادر والمراجع العربية  (:وسائل جمع المعلومات 5-3
, استمارة للخبراء والمختصين، المقابالت الشخصية, واألجنبية
 .)المساعدةالوسائل 

 :األجهزة واألدوات المستخدمة 3-1
, يمجال ركض قانون( :األجهزة المستخدمة 3-1-1

حاسبة  (,14عصي خشبية عدد ) ,)2ساعات توقيت عدد )
 ,ميزان طبي , (Nicon) كاميرا فيديو نوع , (LG) يدوية نوع

 .(Dell)(LOPTOP)  حاسبة, شريط قياس
ث بإجراء التجربة قام الباح: التجربة االستطالعية 3-1

على العبين أثنين من خارج  12/11/2412االستطالعية يوم 
عينة البحث في ملعب الكوت الدولي وذلك للوصول إلى نتائج 

تعد "التجربة االستطالعية  إذمي, يدقيقة قبل تنفيذ البرامج التعل
ات يتدريبًا عمليًا للباحث للوقوف بنفسه على السلبيات وااليجاب

تهدف التجربة (, 122: 0) أثناء االختبار لتفاديها" التي تواجهه
 :االستطالعية إلى ما يلي

 .صالحية المنهج التعليمي التطبيقي بالشكل النهائي-1
 .صالحية ألجهزة األدوات-2
 .توفير شروط األمان والسالمة لالعبين-0
معرفة المعوقات التي تصادف الباحث والالعبين لتالفي -0

 .األخطاء
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أجرى الباحث االختبار القبلي : بارات القبليةاالخت8-3 
الساعة الثالثة عصرًا على  15/11/2412لعينة البحث يوم 

تم التصوير لالختبارات وتصوير  إذملعب الكوت الدولي, 
 .األداء الفني للمشي حركيًا بشكل فيديوي 

( وحدة 20قام الباحث بتنفيذ ): ة الرئيسيةبالتجر  3-6-1
لخاصة بالوسائل المساعدة المعدة لهذا مية للتمرينات ايتعل

الغرض من عصي وأدوات خاصة للبرامج التعليمية لمفردات 
البرامج التدريبي بمعدل وحدتين تعلمتين في االسبوع )االحد 

( دقيقة للمجموعتين 05واالربعاء( وزمن كل وحدة تعلمية )
قامت المجموعة التجريبية بأداء  إذالضابطة والتجريبية, 

ات الخاصة باستخدام الوسائل المساعدة بعد أن شرح التمرين
الباحث عملية األداء للتمرينات وأداء الحركة فيها والتي يراد 
تعلمها في الوحدة التعلمية باستخدام التمرينات التعلمية الخاصة, 
حيث تضمنت التكرارات ألداء التمرينات حسب طول البرامج 

, أما المجموعة الضابطة ( أسابيع2) التعليمي ألفراد العينة لـ
مي للتمرينات التقليدية ضمن البرامج يبقيت على برامجها التعل

مي المتبع من المدرب لتعلم مهارة األداء الفني لرياضة يالتعل
 .المشي

 :تم اجراء االختبارات البعدية لعينة البحث 3-6-0
تم التصوير  إذ ,15/1/2424 مييبعد االنهاء من البرامج التعل

 .( لعينة البحثترم 25) مهارة المشي لـألداء 
استخدم الباحث التصوير  :األداء الفني لتقييم األداء 3-1

لتقييم األداء الفني  (CD) الفيديوي واعداده على قرص مضغوط
لعينة البحث من الخبراء المختصين في مجال التعلم لتقييم األداء 

ي في من قبل مقومين بالتعلم الحركي. وتقييم األداء الفن
االختبارات القبلية والبعدية من ذوي االختصاص والخبرة في 
مجال رياضة العاب القوى واستخدام كل منهم استمارة خاصة 
لتقيم فيها خصم للحركات حسب حروف األداء الغير فني ولكل 
جزء من أجزاء الحركة كحركة الذراعين وتدوير الحوض وحركة 

تعطى درجات حركة الساقين بالثني والطيران ولكل حركة و 
( درجات, ثم يستخرج الوسط الحسابي 14نموذجية مجموعها )

لكل العب بعد حذف أعلى درجة وحذف أقل درجة وجمع 

( لتكون هي الدرجة ألداء 2الدرجات الباقية وتقسيمها على )
استخدم الباحث تفريغ االستمارة الخاصة  إذالمهارة الفنية, 

 .اضيباألداء الفني لمهارة المشي الري
تم استخراج الوسائل  :الوسائل االحصائية 3-12

لمعالجة البيانات  (spss) االحصائية بالحقيبة االحصائية
 (:222: 5) تضمنت الوسائل االحصائية التاليةالخاصة والتي 

قانون داللة  ,معامل االلتواء, انحراف معياري , الوسط الحسابي)
لفروق لمتوسطين غير قانون داللة ا, الفروق للعينتين المرتبطين

 .(مرتبطين لعينتين متساويتين
 :عرض وتحليل النتائج ومناقشتها-3
تحليل نتائج الفروق )ت( بين و عرض  3-1

مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في 
( ترم 02تقييم األداء الفني لمهارة المشي )

 :لعينة البحث
( Tرية وقيمة )يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيا( 0) جدول

المحسوبة ومستوى الداللة بين االختبارين القبلي والبعدي في تقييم 
 األداء الفني للمجموعة التجريبية ألفراد عينة البحث

المعالم 
 االحصائية
 االختبار

 وحدة
 القياس

 Tقيم  التجربة البعدية التجربة القبلية
 المحسوبة

 مستوى 
الداللة 

(SIG) 

نوع 
 ع س ع س الداللة

األداء الفني 
 02لمشي 
 مترا  

 معنوي  2.22 1.112 2.11 1.12 2.61 1.12 ثا

 )2.22أقل أو أصغر من نسبة خطأ ) (sig) إذ كان مستوى المعنوية

( أن الوسط الحسابي لمهارة األداء الفني 0تبين من الجدول )
( وبانحراف معياري 2.04( في االختبار القبلي )ترم 25لمشي )

 25أن الوسط الحسابي لألداء الفني لمشي ) ( في حين4.22)
( وبانحراف معياري 2.14( في االختبار البعدي قد بلغ )ترم
 (, أما قيمة مستوى الداللة0.215كانت ) T (, أما قيمة4.11)

 (sig) ( وعند مستوى داللة معنوية مما يدل على 0.00بلغت )
بعدي أن هناك فروق معنوية بين نتائج االختبارين القبلي وال

 .ولصالح البعدي
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بين  (t) عرض وتحليل نتائج الفروق  3-1-1
االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في 

 :( ألفراد العينةترم 02تقييم األداء الفني لمشي )
 (T) االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم نيبي( 0الجدول )

لقبلي والبعدي في المحسوبة ومستوى الداللة بين االختبارين ا
الختبارين ل ( ألفراد العينةترم 25تقييم األداء الفني لمشي )

القبلي والبعدي في تقييم األداء الفني للمجموعة التجريبية ألفراد 
 عينة البحث

المعالم 
 االحصائية
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 التجربة البعدية التجربة القبلية
 Tقيم 

 المحسوبة

 مستوى 
الداللة 

(SIG) 

 الداللة
 ع س ع س االحصائية

االنجاز األداء 
لمشي  الفني
 مترا   02

 معنوي  2.21 1.11 2.61 1.12 2.11 1.62 ثا

 .)2.22أقل أو أصغر من نسبة الخطأ ) (sig) لذلك إذا كان مستوى المعنوية

 25) إلنجاز( أن الوسط الحسابي 0يبين الجدول ) 
( وبانحراف معياري 2.24( مشي ألداء المهارة قد بلغ )ترم
( 2.24( أما في االختبار البعدي كان الوسط الحسابي )4.22)

المحسوبة كانت  (T) ( أما قيمة4.20وبانحراف معياري )
( وبداللة معنوية لصالح 4.40( وعند مستوى داللة )0.22)

االختبار البعدي مما يدل إذ هناك فروق معنوية بين االختبارين 
 .البعديالقبلي والبعدي ولصالح 

بين  (T) عرض وتحليل نتائج الفروق  3-1-0
ة والضابطة ياالختبارين البعديين للمجموعتين التجريب

 :( ألفراد العينةترم 02في تقييم األداء الفني لمشي )
 (T) يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )5الجدول )

يين في تقييم األداء المحسوبة ومستوى الداللة بين االختبارين البعد
 ( مشي للمجموعتين التجريبية والضابطةترم 25) إلنجازالفني 

ختبارين القبلي والبعدي في تقييم األداء الفني للمجموعة الل
 التجريبية ألفراد عينة البحث

المعالم 
 االحصائية
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 Tقيم  البعدي للضابطة البعدي للتجريبية
 المحتسبة

 مستوى 
داللة ال
(SIG) 

الداللة 
 ع س ع س االحصائية

األداء الفني 
لمهارة لمشي 

 مترا   02
 معنوي  2122 3102 2111 1112 2121 1123 ثا

 ( يكون معنوي 2.22أقل أو أصغر من ) (sig) لذلك إذا كان مستوى المعنوية

 25( أن الوسط الحسابي لمهارة مشي )5تبين من الجدول )
حراف معياري ن( وبا2.40لقبلي قد بلغ )( في االختبار اترم

( للمجموعة التجريبية في حين أن الوسط الحسابي 4.41)
( نفسها في االختبار البعدي بلغ ترم 25لمتغير المهارة مشي )

( للمجموعة الضابطة. علمًا 4.20( وبانحراف معياري )2.04)
مما يدل على أن هناك  (0,00)(sig) أن قيمة مستوى الداللة

معنوية بين نتائج االختبارين البعديين للمجموعتين فروق 
التجريبية والضابطة ولصالح االختبار البعدي للمجموعة 

 .التجريبية
 :نتائجالمناقشة  3-0
مناقشة نتائج الفروق بين االختبارات  3-0-1

البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة لقيمة األداء 
 :( مشيترم 02) الفني لـ

( تبين لنا تفوق المجموعة 5حظتنا للجدول )ومن خالل مال
التجريبية على المجموعة الضابطة بين االختبارين البعديين في 

( مشي ألفراد عينة البحث ترم 25) إلنجازتقييم األداء الفني 
ويعزو الباحث السبب في ظهور تلك الفروق إلى فاعلية 

التي تم التمرينات باستخدام الوسائل المساعدة لتعليم المهارة 
استخدامها من قبل الباحث مع المجموعة التجريبية التي اسهمت 
في تحقيق التحسن في األداء الفني وانجاز العينة المطلوب أن 
يتعلمها المتعلم نتيجة استخدام الوسائل المساعدة مقارنة 
بالمجموعة الضابطة التي اعتمدت على بدورها على الطريقة 

لمدرب. فالتمارين التي وضعها االعتيادية المتبعة من قبل ا
الباحث مع المجموعة التجريبية نتيجة استخدام الوسائل المساعدة 
عملت على زيادة إدراك الالعبين وخبراتهم التي أدت إلى تحسين 

م( 25في المستوى لألداء الفني الصحيح ألداء مهارة المشي )
رة وتحقيق االنجاز وانعكاس ذلك على األداء الفني ألداء المها

بصورة عالية من حيث حركة الذراعين الفعالة وتدوير الورك 
والخطوات وترد الخطوات ألداء مثالي للمهارة ألفراد عينة 

 .البحث
وفي ضوء ما تمت مناقشته فأن التمرينات الخاصة التعلمية 
باستخدام الوسائل المساعدة التي تم استخدامها في قبل الباحث 

دت بشكل واضح في تحسين األداء مع المجموعة التجريبية قد أك
( من خالل ترم 25الفني وتحقيق االنجاز ألفراد العينة لمشي )
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توظيف هذه التمرينات التعلمية الخاصة باستخدام الوسائل 
( بشكل ترم 25الواجب الحركي لمهارة مشي ) إلخراجالمساعدة 

أن طموحنا هو زيادة  بقوبه " (Schmid) وقد اشار إليها ,دقيق
لتعلم على االستيعاب والسيطرة على األداء الفني للمهارات سعة ا

والحركات أو أثناء األداء الفني للحركات أو المهارات في أي 
 (.200: 2لعبة أو فعالية من االلعاب )

ويعزو الباحث هذا الفرق إلى اختالف تأثير التمرينات باستخدام 
على  الوسائل المساعدة للتعلم الخاص بالمجموعة التجريبية

البرامج التقليدية وهذا يتفق مع ما أشارت إليه دراسة كل من 
( وعمر حلمي محمد 125: 2)(1220)يحيى محمد صالح 

2441 (14 :221.) 
منافسة نتائج الفروق بين االختبارات القبلية  3-0-0

والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة لتقييم 
د عينة ( مشي ألفراترم 02األداء الفني وانجاز )

 :البحث
بعد أن تم عرض النتائج لالختبارات للمجموعتين التجريبية 
والضابطة وتحليلها في المحاور السابقة تبين من النتائج 

( وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي 0-0للجدولين )
والبعدي للمجموعة التجريبية في تقييم األداء الفني لمهارة مشي 

فراد العينة . ويعزو الباحث سبب ذلك ( واالنجاز ألترم 25)
يعود إلى فعالية استخدام تمرينات بالوسائل المساعدة التي يتم 
استخدامها ولصالح االختبار البعدي. وكما يعزو الباحث سبب 
ذلك إلى تغيير أفراد العينة في المجموعة التجريبية للتمرينات 

باألداء  التعلمية باستخدام الوسائل المساعدة للعصي والخطوط
للتمرينات أثرت بشكل فعال يؤثر في سرعة تحسين األداء لتعليم 
المهارة ألفراد العينة من حركة ذراعين فعالة ورجلين بخطوات 
للخطوة وطول الخطوة وترددها وحركة تدوير الحوض لزيادة 

اعتمدت باألداء اختالف  إذالحركة المثالة في رياضة المشي, 
عة التجريبية عن المنهج خاصة للمجمو  تأثير التمرينات التعلمية

, إذ اعتمد على التمرينات التعلمية الخاصة والتي بنيت التقليدي
االرتقاء بمستوى األداء الفني ألفراد  ومبادئعلى أسس علمية 

أما بخصوص المجموعة الضابطة فقد كانت دالالت  ,العينة

ألداء الفروق في االختبارات القبلة والبعدية في تقييم مستوى ا
الفني للمجموعة الضابطة لصالح االختبارات البعدية التي اتبعت 
االسلوب التقليدي, وهذا أمر طبيعي كون المجموعة الضابطة 
أيضًا خضعت للتعلم من قبل مدرب الفريق في نفس المدة 
المقررة من التجربة الرئيسة, فضاًل عن الممارسة المستمرة في 

اد العينة من الالعبين وما يحتويه سير المنهاج المتبع من قبل افر 
من شرح وعرض واعطاء التعليمات واالرشادات الخاصة بكل 
مفردة من مفردات البرامج أو المنهاج مما يؤدي إلى التعليم ومن 

 ثم تحسين في مستوى األداء للمهارة )قيد البحث(.
 :الخاتمة-1

من خالل عرض النتائج ومناقشتها توصل الباحث إلى 
 :ات التاليةاالستنتاج

مية الخاصة باستخدام الوسائل المساعدة يأن التمرينات التعل -1
 25كان لها األثر في تحسين األداء الفني وانجاز مشي )

 .( ألفراد العينةترم
تفوق العبي المجموعة التجريبية في االختبار البعدي التي -2

استخدمت الوسائل المساعدة في التمرينات التعلمية الخاصة 
ة البحث على العبي المجموعة الضابطة في متغيرات لعين

 البحث.
 :أوصى الباحث في الدراسة على ما يلي

ضرورة استخدام تمرينات بوسائل مساعدة أخرى لتطوير -1
 .وتحسين األداء الفني لرياضة المشي

اعتماد نتائج التمرينات باستخدام وسائل تعلمية خاصة -2
 التحاد العاب القوى في فعاليات أخرى.

 :المصادر
 -صريح عبدالكريم الفضلي: القانون الدولي اللعاب القوى, دار الضياء للطبع والنشر [1]

 .2410النجف األشرف 
وصل , مطابع التعليم قاسم المندالوي )وآخرون(: االختبار والقياس في التربية البدنية, الم [2]

 .2441العالي 
, عمان,دار 0محمد خليل عباس )وآخرون(: مدخل مناهج البحث العلمي وعلم النفس, ط [3]

 .2412الميسرة للنشر والطباعة, 
قاسم المندالوي )وآخرون(: االختبار والقياس في التربية البدنية, الموصل, مطابع التعليم   [4]

 .1222العالي 
, عمان دار  SPSS د: التحليل االحصائي للبيانات باستخرجمحمد خيري سليم ابو زي [5]

 .2414جرير للنشر , 
[6]   ٍ Schmid A Richard and Graig A Wrisberg Motor Learining and 

peormance (Human kentics 2000 cit. 
يحيى محمد صالح: تأثير تمرينات الفرضية الخاصة على المستوى في األداء في  [7]

ي مجلة دراسات وبحوث جامعة حلوان, المجلد السادس, الجمباز. بحث منشور ف
 .1220العدد الثاني 
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عمر حلمي محمد: تأثير برامج تدريبي للتمرينات العرضية الخاصة على مستوى أداء  [8]
مهارة )تكاشيف( على جهاز العقلة )مجلة اسيوط للعلوم والفنون الرياضية , 

      .2441جامعة اسيوط, القاهرة 
 

 المالحق
 أنموذج لوحدة تعليمية( يوضح 1)ملحق 

 التكرار اسم التمرين
الراحة بين 

 التكرارات
الراحة بين 

 المجاميع
السير على خط مستقيم بمسافة -1

 د 3-0 مرة 6-1 متر 32

السير على شكل قطار مع حمل -0 د 1 -2
 متر 22العصي لمسافة 

 د 3-0 مرة 1-6

حركة المجذاف بالعصي بمسافة -3
 متر 32

 د 3-0 ةمر  1-6

إلى  %24تضمن البرامج التعليمي التدريبي الشدة باألداء من 
( 2ولوحدتين في االسبوع )االحد واالربعاء( لمدة ) %25الشدة 

أسابيع, حيث التدرج بالشدة والتكرار والراحة بين التكرارات وبين 
المجاميع حيث التكرارات والشدة والحجم لمفردات الوحدات 

التدريبي المعد من قبل الباحث حيث التكرارات  التعليمية للبرنامج
 والراحة بين التكرارات والراحة بين المجاميع. لإلداءوالشدة 

 
 
 



 

 
 The International Sports Science Journal, Volume. 2, Issue. 3, May 2020                                                             

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal    Vol. 2, Issue. 3  May 2020 
    ISSN: 1658- 8452 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN: 1658- 8452                            Paper ID: 29 

 

تأثير برنامج تدريبي باستخدام وسائل سمعية مساعدة في تطوير بعض المهارات االساسية للمكفوفين 
 بكرة القدم

 2ر ا.م.د عالء خلف حيد           1م. احمد سلمان صالح 
 1كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة ديالى

 2 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ديالى

)saadalsheekhly@yahoo.com1 ( 
 
 
وفي بداية الممارسة الرياضية يكون من الصعب اخراج الكفيف من عزلته وادماجه في  المستخلص: 

ان  إذالنشاط الرياضي, ولذلك البد ان يراعي المدرب الرياضي ذلك, وان يكتسب ثقة الكفيف اوال, 
رياضات ال  بإداءوليس زيادتها  لإلعاقةر السلبية الهدف العام من ممارسة الرياضية هو التقليل من االثا

البد ان يمارسها  وهناك بعض االنشطة التي ,درجة االعاقة واالنشطة الرياضيةتتالئم مع نوع و 
لذلك تهدف الرياضة للمكفوفين الى استعادة  تنمية اللياقة البدنية والحركية,الخاصة ب المكفوفون وهي

 ,في الحياة التأقلمب الجهاز العضلي وتنمية لياقته ومساعدتهم على كفاتهم الوظيفية, فضال عن تدري
يجب اهتمام بتنمية نظام التوازن بالجسم للمكفوفين, وذلك بزيادة االعتماد على المستقبالت الحسية في 

لها دور في نظام  إذالجلد والعضالت والمفاصل, لتعويض المستقبالت الحسية البصرية المفقودة, 
جسم مع الجهاز العصبي والجهاز السمعي. يجب االهتمام بتنمية القدرة الحركية للكفيف من التوازن بال

رشاقة ومرونة وتوافق وتوازن ثابت وتوازن حركي, وتكمن اهمية البحث باستخدام برنامج تدريبي مقترح 
 في تطوير االداء الخططي للمكفوفين بكرة القدم

 :احثان ما يليومن اهم الستنتاجات التي توصل اليها الب
ان المكفوف يستطيع لعب كرة القدم عند توفر االمن واالدوات المناسبة والمدربين المختصين والتي تولد 

 .لدى المكفوف االستعداد البدني والنفسي لبذل الجهد
ان اهم االمور الواجب مراعتها عند اعداد التمرينات المستخدمة في المناهج التدريبية هي معرفة مستوى 

ينة وبالتالي وضع التمرينات والشدد وفق ذلك المستوى ومن  الممكن ان ترفع الشد عند تحسين الع
 مستوى العينة تدريجيا.

 .المهارات االساسية, المكفوفين, كرة القدم وسائل سمعية,الكلمات المفتاحية: 
 

mailto:1saadalsheekhly@yahoo.com
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 المقدمة:-1
يعد االهتمام بالرياضة بشكل عام واالنجاز العالي بشكل خاص 

كما وتركز هذا االهتمام في  قياسا للتقدم  العلمي للشعوب.م
السنوات األخيرة بالرياضة من خالل التنوع بالوسائل المستخدمة 
في التدريب والبرامج التدريبية وفقا للتخطيط العلمي الصحيح 
ولمختلف شرائح المجتمع ومنها شريحة المعاقين. إذ تهيء لهم 

البدنية والمهارية والحركية وذلك الفرص الكافية لتطوير قدراتهم 
لحاجة هذه الشريحة إلى برامج خاصة تتناسب مع قابلياتهم 

)اين  الحركية واندفاعاتهم ورغباتهم الذاتية بغرض رفع مستواهم"
بد ان يمارسها وهناك بعض االنشطة التي ال (,المصدر

المكفوفون وهي  الخاصة بتنمية اللياقة البدنية والحركية,  لذلك 
فضال دف الرياضة للمكفوفين الى استعادة كفاتهم الوظيفية, ته

تدريب الجهاز العضلي وتنمية لياقته ومساعدتهم على  عن
يجب اهتمام بتنمية نظام التوازن بالجسم  ,في الحياة التأقلم

وذلك بزيادة االعتماد على المستقبالت الحسية في  للمكفوفين,
تقبالت الحسية الجلد والعضالت والمفاصل, لتعويض المس

لها دور في نظام التوازن بالجسم مع  إذالبصرية المفقودة, 
يجب االهتمام بتنمية القدرة  ,الجهاز العصبي والجهاز السمعي

الحركية للكفيف من رشاقة ومرونة وتوافق وتوازن ثابت وتوازن 
حركي, كذلك تغير االوضاع من الوقوف ومن السقوط على 

اط الرياضي الذي يمارسه الكفيف البد ان يكون النش ,االرض
مع وجوب تشجيعه على االستمرارية   اإلعاقةيتناسب مع نوع 

في الممارسة, وذلك لتنمية عناصر اللياقة البدنية العامة 
والتي تساعده على الحركة والعمل بكفاءة واقل جهد  والخاصة,

 عالء خلف, حيدر, )خلف, قيس جياد,"وتحاشي الخطر ممكن,
ن لعبة كرة القدم من األلعاب الرياضية التي (, إ2412,05

ن شأنها تحديد تحتاج إلى المهارات الهجومية والدفاعية التي م
فيه الرياضيون, هذا فيما يخص  المستوى الذي يلعب

األصحاء, أما فيما يخص المعاقين فإن لها قوانين معدلة تتالءم 
خصص المدرب المتونوع اإلعاقة وحدتها, والذي من شأنه قيام 

اإلعاقة أن يضع برنامجا تدريبيا يتالءم  لكل نوع من أنواع
وخصوصية أفراد فريقه. من هنا جاءت أهمية البحث في وتكمن 

اهمية البحث باستخدام برنامج تدريبي  مقترح في تطوير 
 .المهارات االساسية للمكفوفين بكرة القدم

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية: -0
استخدم الباحثان المنهج التجريبي  :منهج البحث 0-1

بتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة لمالئمته ومشكلة 
" الذي يعد االختبار الحقيقي للعالقات  البحث. وهو المنهج

الخاصة بالسبب او االثر, ويمثل االقتراب االكثر صدقًا لحل 
)محمد حسن " العديد من المشكالت العلمية بصورة عملية

 . (212, 1222سامة كامل راتب, عالوي وا
اختار الباحثان عينة بحثه  مجتمع البحث وعينته: 0-0

من الرياضيين المكفوفين والمسجلين في اللجنة البارالمبية فرع 
( رياضيًا مكفوفًا, كما تم االستعانة 14ديالى والبالغ عددهم )

خالص الرياضي لمركز بالعبين اثنين مبصرين من نادي ال
تم تقسيم العينة الى مجموعتين تجريبية  ,مىحراسة المر 

العبين  0وضابطة بطريقة القرعة اذ تكونت كل مجموعة من 
يضاف لهم حارس مرمى مبصر تكون كل مجموعة فريق 

 .متكامل العدد
 .يبين تجانس العينة (1الجدول )

 
الوسط 
 الحسابي

الخطأ 
االنحراف  الوسيط المعياري 

 االلتواء التباين المعياري 

 0.480- 1.982 1.408 21.500 0.498 21.375 العمر

 0.237- 9.429 3.071 66.500 1.086 66.500 الوزن 

 0.304- 1.554 1.246 170.00 0.441 170.125 الطول
العمر 
 التدريبي

11.750 0.164 12.000 0.463 0.214 -1.440 

( تجانس العينة في المتغيرات )العمر, 1اذ يبين الجدول )
زن, الطول والعمر التدريبي( اذ كان معامل االلتواء اقل من الو 
 .مما يدل على تجانس العينة 0
 :األجهزة واألدوات ووسائل جمع المعلومات 0-3
الجهاز ) :األجهزة المستخدمة في الدراسة 0-3-1

, جهاز التواصل لحكام كرة القدم(, الصوتي )الشاخص الصوتي
 هاتف محمول,  Lenovo core i7حاسبة )ال بتوب( نوع

 ..samsung  j7 )موبايل( نوع
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كرة قدم ذات أجراس عدد ) :األدوات المستخدمة 0-3-0
, ترم 1x 1هدف بأبعاد , 14شواخص بالستيكية عدد  ,5

فولت  2بطارية جافة , صافرة, قرطاسية, 24 عصابة عين عدد
 .)شريط قياس, اسمنت ابيض, 24عدد 

ادر والمراجع المص) :وسائل جمع المعلومات 0-3-3
شبكة  ,المقابالت الشخصية, العلمية العربية واألجنبية

 .)االختبارات والمقاييس(, المعلومات )االنترنت
 :إجراءات البحث الميدانية4-2 

قام الباحثان بعد  :اعداد المنهج التدريبي 0-1-1
االطالع على المصادر العلمية العربية واألجنبية واجراء بعض 

ية مع ذوي االختصاص ومشاهدة العديد من المقابالت الشخص
مباريات وتدريبات المكفوفين عبر اليوتيوب والتعرف على اهم 
ما يلزم المكفوفين في التدريب, بوضع مفردات المنهج التدريبي 
المستخدم في الدراسة من تمرينات وتوقيتات وعرضها على 
البعض من أصحاب االختصاص في التدريب الرياضي, 

 ات التدريب الخاصة باللعبة من كرات وواقيات للعينوتوفير أدو 
, اذ تم شراء الكرات والواقيات عن واالتفاق على مكان التدريب

طريق موقع االمازون االلكتروني بواسطة احد األصدقاء المقيم 
في المانيا إضافة الى الواقيات التي قام الباحثان بصنعها في 

نة البارالمبية فرع ديالى واالتفاق مع اللج, البيت بمواد بسيطة
بتوفير مكان التدريب الذي خصصه مشكورًا مستثمر منتدى 

 .الكاطون في ديالى وابدى تعاونه مع الباحثان
 :االختبارات المستخدمة في الدراسة  0-1-0

 :اوال : اختبار السيطرة على الكرة
 .استالم الكرة والسيطرة عليها اسم االختبار:

اس إمكانية الالعب المكفوف في قي الغرض من االختبار:
 .سرعة السيطرة على الكرة

 ترم 2× تر م 2تحدد منطقة االختبار بمربع  وصف االختبار:
يقع على الخط الجانبي من الملعب ويقف الالعب في منتصف 

متر يقف  14وعلى بعد  ,منطقة االختبار وعلى الخط الجانبي
 .قة االختبارالمدرب الذي يقوم بركل الكرة متدحرجة الى منط

يمنح الالعب ثالث محاوالت ويحسب له اقل  طريقة التسجيل:
زمن. اذ يبدأ التوقيت لحظة دخول الكرة منطقة االختبار الى 
حين السيطرة عليها وايقافها تحت القدم من قبل الالعب 

 .المختبر
, صافرة, 0كرة قدم ذات أجراس عدد  األدوات المستخدمة:

 .ربعة شواخص بالستيكية أرضيةساعة توقيت, قرطاسية وا
 .المحاولة فاشلة إذا خرجت الكرة خارج منطقة االختبار دتع-

 :ثانيا : اختبار المناولة
 .مناولة الكرة نحو هدف صوتي اسم االختبار:

 .قياس دقة المناولة لالعب المكفوف الغرض من االختبار:
على  ترم 0.04تحدد منطقة االختبار بطول  وصف االختبار:

 1 خط الجانبي, اذ يوضع في منتصف الخط هدف بأبعادال
وفوق الهدف يوضع جهاز صوتي يتم التحكم به  ترم 1× تر م

شواخص على  0من قبل المدرب, وعلى جانبي الهدف توضع 
سم عن قائمي  04سم وعلى بعد  54شكل أعمدة بارتفاع 

امام  ترم 15الهدف وبين شاخص واخر ايضًا. وعلى بعد 
خط البداية لألداء. اذ يقوم الالعب بعد سماع الهدف يكون 

 .الجهاز الصوتي بمناولة الكرة باتجاه الصوت
درجة 5يؤدي الالعب خمس محاوالت. ويمنح  طريقة التسجيل:

درجات عند مرور الكرة بين  0عند دخول الكرة الى الهدف و
القائم والشاخص األول وثالث درجات عند مرور الكرة بين 

الثاني ودرجتان بين الشاخص الثاني والثالث الشاخص األول و 
 .ودرجة واحدة بين الثالث والرابع, ومن كال الجهتين

, هدف بأبعاد 5كرة قدم ذات أجراس عدد  األدوات المستخدمة:
, شريط قياس 2, شواخص عمودية عدد ترم 1× تر م 1

 .إضافة الى الشاخص الصوتي
 نطقة االختبارالمحاولة فاشلة إذا خرجت الكرة خارج م تعد-

 :ثالثا : اختبار الجري بالكرة
  .ترم 14الجري بالكرة لمسافة  اسم االختبار:

 .قياس سرعة الجري بالكرة الغرض من االختبار:
وفي  ترم 14ـخط تحدد منطقة االختبار ب وصف االختبار:

, يوضع على نهايتي الخط جهاز منتصف الملعب طولياً 
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الالعب االختبار عند صوتي )الشاخص الصوتي(, اذ يبدأ 
سماعه الشاخص األول بالتحضير والسيطرة على الكرة 
وتجهيزها للجري بها وعند انطفاء الصوت األول ينطلق الصوت 

  .الثاني ليقوم الالعب بدحرجة الكرة باتجاهه
يحسب الزمن المستغرق من لحظة انطالق  طريقة التسجيل:

 .خصالصوت الثاني الى وصول الالعب واجتياز الشا
, ساعة 1كرة قدم ذات أجراس عدد ) األدوات المستخدمة:

 .)توقيت, قرطاسية إضافة الى الشاخص الصوتي
  .تعاد المحاولة عند فقدان الكرة-

 :رابعا : اختبار التهديف
التهديف نحو المرمى المقسم الى خمسة اقسام  اسم االختبار:

 .طولية
كرة القدم  قياس دقة التهديف لالعبي الغرض من االختبار:

 .المكفوفين
 تر,م 2ـ تحدد منطقة التهديف من خط ال وصف االختبار:

 24ويقسم المرمى الى خمسة اقسام طوليًا متساوية بالقياس أي 
ويوضع على قائمي المرمى أجهزة صوتية يتحكم  ,سم لكل قسم

اذ يبدأ  ,بها المدرب لتحديد ابعاد المرمى لالعب المكفوف
ثانية لكل 5ألجهزة الصوتية بالتعاقب لمدة االختبار عند تشغيل ا

 .محاولة اذ يقوم الالعب بعدها بالتهديف نحو المرمى
درجات  0محاوالت ويمنح  14يعطى لالعب  طريقة التسجيل:

من الجانبين ودرجتان عند  0عند دخول الكرة في المنطقة رقم 
ومن الجانبين ايضًا ودرجة واحدة  2دخول الكرة المنطقة رقم 

وصفر إذا  ,1دخول الكرة منتصف الهدف في المنطقة رقم عند 
ذهبت الكرة الى خارج المرمى. ما عند ارتطام الكرة بالعمود 
فتعطى ثالث درجات إذا دخلت الكرة للمرمى وصفر إذا خرجت 

 .عن المرمى
, قرطاسية, 5كرة قدم ذات أجراس عدد  األدوات المستخدمة:

 .الجهاز الصوتيشريط قياس, اشرطة ملونة إضافة الى 
 :التجارب االستطالعية 0-1-3
التجربة االستطالعية الخاصة  0-1-3-1

قام الباحثان بإجراء تجربة استطالعية  :بالشاخص الصوتي

وفي تمام الساعة الرابعة  12/0/2412في يوم السبت الموافق 
والنصف عصرا وعلى ملعب خماسي الكرة في منتدى الكاطون 

عمل وصالحية الشاخص الصوتي  في ديالى, للتعرف على
والسماعة الخاصة بالحكام ومدى ومالءمتها واستيعابها من قبل 
عينة البحث وإمكانية المكفوفين من سماع الشاخص الصوتي 
وألي مسافة ممكن سماعه إضافة الى سماعة البلوتوث التي 
يسمع من خاللها التوجيهات والتعليمات لكي يتحرك وفق ذلك. 

مكفوف يمكن سماع الشاخص الصوتي لمسافة اذ تبين ان ال
م. كما ان سماعة البلوتوث كانت مناسبة إلعطاء التعليمات 22

 .كما انها غير معرقلة لحركة الالعب
التجربة االستطالعية الخاصة  0-1-3-0

في يوم االثنين الموافق  :باالختبارات المهارية
لى وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا وع 12/0/2412

ملعب خماسي الكرة في منتدى الكاطون في ديالى, أجري 
الباحثان تجربة استطالعية ثانية للتعرف على صالحية 
ومالءمة االختبارات المهارية للعينة إضافة الى التعرف على 
إمكانية فريق العمل المساعد في إدارة االختبارات إضافة الى 

دوات الالزمة مدة كل اختبار وطرق تسجيل النتائج وتوفير األ
لكل اختبار مع تسجيل وتثبيت جميع الظروف لمراعاتها في 

  .االختبار البعدي
 :المعامالت اإلحصائية 0-1-1
الصدق من األسس العلمية التي  :الصدق 0-1-1-1

يجب ان يتصف بها االختبار الجيد اذ انه " مدى صالحية 
السيد )ليلى  " االختبار أو المقياس في قياس ما وضع من أجله

 (.05, ص2445فرحات, 
اذ اعتمد الباحثان في استخراج معامل الصدق لالختبارات 
المهارية على صدق المحتوى إذ "يعتمد صدق المحتوى 
لالختبار بصورة أساسية على مدى إمكانية تمثيل االختبار 
لمحتويات عناصره, وكذلك المواقف والجوانب التي يقيسها 

معنوية عالية لتحقيق الهدف تمثيال صادقا ومتجانسا وذات 
علي سلوم جواد الحكيم, ) الذي وضع من أجله االختبار

2440 ,20.) 
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واعتمد الباحثان في استخراج معامل الصدق الستمارة األداء 
الخططي على الصدق الظاهري اذ قام بتوزيع االستمارة على 
مجموعة من الخبراء والمختصين في االختبار والقياس وتدريب 

دم وخماسي كرة القدم والذي غالبًا "ما يتم عن طريق كرة الق
الحكم المنطقي على كينونة او وجود السمة او الصفة او القدرة 
المعنية للحق عما إذا كانت وسيلة القياس المقترحة تقيسها فعاًل 
أو ال )محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان, 

2444 ,252.) 
مدى الدقة أو  ثبات "ويعني ال :ثبات االختبار 0-1-1-0

االتقان أو االتساق الذي يقيس به االختبار الظاهرة التي وضع 
اذ قام  (,22, 2442)محمد نصر الدين رضوان,  "من أجلها

الباحثان بإيجاد معامل الثبات عن طريق تطبيق االختبارات 
المهارية والخططية وإعادتها في يومين مختلفين في التاريخ 

على عينة البحث اذ " إن هذه الطريقة ومتشابهين بالظروف 
تعتبر من أنسب الطرق لتحديد ثبات الكثير من المقاييس 

محمد حسن عالوي ومحمد ) واالختبارات في المجال الحركي"
اذ أجرى الباحثان التطبيق  (220, 2444نصر الدين رضوان, 

األول لالختبارات المهارية والخططية في يوم السبت الموافق 
وتمت إعادة االختبارات في يوم الخميس الموافق  20/0/2412
اذ تم تسجيل البيانات وتوثيقها ومعالجتها  ,22/0/2412

احصائيًا الستخراج معامل االرتباط البسيط )بيرسون( وكانت 
معامالت االرتباط ذات داللة معنوية وكما مبين في الجدول 

(2.) 
 لمبحوثةيبين قيم معامل االرتباط للمتغيرات ا (2الجدول )

 االجراءات المهارة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االرتباط

 نسبة الخطأ

 المناولة
 2.120 1.122 التطبيق االول

*1 2.22% 
 2.120 1.122 التطبيق الثاني

 السيطرة
 2.131 12.222 التطبيق االول

**2.111 2.22% 
 2.111 1.222 التطبيق الثاني

الجري 
 بالكرة

 2.112 1.022 لتطبيق االولا
**2.611 2.22% 

 1.122 1.111 التطبيق الثاني

 التهديف
 2.116 1.633 التطبيق االول

**2.101 2.22% 
 2.623 12.222 التطبيق الثاني

 

الموضوعية هي " درجة  : الموضوعية 0-1-1-3
)محمد نصر الدين رضوان,  االتفاق فيما بين مقدري الدرجة"

(. وبما ان االختبارات التي وضعها الباحثان 122, 2442
اعتمدت في قياسها على الساعة لقياس الزمن والدرجة لقياس 
الدقة فهي اختبارات غير خاضعة لالجتهاد والتأويل بين فريق 
العمل المساعد, كما ان الباحثان وضع تعليمات واضحة لكل 

لنتائج في اختبار وكيفية اجراءاته وطريقة تسجيل نتائجه اذ ان ا
هذه االختبارات تكون سهلة وواضحة " فالحصول على معامل 
موضوعية عالي البد ان يحدد للمحكمين طريقة القياس 
الصحيحة فاذا قام الفردان باستخدام نفس اجهزة القياس واتباع 
نفس التعليمات ونفس شروط االجراء فان النتائج تكون واحدة 

 فضال عن (124م, 2442تقريبًا " )ليلى السيد فرحات, 
االختبار الخططي الذي استعان الباحثان بذوي االختصاص 
لغرض التعرف على موضوعية االستمارة. اذ استخرج الباحثان 
معامل االرتباط بين تقدير حكمين من ذوي االختصاص وكانت 

 .ذات موضوعية عالية
قام الباحثان بإجراء االختبار  :االختبار القبلي 0-1-2

موعتين الضابطة والتجريبية في يوم السبت الموافق القبلي للمج
وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا مبتدئًا بتطبيق  04/0/2412

االختبارات المهارية بمساعدة فريق العمل وبعدها باختبار األداء 
الخططي بمساعدة فريق العمل والمحكمين إضافة الى اثنين من 

د عمل الباحثان حراس المرمى المتواصلين مع الباحثان. وق
على تسجيل البيانات في أوراق اعدت مسبقًا لكل اختبار إضافة 

 .الى تثبيت جميع الظروف لمراعاتها في االختبار البعدي
في يوم الثالثاء الموافق  :المنهج التدريبي  0-1-1
بدأ الباحثان بتنفيذ المنهج التدريبي الذي أعده  2/0/2412

قسيم المنهج التدريبي الى دوائر مسبقًا, اذ عمد الباحثان الى ت
تدريبية متوسطة مدة كل دائرة تدريبية ثالث أسابيع بواقع ثالث 

ية الى تطوير وحدات تدريبية في األسبوع تهدف كل دائرة تدريب
 (.1) صفة محددة. ملحق
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قام الباحثان بعد االنتهاء من  : االختبار البعدي  0-1-1
تبارات البعدية للمجموعتين تنفيذ فقرات المنهج التدريبي باالخ

وفي  22/2/2412التجريبية والضابطة, وذلك في يوم الثالثاء 
تمام الساعة الخامسة عصرًا وعلى ملعب خماسي الكرة في 

منفذًا جميع االختبارات المهارية  ,منتدى الكاطون في ديالى
والخططية التي أجريت في االختبار القبلي ومراعيًا جميع 

ها الباحثان مسبقًا بمساعدة فريق العمل الظروف التي ثبت
   .والسادة المحكمين

استخدم الباحثان الحقيبة  :الوسائل اإلحصائية 0-2
 . .(spss) اإلحصائية

 :النتائج ومناقشتهاوتحليل عرض -3
عرض وتحليل نتائج اختبارات األداء المهاري  3-1

 للمجموعة التجريبية في االختبارين القبلي والبعدي:
م الباحثان اختبار ولكوكسن الستخراج الفروق بين استخد

االختبارين القبلي والبعدي لمتغيرات األداء المهاري للمجموعة 
 :التجريبية وكما مبين في الجداول اإلحصائية التالية

( لقيم االختبار القبلي 4.45يبين اختبار ولكوكسن بداللة ) (0جدول )
 والبعدي للمجموعة التجريبية 

اختبار 
 مناولةال

 الفرق  البعدي القبلي
رتبة 
 الفرق 

Wilcoxon 
 الجدولية المحسوبة

w- w+ 
6 17 -11 1 

12 2 2 2.2222 
6 16 -12 0.2 
10 20 -12 0.2 
5 19 -11 1 

اختبار 
 السيطرة

5 3 +0 3.2 

2 12 2 2.2222 
4 2 +0 3.2 
5 2 +3 1.2 
5 2 +3 1.2 

ختبار ا
 الجري بالكرة

11 5 +1 1 

2 12 2 2.2222 
9 4 +2 3 
9 4 +2 3 
10 5 +2 3 

اختبار 
 التهديف

12 21 -1 4 

12 2 2 2.2222 
10 21 -11 0 
11 23 -10 1 
9 19 -12 3 

مناقشة نتائج المجموعة التجريبية في  3-0
 ت األداء المهاري:االختبارين القبلي والبعدي لمتغيرا

من خالل عرض نتائج المجموعة التجريبية في اختبارات    
األداء المهاري )المناولة, السيطرة على الكرة, الجري بالكرة 
والتهديف( القبلية والبعدية, ظهرت فروق ذات داللة إحصائية 

يعزو الباحثان ذلك الى التمرينات , ولصالح االختبارات البعدية
ق اهداف محددة في كل وحدة تدريبية وكذلك المتسلسلة وف

الترابط التسلسلي لألهداف التي وضعت لكل دائرة تدريبية مع 
كما ان استخدام األجهزة , الهدف التالي للدائرة التدريبية التالية

الصوتية ساعد في ظهور الفروق في االختبارات اذ ان األجهزة 
 بحث التجريبية.الصوتية كانت مثير قوي وممتع ألفراد عينة ال

وحرص الباحثان على ان يكون المحتوى العام للمنهج التدريبي 
متناسبًا مع قدرات المكفوفين المهارية والحركية إضافة الى 
توفير الوسائل واألجهزة الصوتية التي سهلت على الكفيف 

اذ ان "من اهم الطرق التعويضية والبديلة  ,الكثير من األمور
بشكل فعال في تدريب الكفيف هي تنمية التي يمكن استخدامها 

مهارة االستماع لديهم والتي تؤدي الى شد انتباههم بطريقة 
وبما ان الحرمان , (202, 2444 مشوقة ")سعيد العزة,

البصري الذي يعاني منه المكفوفين كان العائق لحركتهم فأن 
الباحثان حرص على تقوية وتنشيط حاسة السمع في التعرف 

رة إضافة الى الدقة في األداء إلصابة األهداف والتنقل بالك
الثابتة في المناولة والتهديف وبتكرار التمرينات التي تعمل على 
تقوية حاسة السمع أدى الى ظهور الفروق في السيطرة على 
الكرة عند استالمها او عندما تكون قريبة, فالحاجة الى إدراك 

 ًا نتيجة التكرار. مكانها وطريقة السيطرة عليها أصبحت اقل زمن
)اذ تبرز أهمية االستفادة من الحواس البديلة وخاصة حاستي 
السمع واللمس كأهم المنافذ البديلة التي تعوض فقد حاسة 
البصر حيث يتم االعتماد األكبر عليها عند المكفوفين ولذلك 
 تزداد الحاجة لتطوير مهارة االستماع واللمس لدى الكفيف

لذلك عمد الباحثان  ,(22, 2442ن, )محمد إبراهيم أبو عو 
على ان تكون التمرينات في جو هادئ بعيد عن الضوضاء 
ليتمكن من إيصال المعلومات وااليعازات وتطبيق التمرينات 
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للمكفوفين بشكل كامل وإبقاء الالعب متيقظًا عن طريق 
تشجيعه في المشاركة المتكررة في التمرينات اذ يشير 

((Bischoff, 1979 ن التعلم الفعال عن طريق السمع الى ا
يتطلب انتباه المتعلم وتركيزه واقترح إزالة المشتتات الخارجية او 
تقليلها الى اقصى حد ممكن وتشجيع المشاركة والتأكيد على ان 

 (.Bishoff,R, 1979,9المادة السمعية مفيدة وممتعة )
عرض وتحليل نتائج اختبارات األداء المهاري  3-3

 ابطة في االختبارين القبلي والبعدي:للمجموعة الض
( لقيم االختبار القبلي 4.45يبين اختبار ولكوكسن بداللة ) (0الجدول )

 والبعدي للمجموعة الضابطة

اختبار 
 المناولة

رتبة  الفرق  البعدي القبلي
 الفرق 

Wilcoxon 
 الجدولية المحسوبة

w- w+ 
7 11 -1 0.2 

12 2 2 2.2222 
7 12 -2 1 
9 10 -1 1 
7 11 -1 0.2 

اختبار 
 السيطرة

5 4 +1 0 

2 3 2 2.2211 
5 3 +0 1 
4 4 2  
5 5 2  

اختبار 
الجري 
 بالكرة

10 8 +0 0.2 

2 12 2 2.2222 
11 7 +1 1 
10 8 +0 0.2 
9 8 +1 1 

اختبار 
 التهديف

10 14 -1 1 

12 2 2 2.2222 
12 15 -3 0.2 
12 14 -0 4 
10 13 -3 0.2 

مناقشة نتائج المجموعة الضابطة في  3-1
االختبارين القبلي والبعدي في متغيرات األداء 

 المهاري:
( تبين 0من خالل النتائج التي ظهرت في الجدول اإلحصائية )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي 
متغيرات األداء المهاري )المناولة, السيطرة على الكرة الجري ل

بالكرة والتهديف( للمجموعة الضابطة. مما يعني ان المنهج 
التدريبي المتبع مع المجموعة الضابطة له تأثير إيجابي في 
احداث فروق إحصائية كما ان الفترة التدريبية كانت مناسبة 

لقبلي والبعدي وأيضا هناك إلحداث هذه الفروق بين االختبارين ا
الدافع والرغبة في التدريب من قبل الالعبين المكفوفين فكانت 
المالحظة الجميلة هي عدم تغيب الالعبين عن الوحدات 
التدريبية وااللتزام التام بالتعليمات والتوقيتات التي يعطيها المدرب 

 والذي من خالل النتائج قام بدوره بجدية وعلى أكمل وجه
 تمرار بالتدريب والممارسة.باالس

" اذ ان التدريب والممارسة على مهارة معينة ضمن واجب حركي 
يؤديان الى زيادة الخبرة واحداث تطور في األداء لذلك فان 
الممارسة تعد اهم متغير في عملية التعليم والتدريب والتطوير 

, 2445قاسم لزام وآخرون, ) للمهارات المعقدة وحتى البسيطة"
فمن خالل النتائج اإلحصائية الدالة لصالح االختبار  ,(52

البعدي يتبين ان المدرب استخدم تمرينات تتناسب مع العينة 
والمتغيرات قيد البحث خالل الوحدات التدريبية للمجموعة 
الضابطة مراعيا فيها الشدد التدريبية والطريقة التدريبية التي 

 بينت فاعليتها في اظهار الفروق.
وتحليل ومناقشة نتائج االختبارات  عرض 3-2

البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات 
 األداء المهاري:

( لقيم المجموعة التجريبية 4.45يبين اختبار مان وتني بداللة ) (5جدول )
 والضابطة في االختبارات البعدية 

اختبار 
 المناولة

 Mann-whitney test المناولة
 ةالدالل الجدولية

 المحسوبة الكبرى  الصغرى  الضابطة التجريبية
17 11 

 معنوي  2.111 2 11 2
16 12 
20 10 
19 11 

 ختبارا
 السيطرة

3 4 

 معنوي  2.111 2 11 2
2 3 
2 4 
2 5 

ختبار ا
الجري 

 بالكرة

5 8 

 معنوي  2.111 2 11 2
4 7 
4 8 
5 8 

اختبار 
 التهديف

21 14 

 معنوي  2.111 2 11 2
21 15 
23 14 
19 13 
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مناقشة نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية  3-1
 :في االختبار البعدي لمتغيرات األداء المهاري 

( التي تبين نتائج االختبارات البعدية 5) من الجدول
في متغيرات األداء المهاري  للمجموعتين التجريبية والضابطة

والتي أوضحت وجود فروق ذات داللة إحصائية ولصالح 
اذ ان األداء المهاري , المجموعة التجريبية في جميع االختبارات

يمثل جميع الحركات الهادفة التي تؤدى لغرض معين في 
الحدود التي يسمح بها قانون اللعبة ويتوقف على أدائها واتقانها 

الى المستوى الذي يرغب به وبالتالي وصول وصول الالعب 
 .الفريق الى مستوى مهاري اعلى

ولقد عمد الباحثان في المنهج التدريبي الى استهداف األداء 
المهاري اواًل, وتحقيق اهداف تدريبية في هذه المراحل التي 
تتكون من دوائر تدريبية ذات اهداف محددة ومتسلسلة وفق ما 

وصوال الى الهدف األخير وهو األداء  تحتاجه نوعية الالعبين
 .الخططي

اذ يعزو الباحثان تطور المجموعة التجريبية في األداء المهاري 
الى نوعية التمرينات المستخدمة وتأثيرها الفعال في تطوير 
مستوى أداء الالعبين المكفوفين, فاستخدام األجهزة السمعية 

ن المكفوفين التي تصدر أصواتا في التمرينات جعلت الالعبي
أكثر دراية بأبعاد الملعب واتجاه حركتهم وكذلك االحساس 
باألمان مما جعل التدريب منتظم بشكل مؤثر اذ ان "تحرك 
الكفيف نحو مثير صوتي بصفة منتظمة يعتبر احدى اشكال 
التدريب المنتظم وذلك لخفض نسبة الخطأ او االنحراف عند 

 Anthony.B.Best:Teaching) التوجه نحو مصدر الصوت
وهذا ما اكد عليه المنهج المستخدم فمن خالل  (167 ,1992, 

الممارسة المنتظمة قام الباحثان بالزيادة التدريجية للمسافات 
والتكرارات خالل الوحدات التدريبية اذ كان التدريج بالتمرينات 
من السهل الى الصعب فكانت التمرينات تشمل تحرك الكفيف 

فرده ببطء وبعد ذلك بدأت السرعة مع مرشد وبعد ذلك بم
بالتصاعد وبدأ األداء الحركي بالتحسن اذ ساعدت الوسائل 

في دراسة عام  Berner السمعية بتقليل األخطاء وهذا ما أكده
"من الضروري سير الكفيف بخط مستقيم نحو مثير  1224

صوتي على ان يتم بصورة مستمرة بان يجري بمساعده مرشد 
ستخدام التغذية الراجعة ليكون هناك صله ثم يجري بمفرده وا

 ,Berner)"بين التوجه والحركة
(CortherineL,comp.Lindh Peter,1980, 39)  , وكان

المنهج التدريبي محددا بأهداف بين التوجه والحركة اذ كان لكل 
تمرين هدف محدد إضافة التعليمات والتوجيهات من قبل 

  .  كةالمدرب والتي هي ايعازات ألشكال الحر 
واضافة الى استهداف حاسة السمع لالعبين المكفوفين استهدف 
الباحثان حاسة اللمس عن طريق التنبيه دائما بوضع الذراعين 
امامًا وذلك لتفادي أي عارض ولإلحساس بأبعاد الملعب, كما 
انها تعد وسيلة لتحديد الوجهة التي يتحرك اليها الالعب 

يهم "الن التطور األساسي المكفوف مما أدى تطور الحركة لد
لإلدراك الحركي ينمو لدى المكفوفين بطريقة مباشرة وغير 
مباشرة بتعرضهم لخبرات حركية مختلفة من خالل اللمس حتى 

, 1222 )محمد نشأت احمد, يصبح قادرا على التوجه والتحرك"
ومن خالل التوجه والحركة وفق التمرينات المعدة سواء , (142

جعل الالعب المكفوف عارفا بالمكان  بالكرة او بدونها
والمسافات التي يتحرك باتجاهها والهدف من حركته, هذا ما 
الحظه الباحثان من حركة الالعبين اثناء التمرينات اذ كانت 
حركاتهم اسرع واصح مما كانت عليه أي ان الالعبين أصبحت 
لديهم الثقة بالنفس عند تنفيذ الحركات باتجاه الصوت او وفق 

يعاز وبدأ المكفوف يعي ويفهم التعليمات التي يصدرها اال
المدرب او المرشد او حارس المرمى وينفذها ويتحرك بموجبها 
بشكل اسرع مما كان عليه واصبح متكيفا مع البيئة التي حوله 
اذ ان المتابع للتدريبات يشعر بهذا التغيير بشكل سريع اذ كان 

ت على الحركة للتعرف "من الضرورة االهتمام بأداء التدريبا
على المكان والمسافات وان معرفة اتجاه الصوت ساعدهم في 
أداء المهارات الحركية مستخدمين حاسة السمع لتحديد الحركة 
والتكيف بين حاسة السمع وحركة الكفيف مما يكسبه ثقة 

 .(Anthony, Best: 1992, p159) س" بالنف
متكيفًا مع البيئة  ان الكفيف البد ان يتعلم طرق أخرى ليصبح"

من حوله عن طريق استخدام الحواس األخرى مثل السمع 
واللمس ذلك عن طريق التدريبات الرياضية والتحرك وتشجيعهم 
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 Bonnie)" على الحركة داخل المنزل والمدرسة والملعب
Dodson,Burk Everttw.Hila,1989, 2) , ففي اختبار

ية للمجموعة المناولة الذي شهد فروقا ذات داللة إحصائ
التجريبية الذ يعزوه الباحثان للتمرينات التي استخدمها في 
المنهج التدريبي وترتيبها وتنظيمها من حيث عدد التمرينات 
والتكرارات المؤداة لكل تمرين إضافة الى نوعية التمرينات التي 
كانت مالئمة ومستوى العينة وحاجاتهم ومالئمة للمهارة إضافة 

ائل السمعية واألدوات كأهداف صغيرة او الى استخدام الوس
شواخص لغرض أداء المناولة بدقة والتي ساهمت بتحديد 

  . المكان الذي ترسل اليه الكرة
كما ويعزو التطور الحاصل في مهارة السيطرة على الكرة الى 
عدة أسباب منها التركيز على أداء المهارة بشكل فردي حر او 

مرشدين, االمر الذي أدى الى مع الزمالء او مع المدرب وال
زيادة وتنمية اإلحساس بالكرة وتوافق حاسة السمع مع حركة 
الكرة وبالتالي توجيه حركة القدمين بصورة صحيحة تؤدي الى 
السيطرة على الكرة ونتيجة لتكرار التمارين الخاصة بالسيطرة 
على الكرة ونوعيتها والوقت المخصص لها في المنهج ,زاد 

ب المكفوف بالكرة وحركتها وتطورت استجاباته إحساس الالع
الحركية تجاه الكرة وادت الى اكتساب خبرة حركية تساعده في 
التعامل مع الكرة "اذ ان االحساس بالكرة ينمو عند الالعب مع 
التمرين, ويكون نوعًا خاصًا من المالحظة العالية التي تجعله 

ت السيطرة على يستطيع التعامل مع الكرة بخبرته, وان تمرينا
الكرة التي تخلق االحساس, تجعل )الصداقة( بين الالعب 
 والكرة قوية, مما يجعلها طوعه وتحت سيطرته في أثناء الحركة"

وفي الفروق اإلحصائية  (22, 1220)حنفي محمود مختار, 
التي ظهرت في اختبارات الجري بالكرة يعزوها الباحثان الى 

الكبير في ظهور تلك الفروق, اذ  التمرينات التي كان لها األثر
كان الزمن المحصص لتمرينات الجري بالكرة مناسبا للعينة 
ومؤثرا في األداء كما ان نوعية التمرينات كانت مالئمة لحركة 
الالعبين المكفوفين إضافة الى االرشاد والتوجيه المستمر من 
قبل الكادر التدريبي أدى الى معالجة األخطاء وتذليل 

ت التي تواجه الالعبين باإلضافة الى ادخال الوسائل الصعوبا
السمعية التي جعلت من الجري بالكرة ممتعا اذ ان الوصول الى 

الشاخص الصوتي األول ثم الثاني والثالث امرا مشوقا بالنسبة 
" إذا ان األنشطة  ,لهم كما انه تحديًا بين الالعب واالعاقة

اسية لهم لذا البد ان والتدريبات المنتظمة للمكفوفين تعد أس
يتعامل الكفيف مثل المبصر في التدريبات الرياضية التي تكون 
مصدر للسعادة وطريقة إلطالق الطاقة المختزنة لديهم 

("Leonnardt,M, 1990, 41 ويرى الباحثان ان تمرينات .)
اإلحساس بالمكان وتمرينات اإلحساس بالكرة ساعد من ناحية 

ي بالكرة نتيجة الرتباطها أخرى في تطوير مهارة الجر 
باالتجاهات وما يصاحبها من تغيير, هذه التمرينات التي 
وضعت وفق أسس علمية بما يتالئم ومستوى العينة واعاقتهم 
البصرية وكذلك التخطيطي السليم للتمرينات ضمن المنهج 
التدريبي بما يضمن التأثير اإليجابي في مستوى األداء المهاري 

اذ يتميز التدريب في كرة  تدريج بالشدد التدريبية "للعينة مراعيا ال
القدم بالتخطيط والتنظيم واالستمرار, وعلى اسس علمية لما 
يضمن مدة التأثير االيجابي على مستوى الالعب واستمراره 
كمقدمة في الجوانب المختلفة لكرة القدم كمبدأ التدرج في ارتفاع 

 )ضياء منير فاضل, مستوى الحمل والتوقيت الصحيح لتكراره "
اما في مهارة التهديف فكان للوسائل السمعية , (125, 2442

الدور الفعال في ظهور الفروق اإلحصائية بين المجموعتين 
وذلك ألنها حددت المجال المكاني للتهديف, اذ ان في كرة 
القدم للمكفوفين االعتماد الكبير على حاسة السمع في تحديد 

الى ادخال مثير صوتي في قائمي  االتجاه اذ عمد الباحثان
المرمى الذي أدى الى زيادة مقدرة الكفيف في تحديد المسافة 
واالبعاد بينه وبين المرمى وبالتالي التأثير اإليجابي في دقة أداء 
مهارة التهديف, إضافة الى التمرينات التي كانت تستهدف 
حاسة السمع من خالل اصدر صوت لفترة قليلة من الزمن 

تدريجيا وفق صعوبة التمرين وطول المسافة بين بداية  يرتفع
 الحركة والمرمى .   
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 :الخاتمة-1
 .ومن اهم االستنتاجات التي توصل اليها الباحثان ما يلي

ان المكفوف يستطيع لعب كرة القدم عند توفر االمن -1
واالدوات المناسبة والمدربين المختصين والتي تولد لدى 

  .البدني والنفسي لبذل الجهد المكفوف االستعداد
ان اهم االمور الواجب مراعتها عند اعداد التمرينات -2

المستخدمة في المناهج التدريبية هي معرفة مستوى العينة 
وبالتالي وضع التمرينات والشدد وفق ذلك المستوى ومن  

 .الممكن ان ترفع الشد عند تحسين مستوى العينة تدريجيا
 :نتاما اهم التوصيات فكا

ضرورة االهتمام بهذه الشريحة من المجتمع ومساعدتهم في -1
 .تحقيق رغباتهم مهما كانت صعبة

االهتمام بشكل اكبر ب الفعاليات الرياضية الجماعية من قبل -2
اللجان الفرعية في جميع محافظات العراق  الن البطوالت 
الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة تقتصر على االلعاب 

 الفردية
 :المصادر

سعيد العزة؛ التربية الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة العقلية والبصرية والسمعية  [1]
 .0222، الدار العالمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،1والحركية، ط

ضياء منير فاضل؛ تأثير تمرينات خططية تعليمية بأسلوب اللعب في تعلم واحتفاظ  [2]
القدم للطالب، أطروحة دكتوراه، جامعة وتقويم األداء لبعض المهارات بكرة 

 .0222بغداد، العراق ،

علي سلوم جواد الحكيم: االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضي، القادسية،  [3]
 .0222الطيف للطباعة، 

 .0222قاسم لزام وآخرون: أسس التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة القدم، بغداد،  [4]

، القاهرة ، مركز  3س واالختبار في التربية الرياضية ، طليلى السيد فرحات : القيا [5]
 .0222الكتاب للنشر ، 

في اكساب مهارات  (virgo) محمد إبراهيم أبو عون : فعالية استخدام برنامج ابصار [6]
استخدام الحاسوب واالنترنت لدى الطالب المكفوفين بالجامعة اإلسالمية بغزة ، 

 .0222، غزة ،فلسطين،  رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية

محمد حسن عالوي واسامة كامل راتب؛ البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم  [7]
 .1111النفس: القاهرة، دار الفكر العربي، 

محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان: القياس في التربية الرياضية وعلم  [8]
 .0222النفس الرياضي، القاهرة، دار الفكر العربي، 

حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان: القياس في التربية الرياضية وعلم محمد  [8]
 .0222، القاهرة، دار الفكر العربي، 0النفس الرياضي، ط

محمد نشأت احمد؛ تنمية خاصتي تحديد االتجاه والمسافة وتأثيرهما على اهم مظاهر  [12]
اه، سنوات، أطروحة دكتور 10-2السلوك الحركي لدى التالميذ المكفوفين من 

 .1112جامعة اإلسكندرية، مصر،

،  1محمد نصر الدين رضوان : المدخل الى القياس للتربية البدنية والرياضية ، ط [11]
 .0222القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، 

، 1محمد نصر الدين رضوان: المدخل الى القياس في التربية البدنية والرياضية، ط [12]
 .0222القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 

حمود مختار ، األسس العلمية في تدريب كرة القدم ، مصر ، القاهرة : دار الفكر حنفي م [13]
 .1113العربي ، 

[14] . Bishoff,R.: the least restrictive educational program, 
Education of the visually handicapped, 1979 

[15] Anthony.B.Best:Teaching Children with visual impairment 
,1992. 

[16] Berner, Cortherine L,comp.Lindh Peter: Orientation and 
mobility curriculum ,crossroads to independence 
,Georgia dept of education , Atlanta, office of the state 
school and special sevices,1980.     

[17] Bonnie Dodson,Burk Everttw.Hila:An orientation mobility 
primer for fanmilies and young children , American 
foundation the blind, New York,1989. 

[18] Leonnardt,M:Apreliminary report on mannerisms and 
blindsms of visual impairment and blindness may, 1990. 
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رات التوافقية ودقة مهارة تأثير تمرينات خاصة وفق اسلوب التضمين )االحتواء( في تطوير بعض القد
 12-13التهديف بالرأس من الثبات بكرة القدم بإعمار 

 2 م.م فارس حسين خضر  1هاني جودة  م. رياض
 1 التربوي  /االشرافتربية الرصافة  الثاني وزارة التربية/

 2وزارة التربية/مديرية تربية صالح الدين/االشراف التربوي  
)saadalsheekhly@yahoo.com 1(  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

راء في مجال التدريب نظرا للتقدم الكبير لفعالية كرة القدم وشعبيتها جعل المختصين والخب المستخلص:
والتعلم الستخدام اساليب التطور لهذه اللعبة لما تعتمد على المرتكزات االساسية في اداء المهارات 
فيها. ومنها التطور في القدرات التوافقية كالمرونة والرشاقة والتوافق في دقة مهارة التهديف بالرأس من 

 ألهميةمركز مدرسة عمو باب بكرة القدم ونظرًا  سنة من 15 -10 بإعمارعينة البحث  إلفرادالثبات 
 إلصحاباستخدم الباحثان اسلوب التضمين )االحتواء( الذي يساوي  ,القدرات التوافقية في دقة التهديف

القدرات الضعيفة لتعلم المهارة واتقانها لذلك لجأ الباحثان الى استخدام هذا االسلوب لتعلم القدرات 
قة مهارة التهديف بالرأس من الثبات اثر تمرينات خاصة لحل المشكلة لذلك التوافقية وتدريبها في د

هدف البحث الى وضع تمارين توافقية واثرها في تطوير دقة مهارة التهديف في الرأس من الثبات اما 
فروق البحث ان هناك عالقة بين االختبارات القبلية والبعدية لتطوير القدرات التوافقية ودقة التهديف 

التعلم  ألسلوبم التمارين باستخداكما استنتج البحث ان هناك فروق معنوية  ,عينة البحث رادإلف
التضمين االحتواء في تطوير القدرات التوافقية ودقة مهارة التهديف بالرأس من الثبات  في االختبار 

م انشطة البعدي كما اوصى الباحثان ان استخدام تمارين اضافية على تطوير قدرات اخرى الستخدا
  رياضية لفعاليات مغارية.

 كرة القدم., اسلوب التضمين )االحتواء(, القدرات التوافقيةالكلمات المفتاحية: 
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 :المقدمة-1

أخذت كرة القدم االهتمام العالمي المتزايد كونها من أكثر 
األلعاب شعبية في العالم وشهدت تطورًا متزايدًا في السنوات 
األخيرة على نطاق دولي واسع في نواحيها البدنية والتوافقية 

ذا تعلب القدرات والخطية والتي ترتبط بعالقات متداخلة, ل
التوافقية دورًا مهمًا في تحقيق االنجاز, وذلك اعتمدت هذه 
النواحي على أداء المهارات فيها, ومنها مهارة التهديف بالرأس 

ومن خالل اتقان  ,أحدى المرتكزات األساسية في هذه اللعبة
مستوى األداء لهذه المهارة كونها عنصر من عناصر الفوز بعد 

وتعد هذه المهارة من المهارات الصعبة  جهد أداء الفريق
والمهمة في تحقيق األهداف كون منفذي هذه المهارة يجب أن 

المهارة وتسجيل االهداف من  إلتقانيمتازوا بقدرات توافقية 
ومن هنا قام الباحثان باستخدام اسلوب تمرينات  ,خالل ذلك

خاصة للقدرات التوافقية ضمن التعلم بأسلوب التضمين والذي 
وضع الالعبين ضمن تعلم هذه  الحتواءيعد أحد اساليب التعلم 

المهارة في الوحدات التدريبية التعلمية بشكل فعال ويتماشى مع 
القدرات الخاصة التوافقية لالعبي كرة القدم بدل أبعاد ألصحاب 

, لذلك أن يعد هذا االسلوب أسلوبًا فعاالً  القدرات الضعيفة والذي
ر الحسبان المستويات للتعلم ألفراد يؤخذ هذا االسلوب بنظ

المهارة لذلك يتخذ القرار ألداء الحركة في المستوى  إلتقانالعينة 
أن التهديف وتطوير  ,الذي يعكس ضمن العمل الواحد

الموضوعات المهمة في التدريب للموهوبين يؤخذ بنظر الحسبان 
هديف على تطوير قابلياتهم التوافقية الفعالة ألداء مهارة دقة الت
 .بالرأس ألفراد العينة باستخدام هذا االسلوب المتقن الجديد

على الرغم من التطور الحاصل في المجاالت : مشكلة البحث
كافة وكرة القدم بصورة خاصة في أساليب تعلم المهارات 
والسيما مهارة التهديف بالرأس, لكن هذه االساليب في التعلم 

المهارات  وإتقانقدم تواجه مشاكل عديدة تحول من دون الت
والسيما مهارة التهديف بالرأس كونها جاءت لنهاية هجمة من 
جهد فريق كامل, لذلك قان الباحثان باستخدام أحد اساليب 

المهارة ألفراد  إلتقانالتعلم وهو اسلوب الضمين )االحتواء( 

العينة وفق متطلبات بعض القدرات التوافقية كالمرونة والتوافق 
دقة مهارة التهديف بالرأس ألفراد العينة كون هذا والرشاقة في 

األسلوب من التعلم للتضمين )االحتواء( يعطي للمتعلم االهتمام 
الكافي لتعلم واتقان المهارة. ومن ذلك أصبح واحد من األمور 
المهمة التي يجب على المدرب في تحديد مستوى أداء العبيه 

ة كالرشاقة والمرونة المهارة وفق بعض القدرات التوافقي إلتقان
 .والتوافق الخاصة بكرة القدم ألفراد عينة البحث

 :أهداف البحث
وضع تمارين توافقية لتطوير دقة مهارة التهديف بالرأس -1

 .ألفراد العينة
التعرف على تأثير هذه التمارين في دقة مهارة التهديف -2

 .بالرأس ألفراد العينة
 :فروض البحث

احصائية بين االختبارات القبلية  هناك عالقة ذات داللة-1
 .والبعدية للقدرات التوافقية ألفراد العينة

هناك عالقة ذات داللة احصائية بين االختبارات القبلية -2
والبعدية للقدرات التوافقية ودقة مهارة التهديف بالرأس ألفراد 

 .العينة
 :مجاالت البحث

 بإعمار العبو مدرسة عمو بابا بكرة القدم المجال البشري:
 .سنة 10-15

 لغاية 04/14/2412للفترة من  المجال الزماني:
04/12/2412 

ملعب المرحوم /مالعب وزارة الشباب والرياضة المجال المكاني:
 علي حسين شهاب للفئات العمرية

 :المصطلحاتتحديد 
ب تدريسي يأخذ بنظر وهو اسلو  التضمين )االحتواء(:-

خذ القرار عند أداء ات الالعبين وذلك يأيالحسبان مستو 
المهارة أو الحركة من المستوى الذي يمكن أداءه ضمن 
العمل الواحد لقدرات الالعب لالشتراك في العمل الحركي 
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 المطلوب. وحسب توفير فرص التنافس في األداء الحركي
(1 :25.) 

وهي أحدى المهارات المهمة في دقة التهديف بالرأس: -
اراة وتحصيل الهدف بعد عمليات الهجوم لحسم نتيجة المب

 (.00: 2) يات نقل الكرة لحين فرصة التهديفعمل
 وهي مكونة من ثالثة مكونات اساسية القدرات التوافقية: -

)المرونة والرشاقة والتوافق( تتميز باألهمية المتساوية وكان 
كل صفة تتعامل داخليًا مع مكوناتها لتتفاعل مع الالعبين 

 .(22: 0) تويات العلياين ألجل الوصول للمساآلخر 
 :منهجية البحث وإجراءاته الميدانية-0

"إن طبيعة المشكلة هي التي تحدد  منهج البحث: 1-2
منهج البحث من أجل الوصول إلى الحقيقة وبالتالي الكشف 
عنها, وذلك عن طريق االستقصاء الشامل والدقيق للظواهر 

هو  (, فالمنهج01: 0") واألدلة المتعلقة بمشكلة البحث
"الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم المختلفة, 
وذلك عن طريق جملة من القواعد العامة التي تسيطر على 

: 5") سير الفعل وتحديد عملياته حتى يصل إلى نتيجة مقبولة
(, وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته اجراءات 20

 .البحث الميدانية
إن عملية اختيار العينة  عينته:مجتمع البحث و  2-2

المناسبة تعد مسألة ضرورية لتحقيق أهداف البحث ألنها "ذلك 
الجزء من المجتمع الذي يجري اختيارها على وفق قواعد 

: 2وطرائق علمية بحيث تمثل المجتمع تمثياًل صحيحًا.)
(. وبناًء على ذلك كان المجتمع األصلي للبحث هم 20

( العبًا 12م )هكرة القدم والبالغ عددالعبي مدرسة عمو بابا ب
( العبًا ونسبتهم 02من مجتمع البحث والبالغ عددهم )

(54%.) 
 الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة بالبحث:3-2 
استخدم الباحث  :وسائل جميع المعلومات 3-2-1

وسائل عدة لجمع المعلومات والبيانات المطلوبة للبحث, إذ 

المصادر ) :قيق أهداف البحث هيتمثل حاجة ضرورية لتح
 .(فريق مساعد, االختبارات والقياس ,العربية واألجنبية

ساعة توقيت  (:األدوات المستخدمة في البحث 3-2-0
أهداف كرة قدم  ,شريط الصق ,شريط قياس (,2عدد )
 ,صافرة ,ملعب تدريب قانوني ,)2كرات قدم عدد ) ,قانونية

حاسبة  ,نيرا تصوير حديثةما ,اربطة بالستيكية ,قاذف كرات
 .(البتوب

 :ترشيح االختبارات المستخدمة بالبحث 0-1
( بوجود ترم2×2الركض الزكزاكي ): اختبار الرشاقةاوال: 

 .( موانع5)
 قياس الرشاقة الهدف من االختبار:

( موانع أو كراسي منخفضة, ساعة توقيت, 5) األجهزة واألدوات:
 .خطان بداية ونهاية

من الوقوف عند خط البداية بعرض متر واحد  وصف االختبار:
( أمتار, الجري بين الموانع 0والذي يبعد عن أول مانع )

الخمس والتي تبلغ المسافة بين كل مانع وآخر أقرب إلى 
 .ثا1/14

 (:2: 2اختبار الدوائر المرقمة ): اختبار التوافقثانيا: 
 .قياس توافق الرجلين والعينين الهدف من االختبار:

ساعة توقيت, يرسم على االرض ثماني دوائر  جهزة واألدوات:األ
سم(, ترقم الدوائر من 24على أن يكون قطر كل منها )

(1-2.) 
( عند سماع 1يقف المختبر داخل الدائرة رقم ) وصف االختبار:

( ثم إلى 2اشارة البدء يقوم بالوثب بالقدمين معًا إلى الدائرة )
(, يتم ذلك 2( حتى رقم )0) ( ثم الدائرة رقم0الدائرة رقم )

 .بأقصى سرعة
يحسب للمختبر الزمن الذي يستغرقه في االنتقال عبر  التسجيل:

 .الثماني دوائر بالثواني
دقة مهارة التهديف بالرأس من  اختبار: اختبار المرونةثالثا: 

 (.22: 2الثبات)
 .دقة التهديف بالرأس من الثبات اسم االختبار:
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( فتحة على شكل أشرطة الصقة 12لى )مرمى مقسم إ األدوات:
 .محكمة ترقم بشكل واضح وأرقام متباعدة ومتفرقة

( محاوالت من الثبات 2يتم اعطاء كل العب ) وصف االختبار:
( 0( من اليسار و)0( يمين و)0( من حالة الحركة و)2و)

 .من األمام
يتم تسجيل المحاوالت التي تدخل من الفتحات والتي  التسجيل:

ثم االعتماد على جهاز قاذف الكرات ألداء , تهمل ال تدخل
االختبار ومن ثم االستعانة به من رئيس مدرسة عمو بابا من 

 .ثم تصحيحه من قبل باحث دراسات عليا
من أجل الحصول على نتائج  :التجربة االستطالعية 5-2

 بإجراءصحيحة ودقيقة في إتباع االسلوب العلمي قام الباحث 
ة ( العبين خارج عين2عية على عينة )التجربة االستطال

 :, إذ كان الغرض من التجربة5/14/2412البحث يوم 
التعرف على مدى صالحية األجهزة المستخدمة -1

 .لالختبارات
التعرف على المشاكل والصعوبات التي قد تظهر عند -2

 .اجراء االختبارات الرئيسة
 معرفة الوقت المستغرق لالختبارات لمراعاة ذلك في-0

 .االختبارات الرئيسة
 .معرفة مدى كفاية فريق العمل المساعد-0

  البحث الميدانية إجراءات 6-2
اجريت االختبارات القبلية يوم  :االختبار القبلي 0-6-1

الساعة الثالثة عصرًا في ملعب وزارة الشباب  2412/ 2/14
 .والرياضة لرعاية الموهبة الرياضية

ضوء التجربة في  :البرنامج التدريبي2-6-2 
االستطالعية أعد الباحث تمرينات خاصة بالقدرات التوافقية 
)الرشاقة, المرونة, التوافق, ودقة مهارة التهديف بالرأس( 

وتضمن , لوحدة التدريبية في الجزء الرئيسوطبقت ضمن ا
نامج وحدات تدريبية للقدرات التوافقية )الرشاقة, المرونة, ر بال

لوحدتين تدريبتين في االسبوع التوافق(, في وحدات خاصة 
)االثنين واالربعاء( من كل اسبوع ولمدة ثمانية أسابيع, إذ 

تضمنت )شدة وحجم وراحة وتكرار( بين المجاميع وللمفردات 
التدريبية لتعلم مهارة الكرة بالرأس ألفراد العينة وفق التعلم 
ألسلوب التضمين ألفراد العينة, حيث قام الباحثان باستخدام 

ينات التوافقية وفق االساليب التدريبية لوحدة البرنامج تمر 
, وحيث التكرارات امجنتدريبي المعد حسب مفردات البر ال

للوحدة التعلمية, إذ يتم شرح المهارة وتصحيح األخطاء 
واالستعانة بالمدرب للتصحيح لتلقي التغذية الراجعة أو أبداء 

عب ألداء المساعدة مراعي لوحدة التعليم حسب قابلية الال
المهارة مع التدرج في صعوبة ألداء المهارة بالتدرج للواجب 
الحركي الحتواء جميع قابليات الالعبين ألداء التمرين 
ويتضمن ذلك التصحيح بالمقارنة مع الواجب لتعلم المهارة 

 :ويحق له اتخاذ قرار
 .تكرار نفس األداء لتعلم مهارة ضرب الكرة بالرأس-
 .لصعوبة ضرب الكرة بالرأس اختبار مستوى أعلى-
 .اختبار مستوى أدنى لتعلم أدنى ضرب الكرة بالرأس-

اجريت االختبارات البعدية ألفراد : االختبار البعدي 0-6-3
العينة لمفردات القدرات التوافقية ودقة ضرب الكرة بالرأس قيد 

في وزارة الشباب والرياضة مدرسة  2/12/2412الدراسة يوم 
ملعب المرحوم علي حسين شهاب  –لقدم عمو بابا بكرة ا

 .للفئات العمرية
استخدم الباحثان البرنامج  :الوسائل االحصائية7-2 

, الوسط الحسابي) :ومنها استخرج (spss) االحصائي
 .(الجدولية (T) قيمة, المحسوبة (t) قيمة, االنحراف المعياري 
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 :النتائج ومناقشتهاوتحليل عرض -3
المتغيرات قيد الدراسة الرشاقة عرض وتحليل  3-1

والمرونة والتوافق ودقة التهديف بالرأس واالختبارات 
القبلية والبعدية لالختبارات ويبين فيها االوساط 

المحتسبة  (T) ابية واالنحرافات المعيارية وقيمالحس
الجدولية ومستوى الداللة لمتغيرات  (T) وقيمة
 :البحث

( المحسوبة Tواالنحراف المعياري وقيمة ) يبين األوساط الحسابية (1) جدول
( الجدولية ومستوى الداللة للمتغيرات التوافقية ودقة التهديف Tوقيمة )

 .بالرأس ألفراد العينة
المعالم 
 االحصائية
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 Tقيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

 Tقيمة 
 الجدولية

الداللة 
 ع س ع س االحصائية

 معنوي  2.222 1.331 2.121 6.062 2.060 6.61 ثا الرشاقة
 معنوي  2.220 2.301 2.012 1.210 2.332 1.112 ثا التوافق
 معنوي  2.223 3.101 2.202 1.16 2.211 1.111 م/سم المرونة
دقة 

التهديف 
بالرأس 

 من الثبات

 معنوي  2.221 2.116 2.111 6.661 2.110 1.613 درجة

كان المتوسط الحسابي  إذ( يبين متغير الرشاقة 1دول )الج    
( في االختبار القبلي, أما 4.222( وبانحراف معياري )2.21)

( 2.225في االختبار البعدي فكان المتوسط الحسابي )
(, 0.002المحتسبة ) (T) ( وقيمة4.152وبانحراف معياري )

الختبار ( وبداللة معنوية ل4.45الجدولية فكانت ) (T) أما قيمة
البعدي, أما متغير قدرة التوافق فكان المتوسط الحسابي في 

(, أما في 4.004( وبانحراف معياري )2.124االختبار القبلي )
( 2.512االختبار البعدي للمتغير فأن الوسط الحسابي )

(, أما في االختبار البعدي للمتغير 4.004وبانحراف معياري )
(, 4.204راف معياري )( وبانح2.512فأن الوسط الحسابي )

الجدولية  (T) (, وقيمة5.021المحتسبة ) (T) أما قيمة
( وبداللة احصائية لالختبار البعدية معنوية. أما متغير 4.442)

( 1.122المرونة فكان الوسط الحسابي في االختبار القبلي )
(, أما في االختبار البعدي كان 4.412وبانحراف معياري )

( وبانحراف معياري 1.12)ر المرونة المتوسط الحسابي لمتغي

 (T) (, أما0.221المحتسبة ) (T) أما قيمة, (4.424)
( وبداللة معنوية لصالح االختبار 4.440الجدولية فكانت )

ف بالرأس فكان في يالبعدي للمتغير. أما متغير دقة التهد
( وبانحراف معياري 2.220االختبار القبلي المتوسط الحسابي )

في االختبار البعدي كان المتوسط الحسابي (, أما 4.122)
 (T) (, أما قيمة4.212( وبانحراف معياري )2.221)

الجدولية فكانت  (T) (, أما قيمة4.122المحتسبة فكانت )
(, أما الداللة االحصائية كانت معنوية لصالح 4.441)

 .االختبار البعدي لمتغير دقة التهديف بالرأس ألفراد العينة
 :نتائجمناقشة ال 3-0

( تبين أن هناك فروق لصالح االختبارات 1) من الجدول     
وافق ودقة مهارة التهديف البعدية لمتغيرات البحث لقدرات الت

ويعزو الباحثان إلى استخدام وحدات التعلم المحتوية  ,بالرأس
على محطات اضافية ساعدت في تنمية التمارين  لتطوير 

وهذا ما يتفق مع  ,ة والتوافق(اقالقدرات التوافقية )المرونة والرش
تطور مستوى أفراد العينة مع عباس وعبدالكريم السامرائي 

إلى تصعيد الجهد اللذان يريان "إن الواجبات االضافية تؤدي 
ثم تطوير مهاراتهم التوافقية والحركية  عن التالميذ ومن

(, كما استنتج الباحثان 21: 2") وعناصر اللياقة البدنية لديهم
الفروق لدقة مهارة التهديف بالرأس أيضًا في  ج لمعنويةائالنت

االختبار البعدي, كما تشير عنايات محمد فرج إلى "أن استخدام 
واجبات اضافية في درس التربية الرياضية يهدف إلى االرتقاء 

 .)121: 2") بمستوى األداء وتثبيت واتقان المهارات الحركية
 :الخاتمة-1

 االتي:أثبتت النتائج 
وجود فروق معنوية لصالح عينة البحث في االختبار البعدي -1

لمتغيرات قيد الدراسة لقدرات التوافق )الرشاقة والمرونة 
 .والتوافق ودقة مهارة التهديف بالرأس( ألفراد العينة

أن الستخدام تمارين خاصة لوحدات اضافية له األثر في -2
رة التهديف تطوير القدرات التوافقية قيد الدراسة ودقة مها

 .بالرأس ألفراد العينة
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 :الباحث باالتي ىفيما اوص
استخدام تمرينات اضافية تعمل على تطوير بعض المهارات -1

 .األخرى لفعاليات مغايرة
استخدام واجبات لتمرينات في تطوير أنشطة وفعاليات -2

 أخرى.
 المصادر:

د، دار الكتب وجيه محجوب )وآخرون(: نظريات التعلم والتطور الحركي، بغدا [1]
  .0222والوثائق، 

عادل فاضل علي: تأثير استخدامات أنظمة قواعد المعرفة في برامج التعلم بالنموذج على  [2]
 .0222المهارات الهجومية بالمبارزة، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، 

 .1193حنفي مختار: األسس العلمية في تدريب كرة القدم، القاهرة، دار الفكر العربي ،  [3]

، عمان، دار 1مر إبراهيم قنديلجي: البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات، طعا [4]
 .1111البازوري العلمية، 

، الموصل، جامعة 1محمد أزهر سعيد السماك )وآخرون(: أصول البحث العلمي، ط [5]
 .1192الموصل، مديرية الكتب للطباعة والنشر، 

لتهديف بالرأس من الثبات حسن فرحان شنشيل: تأثر تمرينات خاصة لتطوير دقة ا [6]
 .0211والحركة لالعبين الناشئين، رسالة ماجستير ، 

التربية الرياضية،  –عباس عبدالكريم السامرائي: كتابات تدريسية في طرائق التدريس  [7]
 .1111جامعة بغداد، مطبعة دار الحكمة 

لخارجي، عنايات محمد فرج: مناهج وطرق التدريس في التربية البدنية وإدارة النشاط ا [8]
 .1199القاهرة، دار الفكر العربي، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 المالحق
لوحدة تعليمية باستخدام اسلوب  ( يوضح انموذج1حق )مل

التضمين االحتواء لتطوير القدرات التوافقية ودقة مهارة التهديف 
 بالرأس من الثبات

 المالحظات التنظيم مفردات البرنامج القسم االعدادي د 12

 م االداري القس د 0
الحضور إلفراد العينة -

وتحضير وجلب االدوات 
 لساحة الملعب

  

 االحماء العام د 1

هرولة دورتين حول الملعب -
احماء للجذع للذراعين 
والساقين ورفع درجة حرارة 

 الجسم

  

 الخاص االحماء د 1
ب الكرات بالرأس تدوير لع-

الركض على  حول شواخص
 شكل زكزاك.

  

 د 12
 العامالتدريب 

 الجزء الرئيسي

الركض على شكل مكوكي -1
 متر لتطوير الرشاقة 12

الركض على شكل دائرة -0
 لتطوير المرونة

القفز على دوائر على شكل -3
اطواق على االرض لتطوير 

 التوافق.
 نطح الكرة باألساليب التالية:-1
 نطح الكرة على حائط-أ

نطح الكرة بين  لتباد-ب
 زميلين.

 1 -3رة من تبادل نطح الك-ج
 اشخاص

 مرة 2
 

 مرة3
 

 مرة 3
 
 

 مرة 3

يكون الالعب 
مسؤول على 
اتقان المهارة حتى 
لو كان ضعيفا 
فيها في ضوء 
توجيه المدرب 
إلتقان المهارة 
وتطوير القدرات 

 التوافقية لديه .
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