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 نموذجا المغربي الرياضي الوداد نادي: القدم كرة العبي انسجام دراسة 

 3لحفاص مونير د.أ ،1بركاوي محمد د.أ ،2يونس قطاية د.أ  ،1الوردي عزيز د.أ  ،1قطاية أيوب د.أ
 1المغرب األول/ الحسن جامعة بسطات/ الرياضة علوم معهد
 2المغرب السعدي/ المالك عبد جامعة بتطوان/ لألساتذة العليا المدرسة

 3المغرب البيضاء، للتميز، العالي المعهد
(1 ayoubkoutaya@gmail.com)

اء هذا البحث بهدف التعرف على العالقة بين مستوى النشاط البدني بالحالة الذهنية ج المستخلص:
اثناء جائحة كرونا في العراق، وذلك من خالل ما يبث وينشر ضمن البرامج الرياضية المختلفة وما 
يكتب في الصحافة الورقية واإللكترونية الرياضية والمنصات المتخصصة، استخدم الباحثون المنهج 

وصفي لمالئمته لطبيعة المشكلة من اجل تحقيق االهداف، وذلك من خالل استخدام عدد من أدوات ال
جمع البيانات في البحث العلمي، بعد االطالع على الدراسات النظرية والدراسات السابقة عن جائحة 

حصاءات تم  تصميم كورونا من مواقع رسمية وغير رسمية ومدونات، واالطالع على مقاالت وأخبار وا 
استبانة أولية وعرضها على عدد من المختصين والخبراء، وبعد االطالع على مالحظات المختصين 
والخبراء تم تصميم االستبانة بصورتها النهاية وتم رفعها عبر )نماذج كوكل( ومشاركتها في مواقع 

في منصة كوكل، التواصل االجتماعي )فيس بوك، واتساب، تويتر( وبعد االطالع على ردود االستبانة 
( مستخدم وملء االستبانة، ليتم بعدها استخراج التحليل من منصة كوكل 85إذ تم تفاعل أكثر من )

إلى جهاز الحاسب اآللي ومن ثم ارفاقها في البحث، ومن أهم النتائج التي توصل اليها الباحثون 
 التالي:

وى النشاط البدني اليومي لدى افراد هنالك عالقة ارتباط معنوية مرتفعة بين الحالة الذهنية ومست-1
 عينة البحث.

 الحالة الذهنية تسجل نتائج أفضل كلما ارتفع مستوى النشاط البدني.-2
تبين بان هناك اختالفات ذات داللة معنوية في مؤشر الحالة الذهنية تبعا لمتغير مستوى النشاط -3

مؤشر الحالة الذهنية اعلى، مقارنه مع  البدني، فكلما ارتفع مستوى النشاط البدني اليومي كلما كان
 النشاط البدني المتوسط والمنخفض.

 تبين بان مستوى النشاط البدني المتوسط لم يختلف عن مستوى النشاط البدني المنخفض.-4
 فيما يوصي الباحثون بالتالي:

  التأكيد على اداء النشاط البدني اليومي ألهميته بتعزير الحالة الذهنية.-
 جائحة كورونا. –الحالة الذهنية  –مستوى النشاط البدني المفتاحية: الكلمات 
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 المقدمة:-1 

 يشير الجماعة، أو ةالمجموع بمفهوم مرتبط مصطلح االنسجام
 في يوجدون األفراد من صغيرة جماعة تماسك مدى إلى عموما
 مصطلح يهدف. الهدف تحقيق في رغبة تحدوهم معين وضع

 أفراد بين تربط التي العالقات طبيعة وتفسير فهم إلى االنسجام
 االجتماعي الحقل سياق في المصطلح هذا ويندرج المجموعة،
 اهتمامهم انصب الذين الباحثين من مجموعة نجد بحيث النفسي،
 وااللتحام لتكتل باألفراد تدفع التي والحوافز الدوافع تفسير حول

(Mcdougall، 1921؛ Moreno، 1934؛ Lewin، 1947 .)
 العميقة الدالالت فهم من البد الجماعة، سلوكيات أغوار ولسبر

 في أو( الحميمية العالقات) االجتماعي بعده في سواء لالنسجام
 ظاهرة دراسة استأثرت(. الفريق ووحدة تماسك) الحركي بعده

 والتي العلمية واإلصدارات البحوث من كبير بحيز االنسجام
 لوين، كورت) الجماعة ديناميكية حول موضوعاتها تمحورت
 التي البشرية الموارد أداء ورفع تطوير أجل من وذلك( 1947
 . أحجامها بمختلف الشركات رأسمال تشكل
 المؤسسات أهداف تحقيق في كبير دور لالنسجام انك إذا

 وشحذ التشاركي العمل ثوابت إرساء خالل من وذلك والشركات
 االنسجام عامل أن شك فال الهدف، بلوغ أجل من األفراد قوى
 وخصوصا الجماعية، الرياضات في للنجاح كبيرة نسبة يشكل
 11) الفريق أعضاء جهود تظافر تتطلب التي القدم كرة رياضة
 االهتمام تضاعف األخيرة السنوات في أن المالحظ من(. العب

 وذلك( 2-4-4/ 3-3-4) تنشيطها وكيفية التكتيكية بالخطط
. الجماعي األداء من الرفع و الالعبين، تماسك تطوير أجل من
 من طويلة مدة يتطلب منسجم فريق نواة لخلق المستمر البحث إن

 طورت الفرق بعض أن نجد لالمثا سبيل وعلى المتواصل، العمل
"  تاكا تكي"  احترامه العب كل على يفرض بها خاصا تكتيكا
 المناسبة الحلول إليجاد الالعبين بين الكرة تسلسل تعني وهي

 .الهدف لتسجيل
 حيث من المعاصرة القدم كرة تعرفه الذي المستمر التطور رغم

 في سجاملالن أن إال والتكتيكي والتقني البدني التدريب أساليب
. الرياضي اإلنجاز تحقيق في كبير دور االجتماعي-النفسي بعده
 أفراد تماسك أن إلى( 2001) الحفيظ وعبد باهي من كال يبين

 يعتمد النجاح هذا الفريق، نجاح عوامل أهم من يعتبر المجموعة
 وفق المحددة بواجباته فرد كل قيام على األولى بالدرجة

 في لوحظ وقد. المدرب طرف من هةالموج والتعليمات اإلرشادات
 وكفاءة موهبة تقل الكروية الفرق بعض أن المناسبات من كثير
 غالب في يفسرها مهمة، بشرية ترسانة ذات فرق تتجاوز بشرية

 .االنسجام يجسده الذي الفريق لروح البارز الحضور األحيان
 يف العربية والمنتخبات الفرق مستوى تقهقر األخيرة اآلونة في برز

 في الواضح الغياب في التدني هذا ويتجلى الدولية، الساحة
 العالم كأس) العالمية الكروية المنافسات من المتقدمة األدوار

 بين من ،(األولمبية واأللعاب لألندية العالم كأس للمنتخبات،
 والكمي الكيفي الحجم هو كبير باهتمام تستأثر التي األسباب
 تشابه رغم. والذهني النفسي التكتيكي، التقني، البدني،: االستعداد
 الذهني العامل أن إال االستعداد مراحل في واالستراتيجيات البرامج
 نتائج تحقيق على ملحوظ بشكل يؤثر والمجموعة للفرد والنفسي
 التحضير نجد االستعداد في الغائبة الحلقات بين من. إيجابية

. للنجاح اسيةأس ركيزة تشكل الخاصية وهذه للفريق السيكولوجي
 نجد ال القدم لكرة العربية والمنتخبات الفرق أطقم معظم ففي

 يمكن الغياب هذا والذهني، النفسي اإلعداد ميدان في أخصائيين
 :أسباب بأربع تفسيره

 في المساهمة في التخصص لهذا المضافة بالقيمة الوعي عدم-1
 الرياضي؛ اإلنجاز

 في إخصائيين مع للتعاقد المادية اإلمكانيات على التوفر عدم-2
 المجال؛ هذا

 النفسي اإلعداد لتخصص تكوينية مراكز على التوفر عدم-3
  للرياضيين؛ والذهني

 .والمؤطرين للمدربين التدريبية البرامج في النظرية المواد غياب-4
 على ينبني القدم كرة في الالعبين بين االنسجام تطوير إن

 وصياغة الجماعة ركيبت من تنطلق مسترسلة إجرائية خطوات
 القياس ثم األهداف وتحديد العمل ميثاق واحترام التواصل إطار
 مدى جليا يظهر العملي اإلطار هذا. المجموعة لفعالية الدوري
 يجب المبتغى هذا لتحقيق و منسجمة، كمجموعة العمل قيمة
 الذي االنسجام قياس على يعمل إن( المدرب) الفريق قائد  على
 يمكنه بحيث الرياضية، اإلنجازات تحقيق في يرةكب نسبة يشكل
 أفراد كل بين تربط التي العالقات على واضحة صورة جرد من

 الثنائية، العالقات) االجتماعي المستوى على سواء المجموعة
 المستوى أو( المرفوض والالعب المحبوب الالعب الثالثية،
 الالعب المفضلة، التكتيكية الخطة النموذجي، الفريق) الحركي
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 من التقني والطاقم المدرب تمكن المعطيات هذه كل ،(القائد 

 .المغلقة التدريبة المعسكرات أوفي التدريب خالل استثمارها
 في أو التدريب فترات في الالعبين تماسك قياس اعتماد إن

 جانب إلى كبيرة، أهمية ذي الرياضي للموسم االستعداد مراحل
 تكوين الفني للطاقم يخول مما. والطبية التقنية البدنية، االختبارات

 .الفريق جاهزية على واضحة صورة
 الدفاعية، الخطوط بتماسك االنسجام ظاهرة المدربين أكثر يفسر

 قدرة بمدى النظري التمثيل هذا جليا ويظهر. والهجومية الوسطية
 وهذا للفوز، األقرب يكون بحيث الكرة على االستحواذ على الفريق
: أساسيين بعاملين المرتبط الحركي االنسجام ىعل صريح مؤشر
 األدوار مع الدور وتكامل به القيام المنوط الدور وقبول وضوح
 يجب الالعبين بين التفاعلية الديناميكية هذه ولصياغة. األخرى

 الوسائل التواصل، في البيداغوجية الوسائل جميع استحضار
 المستمر والتدريب (الفيديو أشرطة) البصرية السمعية التكنولوجية

 ووحدة تماسك في تساهم العوامل هذه كل. التكتيكي الجانب على
 .الفريق

 من مجموعة يطرح العبا 30 يضم فريق مع العمل إن 
 االجتماعية العالقات فهم في فقط ليس تتمثل التي اإلشكاليات

 أيضا بل وسنوات، لشهور تستمر لتي ا الالعبين بين تجمع التي
 األهداف تحقيق أجل من الفريق وتماسك وحدة تقوية في

 الحركي والبعد االجتماعي البعد أن الواضح أيضامن. المسطرة
 تدني أن فالشك. المجموعة مردودية في كبير دور لهما لالنسجام
( الجمهور) الخارجية التهديدات إلى باإلضافة الفريق نتائج مستوى

 الالعبون أو الالعبين و المدرب بين) الداخلية الصراعات و
 مسار على سلبا يأثر مما المجموعة تماسك من يضعف قد( بينهم
 الفينة بين تطرح وأخرى المشاكل هذه. منسجمة كوحدة الفريق

 الالعبين بين االنسجام قياس اختبار من يجعل مما واألخرى
 .المجموعة حياة في أساسي عامل
 روالتطو  الرياضة البيوميكانيك علم يعرفه الذي التطور إن

 على توفر إلى أدى للرياضيين، البدني الجهد لقياس التكنولوجي
 وبما لالعب، الحركي المستوى تقييم على تساعد ووسائل معدات

 فيها تنصهر اجتماعي جماعي طابع ذات رياضة القدم كرة أن
 للفريق السيكولوجي العامل استثمار من فالبد الفردية القوى
 ولكي والحركي، الجتماعيا االنسجام من عالية نسبة لتحقيق

 للبعدين علمي مقياس على توفر من البد األمر هذا يتأتى
 .والحركي االجتماعي

 االنسجام لقياس المتاحة لوسائل استخداما وصعوبة لقلة نظرا 
 إلى يهدف العلمي البحث فهذا الحركي، واالنسجام االجتماعي

 تم ذيوال القدم كرة في الالعبين انسجام لقياس نموذج تقديم
 نادي مع ،2016/2017 الرياضي الموسم فترات طيلة استعماله
 الدوري في ينشط الذي الفريق البيضاوي، الرياضي الوداد

 لقياس الجديد النموذج هذا. 1 الدرجة القدم لكرة االحترافي
 فئات) المؤطرين سيساعد واالجتماعي، الحركي االنسجام
 األندية) نالمدربي و( سنة 19–17–15 من أقل: الصغرى
. باالنسجام المرتبطة المشاكل حل على( المنتخبات و االحترافية

 االنسجام، لظاهرة نظرية دراسة إلى البحث هذا في نتطرق سوف
 قياس في المعروفة النماذج وأيضا تطويرها وطرق خصوصياتها
 في االنسجام لقياس تطبيقي نموذج ذلك بعد نعرض ثم االنسجام،

 المحصلة والنتائج المعطيات تحليل يقةطر  عرض مع القدم كرة
 .عليها
 :النظرية الدراسة-2
 :االنسجام مفهوم 2-1

 والذي" Cohaeus" الالتيني االسم من ينبثق مصطلح االنسجام
 التي للمجموعة الخاصة الميزة هي وهذه"  سويا البقاء"  يعني

 وباعتباره. والتماسك التواصل التعاون، في جامحة رغبة تحدوهم
 العديد فهناك االجتماعي-النفس علم سياق في يندرج حامصطل

 االنسجام تعريف يمكن. االنسجام لظاهرة الدراسية اإلسهامات من
 وحدة تحقيق أجل من األفراد على المطبقة القوى من كحقل"

 إلى تنقسم القوى هذه( Festinger& al، 1950" ) المجموعة
 لحاجة تحقيقا وعةالمجم ألعضاء الفرد انجذاب( أ: )أنواع تالث

 تنفيد على الجماعة تركيز إلى توحي العملية، القوى( ب) االنتماء
 بانتمائهم األعضاء افتخار إلى تشير الجماعة، هيبة( ج) العمل
 .المجموعة إلى
 باألساس ينبني المجموعة انسجام أنTuckman (1965 ) يبين
 من ألفرادا أدوار لتناسق المحفزة والخارجية الداخلية العوامل على
 Bray and ويضيف معينة، وضعية في الهدف بلوغ أجل

Whaley (0012 )من مستمر عملي نسق االنسجام أن 
 تدفعهم والذين المجموعة أفراد بين والمتكاملة المترابطة األنشطة

 Carron & al وضح حيني في. اإلنجاز تحقيق رغبة
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 يةالفكر  األنشطة من مجموعة في يتمثل االنسجام أن)2002) 

 توافق على المبنية الجماعة تماسك في تساهم التي والحركية
 األهداف انصهار األدوار، تناسق العملية، الكفاءة مع الدور

 في تساهم العوامل هذه كل المجموعة، أهداف مع الشخصية
 .للفريق االنتماء وروح الثقة، الجماعي، العمل قيم ترسيخ
 مجال في ائدينالر  الباحثين بين من( (Lewin, 1947 يعد

 على يركز بحيث" group dynamics" الجماعة ديناميكية
 و االنسجام، الستمرار أساسي كمصدر الجماعي االتفاق مفهوم
 في تساهم التي الفردية القوى من كمجموعة"  االنسجام يعرف
".   نحن  عبارة تردد دائما يظهر بحيث الفريق، تماسك و وحدة
 االنسجام بلوغ في أساسي شرط وه الزمن عامل أن أيضا ويشير
 األفراد بين والمساواة المجموعة بين الجهود تظافر جانب إلى
 .الهدف تحقيق أجل من( ديموقراطي قيادي أسلوب)
 الفكرية والرؤى التعاريف تعدد هو االنسجام مفهوم يميز ما 

 القوى وتكتل التحام مبدأ على يتفقون أغلبهم أن إال للباحثين،
 ومواقف وضعيات في محدد هدف لتحقيق فرادلأل الشخصية
 حوافز بوجود إال االنسجام استمرارية ضمان يمكن وال معينة،
 .والجماعة بالفرد تتحكم وخارجية داخلية

 :االنسجام أبعاد 2-2
 مزاوجتين مقاربتين وجود جليا نلمس المدرجة التعريفات خالل من

 :وهما لالنسجام
 في تتمثل لالنسجام أساسية ركيزة وهي االجتماعية المقاربة*

 لها يشار بينهم، األفراد تربط التي البينية الحميمية العالقات
 بين عاطفية متغيرات فيها وتتداخل االجتماعي-النفسي بالتماسك
 وخارج داخل واالتصاالت التفاعالت نتيجة وتتركب الالعبين
 مورينو) السيوسيومتري التحليل في كبيرة بأهمية تحظى. الملعب
 أفراد بين التواصل طبيعة عن واضحة صورة يرسم الذي( 1934
 والثالثية، الثنائية العالقات الصغيرة، المجموعات) الجماعة
 القدم كرة في االجتماعية المقاربة(. الخ...المرفوض الشخص
 الملعب، في الالعبين بين المتبادلة الصداقة أواصر في تتمثل
 تستمر قد و. إلخ...الحافلة في الفندق، في التدريبة، الحصة أثناء
 .عديدة سنوات إلى
 األنشطة فيها تجتمع المهمة، إلنجاز ترمز الحركية المقاربة*

 شروط وفق محدد عملي نسق إطار في لألفراد والحركية الفكرية
مكانيات  & Van Bergan ؛Back، 1951) الهدف إنجاز وا 

Koelebakker، 1959 .)بةالمقار  هذه تتأسس القدم كرة في 
 تطبيق ثم األخرى األدوار مع الدور توافق األدوار، تحديد على

 وحدة نجاح في تساهم العوامل هذه كل التكتيكية، التعليمات
 .الفريق وتماسك

  

 الرياضي الفريق في االنسجام أبعاد( 1) الشكل

 :االنسجام وتطوير تنمية 2-3
 :االنسجام لتطوير أساسية عوامل أربعCarron (1982 ) يحدد
 :فردية عوامل 2-3-1

 بها؛ القيام المنوط المهام تحديد الدور، وقبول وضوح*
 لالعب؛ والحركية الذهنية الكفاءة مع الدور تالؤم*
 اآلخرين؛ مع والتعاون للتنسيق قوي حماس*
 والذهني؛ التكتيكي التقني، البدني، االستعداد*
 .المهمة انجاز اتجاه قوية دافعة*
 :الجتماعيا المحيط عوامل 2-3-2

 ومساعد؛ إيجابي اجتماعي محيط
 ؛(الجماعة أفراد خصوصيات فهم) االجتماعية األدوار إدراك*
 طقوس،) الجماعة في العمل تؤطر وقيم معايير وجود*

 ؛(عادات تقاليد،
 المجموعة؛ وحدة استقرار*
 .التقني الطاقم استقرار*
 :القيادي أسلوب عوامل 2-3-3

 القيادي األسلوب على الرياضي الفريق انسجام نجاح يتوقف
 الخبرات من به يتصف ما وعلى المدرب طرف من المعتمد
 بالمبادئ تحليه وكذا النفس لعلم العميق والفهم الميدانية
 العمليات قيادة على يقتصر ال للمدرب القيادي فالدور. األخالقية

 المربي األب دور يلعب أيضا هو بل والتكتيكية، االستراتيجية
 القيادي الذكاء. الالعبين مشاكل لحل االجتماعي عدوالمسا
 العالقات استمرارية ضمان على قدرته في جليا يظهر للمدرب
 في يجب العالقات هذه الفريق، أعضاء وبين بينه المتبادلة البينية
 معرفة إن. والثقة المتبادل االحترام تسودها أن األحيان غالب
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 االجتماعي المحيط مع قلمالتأ على والقدرة القيادية األساليب 

 .الرياضية واإلنجازات النجاحات من سلسلة الى يمهد والرياضي
 :الفريق عوامل 2-3-4
 :باالنسجام مرتبطتين قوتين تظهر المجموعة داخل في 
 توطيد في كبيرة أهمية تكتسي االجتماعية العالقات قوة*

 بين من والتشرذم التفكك من تحمي المتبادلة، البينية العالقات
 إنشاء في الرغبة واالنسجام، بالتماسك اإلحساس: مؤثراتها
 . الخ...موحدة كمجموعة البقاء في الرغبة حميمية، عالقات

 إلى بالالعبين تدفع المهمة، بإنجاز مرتبط الحركي التماسك قوة*
 في التكتيكية الخطط وتنفيذ به قيام المنوط الدور على التركيز
 النتائج األعضاء جميع فيه اسميتق ومشترك موحد عمل إطار

 (.سلبية أم إيجابية)
 :االنسجام مشاكل-3

 تحقيق عدم ديع(  1994) فاضل و بسيوني من كل حسب
 الفرق تواجه التي المشاكل أبرز من الفريق داخل االنسجام
 :منها نذكر المعيقات من مجموعة نتيجة وذلك الرياضية

 ضعف إلى يؤدي يالتقن والطاقم للمدربين المستمر التغيير*
 تحقيق من يحد مما للفريق والحركي االجتماعي التماسك
 الرياضية؛ اإلنجازات و النجاحات

 الوطنية، المنتخبات في وخصوصا لالعبين المستمر التغيير*
 لالعبين مناسبة كل في الستدعاء المدربين بعض يلجأ بحيث
 مما الفردي اللعب وبروز التكتيكي تشتت إلى يؤدي مما جدد
 الالعبين؛ حركة ديناميكية يعوق

 أو والالعبين المدرب بين) الفريق أعضاء بين الخالفات*
 على تدل صغيرة مجموعات تكوين إلى تؤدي( بينهم الالعبين

 واالستقرار؛ الثقة عدم
 الفردي اللعب بروز إلى يؤدي الفريق وأهداف مشروع غياب*

 .الشخصية الرغبات تحقيق وراء والسعي
 :لرياضيا الفريق-4

 يعني والذي"  Equipage" كلمة من مشتق مصطلح هو الفريق
 مهمة له الفريق من فرد كل المركب، في يعملون الذين األفراد
 &  Carron عن وننقل. المصير نفس ويتقاسمون محددة

Hausenblas (1998 )فردين تكتل" هو الرياضي الفريق  أن 
 يتقاسمون و ةمشترك وأهداف جماعية، هوية يحملون أكثر أو

 لالتصال وطرق للتفاعل منظمة نماذج يعرضون المصير، نفس
 واعتقادهم للمهام، كذلك و شخصية أو فردية تبعية تظهر والتي

 الفريق خصائص أهم يطرح التعريف هذا. واحدة كجماعة بأنفسهم
 :الرياضي
 المشتركة؛ باألهداف اإلحساس*
 األفراد؛ بين التجاذب*
 الجماعية؛ الهوية*
 لالتصال؛ منظمة نماذج*
 .المهمة أو األفراد اتجاه التبعية*

 :الفريق تكوين -5
 :الفريق لتكوين مراحل خمسMucchielli (2007 ) يحدد
  االستقرار تأمين: األولى المرحلة*

 األمان على بالبحث الفريق نشأة بداية في المرحلة هذه تتميز
 التي والمهام راألدوا لمعرفة الرغبة فيها تتجلى المجموعة، وسط
 .الجماعة معايير معرفة وأيضا المجموعة وسط بها التزام يجب

  التمرد: الثانية المرحلة*
 نتيجة المجموعة أفراد بين صراعات فيها تنشأ المرحلة هذه
 كبيرة بدرجة فيها تبرز الفريق، وسط اللعب مراكز على التنافسية

 على التهمؤه عن يبرهن أن يحاول العب فكل ،"الفرد" األنا
 .المجموعة تماسك تدني إلى يؤدي مما اآلخرين حساب

  العالقات تسوية: الثالثة المرحلة*
 العمل قيمة استيعاب األفراد يحاول المرحلة هذه أثناء
 األفراد بين والتفاعل التماسك بوادر فتظهر منسجمة كمجموعة
 عنه ينتج مما فرد كل بين متبادلة وثقة استقرار هناك ويكون
 .الفريق جامانس
  الفريق تشكيل إعادة: الرابعة المرحلة*

 ومعايير والمهام لألدوار جديدة بصياغة المرحلة هذه تتسم
 وحدة أجل من طاقتهم الالعبون ويوجه الفريق، داخل العمل

 المالئمة الحلول إليجاد التعاون إلى باإلضافة المجموعة وتماسك
 .والتميز النجاح مسار في لالستمرار

  المهمة تحقيق في الرغبة: الخامسة حلةالمر *
 الذي الجماعي بالنضج المرحلة هذه عن نعبر أن يمكن
 بوادر عنها تنتج كمجموعة، العمل تقييم على القدرة في يتجلى
 أهداف صياغة القدرات، تنمية المشاكل، كتدبير جماعية
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 تخول التي المؤهالت كل اكتسب الفريق أن بحيث. الخ...جديدة، 

 .النتائج من مستوى أعلى قتحقي له
 :الفريق انسجام قياس-6

 المقاربة على الباحثون اعتمد الرياضية الجماعات انسجام لقياس
 في االجتماعية النفسية التقديرات على تنبني والتي السوسيومترية،

 السوسيومتري االختبار" Moreno عن ونقال. الالعبين اختيار
 النفسية العالقات يةلخصوص الرياضية الدراسة على ينبني

" جماعة بتركيب الهامة الحقائق عن تكشف بحيث للجماعة،
(JacobLevy Moreno،1934 .)تم التي الطرق بين من 

 التحليل: نجد الرياضية الفرق انسجام دراسة في اعتمادها
 على يعتمد الذي( 1934) مورينو ليفي لجاكوب السوسيومتري

 الطريقة أما. األسهم اتاتجاه لها تشير التي األسماء تحديد
 المجموعة ألفراد عددية نقط منح على تعتمد فهي الثانية

(Thomas Raymond، 1981 .)من االختبارين هاذين يمكن 
 .الفريق ووحدة تماسك تهم التي المعطيات من مجموعة رصد

 مورينو ليفي لجاكوب السوسيومتري القياس 6-1
(1934:) 

 تربط التي العالقات طبيعة تحديد إلى دفيه االختبار هذا
 أذكر) الالعب على األسئلة طرح خالل من ذلك ويتم الالعبين،
 –منك قريبين نظرك وجهة من ترى العبين أربعة أسماء بالترتيب
 أو معهم اللعب ترفض الذين الالعبين أربعة أسماء بالترتيب أذكر
 االختبار هذا من المستخلصة النتائج(. النوم غرفة معهم تتقاسم
 مجموعات شكل وعلى سوسيوجرام شكل على بلورتها يمكن

 . صغرى
 
 
 
 
 
 
 

 

 القدم. كرة لفريق االجتماعية التفاعالت سوسيوجرام( 2) الشكل

 ( بنية الجماعات الصغيرة وسط الفريق3الشكل )
 ريموند السوسيومتري للقياس الجديدة التقنية 6-2

 (:1981) توماس
 االجتماعية القيمة عن عددية نقط منح على راالختبا هذا يرتكز
 ما محددة القيمة هذه المجموعة، من العب لكل التقنية والقيمة
 قيمة أو اجتماعية قيمة أقل تعني 0 النقطة .20 إلى 0 بين
 وجود أو مميز تقني مردود تعني فهي 20 النقطة بينما. تقنية
 األحيان بغال في تكون الممنوحة النقط. متبادلة صداقة عالقة
 .وآخر العب بين متفاوتة

 
 
 

القياس السوسيومتري لجاكوب ليفي مورينو 

(1934) 

التقنية الجديدة للقياس 
ريموند توماس السوسيومتري 

(1981) 

 تحديد التفاعالت االجتماعية وسط المجموعة -

 رصد التجمعات الصغرى -

 تحديد الالعبين المحبوبين والمعزولين-

 رصد قائد المجموعة -

رصد القيمة التقنية والقيمة -

 االجتماعية لالعبين 



 

  The International Sports Science Journal, Volume 2, Issue 9, December 2020                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 11 
 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 2, issue 9, December  2020 
 ISSN: 1658- 8452 

 
 

 
 لالنسجام االجتماعية القيمة  Double Entry Table( 1) الجدول
 اجتماعية مكانة على يدل فهو لالعب النقط مجموع ارتفع كلما

 من أقل النقط مجموع كان إذا بينما المجموعة، وسط محترمة
 جاندما عدم أو لالعب التقدير عدم على يدل فهو المتوسط
 .المجموعة مع الالعب

 
 لالنسجام. التقنية القيمة Double Entry Table( 2) الجدول

 
 
 
 
 
 

 على تدل لنفسه نقطة الالعب يمنح لالنسجام الحركي البعد في
 .المجموعة وسط التقني لمردوده الذاتي تقديره
 القدم كرة الفرق على السوسيومترية المقاييس هذه تطبيق خول لقد
 الفريق انسجام تهم التي المعطيات من مجموعة ىإل التوصل من
 مستوى على أو المتبادلة االجتماعية العالقات مستوى على سواء

 القياسات هذه من المستخلصة النتائج. فرد لكل التقني المردود
 البينية العالقات) االجتماعي االنسجام كبيرة بدرجة تحاكي
 الحركي لالنسجام بةبالنس أما ،(الصغيرة المجموعات و المتبادلة

 درجة يشكل العامل هذا للفريق، الجماعي المردود على يقوم فهو
 حل إلى المدربون يسعى بحيث القدم، كرة في االهتمام من كبيرة
 الالعبين، بين األدوار تطابق و توافق تعوق التي المشاكل بعض

:  هي التي و أساسية مقومات على ينبني الحركي فاالنسجام
 التقنية، المهارة اللعب، مركز التكتيكية، الخطة ريق،الف تشكيلة
 على القياسات اعتماد إن. األخرى األدوار مع الدور تأقلم

 إحصائيات في وصياغتها( عددية نقط كمنح) الرياضية التقديرات
 في والوضوح الموضوعية درجة من تضعف قد رقمية ونسب
 .الالعبين بين الوظيفية العالقات تحديد
 نستشف القدم كرة في االنسجام لعوالم النظرية لقراءاتا ضوء في

 تماسك تحقيق في الحركية و االجتماعية للوظيفتين الرئيسي الدور
 جميع استحضار يجب الوظيفتين هاذين ولقياس الفريق، وحدة و

 المؤهالت) التقني العامل: القدم كرة تهم التي االنسجام زوايا
 التكتيكية، الخطة) التكتيكي مل،العا(اللعب مركز لالعب، التقنية
 داخل البينية العالقات) االجتماعي والعامل( التكتيكي الدور

 غرفة الحافلة، في المالبس، غرفة في الملعب، خارج الملعب،
 بين يحصل الذي التفاهم طابع تجسد الركائز هذه ،(النوم

 .البعض بعضهم يكمل واحدة مجموعة منهم ويجعل الالعبين
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 :القدم كرة في الالعبين االنسجام قياس اختبار-7
 بعديه في االنسجام لقياس جديدا نموذجا يقدم البحث هذا

 القدم، كرة رياضة خصوصيات على بناء والحركي االجتماعي
 األولين السؤالن: أسئلة ثالث على يعتمد االختبار هذا تصميم
 لعالقاتا تحديد إلى ويهدفان االجتماعي، االنسجام إلى يوحيان
 تحديد الصغيرة، المجموعات رصد الالعبين، بين المتبادلة البينية
 يشير فهو الثالث السؤال أما. المعزول والالعب المحبوب الالعب

 المثالية، التشكيلة: استجالء إلى يهدف و الحركي االنسجام إلى
 الالعبين بين البينية العالقات القائد، اللعب اللعب، مراكز تحديد

 (.األدوار تطابق و توافق)
 : االختبار تصميم 7-1
 :األسئلة هيكل 7-2
 بحيث االجتماعي، االنسجام عن يحيالن األوالن السؤاالن-

 خمسة ثم األول السؤال في العبين اختيار الالعب من يطلب
 :هو األسئلة هذه طرح من الهدف الثاني، السؤال في العبين

 المتبادلة؛ يةالحميم والعالقات الصداقة عالقات تحديد*
 العب؛ لكل االجتماعية القيمة بيان*
 .الصغيرة المجموعات رصد*

 صورة يرسم بحيث الحركي، االنسجام على يحيل الثالث السؤال-
 هذه في. الملعب رقعة في لالعبين الحركية التفاعالت على

 المدرب دور تقمص الالعب من يطلب االختبار من المرحلة
( االحتياط إلى باإلضافة العب 11) الفريق تشكيلة ووضع
 المركز تحديد مع التشكيلة ضمن من نفسه يضع أن وأيضا
 سبب عن أمكن إن يعبر وأن فيه، اللعب يرغب الذي

 األجوبة خالل من يمكن. التكتيكية والخطة لالعبين اختياراته
 :على التعرف

 للمجموعة؛ المفضلة التكتيكية الخطة*
 التقنية؛ والمهارة القيادة بفن يتميز الذي القائد الالعب رصد*
 مهارة؛ األقل الالعبين تحديد*
 للمجموعة؛ المثالية التشكيلة رصد*
 .الملعب رقعة في لالعبين المفضلة المراكز تحديد*
 :اإلجرائية الطريقة 7-3
 على يجب جيدة ظروف في االختبار مرور ضمان أجل من

( ريسوسيومت محلل رياضي، نفسي أخصائي مدرب،)الٌمختبر
قناعهم لالعبين، االختبار وهدف فحوى شرح  األجوبة هذه بأن وا 

 تهيئ يجب ذلك بموازاة اآلخرين، إخبار دون لنفسه بها سيحتفظ
 عن بعيدا( المدرب مكتب االجتماعات، قاعة) المالئمة الظروف

 .الالعب اختيارات على تشوش أن يمكن التي المؤثرات الكل
 درجة من يقلل أن يمكن هذاف بالوقت الالعب تقييد يجب ال 

 يمر أال المستحسن من لهذا باإلضافة والوضوح، الموضوعية
 اختيار يجب لهذا الحافلة، في أو التدريبية الحصة أثناء االختبار
 قياس نجاح في تساهم التدابير هذه كل. المناسبين والزمان الوقت

 .القدم كرة في الالعبين االنسجام
 :المعطيات تحليل 7-4
 :مرحلتين إلى العمل تقسيم يمكن المرحلة اتهه في
 كبير تركيز يتطلب ألنه االجتماعي، االنسجام بتحليل البدء أوال*

 هو كما سوسيوجرام في الالعبين جميع وضع يجب بحيث
 االستبانة في الموجودة المعطيات ،(2) الشكل في مبين
 بأفراد الالعب تربط التي الصداقة عالقات معرفة من تمكننا

 طريق عن التحليل في عنها التعبير يمكن والتي لمجموعةا
 التفاعالت رصد بعد. اتجاهين أو واحد اتجاه في األسهم

 العالقات: جليا لنا يظهر الالعبين بين االجتماعية
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 بناء لنا يخول مما والثالثية الثنائية العالقات الحميمية، 

 (.3 رقم) الشكل في مبين هو كما الصغيرة المجموعات
 يجب المرحلة هذه في الحركي، االنسجام بتحليل القيام انياث*

 تصميم في مبين هو كما الملعب نصف تمثيل إعادة
 هذا يمنح العب على االختيار يقع مرة كل في االختبار،
 محمد الالعب: مثال اسمه تردد تمثل عددية نقطة األخير
 وضعه أيضا و االستبيانات في مرة 15 اسمه تكرر داهي
 . فيه اختير الذي كانالم في

 :الدراسة منهجية-8
 الوداد نادي فريق مع االختبار هذا إجراء تم: الدراسة سياق-

 االحترافي الدوري في ينافس الذي الفريق الرياضي،
 الوداد نادي تأسس األولى، الدرجة المغرب التصاالت
. جلون بن محمد الراحل يد على 1937 سنة  الرياضي

 له، مقرا الوازيس ملعب القدم كرة عفر  الوداد نادي يتخذ
 نادي يعد. البدنية واللياقة للتدريب مالعب عدة يضم بحيث
 الساحة على الفرق وأشهر أعتد من البيضاوي الوداد

: األلقاب من مجموعة على لحصوله نظرا والقارية الوطنية
 –( ألقاب 9) العرش كأس –( لقب 19) المغربي الدوري
 اإلفريقية الكؤوس كأس –( واحد قبل) إفريقيا أبطال دوري

 الوداد نادي فريق الرياضي الموسم هذا في(. واحد لقب)
 المغرب التصاالت االحترافية البطولة لقب على أحرز
 أبطال لدوري النهاية ربع مباراة إلى تأهل و 1 الدرجة
 .إفريقيا

  المتبادلة البينية العالقات سوسيوجرام( 4) الشكل

 على العبا 25 قوامها عينة على البحث جريأ :الدراسة عينة-
( 35–19) بين ما أعمارهم تتراوح المدرب، اختيار حسب
 بالفريق الخاصة االجتماعات قاعة تخصيص وتم سنة،
 التدريبية الحصة بدء قبل وذلك االختبار إلجراء كمكان
 .ونصف بساعة

 الموسم بداية من انطالقا الدراسة أجريت :الزمني المجال-
 في االختبار هذا استعمال تم وقد ،2016/2017 ضيالريا
 في) الرياضي للموسم التحضير فترة أثناء مناسبات تالث

 8 إلى 1 بين ما البيضاء الدار بمدينة تدريبي معسكر
 البطولة من الثاني للشطر االستعداد وأثناء( 2016 غشت

 يوليوز 10 و 9 بين ما الفترة في ثم( 2017 يناير 25)
 ربع إلى للتأهل الحاسمة للمقابالت التحضير أثناء 2017
 . اإلفريقية األبطال عصبة كأس من النهائي

 التدريس هيئة من عضويين على المقياس عرض :الدراسة صدق
 على واتفقوا بالرباط الخامس محمد بجامعة التربية علوم كلية في

 :وهم المقياس صالحية
 .البشرية الموارد روتدبي التكوين مناهج أستاذ/ اجديرة محمد. د*
 .الرياضي النفس علم أستاذ/ زوكار القادر عبد. د*
 :لالختبار التحليلي النموذج-9
 سيتم التي البيانات مناسبات، تالث في إجرائه تم االختبار هذا

 للشطر التحضير فترة إلى تعود المستخلصة والنتائج تحليلها
 فائزا توج الرياضي الوداد فريق أن علما البطولة، من الثاني
 .الخريف ببطولة

  :االجتماعي االنسجام 9-1
  القدم كرة في االنسجام قياس اختبار من المستخلصة المعطيات

 التي األسهم اتجاهات لرصد سوسيجرام شكل على بلورتها يمكن
 تكوين يمكن بعدها آخر، إلى شخص دائرة من الصداقة على تدل

 . المتبادلة ميميةالح العالقات على بناء الصغيرة المجموعات
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  الفريق في الصغيرة الجماعات بنية( 5) الشكل
 اتجاه في المتجهة األسهم من العديد السوسيوجرام هذا في نالحظ
 نعيم الالعب المثال سبيل على صداقة، وجدود تعني وهي واحد
 اتجاهين في وأسهم له، صديق نقاش لالعب االستبيان في أشار
 الالعب المثال سبيل على متبادلة حميمية ةعالق وجود تعني وهي

 كل أن بحيث حميمية عالقة تربطهم نقاش والالعب األصبحي
 .اآلخر اختار طرف

 قيمة ذي محبوبين العبين هناك أن السوسيوجرام لنا يبين 
 نحوهم، المتجهة األسهم عدد ذلك على يدل متميزة اجتماعية
 هذا( اختيار 11) جبور و شرقي بن ،(اختيار 12) نقاش الالعب

 على وانفتاح اجتماعية نفسية بسمات يتمتعون أنهم على يدل
 لتفسير اختيارا، أقل هم وعقيد أكتاو الالعبين حين في اآلخرين

 هو أكتاو الالعب أن للفريق متابعتنا خالل من الحظنا األمر هذا
 بينما المجموعة، أفراد مع يندمج لم لهاذا الفريق مع العهد جديد

 مع التواصل قليل و انفعالي مزاج ذي فهو عقيد الالعب
 . الالعبين
 بين البينية العالقات طبيعة فهم على السوسيوجرام يساعد

 وقيمة بشعبية يتمتعون الذين الالعبين يرصد بحيث الالعبين،

 الفريق مصار في يؤثروا أن يمكن والذين محترمة اجتماعية
 مع يندمجوا لم ينالذ الالعبين رصد من يمكن أنه كما( نقاش)

 و الالعب بين حوار يتطلب األمر هذا ،(وعقيد أكتاو) الفريق
 الفريق، مع اندماجه دون تحول التي المعيقات بعض لفهم المدرب
 النفسية خاصيته إلى األمر سبب يكون األحيان بعض وفي

 .المنفتحة النفسية الخاصية عكس االنطوائية
 في الالعبين اقبةمر  يمكن المعطيات هذه صحة من للتحقق
 قبل الفندق، بهو في مثال فيها، مجتمعين يكونون التي المواقف
 الغذاء، مائدة في وأيضا المالبس غرفة التدريبية الحصة بداية

 فالالعبون. والرباعية والثالثية الثنائية العالقات تلك لك فتظهر
 إلى جنبا األحيان غالب في تراهم حميمية عالقة تربطهم الذين
 .جنب
 استثمارها يمكن المتبادلة البينية العالقات سوسيوجرام تكوين بعد
 العالقات تمثل والتي الصغيرة المجموعات دوائر تشكيل أجل من

 الزمن عامل االعتبار بعين األخذ يجب. الالعبين بين الحميمية
 بين ما) النشأة مرحلة في الفريق كان فإذا الفريق، تشكيل في

 هناك تكون أن الطبيعي فمن( والتمرد راالستقرا تأمين مرحلتي
 استقرار عدم عن تدل( دوائر... 6 ،5) الفريق وسط دوائر عدة

 اعتماده يمكن الذي القيادي األسلوب الحالة هذه في المجموعة،
 نحو موجه صارم األوتوقراطية األسلوب هو المدرب طرف من

 أن حظنال التحليل، قيد التي للحالة بالنسبة أما. المهمة تحقيق
 بين بينية بترابطات تتسم الفريق وسط صغيرة مجموعات 4 هناك

 أن يفسر مما الدوائر خارج بينية عالقات أيضا وهناك الالعبين،
 في المرحلة هاته الالعبين، بين اجتماعي وتماسك لحمة هناك
 الفريق تشكيل إعادة العالقات، تسوية نحو تتجه الفريق حياة

 بصم القدم لكرة الرياضي الوداد ففريق .المهمة تحقيق في والرغبة
 واحتل االحترافية البطولة من األول الشطر في جيد مسار على

 االنسجام على أثر العامل هذا ،(نقطة 27) األول المركز
 حياة من المرحلة هذه. واحدة كتلة الفريق من وجعل االجتماعي

 من نوع خلق نحو يتجه ديموقراطي قيادي أسلوب تتطلب الفريق
 .اإلنجازات تحقيق على والمثابرة المسؤولية

 هذه تشكيل صحة من تأكد يمكن الميدانية، التجربة خالل من
 يتم: المثال سبيل وعلى اإلحمائية الفترة أثناء الصغيرة المجموعات

 من ونطلب( مربعات 5 أو 4) مربع شكل على مساحات تهيء
 هذا مربع، كل في العبين 7 من مجموعات تكوين الالعبين
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 يحاولون الخمس الالعبون. بالكرة االحتفاظ إلى يهدف التمرين 

 األحمر باللون 2 الالعبان فيحين بينهم بينية بتمريرات القيام
 من التحقق على يساعد التمرين هذا تكرار. قطعها يحاولون
 .المتبادلة البينية العالقات

 :الحركي االنسجام 9-2
 اإلنجاز لتحقيق سيةاألسا الركيزة الحركي االنسجام يشكل

 خلق أجل من أفكاره بلورة إلى يسعى مدرب فكل للفريق، الرياضي
 المرمى، حارس من انطالقا الفريق خطوط جميع في الفعالية
 في دور له الفريق في العب فكل. الهجوم ثم الوسط الدفاع،
 من عالية نسبة تحقيق أجل من والهجومي الدفاعي التنشيط

 الهدف هذا ولبلوغ. للتسجيل فرص وخلق الكرة على االستحواذ
 أيضا بل لالعبين والبدنية التقنية المؤهالت فقط ليس معرفة يجب
 توافق بدوره يفرض والذي التكتيكي التنظيم مع تأقلم على قدرتهم
 االنسجام مستوى على االختبار لنا يخول. األدوار وتطابق
 ينب الوظيفية التفاعالت عن واضحة صورة جرد من الحركي
 الضعف مكامن بعض إدراك خاللها من يمكن والتي الالعبين
 ملعب نصف تمثيل سنعيد. االنسجام فعالية من تحد التي والخلل

 الثث في الالعبين االختيارات على الضوء لتسليط القدم كرة
 .والدفاع الوسط الهجوم، مراكز

 
 
 
 

–األزرق–األخضر-األصفر) األلوان على االعتماد يمكن-
 .الالعبين بين العددية الفوارق تحديد أجل من (األحمر

 

 العروبي جبور، النقاش، الالعبين أن الشكل خالل من نالحظ
 قيمة ذي أنهم على هذا تفسير يمكن. اختيارا األكثر هم وأوناجم
 إلنجازات،وا النجاحات تحقيق على المجموعة تساعد عالية تقنية
 يمكن بحيث للفريق، الفقري العمود يشكلون الالعبون هؤالء

 وأيضا المجموعة على للتأثير كوسيط عليهم االعتماد للمدرب
 القيمة حيث من تقديرا األكثر باعتبارهم الفريق عمادة شارة حمل

 لالعبين بالنسبة أما. لالنسجام الحركية والقيمة االجتماعية
 هذا تفسير يمكن واحد، اختيار على واحصل فقد وعقيد أمرابط
 .الالعبين نظر في مقنع غير التقني مستواهم أن على األمر
 السابق الرياضي الموسم في كانوا الذين الالعبين بعض هناك

 المجموعة تشكيلة في قوية دعامة يشكلون( 2015/2016)
 ولم مستواهم تقهقر إصابتهم إثر على لكن وفال، كالحداد

 في يؤثر عامل وهذا والتقنية، البدنية لياقتهم املك يسترجعوا
 و التشكيلة في رسميا الالعب كان فكلما الالعبين، تقديرات
 تحقيق في كبيرة رغبة يظهر و ممتازة وتقنية بدنية بلياقة يتمتع
 . الالعبين باختيارات حضي كلما المجموعة أهداف
 التي اإلشارات بعض تحديد يمكن االستبيانات إلى بالرجوع
 المثال سبيل على الالعبين، بين التيقنوتكتيكي بالتفاهم توحي

 األيمن الظهير في ناجم أو خلف اللعب يحب نصير الالعب
 لتمرير كبيرة مساحات يجد ثاني كمهاجم يصعد عندما ألنه
 أنهم على صرح أنه كما الجزاء، منطقة إلى عرضية كرات

 التي لجهةا في الخصم من الكرة استرجاع على يتعاونون
.... الرباعية الثالثية، الثنائية، الميكانيزمات هذه. فيها ينشطون

 بين الترابطية والعالقات الالعبين حركية لفهم المدرب تفيد
 . اللعب مراكز

 
 
 
 

 اللون األصفر الالعبين الذين حصلوا على أكبر عدد من االختيارات يمثل 
 يمثل اللون األخضر الالعبين الذين حصلوا على عدد متوسط من االختيارات 
 تيمثل اللون األزرق الالعبين الذين حصلوا على عدد أقل من المتوسط من االختيارا 

 
يمثل اللون األحمر الالعبين الذين اختاروا فقط أنفسهم دون التوصل باختيارات من 

 طرف الالعبين
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 :يلي ما لنا يوضح االختبار بيانات تحليل 

 :الالعبين بين الوظيفية و النفسية العالقات إدراك
 الالعبين مستوى تقييم في خبرته على المدرب اعتماد رغم 

 في النفسي البعد أنا إال والتكتيكي، البدني التقني، المستوى على
 مع الدور توافق إشكالية يطرح السيكولوجية المطابقة سياق
 الالعبين بين وتفاهم توافق هناك يكن لم فإذا. األخرى األدوار

 يمن،أ ظهير) والمراكز( والهجوم الوسط الدفاع،) الخطوط في
 أن لالنسجام يكمن ال...( أيسر جناح أيمن، جناح أيسر، ظهير
 تفاهمه عدم عن عبر جبور الالعب المثال سبيل فعلى يتحقق،

 لم بحيث االختبار في هذا ظهر وقد سعيدي، الالعب مع
 الالعب يمد ال سعيدي الالعب أن األمر هذا سبب. يختره
 األمر بهذا دربالم مباالة فعدم العمق، في جيدة بكرات جبور
 استخدام إذن يمكن. الفريق وانسجام تماسك ضعف إلى يؤدي

 في الالعبين رغبات لفهم االستبيانات من المحصلة المعطيات
 معهم يحصل الذين األخرى المراكز في ونظائرهم اللعب مركز
 .المتبادل التفاهم
 :الالعبين عند الحركي االنسجام مستوى إدراك
 التكتيكية للخطة الالعبين اختيارات أن االختبار نتائج توضح

 مجموعة رصد على المدرب تساعد للفريق الرسمية والتشكيلة
 :الالعبين عند الحركي االنسجام فعالية تهم التي المعطيات من

 اإلنجازات تحقيق نحو بالمسئولية الالعبين إدراك مستوى رصد
 لةالتشكي في المضافة القيمة ذي األساسين الالعبين تحديد)

 الرسمية؛
 و اللعب مركز تحديد) المهام إنجاز في الفرد رغبة تقييم

 ؛(به قيام المنوط بالدور الرضى
 .المهمة إنجاز في الالعبين بين الثقة ثبات مستوى تقييم
 :الفريق وسط لالعب التقنية القيمة إدراك
 الكروية مهارته بمستوى بقاءه يرتبط المجموعة في العب كل

 يدركون الالعبون فكل الفريق، إنجازات تحقيق في وطموحه
 األخالقي، التقني، المستوى على العب لكل المضافة القيمة
 التقنية فالقيمة. إلخ...الفريق مصلحة أجل من وتفانيه طموحه
 سبيل على االستبيانات، في اسمه تردد في تتجلى لالعب
 الالعب فهذا مرة، 23 اسمه تكرر شرقي بن الالعب المثال
 البدنية لياقته إلى باإلضافة عالية، كروية بمهرات يتميز

 .الكروي الموسم طيلة التكتيكي وانضباطه

 : الخاتمة-10
 الحديثة القدم كرة في الالعبين االنسجام وتطوير قياس استأثر-

 اإلنجازات تحقيق في الفعال لدوره نظرا كبيرة بأهمية
 لمهاما وتحديد األدوار وتوافق الخطوط فانسجام الرياضية،
 التحضير في مراعاته يجب أساسية شروط التكتيكية
 بين المتبادل والفهم االنسجام كفاية عدم وعند. للمباريات
 أن فيجب وعليه. المجموعة دينامية من يحد فهذا الالعبين

 تكوين في والخصائص الصفات تناسب االعتبار بنظر يؤخذ
 االستعمال لعدم ونظرا. لالعبين والوظيفية البينية العالقات
 واالنسجام االجتماعي االنسجام لقياس وتقنيات ألدوات الواسع
 جديدا نموذجا الميداني البحث هذا يقدم القدم، كرة في الحركي
 مع استخدامه ثم بحيث القدم، كرة في الالعبين انسجام لقياس
 في ينشط الذي الفريق البيضاوي، الرياضي الوداد نادي

 الرياضي للموسم دمالق لكرة االحترافي الدوري
 تحقيق في االختبار هذا نتائج ساهمت(. 2016/2017)

 الربع إلى تأهله وكذا االحترافية للبطولة البيضاوي الوداد نادي
 . إفريقيا ابطال لدوري النهائي

 وقياس دراسة في التطبيقي النموذج هذا استثمار يمكن-
 كرة اليد، ككرة الجماعية الرياضات في الالعبين االنسجام
 مالئمة خالل من وذلك. إلخ...السلة كرة الركبي، الطائرة،
 التطبيقية الخصائص مع الحركي باالنسجام المتعلقة األسئلة
 .للرياضة
 :المصادر

 األولى، الطبعة الرياضي، االجتماع ، 2001 مصطفى، باهي، إخالص، الحفيظ، عبد [1]
 .القاهرة للنشر، الكتاب مركز

. المعرف دار. القدم كرة  في لالعبين النفسي إلعدادا. بسيوني محمد فاضل، باسم [2]
1994. 

[3] Back, K. W. (1951),« Influence through communication 
»,Journal of Abnormal and SocialPsychology, 46, 9-23. 

[4] Bray, C. D., Whaley, D. E., (2001),« Team cohesion, effort, 
and objective individualperformance of high school 
basketball players »,The Sport Psychologist, 15, 260-
275. 

[5] Carron, A. V., Colman, M. M., Wheeler, J., and Stevens, D. 
(2002), « Cohesion andperformance in sport », A meta-
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[6] Carron, A. V., and HAUSENBLAS, H. A. (1998), « Group 
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 الثبات من القرص رمي فعالية في الرقمي بالمستوى وعالقتها للذراعين االنفجارية القوة 

 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/الثانية المرحلة لطالبات
 2 الشرع كوطي جوني زينب. د            1 محسن شغاتي احالم د.م.أ

  1 بغداد جامعة/الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية
 2 للبنات الشعب. ع/ الرصافة يةترب 

 (
1
 Zainbjhoni68@gmail.com, 

2 
menasport49@gmail.com) 

 

 

 األداء عند خاصة متطلبات الى تحتاج التي الفعاليات من القرص رمي فعالية المستخلص:
 للفعالية األمثل التكنيك استخدام الى تحتاج وهي للذراعين االنفجارية القوة المتطلبات هذه ومن

 تساعد جسمية مواصفات من التكنيك هذا يتطلبه وما عالي رقمي مستوى إلى للوصول
 هذا من والهدف الفعالية، هذه في الخوض الباحثتان ارتأت لذلك الفعالية هذه أداء في الطالبات
 القرص رمي في الرقمي والمستوى للذراعين االنفجارية القوة بين العالقة على التعرف البحث
 االنفجارية القوة بين إحصائية دالئل ذات ارتباط قةعال وجود البحث هذا وفرضا الثبات من

 الوصفي المنهج الباحثتان واعتمدت الثبات من القرص رمي لفعالية الرقمي والمستوى للذراعين
 التربية كلية( الثانية المرحلة) طالبات البحث عينة وكانت البحث هذا في المسحي باألسلوب
 رمي اختبار باستخدام االختبارات الباحثتان وأجرت بغداد، جامعة – الرياضة وعلوم البدنية
 وتحليل النتائج وفق وعلى الثبات من القرص لرمي الرقمي المستوى واختبار من الطبية الكرة

 ايجابية معنوية احصائية داللة ذات ارتباط عالقة ظهرت النتائج ومناقشة االحصائية البيانات
 وفق وعلى الثبات، من القرص رمي فعالية في الرقمي والمستوى للذراعين االنفجارية القوة بين
 القوة تدريب على التركيز ضرورة تؤكد التي التوصيات بعض الباحثتان وضعت الدراسة نتائج

 .القرص رمي لفعالية الرقمي والمستوى األداء متطلبات مع لينسجم للذراعين االنفجارية

 .القرص رمي – لرقميا المستوى – االنفجارية القوةالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:-1 

 بالتدريب الخاصة بالمفاهيم اليوم العالم في الدول تقدمت
 للتقدم المختلفة والوسائل الطرائق واستخدام والتعليم والتدريس
 من ذلك من ينتب وقد. المختلفة لأللعاب الرياضية باإلنجازات

 الفعاليات اغلب على اجريت التي والدراسات البحوث خالل
 في االساس تعد الرياضية التربية دروس أن الرياضية وااللعاب
 الحركات بإداء للقيام ووظيفيا   ومهاريا   بدنيا   الطالب اعداد

 فعاليات احدى كونها القرص رمي بفعالية الخاصة الرياضية
 فأننا القرص رمي فعالية عن نتكلم ماعند ألننا. القوى العاب
 تشكل أنها حيث. الرمي مسابقات او فعاليات احدى عن نتكلم
 في المسابقة هذه   تعتمد اذ .القوى العاب سباقات من% 30

 الرقمية المستويات اعلى لتحقيق. الحركي ادائها في القوى العاب
 ةالقو  خاصة وبصفة بينها التكامل ودرجة البدنية الصفات على

. االخرى الصفات باقي عليها تعتمد اساسية كصفة العضلية
 على رياضية فعالية الي اختياره يبني المدرب نجد فأننا لذلك

 لتحقيق التقدم يضمن وبما الفعالية لتلك المالئمة البدنية الصفات
 حسانين،) والجهد الوقت في االقتصاد مع افضل مستوى
 التي الفعاليات من القرص رمي فعالية ان(. 329 ،2003
 فني بإداء تتميز ألنها االداء عند خاصة متطلبات الى تحتاج
 كل ان اذ والحركي الفني االداء مراحل من مرحلة لكل معقد
 بين الربط وكذلك. ومهارية بدنية قدرات الى تحتاج مرحلة
 ويساهم يخدم الحركي والتسلسل الفني باألداء الخاصة المراحل

 والقوة السرعة) القدرات هذه   ومن. ضلاالف االنجاز تحقيق في
 وفق االداء مراحل جميع في المطلوبة(. واالنفجارية السريعة
 العوامل بتكامل االهتمام يجب انه يعني وهذا. مرحلة كل أهمية
 بالشكل العالية الحركية االنسيابية تحقق التي والميكانيكية البدنية

 لوضع وبةالمطل بالسرعة الربط تحقيق عن فضال   الصحيح
 للفعالية االمثل التكيف استخدام فان لذا. النهائي والرمي الرمي

 هذا يتطلبه وما االفضل الرقمي والمستوى االداء الى للوصول
 هذه   اداء في الطالبة تساعد جسمية مواصفات من التكيف
 .الفعالية
 :الدراسة مشكلة

 بشكل ةالرياض وعلوم البدنية التربية مجال في العلمي التقدم يعد
 العوامل اهم من خاص بشكل القوى العاب ورياضة عام

 الخاصة والمستويات الرقمية المستويات اعلى لتحقيق االساسية

 الدراسات كل ورغم. الفعاليات من فعالية لكل الفنية بالنواحي
 العملية النواحي مختلف لتطوير الحاضر الوقت في نفذت التي

 ثمة زال ما انه اال. القوى عابال رياضة في والتعليمية التدريبية
 خالل ومن والدراسة البحث تتطلب التي المشكالت من العديد
 بان تبين المشابهة الدراسات بعض على الباحثتان اطالع

 قليلة المحلي المستوى على الموضوع بهذا تبحث التي الدراسات
 ان الحظنا والتدريس التدريب مجال في خبرة الباحثتان وكون
 خالل. جدا   متواضع القرص رمي فعالية في الباتالط مستوى
 االداء لمراحل الفني التسلسل في وضعف العملية الدروس
 اتات لذا. الرمي ثم دوران من اكثر وعمل الدوران مرحلة وخاصة
 في يساهم مما الثبات من تكون الرمي مرحلة ان في الباحثتان
 . االفضل نحو االداء تحسين
  المشابهة الدراسات ومن
 تدريبات استخدام( 127ص ،2015 جابر،) دراسة وفي

 رمي لفعالية بالسرعة المميزة القوة تطوير في العرضي باألسلوب
 تزداد التي البدني اإلعداد فاعلية الى الدراسة وتوصلت. القرص
 في ساعدت التي الحركي األداء زيادة حالة في كبير بشكل

 وتطوير جيد مستوى الى للوصول اضافية قوة على الحصول
 وفي. الفقري العمود ومرونة الكتف ومفصل الذراعين مفاصل
 مؤشرات بعض استخدم( 80ص، 2013، ويس) أخرى دراسة

 العلوي للطرف( والسرعة االنفجارية القوة) الجسمية القياسات
 االنفجارية القوة بين عالية مساهمة نسبة النتائج وأظهرت
 عليها االعتماد ويمكن الجسمية والقياسات والسرعة للذراعين
 لفعاليات الجيدة االنجازات وتحقيق الناشئين الختبار كأساس
 استخدمت فقد( 314ص، 2009، طارش) دراسة اما،  الرمي
 المهاري واألداء االنفجارية القوة لتطوير التكراري التدريب طريقة
 وتوصلت بالمبارزة للمتقدمين والهجوم الدفاع مهارتي لتحسين

 المجموعة ولصالح عالية معنوية الطبية الكرة رمي رمتغي ان الى
 هذا في فعال بشكل ساهمت البحث عينة ان يؤكد مما الضابطة
 العالية المعنوية خالل من جيدة القصوى السرعة كانت المتغير
 عضالت لمتغير التجريبية المجموعة لصالح ظهرت والتي

 جاهاالت وتغير الطعن حركات في دور من لها لما الرجلين
 الطبية الكرة رمي المتغير فان وكذلك االتزان على والمحافظة
 على عالية بمعنوية اآلخر هو جاء التجريبية للمجموعة بالنسبة
 ان يؤكد مما الضابطة المجموعة عليه ظهرت ما عكس
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 دراسة وكذلك. البحث لعينة فاعلة كانت المعطاة التمرينات 

 ومن الفيديو رتصوي استخدمت اذ( 129ص، 2007، العكيدي)
 وبرنامج( Adobe Photoshop) برنامج باستخدام التحليل ثم
(Auto cad )البايوكيميائية المتغيرات بعض قيم على للتعرف 

 :يأتي ما النتائج واظهرت، اليد كرة لالعبي
 والقوة للرجلين االنفجارية القوة بين معنوية عالقة وجود-

 عالقة وجود اليد ةكر  العبي لدى الرامية للذراع االنفجارية
 العبي لدى الرمي وسرعة للرجلين االنفجارية القوة بين معنوية

 القوة استخدمت( 127ص، 2005، خميس) ودراسة. اليد كرة
 توصلت.  الطائرة للكرة الساحق بالضرب وعالقتها االنفجارية
 االنفجارية القوة بين موجبة قوية عالقة وجود الى الدراسة
، الطائرة بالكرة الساحق بالضرب مهاريال واألداء للذراعين
 المهاري واألداء للرجلين االنفجارية القوة بين طردية وعالقة
 .الطائرة بالكرة الساحق الضرب

 :الميدانية االجراءاتمنهجية البحث و -2
 الوصفي المنهج الباحثتان اعتمدت وقدمنهج البحث:  2-1

 .المشكلة طبيعة لمالئمة المسحي باألسلوب
 من البحث مجتمع حددهج البحث وعينته: من 2-2

( 30) عددهن والبالغ( ب) لشعبة الثانية المرحلة طالبات
( 10) عدد وبلغ العشوائية بالطريقة العينة اختيار تم طالبة
 .البحث في المؤثرة للمتغيرات التجانس اجري وقد طالبة

 وقد االجهزة واالدوات والوسائل المستخدمة: 2-3
 من يدوية حاسبة ،الرمي قرص) التالية األدوات استخدمت

 ،كغم( 2) وزنها طبية كرة الصنع ياباني) AS15 نوع
 وقد( computer4) حاسوب ،طبي ميزان ،قياس شريط

 والمقابالت والمراجع المصادر من الباحثتان استفادت
 .والقياس واالختبار الشخصية

 :البحث اختبارات 2-4
 الشوك نوري) يةالطب الكرة رمي :االختبار اسم 2-4-1

 (56ص ،2004 والكبيسي،
 .الذراعين قوة قياس: االختبار من الغرض
، قياس شريط، كغم (2) زنة الطبية كرة :المستخدمة االدوات

 استمارات الجذع تثبيت حزام، قوائم محكم كرسي
 .البيانات لتسجيل

 وضع من باليدين الطبية الكرة الطالبة تمسك :االداء وصف
 مجال خالل ممكنة مسافة ألبعد ورميها سيالكر  على الجلوس
 . مسافة ألبعد المحاولة واختيار محاوالت ثالث محدد رمي

 ،2013 جالب،) القرص رمي: االختبار اسم 2-4-2
 (70ص

 القرص برمي الرقمي المستوى قياس :االختبار من الغرض
 قانونية دائرة يشمل للرمي مناسب مكان :المستخدمة االدوات
 (.الدولي للقانون الجديدة التعديالت بحسب) القرص لرمي
 دائرة داخل في الرمي مجال على الطالبة تقف :االداء وصف

 ألبعد القرص لرمي الثبات من المحاولة بأداء وتبدأ الرمي
 .مسافة
 محاولة افضل وتسجل للطالبة محاوالت ثالث تعطى :التسجيل
 .ممكنة مسافة ألبعد

 التجربة إجراء مت وقدالتجربة االستطالعية:  2-5
 وعلوم البدنية التربية كلية ملعب في صباحا   االستطالعية

 الطالبات عينة على االختبارات تطبيق وتم بغداد جامعة الرياضة
 المعامالت من والتأكد االختبارات لتعين التجربة هذه واستخدمت

 تم وقد. والموضوعية والثبات الصدق وهي لالختبار العلمية
 البدنية التربية كلية ملعب في والنهائية الرئيسية التجربة إجراء
 اختبار الباحثتان استخدمت حيث بغداد جامعة الرياضة وعلوم
 ابعد الى الوقوف وضع من كغم (2) وزنها الطبية الكرة رمي
 .للذراعين االنفجارية القوة لحساب ممكنه مسافة

 : جالنتائ ةومناقش عـــرض-3
 االنفجارية قوةال بين العالقة نتائج عرض3-1

 :للطالبات الثبات من القرص ورمي للذراعين
 رمي وفعالية للذراعين االنفجارية القوة بين العالقة معرفة ألجل
 ( 1) الجدول نالحظ الثبات من القرص
 المعياري والخطأ المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط يبين (1) الجدول

 البحث لمتغيرات
 المعالجات االحصائية

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

 0.56 1.86 8.90 متر القوة االنفجارية للذراعين
 0.77 2.58 14.54 متر المستوى الرقمي
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 القوة للمتغيرات المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط يبين 

 للقوة الحسابي المتوسط رظه حيث الرقمي والمستوى االنفجارية
 المستوى اما (1.86) معياري بانحراف (8.90) االنفجارية
 الوسط ظهر اذ مبتدئين العينة لكون االنجاز يمثل الذي الرقمي

 في مبين كما( 2.58) معياري بانحراف (14.54) الحسابي
 الذي المهم الدور الى االرتباط هذا الباحثتان وتعزو( 1) الجدول
 الذي انفجارية قوة أعلى إنتاج في العليا األطراف عضالت تلعبه
 انه ذلك في السبب ويعود ، عالية وسرعة بقوة القرص رمي يتم
 العاليتين والسرعة القوة هذه مكنتها اكبر قوة الطالبة امتلكت كلما
 أبعد لمسافة الرمي يكون خاللها من( انفجارية قوة) لتكون

 (.116ص ،1996 بسطويسي،)
 والمستوى االنفجارية القوة متغيرات بين االرتباط عالمة ينيب (2) جدول

  الطبية الكرة رمي اختبار في الرقمي
 ةاالحصائيالمعالم 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

معامل 
 االرتباط

sig الداللة 

والمستوى  القوة االنفجارية
 الرقمي

 معنوي 0.00 0.902 متر

 في مهم دور االختبار نوع الختيار كان. اعاله الجدول في
 ساهم الطبية الكرة رمي اختبار أن أذ. الرقمي المستوى تحسين
 لحركة مشابهه االداء كان حيث الحركة اداء في فعال بشكل
 وكذلك. االداء عملية في العينة ساعد مما االساسية القرص رمي
 يتناسب كونه المستوى تحسين في دور الطبية الكرة لوزن كان
 ،2002 ومصلح، خريبط)يذكر إذ ،باتالطال وقدرات قابلية مع
 الحركات اداء في تظهر ال االنفجارية القدرة ان( 59ص

 تميل اذ. والقوة السرعة مزج على الرياضي قدرة وهي الديناميكية
 ذلك ويتوقف متفاوتة بنسب ولكن معا   والسرعة القوة الى القدرة
 للحركة الخارجي التكوين وكذلك الخارجية المقاومة حجم على
 .معنوي ارتباط هناك ان ظهرت( 2) الجدول في اذن
 المتمثلة للذراعين االنفجارية القوة بين االرتباط معامل يبين اذ

 بدرجة كانت للذراعين السرعة واختبار الطبية الكرة رمي باختبار
 القوة بين معنوي ارتباط هناك ان لنا بين وهذا( 0.908)

 االرتباط هذا احثتانالب وتعزو للذراعين والسرعة االنفجارية
 كون إلى للذراعين والسرعة للذراعين االنفجارية القوة بين المعنوي

 ويمكن والسرعة، القوة هما حركيتين قابليتين ناتج هي القوة
 لمرة ممكن زمن أقصر في قصوى قوة أداء على القابلية اعتبارها
 المستوى يكون اذ( 2006ص: 2008 رضا، محمد) واحدة

 طردية والعالقة اكبر االنفجارية القوة تكون ندماع افضل الرقمي
 .البحث فرضا تحقق يكون وبهذا معنوية وتكون
 وكبير مهم دور لها االنفجارية القوة ان على الباحثتان وتعزو
 وهي قوية ارتباط عالقة ظهور ونالحظ الرقمي المستوى على
 جانبال من للذراعين االنفجارية القوة زيادة ويعني ايجابية عالقة
 . االعلى

 : الخاتمة-4
 توصل الباحثتان على االستنتاجات التالية:

 بين أيجابية معنوية إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة ظهرت-
 رمي فعالية في الرقمي والمستوى للذراعين االنفجارية القوة

 .القرص
 :فيما اوصت الباحثتان باالتي

 خالل للذراعين االنفجارية القوة تدريبات على التركيز ضرورة-
 .القرص رمي فعالية تخدم العملية والدروس التدريبية الوحدات

 على القرص رمي مهارة أداء عند الحركي التسلسل على التأكيد-
 االنفجارية القوة ومقدار للحركة في توافق هناك يكون ان

 .الحركي األداء من جزء كل في للذراعين المبذولة
 لتقويم االداء في المؤثرة االخرى البدنية الصفات اعتماد ضرورة-

 .للفعالية الحركي األداء مستوى
 المصادر:

: القوى العاب نشرة القوى، العاب تدريب مجال في الباليومترك: احمد بسطويسي [1]
 .1996 االقليمي، التنمية مركز ،19 العدد القاهرة،)

  ،2002 بغداد القوة، تدريب نظريات مصلح، تركي وعلي خريبط ريسان [2]

 الخامسة، الطبعة والرياضة، البدنية التربية في والتقويم القياس. صبحي محمد نينحسا [3]
 2003 العربي، الفكر دار

 بالسرعة المميزة القوة تطوير في العرضي باألسلوب تدريبات جابر؛تاثير خميس خالد [4]
 .2015، 30 العدد، 9 المجلد، الرياضة علوم مجلة: القرص رمي لفعالية

 المتغيرات بعض في وتاثيرهما للرجلين مضافة باوزان تدريبال: جالب جاسم سعد [5]
 رسالة القرص، لرمي الوطني المنتخب العبي وانجاز واالداء الخاصة البدنية

 بغداد، جامعة الرياضة، وعلوم البدنية التربية كلية منشورة، غير الماجستير
2013 

 أداء في والرجلين ينللذراع االنفجارية القوة تطوير تأثير طارش؛ الرزاق عبد سكنة [6]
، الرياضة علوم مجلة: بالمبارزة للمتقدمين والهجومية الدفاعية المهارات بعض
 2009 األول العدد

 الضرب مهارة بأداء وعالقتهما والرجلين للذراعين االنفجارية القوة خميس؛ علي شيماء [7]
 .2005، 1 العدد، 4 المجلد، الرياضية العلوم مجلة: الطائرة بالكرة الساحق

 العلوي للطرف الحركية والسرعة االنفجارية القوة مؤشرات بعض ويس؛ فاتح عاصي [8]
 مجلة: سنة 15-13 باعمار الرمي فعاليات بانجاز مساهمتها ونسبة الجسم من

 .2013، 4 العدد، 25 مجلد، بغداد جامعة، الرياضية التربية كلية

 وبعض والرجلين لذراعينل االنفجارية القوة بين العالقة العكيدي؛ محمد خليل محمد [9]
، الرياضية للعلوم الرافدين مجلة: اليد كرة العبي لدى البايوكينماتيكية المتغيرات

 .2007، 45 العدد، 13 مجلد

 بغداد،: )الرياضي التدريب وطرائق لنظريات الميداني التطبيق ابراهيم؛ رضا محمد [11]
 .2008 الفضل، مكتبة

 الفكر دار: القاهرة. وقيادة تطبيق الحديث يالرياض التدريس المرامغة؛ ابراهيم مفتي [11]
 .1997، العربي

 التربية في االبحاث لكتابة البحاث دليل الكبيسي؛ صالح ورافع الشوك ابراهيم نوري [12]
 .2004 الشهد، مطبعة بغداد، :الرياضية
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 نينوى مدينة مركز داخل البدنية التربية معلمي لدى المهنية الضغوط مقياس بناء 

 2 الحمداني القادر عبد فاضل سعد د.أ        1 اهرب طارق احمد
2الموصل  جامعة/ االساسية التربية كلية       1 نينوى تربية مديرية

 

 (
1
 99a8888@gmail.com) 

 إلى البحث هدف المستخلص:
 المدرسة، إدارة قبـــــــل مـــــــــن البدنيــــــة التربيــة معلمـــــــي لها يتعـــــرض التي المهنية للضغــــوط مقيــــاس بناء-1

 .التالميذ المعلمين، الزمالء التربوي، المشرف
 .      نينوى مدينة مركز في البدنية التربيــة علمـــــــيم المهنية الضغوط لمقياس مستويات وضع-2
 التطبيق وعينة ،(180)البناء عينة من البحث عينة وتكونت المسحي، باألسلوب الوصفي المنهج استخدام تم
 المهنية للضغوط مقياس بناء تم البحث اهداف ولتحقيق الموصل، مدينة داخل البدنية لتربية معلما( 60)

 والنسبة المعياري واالنحراف الحسابي الوسط استخدام تم إحصائيا البيانات معالجة وفي ، صدقه من والتحقق
 .احصائية كوسائل البسيط، االرتباط ومعامل االلتواء ومعامل والوسيط والمنوال الفرضي والمتوسط المئوية
 :يأتي ما الباحثان واستنتج

 وضم. نينوى محافظة مركز في الرياضة وعلوم البدنية التربية لمعلمي المهنية  الضغوط مقياس بناء تم-
 .فقرة( 52) المقياس

 . البدنية التربية معلمي لدى متوسط مستوى اظهرت عام بشكل المهنية الضغوط ان-
 .البدنية التربية معلمي على المهنية الضغوط مستوى لفقرات النسبي الترتيب تفاوت-
 التربية درس تنفيد اثناء ادائهم على متوسط بتأثير كانت البدنية ربيةالت معلمي على المؤثرة المهنية الضغوط-

  .البدنية

 .البدنية التربية معلمي - المهنية الضغوط – مقياسالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:-1 

  في المهمة الجوانب احدى تدريس وعمليات البدنية التربية تمثل
 وضعت الذي رالعص هذا في سيما وال التعليمية  التربوية العملية

 من النشاط لذلك لما والحركي البدني للجانب اعتبارية قيم فيه
 في( 1986 الكردي،) ويؤكد الفرد على عديدة ايجابية تأثيرات

 التربية معلم به يقوم الذي األساسي الدور اهمية على السياق هذا
 في يؤثر  المهني اعداده ضوء في التعليمية العملية في البدنية
 المختلفة، البدنية التربية برامج تنفيذ في يسهل الذي الدور هذا
 وال التالميذ، لشخصية المتزن الشامل التطور في فعاال تأثيرا
 اذا إال البدنية التربية لمعلم اإليجابية والفعالية التأثير هذا يتحقق
 االهداف تحقيق تمنع التي كافة والصعوبات العقبات ازيلت
 وتسبب( 54 ،1986 لكردي،ا) اليها يسعى التي المرجوة

 وال المعلم تواجه التي والضغوط المشتبهة والصعوبات المشكالت
 والرضا التوافق عدم بمهنته  ترتبط التي البدنية التربية معلم سيما
 العملية في ودوره ادائه على سلبيا ينعكس مما المهنة، عن

 العوامل من عديد بروز على (1989 )االكبر، ويوكد التعليمية،
 جوانب في النواحي هذه وتتركز مهنته، مع المعلم في تؤثر التي
 من متباينة اشكال وفق ومادية، على واجتماعية وذاتية مهنية

 االحباط الى المعلم تقود التي والمشكالت والضغوط الصعوبات
 تعاظم ومع ،(77 ،1989 االكبر،)الرضا بعدم واالحساس
 على قادرا يكون بأن البيط ألنه البدنية التربية معلم مسؤوليات
 وتعاظمت تزايدت والتدريب، التدريس عمليات في العطاء

 تحول بدورها التي يواجهها التي والضغوط والصعوبات المشكالت
 .التدريس لعملية االهداف تحقيق  دون من
 المشكالت على التعرف عملية الى السياق هذا في ينظر و 

 من يتم التي لصحيحةا الطريقة انها على والضغوط والصعوبات
 وضع محاولة ثم ومن المشكالت هذه حجم تشخيص خاللها
 التعليمية العملية دفع في تسهم التي المناسبة والمقترحات الحلول
 على الوقوف ان (1990 العينين، )ابو ويجد االفضل، الى

 التدريس مهنة في بالمعلم تتعلق التي والصعوبات المشكالت
 وصيغها ومفهومها المشكالت هذه مضمون فهم على يساعدنا
 على التعرف من والبد الدراسي االداء جو وتحسين الحلول لوضع
 الى بعضها يعود ومما المعلم يصيب الذي والقلق االحباط اسباب
 (.88 ،1990 العينين، ابو)عمله  ظروف

 ان من(  17 ،1992 الزغبي،) اليه اشار ما ايضا وهذا
 مشكالت من يجابه وما هنيةالم الضغوط لتلك  المعلم خضوع

 يعطيها التي الدروس في ادائه على كبير بشـــكل تؤثر وصعوبات
 ومعلومات خبرات من يقدمه ما على مباشر بشكل تؤثر وقد

 التي والمشكالت  الضغوط على التعرف أهمية في للتالميذ
 ومجاالتها حدتها حيث من البدنية التربية معلمو ويواجهها يتعرض

 ثم ومن المشكالت، لهذه المختلفة االبعاد لمعرفة محاولة في
 ادائه لتحسين المشكالت هذه لحل ومقترحات تصورات وضع
 .العملي
 على للتعرف مقياس ايجاد في الحالي البحث أهمية تكمن لذا

 عمــــــلية في يواجهها التي البدنية التربية لمعلم المهنية الضغوط
 . التعليم

 البحث:  مشكلة
 الخدمة ميادين في عامة ظاهرة هي المهنية الضغوط ان

 اهمها، يكن لم ان الميادين هذه من واحد والتعليم االجتماعية
 . ألخرى مهنة من ومشاكله العمل ضغوط وتختلف

 مجموعة تضافر على يتوقف سوف التعليمية العملية نجاح ان 
 البدنية التربية معلمو ويمثل العملية هذه في المؤثرة المقومات من

 والتطور النمو في تأثيرا اكثرها يعد بل المقومات هذه احدى
 وعلى والمتعلمين، لألفراد والنفسي واالجتماعي والصحي البدني
 التي والضغوط صعوبات لمواجهة العديدة المحاوالت من الرغم

 هذه فإن ومهنيا ميدانيا البدنية التربية معلم لها يتعرض
 الى تحتاج مهنية دياتتح شكل على حاضرة مازالت الصعوبات
 أو جزئيا منها للتخلص وسيلة علمية بصورة والدراسة التشخيص

 للتنفيذ القابلة العلمية والفرضيات الحلول إيجاد خالل من كليا
 في المهني بدوره للقيام الفرصة البدنية التربية معلم منح ثم ومن

 .افضل بصورة التربوية العملية
 .اآلتية التساؤالت عن ةاإلجاب في البحث مشكلة وتتركز

 البدنية التربية معلمي لها يتعرض التي المهنية الضغوط هي ما
 ومستوياتها؟ ابعادها وماهي نينوى مدينة مركز في

 البحث: أهداف
 من البدنية التربية معلمو لها يتعرض التي للضغوط مقياس بناء-

 .والتالميذ المعلمين والزمالء التربوي والمشرف المدرسة إدارة
 التربيــة معلمـــــــي المهنية الضغوط لمقياس مستويات وضع-

 .نينوى مدينة مركز في البدنية
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  البحث: مجاالت 

 مدينة مركز داخل في البدنية التربية معلمو: البشري المجال-
 .نينوى

 لغاية 15/10/2019 من المدة: لزمانيا المجال-
15/3/2020. 

 .نينوى مدينة مركز نينوى تربية مدارس :المكاني المجال-
 :المصطلحات تحديد

 بيئـة في تتواجد التي المثيرات من مجموعة"  هي :الضغوط
 التي األفعال ردود من مجموعة عنها ينتج والتي األفراد عمـل
 النفسية حالتهم أو العمـل، في األفراد سلوك في تظهر

 ةبيئ مع األفراد تفاعل نتيجة ألعمالهم أدائهم في أو والجسمانية،
 .(335 ،2004 عبد الباقي،) "الضغوط تحوى التـي عملهم
 عبارة بأنها المهنية الضغوط (:Cooper ،2002، كوبر) ويعرف
 في الفرد أداء في سلبا توثر التي البيئية العوامل من مجموعة عن

 البيئية العمل وظروف الدور وصراع الدور غموض منها العمل،
 العناصر هذه لعمل،ا في الشخصية والعالقات العمل وعبء
 .(356 ،2002 السيسي،) للفرد الفسيولوجي اإلجهاد تسبب
 اختالال ُيحد ثُ  مثير أو فعل أو موقف بأنها الباحثان ويعرفها
 في  وفيزيولوجيا نفسيا توازنه عدم الى يؤدي المعلم لدى نفسيا  
 . الخارجية البيئة مع تفاعله نتيجة وذلك عمله أداء
 جراءات الميدانية:منهجية البحث واال-2
 بوساطتها يمكننا التي الوسيلة" وهو :منهج البحث 2-1

 اختبارها ومحاولة الحقائق مجموعة أو الحقيقة الى الوصول
 كل هدف وهي النظرية الى الوصول محاولة في واعمامها

 استخدام تم اذ( 55 ،2009 السماك،" ) علمي بحث
 دراسةلل لمالئمته المسحي باألسلوب الوصفي المنهج
  .الحالية

 :مجتمع البحث وعينته 2-2
 جميع"  بانه البحث مجتمع يعرف :مجتمع البحث 2-2-1

 موضوع يشكلون الذين االشخاص أو االشياء أو األفراد
 بمشكلة العالقة ذات العناصر جميع وهو البحث، مشكلة
 نتائج عليها يعمم ان الى الباحث يسعى التي الدراسة
 اشتمل اذ ،(217 ،2009 ،وآخرون عباس" )الدراسة

 الرياضة وعلوم البدنية التربية معلمي على البحث مجتمع
 .معلم( 296) عددهم والبالغ نينوى مدينة مركز في

( 275) بـ البحث  عينة تمثلتالبحث:  عينه 2-2-2
 و والتطبيق البناء عينتي عشوائية بطريقة تقسيمهم تم معلما

 تم وقد والثبات ستطالعيةاال التجربة مثلوا عينة معلما  ( 20)
 .المقياس على إجابتهم اكمال لعدم معلما  ( 15) استبعاد

 من معلم( 195)البناء  عينة ضمت البناء: عينة 2-2-3
 مركز في نينوى تربية مدارس الى ينتمون البحث مجتمع
 مفترضة كعينة عشوائية بطريقة اختيرت الموصل مدينة

 لعدم معلما  ( 15) داستبعا تم وقد البناء، صدق الستخراج
البناء  عينة اصبحت وبذلك المقياس على إجابتهم اكمال

 .البحث مجتمع من%( 61) نسبته  ما أي معلما( 180)
 من عينة على المقياس تطبيق تم التطبيق: عينة 2-2-4

 نينوى محافظة في الرياضة وعلوم البدنية التربية معلمي
 ما أي معلما،( 60) عددهم والبالغ عشوائية بطريقة اختيرت
 .الكلي البحث مجتمع من%( 20) نسبته

 البحث مجتمع يبين تفاصيل( 1)الجدول
المجتمع 
 الكلي

عينة 
 البحث

عينة 
 البناء

عينة 
 التطبيق

التجربة 
 * االستطالعية

عينة 
 الثبات

296 
275 180 60 20 20 
93% 61% 20%   

 . للثبات هم االستطالعية التجربة عينة•

 بها يقصدوالبيانات:  المعلومات عجم وسائل 2-3
 ما مشكلة حل بها الباحثان يستطيع التي والطريقة الوسيلة
 أجهزة أو عينات أو بيانات األدوات تلك كانت مهما

 :كاالتي كانت البحث وأدوات، (163، 2002 محجوب،)
العلمية،  والمراجع الشخصية، االستبيان، المصادر )المقابلة

 االنترنت، المقياس(.
 :الحالي المقياس بناء في المستخدم المنهج 2-3-1

 يتم وقد المقاييس بناء خاللها من يتم محددة مناهج هناك
 وذلك بناءه المطلوب المقياس بناء في منهج من اكثر دمج
 :هي المناهج وهذه الدراسة هدف على يعتمد

 في الشخصية الخبرة على يعتمد منهج وهو :الخبرة منهج-
 .ياسالمق فقرات كتابة
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 على بناءه في يستند وهو: المنطقي أو العقلي المنهج- 

 هذا حول كتبت التي والدراسات واالدبيات النظريات
 (.311، 1998 الرحمن، عبد) الموضوع

 مجتمع لخصوصية نظراالمهنية:  الضغوط مقياس 2-4
 الباحثان علم حد على مناسبة أداة وجود والفتقار البحث
 ذات والمراجع المصادر ىمحتو  بتحليل قيامهما وبعد

 يتالءم لكي المقياس هذا بناء الباحثان ارتأى العالقة،
 إلى( ورضوان عالوي) يشير إذ وأهدافه البحث وطبيعة
 :وهي المقياس بناء فيها يتم التي الحاالت

 . معين موضوع أو ما ظاهرة يقيس مقياس يوجد ال عندما-1
 والدوريات راجعالم في المنشورة المقاييس أن يتبين عندما-2

 لبرنامج العامة لألغراض مناسبة غير المتخصصة العلمية
 ومساحات التنفيذ في تستغرقه الذي الوقت حيث من القياس
 .وغيرها والفضاء األرض

 منها لإلفادة الموضوعية القياس وسائل بعض تقنين إلى الحاجة
 عالوي) الرياضية األنشطة بعض في األداء تقويم في

 (168-167 ،1987ورضوان،
 مفهوم يتضمنها التي المحاور تحديد 2-4-1

 البحوث على الباحثان االطالع بعدالمهنية:  الضغوط
 بمفهوم العالقة ذات العلمية والمصادر النظرية واالطر
( 2010  واخرون فيضي عبد دراسة) مثل المهنية الضغوط
 وانواعها وعناصرها( 2015 حمزة، األحسن،) ودراسة

 اإلدارة في المتخصصين من مجموعة ابلةومق ومصادرها،
 محاور تحديد في ومحاورتهم والتقويم والقياس والتنظيم
 المحاور من مجموعة إلى الباحثان توصل المهنية الضغوط

 صحة من وللتثبت. المفهوم هذا تغطي أنها يعتقد فيما
 الباحثان قام المهنية، للضغوط تمثيلها ومدى المحاور تحديد
 الخبراء من مجموعة على مفتوح ناستبيا بتوزيع

 وعلم والتنظيم واإلدارة والتقويم القياس في المتخصصين
 منهم وطلب( 1)بالملحق اسمائهم  الواردة الرياضي النفس
 تغطيتها ومدى المهنية بالضغوط متعلقة محاور كتابة
 تم وآرائهم مالحظاتهم ضوء وفي المهنية، الضغوط لمفهوم
 والجدول أخرى اربعة واستبعاد المحاور بعض ودمج تعديل

 .ذلك يبين( 2)

 الدمج وبعد قبل المحاور اسماء( 2) جدول
 اسماء المحاور قبل الدمج ت
 الضغوط المتعلقة بالمكانة االجتماعية وتدعيم معلم التربية البدنية 1
 الضغوط المتعلقة بالتوجيه الفني 2
 يةالضغوط المتعلقة باالقتناع بمهنة التربية البدن 3
 الضغوط المتعلقة بالسمات الشخصية لمعلم التربية البدنية 4
 الضغوط المتعلقة بالمناخ المدرسي 5

6 
)اإلدارة المدرسية، المعلمين،  الضغوط المتعلقة بعالقات المعلم مع

 .(المشرفين، الطالب
 الضغوط المتعلقة بعــبء العمل وطبيعته 7

8 
ل مرتبطة باإلمكانيات المادية الضغوط المتعلقة بظروف العمل وعوام

 للمدرسة
 الضغوط المتعلقة بعوامل مرتبطة بالراتب الشهري للمعلم 9
 اسماء المحاور التي تم  دمجهم ت
 الضغوط المتعلقة بالمكانة االجتماعية وتدعيم معلم التربية البدنية 1
 الضغوط المتعلقة باالقتناع بمهنة التربية البدنية 2
 وطبيعته عــبء العمل 3
 ظروف العمل وعوامل مرتبطة باإلمكانيات المادية للمدرسة 4
 (اسماء المحاور بعد الدمج )بصورتهم النهائي ت

 الضغوط المتعلقة بالمكانة االجتماعية واالقتناع بمهنة معلم التربية البدنية المحور األول
 الضغوط المتعلقة بعبء وظروف العمل المحور الثاني

، المشرفين، ةوط المتعلقة بعالقات المعلم مع )اإلدارة المدرسيالضغ الثالمحور الث
 المعلمين، التالميذ(

 الضغوط المتعلقة بالسمات الشخصية لمعلم التربية البدنية المحور الرابع
المحور 
 الخامس

 الضغوط المتعلقة باإلمكانات المادية والمالية

 

%( 75) عن تقل ال نسبة على الخمسة المحاور حصلت وقد
 واالدارة والتقويم القياس مجال في والمختصين الخبراء اراء من

 ذلك. يوضح( 3) والجدول الرياضي النفس وعلم والتنظيم
 واالدارة والتقويم القياس مجال في والمختصين الخبراء يبين اراء (3) الجدول

 الرياضي. النفس وعلم والتنظيم

 نسبةال الرافضون الموافقون المحاور ت
 المئوية

1 
محور المكانة االجتماعية واالقتناع بمهنة 

 %100 - 19 معلم التربية البدنية

 %84 3 16 محور عبء وظروف العمل 2

3 
محور عالقات المعلم مع )اإلدارة المدرسية، 

 %95 1 18 المشرفين، المعلمين، التالميذ(

 %89 2 17 محور السمات الشخصية لمعلم التربية البدنية 4
 %79 4 15 حور اإلمكانات المادية والماليةم 5

 أجل من: للمقياس األولية الصيغة إعداد 3-4-2
 قام  المهنية الضغوط لمقياس األولية الصيغة أعداد

 :وهي إجراءات بعدة الباحثان
  المقياس فقرات أعداد-1
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  المقياس فقرات صياغة وأسس أسلوب تحديد-2 

 المقياس فقرات صياغة-3
  للفقرات منطقيال التحليل-4

 :اإلجراءات لتلك شرح يلي وفيما
 الحصول لغرض: المقياس فقرات إعداد 2-4-2-1

 التعريف على وبناءا   المهنية الضغوط لمقياس فقرات على
 المقياس فقرات صياغة في الباحثان اعتمد فقد النظري
 كل تكون لكي المهنية للضغوط األساسية المحاور على
 فعال   تمثل سيكولوجية داللة لها المقياس فقرات من فقرة

 في عليها استند التي المصادر أما. المقياس محاور
 :فهي بالمقياس الخاصة الفقرات على الحصول

 العالقة ذات األدبيات مراجعة بعد: العالقة ذات المقاييس-أ
 ،(247 ،2010 وآخرون، فيضي) البحث بموضوع

 ،(1028 ،2012 عسيري،) ،(ر بـ ،2011 عثمان،)
 تتالءم بصورة صياغتها عدلت التي الفقرات بعض اختيرت

 .الحالي المقياس مع
 الباحثان قام: البحث بموضوع الخاصة العلمية المصادر-ب

 مثل الدراسة موضوع تتناول التي المصادر على باالطالع
 ،(2000 قاسم، محمد القريوتي،) ،(2013 حريم، حسين)
 (   2005 سلمان، محمود العميان،)
 على الحصول تم حيث معلومات من فيها موجود ما لتحلي

 .المقياس محاور تمثل التي الفقرات
 فقرات صياغة وأسس أسلوب تحديد 2-4-2-2

 اآلتية القواعد على الباحثان أعتمد وقد :المقياس
  :المقياس فقرات صياغة في

 .واحد لتفسير وقابلة واحدة فكرة عن معبرة الفقرة تكون أن-1
 وسبب سلبية، وأخرى إيجابية فقرات من لمقياسا يتكون أن-2
 .األولى لإلجابة المستجيب نزعة من التخفيف التنويع هذا
 .المتكلم بصيغة الفقرات تصاغ أن-3
 .الصحيحة باإلجابة مقصود غير تلميح أي من الفقرة خلو-4
 أو الجميع عليها يجيب أن يحتمل التي الفقرات استخدام عدم-5
 .الباحثان أمام المقارنة فرصة دمتنع ال لكي يجيب ال
 .الدراسة مكونات أحد الفقرات تقيس أن -6
 .(41 ،2007 وعمران، باهي) المنفية العبارات تجنب-7

 فقرات يغتص :المقياس فقرات صياغة 2-4-2-3
 المصادر من العديد على الباحثان اطالع بعد المقياس

 ياتاألدب فضال عن ،المهنية الضغوط بمفهوم تتعلق التي
 صياغة من الباحثان تمكن . المفهوم هذا تناولت التي
 وهكذا سلبية وأخرى إيجابية فقرات هناك وكان. فقرة( 64)
 توزعت ولقد المقياس محاور كل تغطي فقرات وضع تم

 :يلي كما المقياس محاور من محور كل على الفقرات
 ممعل بالمهنة واالقتناع االجتماعية بالمكانة المتعلق المحور-1

( 12) و ايجابية( 2) منها فقرة( 14) بواقع البدنية التربية
 . سلبية فقرة

.  فقرة( 11) بواقع  وظروفه العمل بعبء المتعلق المحور-2
 .سلبية فقرات( 8) و ايجابية فقرات( 3) منها

 المدرسية، اإلدارة) مع المعلم بعالقات المتعلق المحور-3
 جميعها فقرة( 16) بواقع( التالميذ المعلمين، المشرفين،

 .سلبية
 البدنية التربية لمعلم الشخصية بالسمات المتعلق المحور-4

 .سلبية( 3) و ايجابية فقرة( 8) منها ،فقرة( 11) بواقع
 ،فقرة( 12) بواقع والمالية المادية باإلمكانات المتعلق المحور-5

 .سلبية (11) ايجابية فقرة( 1) منها
للفقرات:  اإلجابة وبدائل األوزان تحديد 2-4-2-4

 خالل من المستجيب عليها يحصل التي الدرجة لحساب
 المناسبة الدرجات وضعت فقد المقياس فقرات على إجابته
 تم التي الخمسة المقياس بدائل على موزعة الفقرات لكل

 التي السابقة الدراسات على االطالع ضوء في تحديدها
 فضال ك،ذل يبين( 4)والجدول  المهنية الضغوط تناولت
 من%( 47.89) بلغت اتفاق نسبة على الحصول عن
 خبيرا( 19) عددهم والبالغ المختصين الخبراء السادة أراء

 .موافقان غير وخبيران خبيرا،( 17) الموافقون
 الفقرات وأوزان اإلجابة بدائل يبين (4) الجدول

 بدائل اإلجابة
 تواجهني

 افق بشدةغير مو  غير موافق أحيانا موافق موافق بشدة
 1 2 3 4 5 وزن الفقرة االيجابية
 5 4 3 2 1 وزن الفقرة السلبية

 بدائل اإلجابة
 تواجهني

 غير موافق بشدة غير موافق أحيانا موافق موافق بشدة
 1 2 3 4 5 وزن الفقرة االيجابية
 5 4 3 2 1 وزن الفقرة السلبية
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 باهي) يشير للمقياس: االستطالعية التجربة 2-5
 دراسة في االختبار تطبيق ضرورة" إلى( 2002 رون،وآخ

 مدى على للتعرف البحث مجتمع من عينة على استطالعية
 للتطبيق والمضمون الصياغة حيث من االختبار مناسبة
" لإلجراء الالزم الوقت تحديد وكذلك البحث، عينة على
 (. 199 ،2002 وآخرون، باهي)

 المقياس، عليماتوت الفقرات وضوح مدى على التعرف ولغرض
 التجربة بتطبيق الباحثان قام لإلجابة المستغرق الوقت واحتساب

 التربية معلمي عينة على  المهنية الضغوط لمقياس االستطالعية
 معلمين،( 20) عددهم والبالغ الموصل، مدينة مركز في البدنية

 المعلمين على المقياس بتوزيع االستطالعية التجربة تطبيق تم إذ
 كانت وقد ،15/11/2019 ولغاية 5/11/2019من  للفترة

 أن التجربة أوضحت فقد مفهومة، والفقرات واضحة، التعليمات
( 15-10) بين المقياس على لإلجابة المستغرق الوقت مدى
 .دقيقة( 13) قدره وبمتوسط دقيقة
 الخصائص اهم احد هو الصدق انالمقياس:  صدق  2-6

 المقياس فصدق لمقاييس،ا بناء في بها االهتمام يجب التي
 ،2006 عالم،) اجله من المقياس بنى الذي بالهدف يتعلق
 قياس اداة أو اختبار نطبق عندما اننا يعني وهذا ،(186
 معقولة صدق دالالت توفر من نتحقق ان أوال فيجب

 ادناه وفي( 67 ،2012 والروسان، الكيالني)لالختبار 
 من التثبت يةإلمكان اجريت التي الصدق للمعامالت وصف
 .الدراسة هذه في المقياس استخدام صحة

 شروط اهم من الصدق يعد " الظاهري: الصدق 2-6-1
 القادر االختبار ذلك هو الصادق فاالختبار الجيد، االختبار

 مغلي ابو" )اجلها من وضع التي الظاهرة السمة قياس على
 خالل من درجته تقييم ويمكن( 261 ،2010وسالمة، 

 تتصف التقديرات هذه ان وبما الخبراء، تقديرات عم التوافق
 خبير من ألكثر األداة تعطى لذا الذاتية، من عالية بدرجة

 الستخراج طريقة أفضل وأن( 370 ،1999 عودة،)
 على المقياس فقرات عرض في تمثل الظاهري، الصدق
 قياس في صالحيتها على للحكم الخبراء من مجموعة
 (262 ،2009 وآخرون، باسع) قياسها المراد الخاصية

 وذلك الحالي، المقياس في الصدق من النوع هذا تحقق وقد
 االولية بصيغتها  المهنية الضغوط مقياس فقرات عرضت عندما
 على ذلك يوضح( 2) والملحق( 64) على يشتمل وكان

 وعلم والتنظيم اإلدارة والتقويم القياس في الخبراء من مجموعة
ضافة وتعديل حذف منهم طلب وقد الرياضي النفس  يرونه ما وا 
 سقوط عن أسفرت وقد االجابة بدائل صالحية وتحديد مناسبا  

 يوضح( 2) والملحق فقره( 52) على المقياس واستقر فقره( 12)
 ال نسبة على فقره( 52) وهي المتبقية الفقرات نالت وقد ذلك،
 السادة أراء موافقة بعد االجراء هذا تم وقد%( 75) عن تقل
 ذلك يبين( 5) والجدول الفقرات على والمختصين خبراءال

 الفقرات صالحية حول الخبراء اتفاق نسبة يبين (5) الجدول

نسبة  الرافضون الموافقون تسلسل الفقرات محاور المقياس ت
 الموافقة

1 
محور المكانة االجتماعية 

 %100 - 19 10إلى  1من  واالقتناع بالمهنة

 %95 1 18 9إلى  1من عبء العمل وظروفه 2

3 

اإلدارة عالقات المعلم مع )
المدرسية، المشرفين، 
المعلمين، التالميذ( 

 يزات واألدوات

 %89 2 17 12إلى  1من 

السمات الشخصية لمعلم  4
 التربية البدنية

 %79 4 15 11إلى  1من 

 %84 3 16 10إلى  1من  اإلمكانات المادية والمالية 5

% 75 تكون عندما الخبراء اتفاق ةنسب ان الى بلوم يشير اذ
 الظاهري الصدق شرط حقق قد المقياس عد يمكن فانه فأكثر

(126 ،1983 Bloom,)، المهنية الضغوط مقياس واستقر 
 بصيغته المقياس عرض وبعدها فقره،( 45) النهائية بصيغته
 لغويا الفقرات صوب الذي العربية اللغة خبير على النهائية
  االستطالعية، العينة على للتطبيق زجاه المقياس ليصبح
 من مؤشر يعد الذي للمقياس الظاهري الصدق تحقق وهكذا

 . المقاييس بناء في المطلوبة الصدق مؤشرات
 صدق من النوع هذا يتحقق :المحتوى صدق 2-6-2

 الذي للميدان المقياس تمثيل مدى على الحكم خالل من المحتوى
 تمثل التي االختبار سئلةأ اختيار خالل من ذلك ويتم يقيسه
 يراد التي الناحية وتحليل صحيحا إحصائيا تمثيال القياس ميدان
 ثم الرئيسة وأقسامها المختلفة عناصرها عن يكشف تحليال قياسها
 األجزاء هذه على أسئلة وتوضع أجزائه إلى قسم كل ينفصل

 في متوفرا   الصدق هذا عد وقد، (117 ،2010 كوافحة،)
 التعريف خالل من المقياس إعداد بداية عند يالحال المقياس
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 باالستعانة وفقراته محاوره وتحديد المهنية الضغوط لمفهوم 

 وعلم والتنظيم واإلدارة والتقويم القياس في الخبراء من بمجموعة
 .الرياضي النفس
 صدق احيانا   يسمى: المقياس بناء صدق 2-6-3

 المقاسة للظاهرة بنىال أو المفاهيم تحديد على يقوم ألنه المفهوم
( 135 ،1999 وآخرون، الظاهر) تجريبيا منها التحقق ثم ومن

 درجة على يعتمد ألنه الفرضي التكوين صدق ايضا عليه ويطلق
 والخطيب، الخطيب) المختبرة للسمات المقياس بنود تمثيل
 من عليها يستدل وانما مالحظتها يمكن وال( 27 ،2011

 عن الكشف تم ،(276 ،2000 حم،مل) بها المرتبطة السلوكيات
 الداخلي واالتساق الفقرات تمييز  اسلوبي باستخدام البناء صدق
 لمعلمي المهنية الضغوط مقياس بناء  صدق من التحقق في

 عنه تنتج الذي المقياس كان اذا  الرياضة وعلوم البدنية التربية
 كيمتل الداخلي والتجانس التمييزية القوة مؤشري وضوء في فقرات
 :يأتي وكما( 388 -386 ،1999 عودة،) بنائيا   صدقا
 الفقرة قدرة يعنيالمقياس:  فقرات تمييز اسلوب 2-7

 ذوي واألفراد العليا المستويات ذوي األفراد بين التمييز على
 تعد وهذه الفقرة، تقيسها التي للسمة بالنسبة الدنيا المستويات

 الجيدة للفقرة المميزة الخصائص ومن البناء، صدق على دليال
 ان بمعنى الدنيا، والفئة العليا الفئة بين التمييز على قدرتها هي

 ،1985 عودة،) بأكمله االختبار تمييز مع الفقرة تمييز ينسجم
 فقرات من فقرة لكل التمييز خاصية ايجاد تم ولذلك (126

 الباحثان اتبع وقد. المتطرفتين المجموعتين باستخدام المقياس
 : التمييزية القوة حساب في تيةاأل الخطوات

 استخراج ذلك ضوء في ليتم فقرة كل درجة استخراج تم-1
 البناء الصدق عينة استمارات من استمارة لكل الكلية الدرجة
 .استمارة( 180) والبالغة

 لكل الكلي المجموع وفق على تنازليا االستمارات ترتيب-2
 . استمارة

 وبواقع وهي والدنيا العليا المتطرفتين المجموعتين حجم تحديد-3
 العليا المجموعة استمارات بلغت وبذلك منها كل%( 27)
 العبسي،) يشير اذ الدنيا، المجموعة وكذلك استمارة( 49)

 نسبة اخذ باإلمكان فانه كبيرة العينة كانت اذا( 2010
 الدنيا الدرجات من%( 27)و العليا الدرجات من( 27%)
 معامل نتائج إن يذكرو  ،(207-206 ،2010 العبسي،)

 تختلف ال%( 27) مئوية نسبة على المحسوب الفقرة تمييز
 عندما %(50) أو%( 30)نسبة على المحسوبة تلك عن
 109-118) اكثر أو (100) بالواقع المفحوصين عدد يكون

1990 ،Beuchert & Mendoza) ،تم االجراء وهذا 
 الربيعي،) ،(54 ،2012 االحمدي،) قبل من استخدامه
 ،2013 الحيالي،) ،(60 ،2013 الهكوري،) ،(55 ،2012
45 ) 

 مجموعتين بين المقياس فقرات من فقرة لكل التائية القيم إيجاد-1
 .ذلك يبين( 6) والجدول والدنيا، العليا المتطرفتين

 لفقرات والدنيا العليا المجوعتين بين المحتسبة( ت) قيميبين  (6) الجدول
 المهنية الضغوط مقياس

 سلتسل
 الفقرة

 )ت( قيمة المجموعة الدنيا المجموعة العليا
 المحتسبة

 احتمال قيمة
 ع± س ع± س Sig الخطأ

1 3.44 1.07 4.17 0.83 3.610 001,0 
2 2.91 1.04 0.31 0.84 6.996 000,0 
3 3.53 0.99 4.55 0.50 6.172 000,0 
4 3.73 0.96 4.53 0.78 4.317 000,0 
5 2.86 0.86 4.02 0.65 7.118 000,0 
6 2.46 0.89 3.22 1.31 3.191 0.002 
7 2.75 1.02 3.40 1.09 2.880 0.005 
8 2.51 0.81 3.88 0.80 8.072 000,0 
9 2.71 0.86 4.24 0.77 8.841 000,0 
10 2.13 0.84 3.71 1.21 7.149 000,0 
11 3.97 0.91 3.55 1.63 1.514 0.134 
12 2.28 0.86 3.77 1.14 6.944 000,0 
13 4.06 0.83 3.64 1.15 1.990 0.050 
14 3.73 0.86 3.53 1.03 0.995 0.322 
15 4.20 0.69 4.15 0.95 0.253 0.801 
16 1.97 0.65 2.51 1.45 2.240 0.028 
17 2.88 0.95 4.28 0.94 6.978 000,0 
18 4.51 0.54 4.71 0.50 1.798 0.076 
19 2.93 1.09 4.75 0.71 9.356 000,0 
20 3.00 1.16 4.48 0.62 7.538 000,0 
21 2.75 0.85 4.31 0.76 9.092 000,0 
22 2.62 0.86 4.11 1.02 7.453 000,0 
23 3.46 1.19 4.53 0.58 5.360 0.000 
24 3,60 1,00 4,60 0,53 5.863 0.000 
25 2,33 1,14 2.91 1,41 2.130 0.036 
26 3,13 0,91 4,06 0,68 5.453 000,0 
27 3,64 0,90 4,44 0,72 4.618 000,0 
28 3,00 1,12 3,40 1,17 1.647 0.103 
29 3,15 1,12 3,95 1,06 3.460 001,0 
30 3,91 0,97 4,68 0,79 4.158 000,0 
31 2,33 0,90 3,15 1,49 3.162 0.002 
32 3,84 0,85 4,42 0,49 3.926 000,0 
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33 3,11 0,77 4,22 0.70 7.120 000,0 
34 3,93 0,68 4,77 0,47 6.795 000,0 
35 3,80 0,81 4,35 0.52 3.837 000,0 
36 3.86 0,69 4,60 0,49 5.768 000,0 
37 4,04 0,87 4,51 0,58 2.962 004,0 
38 3,71 1,03 4,24 0,90 2.596 011,0 
39 4,20 0,58 4,77 0,42 5.363 000,0 
40 4,40 0,71 4,86 0,50 3.561 0.001 
41 3,97 0,94 3,42 1,51 2.090 0.040 
42 4,11 1,02 4,71 0,69 3.245 002,0 
43 2,53 1,30 2,42 1,15 0.427 0.671 
44 3,84 0,70 4,66 0,52 6.283 000,0 
45 2,00 0,85 3,51 1,23 6.750 000,0 
46 2,15 0,97 2,02 0,91 0.668 0.506 
47 1,90 0,85 3,44 1,07 7.426 000,0 
48 2,28 0,99 3,64 1,22 5.763 000,0 
49 1,48 0,62 2,08 0,90 3.671 000,0 
50 1,66 0,73 2,13 1,17 2.250 0.027 
51 1,91 0,87 2,80 1,14 4.150 000,0 
52 1,51 0,58 1,95 1,04 2.489 015,0 

 االبقاء هو للفقرات التمييزية القوة احتساب من الغرض كان اذ
 الدنيا والمجموعة العليا المجموعة بين تميز التي الفقرات على

 من يتبين فانه المجموعتين بين تميز ال التي الفقرات واستبعاد
 تراوحت اذ مميزة كانت الفقرات  من( 45)هناك ( 2) الجدول
 مستوى وبلغ( 356,9-2.09) نبي المحتسبة التائية قيمتها
 الداللة مستوى من اصغر وهي( 0.04–000,0) بين لها الداللة

 ،18 ،15 ،14 ،11) فقرات( 5) سقطت فيما ،(05,0) المعتمدة
 (.0،05) من اثر داللتها مستوى الن وذلك( 46، 43 ،28
للمقياس:  الداخلي االتساق معامل اسلوب 2-7-1

 تجانسه معامل أو الختبارل الداخلي االتساق اي فحص هدف
(   35، 1999 باهي،) التكويني لصدقه تقدير على الحصول الى
 التمييزية القوة إلى للوصول الداخلي االتساق معامل استخراج تم

 بحيث فقراته في متجانسا مقياسا الطريقة هذه تقدم" إذ للفقرات
 ككل المقياس يقيسه الذي نفسه السلوكي البعد فقرة كل تقيس
 ويعد المقياس فقرات بين الترابط إبراز على قدرتها عن فضال
 التمييزية القوة استخراج في أخر أسلوبا الداخلي االتساق أسلوب
 فقرة كل درجة بين االرتباطية العالقة إيجاد خالل من للفقرات،
 استخدم وقد ،(56 ،2001منصور، )للمقياس  الكلية والدرجة
 االرتباطية العالقة الستخراج بيرسون االرتباط معامل الباحثان

 الكلي الدرجة مع العينة أفراد لجميع الكلية الفقرات درجات بين
 الفقرات وان داخليا   متسقة الفقرات جميع ان تبين ذلك ضوء وفي

 وبلغ( 558.0 ،069.0) ارتباطاتها قيم تراوحت داخليا المتسقة
 مستوى من اصغر وهو( 000.0) بين( Sig) الداللة مستوى

 .المقياس تجانس على يدل مما ،(05.0) المعتمدة داللةال
 الضغوط لمقياس الكلية بالدرجة الفقرات ارتباط درجاتيبين  (7) الجدول

 المهنية

يعد الثبات من الخصائص الواجب : ثبات المقياس 2-8
توفرها لصالحية استخدام أي مقياس حيث تعتمد صحة المقياس 

ها ال يكون هناك أي ثقة على مدى ثبات وصدق نتائجه، وبدون
ويوفر معامل الثبات ، (143 ،2001 )فرحات، في تلك النتائج

كثيرا  من المؤشرات اإلحصائية الخاصة بالظاهرة المدروسة والتي 
من خاللها يمكن الحكم على دقة المقياس الذي استعمل في 
القياس. ويقصد بالثبات أن تكون أدوات القياس على درجة عالية 

واإلتقان واالتساق فيما تزودنا به من بيانات عن من الدقة 
وقد اعتمد ، (113، 2005 السلوك المفحوص )الجلبي،

الباحثان طريقة إعادة االختبار إليجاد الثبات وهي أن تعطي 
األداة النتائج نفسها إذا ما أعيد تطبيقها على األفراد في الظروف 

 نفسها.
طريقة من تعد هذه ال: طريقة إعادة االختبار 2-8-1

أكثر الطرق شيوعا  في مجال البحث العلمي في كلية التربية 
البدنية، وللتحقق من استقرار درجات االختبار يطبق االختبار 
على عينة ممثلة من االفراد ثم يعاد تطبيقه بعد مدة زمنية معينة 
ويمكن بعدئذ ايجاد معامل الثبات بين درجات االفراد في 

 (.93، 2006 يقين )عالم،االختبار نفسه في التطب

تسلسل 
 الفقرة

ارتباط الفقرة 
 الداللة بالمقياس

تسلسل 
 الفقرة

ارتباط 
الفقرة 
 بالمقياس

 الداللة
تسلسل 
 الفقرة

ارتباط 
الفقرة 
 بالمقياس

 الداللة

1 318,0 000,0 20 505,0 000,0 36 409,0 000,0 
2 504,0 000,0 21 529,0 000,0 37 293,0 000,0 
3 492,0 000,0 22 486,0 000,0 38 222,0 003,0 
4 305,0 000,0 23 476,0 000,0 39 330,0 000,0 
5 480,0 000,0 24 460,0 000,0 40 284,0 000,0 
6 297,0 000,0 25 260,0 000,0 41 290,0 000,0 
7 313,0 000,0 26 484,0 000,0 42 259,0 000,0 
8 558,0 000,0 27 422,0 000,0 44 394,0 000,0 
9 518,0 000,0 29 362,0 000,0 45 517,0 000,0 
10 451,0 000,0 30 424,0 000,0 47 519,0 000,0 
12 069,0 000,0 31 328,0 000,0 48 487,0 000,0 
13 327,0 000,0 32 448,0 000,0 49 432,0 000,0 
16 442,0 000,0 33 493,0 000,0 50 403,0 000,0 
17 190,0 010,0 34 390,0 000,0 51 467,0 000,0 
19 557,0 000,0 35 366,0 000,0 52 384,0 000,0 
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وعادة تكون المدة الزمنية بين التطبيقين من أسبوعين إلى أربعة  

لذا طبق المقياس على عينة ، (121 ،2005 أسابيع )العجيلي،
( معلما من مركز مدينة الموصل وبعد مرور 20) الثبات البالغة

ولغاية  1/12/2019( يوما  عن التطبيق األول بتاريخ 15)
قام الباحثان بتوزيع  (.24 ،2004 )الحكيم، ،11/12/2019

المقياس مرة ثانية على عينة الثبات، وبعد االنتهاء من التطبيق 
حسب ثبات المقياس بحساب درجات هذه العينة مع درجاتها في 
التطبيق األول واستخدم معامل ارتباط )بيرسون( بين درجات 

القيمة مؤشرا   ( وتعد هذه0.83التطبيقين، فكان معامل االرتباط )
جيدا  على استقرار استجاباتهم على المقياس، فضال  عن وصف 

( 1989سمارة وآخرون، ) المقياس كأداة ذات ثبات مقبول، يشير
( فأكثر يعد مؤشرا  جيدا  على 0.70إلى أن الثبات إذا كان )

 .(120 ،1989) ثبات المقياس
 وصف المقياس وتصحيحه )الصيغة النهائية(  2-9

الضغوط المهنية لمعلمي التربية البدنية في مركز مدينة  مقياس
الموصل، والذي تم بناؤه في هذه الدراسة واستقر المقياس 

( فقرة ايجابية وهي الفقرات 9( فقرة منها )45بصيغته النهائية  )
( فقرة 36( و)38، 37، 36، 35،  33، 32، 30، 15، 4)

، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1سلبية وهي الفقرات )
12 ،13 ،14 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،
24، 25، 26، 27، 28، 29، 31 ،34 ،39 ،40 ،41 ،
(، ويتم تصحيح المقياس في ضوء مقياس 45، 44، 43، 42

( درجات للبديل )موافق بشدة(، 5يتم منح ) إذخماسي التدرج، 
، ( درجات للبديل )أحيانا(3( درجات للبديل )موافق(، و)4و)
( درجة للبديل )غير 1( درجة للبديل )غير موافق(، و)2و)

موافق بشدة(، هذا بالنسبة للفقرات االيجابية وبالعكس بالنسبة 
( 225-45للفقرات السلبية، إذ تنحصر درجات المقياس بين)

درجة، واعد الباحثان تعليمات المقياس التي تضمنت كيفية 
دقة في االجابة، كما االجابة عن فقراته، وحث المستجيب على ال

طلب من المستجيبين عدم ترك أي فقرة دون اجابة ويجب ان ال 
تكون هناك اجابتين على فقرة واحدة، والمقياس بصيغته النهائية 

 يتكون من خمسة محاور أساسية، وهي:
المحور المتعلق بالمكانة االجتماعية واالقتناع بالمهنة معلم -

 التربية البدنية.
 لق بعبء العمل وظروفه.المحور المتع-

اإلدارة المدرسية، ) المحور المتعلق بعالقات المعلم مع-
 المشرفين، المعلمين، التالميذ(.

 المحور المتعلق بالسمات الشخصية لمعلم التربية البدنية.-
وتتوزع فقرات  المحور المتعلق باإلمكانات المادية والمالية.-

 .(8ل )المقياس على المحاور كما مبين في الجدو 
يبين توزيع فقرات المقياس على المحاور والفقرات االيجابية  (8الجدول )
 والسلبية

 المحاور ت
 الفقرات

 المجموع
 التسلسالت السلبية التسلسالت االيجابية

1 
المكانة االجتماعية 
 9 4 1 واالقتناع بالمهنة

1 ،2 ،3 ،
5،6 ،7 ،8،9 ،

10 
10 

، 13 12 ،11 5 15 1 عبء العمل وظروفه 2
14 ،16 

6 

3 

عالقات المعلم مع 
اإلدارة المدرسية، )

المشرفين، المعلمين، 
 .التالميذ(

- - 11 

17 ،18 ،19 ،
20 ،21 ،22 ،
23 ،24 ،25 ،

26 ،27 

11 

السمات الشخصية  4
 .لمعلم التربية البدنية

6 
30 ،32 ،
33 ،35 ،
36 ،37 

4 28 ،29 ،31 ،
34، 

10 

5 
اإلمكانات المادية 

 7 38 1 والمالية
39 ،40 ،41 ،
42 ،43 ،44 ،

45 
8 

 45 36 9 المجموع

 الباحثان قام والذي النهائية بصيغته المقياس يبين( 5) والملحق
 . الدراسة هذه في ببنائه
 المستلزمات إجراء بعد للمقياس: النهائي التطبيق 2-10

 ألداة النهائي التطبيق إجراء تم البحث، أداة إلعداد المطلوبة
 مركز من معلما( 60) من المكونة التطبيق عينة ىعل البحث
%( 20) نسبة تمثل وهي نينوى تربية الى ينتمون الموصل مدينة
 .البحث مجتمع من
 بالبحث الخاص المقياس المستجيب إعطاء خالل ومن  

 التأكيد مع عليه، اإلجابة بطريقة الخاصة التعليمات وتوضيح
 مع يتناسب اوبم الفقرات كل على اإلجابة ضرورة على

نها اإلجابة، وسرية صدق عن فضال   المستجيب،  ستستخدم وا 
 من النهائي التطبيق مدة امتدت وقد. فقط العلمي البحث ألغراض

 على الحصول وتم( 13/1/2020) ولغاية( 23/12/2019)
 .احصائيا البيانات معالجة وتم معلما( 60) إجابات
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 االنحراف، الحسابي الوسط: )اإلحصائية الوسائل 2-11 

 اختبار، المنوال، المئوية النسبة قانون، االلتواء معامل، المعياري
(T )المقياس لعبارات التميزية القوة الستخراج مستقلتين للعينتين، 

 لفقرات الداخلي االتساق إليجاد  لبيرسون البسيط االرتباط معامل
 وسطالمت، الثبات وايجاد متغيرين بين العالقة قوة وتحديد المقاييس
 اإلحصائي النظام باستخدام إحصائيا   البيانات عولجت(، الفرضي

(SPSS.) 
 :ومناقشتها النتائجوتحليل  عرض-3
 االجراءات استكمال تم وتحليل النتائج: عرض 3-1

 المؤثرة المهنية الضغوط مقياس بناء) االول الهدف لتحقيق
 الثالث الفصل في ذكره تم كما( البدنية التربية معلمي على
 :االول الهدف تحقيق وتم

 عينة على النهائية بصورته للمقياس االحصائية المعالم يبين (9) الجدول
 .التطبيق

 ±ع ´س المتغيرات
معامل 
 المتوسط الفرضي المنوال االلتواء

 135 162 0.023- 16,29 152,38 الضغوط المهنية

 التي المهنية الضغوط مستوى على التعرف 3-2
 مركز في البدنية لتربيةا معلمي لها يتعرض
 قام فقد المستويات ايجاد اجل من نينوى: محافظة
 الوسط وفق على مستويات ثالث الى بتقسيمها الباحثان
 الجداول في مبين وكما المعياري واالنحراف الحسابي
 :االتية

 في البدنية التربية معلمي لدى المهنية الضغوط مستويات يبين (10) الجدول
 نوىني محافظة مركز

 النسبة العدد الدرجات الخام المستوى
 %7 4 فما فوق  -170,24 العالي
 %83 50 170,23-134,53 متوسط
 %10 6 فما دون -134,52 منخفض

 واالقتناع االجتماعية بالمكانة الخاصة  الضغوط مستويات يبين (11) الجدول
 نينوى محافظة في التربية البدنية معلمي لدى بالمهنة

 النسبة العدد لدرجات الخاما المستوى
 %21،66 13 فما فوق  37،66 العالي
 %60 36 37،35-26،34 متوسط
 %18،33 11 فما دون -26،33 منخفض

 
 

 لدى العمل وظروف بعبء الخاصة الضغوط مستويات يبين (12) الجدول
 نينوى محافظة في البدنية التربية معلمي

 النسبة العدد الدرجات الخام المستوى
 %15 9 فما فوق -22،85 عاليال

 %80 48 22،84- 17،60 متوسط
 %5 3 فما دون 17،59 منخفض

يبين مستويات الضغوط الخاصة بعالقات المعلم مع )اإلدارة  (13الجدول )
التالميذ( لدى معلمي التربية البدنية  المدرسية، المشرفين، المعلمين،

 في محافظة نينوى
 النسبة العدد الدرجات الخام المستوى
 %16،66 10 فما فوق 46،79 العالي
 %61،66 37 46،78- 34،32 متوسط
 %21،66 13 فما دون 34،31 منخفض

يبين مستويات الضغوط الخاصة بالسمات الشخصية لمعلم  (14الجدول )
 البدنية في محافظة نينوى التربية البدنية لدى معلمي التربية

 النسبة العدد الدرجات الخام المستوى
 %11،66 7 فوق فما 44،29 العالي
 %80 48 44،28- 37،79 متوسط
 %8،33 5 دون فما 37،78 منخفض

 والمالية المادية باإلمكانات الخاصة الضغوط مستويات يبين (15) الجدول
 نينوى في محافظة البدنية التربية معلمي لدى

 النسبة العدد الدرجات الخام المستوى
 %8،33 5 فوق فما 23،34 العالي
 %88،33 53 23،33 – 13،84 متوسط
 %3،33 2 دون فما 13،83 منخفض

 بالضغوط الخاصة للمستويات جداول من تقدم ما خالل من
 المكانة محور) محور لكل والضغوط عام، بشكل المهنية

 عبء محور الرياضية، التربية معلم بمهنة واالقتناع االجتماعية
 المدرسية، اإلدارة) مع المعلم عالقات محور العمل، وظروف

 لمعلم الشخصية السمات محور ،(التالميذ المعلمين، المشرفين،
 اغلب ان نجد ،(والمالية المادية اإلمكانات محور البدنية، التربية
 التي الضغوط ان يعني وهذا ،(متوسط مستوى) في وقعت العينة

 وال الطبيعية الحدود ضمن تقع البدنية التربية معلم لها يتعرض
 نتائج لتشابه ونظرا   عليها، المتعارف السلبيات بعض الى تتعد

 .مجتمعة بشكل بمناقشتها سيقومان الباحثان فان المستويات
 معلم بمهنة واالقتناع االجتماعية المكانة)محور يخص فيما-

 :(البدنية التربية
 هي البدنية التربية معلم لها يتعرض التي المشاكل من ان نجد   
 الى تنظر المدارس ادارات فان ، ولمهنته له المدرسة ادارة نظرة
 االخرى المواد بقية من مستوى اقل انه على البدنية التربية درس
 المدرسة ادارة ان نرى لذا الدراسي الجدول داخل وضعه حيث من
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 خارج وواجبات بأعمال البدنية التربية معلم بتكليف تقوم 

 اليه أشار ام وهذا العمل اعباء من يزيد مما تخصصه،
 من الواجبات وتعدد العمل زيادة ان من( 2000القريوتي، )

 عام بشكل االداء على سلبيا   ضغطا   تشكل التي االمور
 ألنه المعلم اداء على يؤثر ذلك فان( 279، 2000القريوتي، )

 تقديرهم وعدم الدرس بفائدة والمجتمع المدرسة اهتمام بعدم يشعر
 ( 1994خليفة، ) اكدته ما وهذا به يقوم الذي الكبير للدور

 الثاني المحور تمثل التي العمل وظروف عبء)محور  وفي-
 :(المهنية الضغوط من

 التربية ومعلمات معلمي تواجه التي المشاكل اهم من ان اذ
 ولمعلميها البدنية التربية لمادة المتدنية القيمة مشكلة هي البدنية
 التي الصعوبات من همام جزءا تشكل التعليم في المسؤولين لدى

 من تحد وبالتالي المادة لهذه التعليمية بالعملية القائمين يواجهها
، 1994خليفة، ) االفضل تقديم نحو اندفاعهم من وتقلل عطاءهم
 احدى تكون ان ممكن التطويرية الدورات قلة ان ، كما(119

 البدنية التربية درس ان المهنية  الضغوط تسبب االتي المشاكل
 بالشكل واستثمارها التالميذ طاقات تشغل التي الدروس كثرا من

 الصحيح باالتجاه والنفسية االجتماعية طاقاتهم تطوير في الجيد
 ضجر على التغلب على التالميذ ومساعدة المجتمع يخدم بما

 يشكل ذلك فان لذا والسرور المرح من فسحة لهم وتتيح الدروس
 ما بكل دراية على يكون ان هفعلي المعلم به يقوم الذي الدور عبئ
 القحطاني،) قاله ما الباحثان يتفق وبهذا علوم من حديث هو

 ومهارات معارف يتطلب للمعلم الجيد االداء ان من( 2004
القحطاني، ) للتجدد قابلة ومعلومات متجددة واساليب منوعة
 ابسط توفر بعدم يصطدم قد كله هذا ان إال( 50 ،2004

 رياضية وتجهيزات ومالعب قاعات من سالمدار  في االمكانات
 فمعلمو. البدنية التربية معلمي على مهني ضغط يشكل مما

 المرجوة الفائدة تحقيق على قدرتهم عدم من يعانون البدنية التربية
 الوقت خالل من والتالميذ لألطفال البدنية التربية دروس من

 بةالمطلو  الضرورية والتجهيزات االدوات توفر وعدم القصير
 عندهم تخلق الواحد الصف في التالميذ عدد وكثرة اللعب وادوات
 يخدم ال اداء من به يقوم ما الن السلبي االنعكاس من نوع

 الرضا عدم من حالة عنده يتولد لذا طموحه يحقق وال المجتمع
 مما طلبته به يفيد ما تقديم عدم في غايته تحقيق في بفشله
 . الوظيفي ادائه على ذلك ينعكس

 المشرفين، المدرسية، اإلدارة) مع المعلم عالقات محور-
 :(التالميذ المعلمين،

 معلم ان من(  1998واخر،  شلتوت) اكده ما مع الباحثان يتفق
 التأثير على قادرا تجعله والتي الهامة صفاته من البدنية التربية
 مع التعامل على قادرا يكون ان والوظيفي العملي محيطه في

 تصرفاتهم وفهم طالبه وحتى رؤساء او زمالء كانوا وان االخرين
 فيما التعاون وتحقيق العمل على تحفيزهم على والقدرة وسلوكهم

 تواجده مكان في العمل مجموعات بين وحتى بل وبينهم بينه
 وتحقيق  االداء في االفضل لتحقيق جهودهم وتوجيه وقيادتهم
 (.97، 1998شلتوت،. )المنشود االمل
 مع البدنية التربية مدرس تماس نجد قد لدارسةا محيط وفي

 وعدم االهمال من نوع يعاني قد المقابل في واضحا، التالميذ
 مهام الختالف بالنظر الزمالء وبقية المدرسة ادارة قبل من الجدية
 . العمل

 البدنية: التربية لمعلم الشخصية السمات محور-
 البدنية التربية رسد الن نظرا   عمله بأهمية  المعلم شعور عدم ان
 بشكل الطلبة تقسيمات ضمن يدخل ال فقط ترويحيا   درسا   يعد

 على الضغوط تأثير اذ النفسية، سماته على يؤثر قد وهذا جدي
 يتعرض التي المهام من تدريس مهنة ان في يتمثل المعلم اداء

 تأتي والتي النفسية والصعوبات الضغوط من لكثير بها القائمون
 متشعبة ضغوط انها حيث التعليمية بمهامه هقيام خالل من

 والزمالء االدارة منها اطراف عدة احداثها في وتتداخل المصادر
 من وتفض المعلم فترهق االمور اولياء وحتى والتالميذ والمفتشين

 يرجع والذي العصبي الوهن او التعب حالة تظهر عندما اداءه
 عدم تسبب وكذلك التدريس مهنة امام والضجر االحباط الى

 شارف،) قاله ما الباحثان يتفق وبهذا. الغضب او التركيز
 محيط في مشكالت المدرسين له يتعرض ما ان من( 2011
 وبصورة بكفاءة العمل اداء على القدرة ضعف له تسبب عمله
 غيابه الى تؤدي اخرى اعراض له تسبب ان يمكن بل جيدة
 احباط من يواجه ما على بالعجز المدرس لشعور وأيضا

 النفسي اإلجهاد من حالة عنها ينتج المدرسية البيئة في ومشكالت
 وكل والغضب التوتر مثل سارة غير انفعاالت يصاحبها والبدني

 االداء مستوى في مباشر غير او مباشر بشكل تؤثر العوامل تلك
 .(70، 2011 شارف،) عام بشكل

 والمالية: المادية اإلمكانات محور-
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 لم  والمالية المادية الضغوط ان الى باحثانال يشير ان ويمكن 

 وجود وعدم للمعلم المادي المردود محدودية او فقلة ضغطا   تشكل
 ان الشكر ككتب فقط معنوية جوانب على واقتصارها الحوافز مبدأ

 منخفضة كانت الضغوط هذه تأثير مستوى ان نشاهد لكننا وجدت
 على الضغوط هذه تأثير انخفاض الباحثان ويعزو ما حد الى

 القيام على فحرصهم انفسهم المعلمين الى الدرس في االداء
 االمكانات لهم توفر ال مهنتهم بان التفكير عن بعيدا بواجباتهم
 قلة من وبالرغم الحياة نعم من عال بمستوى بالعيش الخاصة

 الرياضية باألنشطة للقيام المدرسة توفرها االمكانيات التي
 ماله من بتوفيرها المعلم يقوم واحيانا لاالكم بالوجه المختلفة
 حب وتنمية بالصحة ينعم جيل بتنشئة اهتمامهم وكذلك الخاص
 المهنية واجباتهم ويؤدون يقومون تجعلهم الرياضة ممارسة
 .ما لحد مرضي مستور عنه يقال االقل على بمستوى
( 1997واخر، الحميد عبد) اليه أشار ما مع الباحثان يتفق وبهذا
 المستويات بأفضل للعمل يدفعه لتخصصه  المعلم حب ان من

 المردود قلة من الرغم على االداء ورغبة العمل بمتعة يشعر حيث
 البدنية التربية لمعلم مسؤولية من الرياضة تمنحه ما وان المادي
 بمسؤولياته استشعارا ويزيده بعمله اهتمامه من يزيد قائدا كونه

 أيضا تحتويه وما نفسه بتحقيق ورغبته المعلم بشعور وارتباطها
 لدى كبيرا داخليا حافزا تشكل للذات واثبات وتحدي منافسة من

 المعلم لدى االداء مستوى رفع في كبير بشكل يساهم المعلم
 عبدالحميد،)المتعددة  ومشاكله العمل صعوبات من يقلل وبالتالي
 الضغوط لمحاور النسبي الترتيب ، ان(37 ،1997واخر، 
 يأتي: كما رتبتت المهنية
 البدنية التربية لمعلمي المهنية الضغوط محاور ترتيب يبين (16) الجدول

 الترتيب الدرجة المحاور
 اول 4،10 محور السمات الشخصية لمعلم التربية البدنية

اإلدارة المدرسية، المشرفين، المعلمين، عالقات المعلم مع )محور 
 التالميذ(

 ثاني 3،69

 ثالث 3،37 لعملمحور عبء وظروف ا
 رابع 3،20 محور المكانة االجتماعية واالقتناع بمهنة معلم التربية الرياضية

 خامس 2،32 محور اإلمكانات المادية والمالية

 درجات في متوسط بين النسبي التقارب نجد الجدول خالل ومن
 المادية االمكانات يمثل الذي الخامس المحور باستثناء محور كل

 لدى اساسيا   ضغطا   تشكل ال انها الى اشرت لتيوا والمالية
 . الرياضة وعلوم البدنية التربية معلمي

 :الخاتمة

 ولقد استنتج الباحثان التالي:
 البدنية التربية لمعلمي المهنية  الضغوط مقياس بناء تم-1

 المقياس وضم. نينوى محافظة مركز في الرياضة وعلوم
 .فقرة( 52)
 لدى متوسط مستوى عام بشكل المهنية الضغوط اظهرت-2

 . البدنية التربية معلمي
 على المهنية الضغوط مستوى لفقرات النسبي الترتيب تفاوت-3

 .البدنية التربية معلمي
 البدنية التربية معلمي على المؤثرة المهنية الضغوط كانت-4

 .البدنية   التربية درس تنفيد اثناء ادائهم على متوسط بتأثير
 :يأتي ما نالباحثا ويوصي

 لمعلمي الدوري التقييم في المهنية الضغوط مقياس استخدام-1
 .نينوى محافظة في البدنية التربية

 على البدنية التربية لمعلمي المهنية الضغوط مقياس تقنين-2
 .كافة القطر محافظات

 السنة مدار على البدنية التربية لمعلمي تدريبية دورات اقامة-3
 .البدنية التربية لدرس

 معلمي على المؤثرة المختلفة والضغوط الصعوبات تذليل-4
 .صورة اكمل في الدرس تطبيق اجل من البدنية التربية

 عن تزيد وانشطة بأعمال البدنية التربية معلمي تكليف عدم-5
 مطالبتهم أو المطلوب الوجه على بها القيام على قدرتهم
 الواردة التعليمات توضيح يتوجب كما واحد، وقت في بمهام
 وتزويدهم تنفيذ، آليات من تتضمنه فيما تعارضها وعدم لهم
 . المهني بعملهم مختصة وأنظمة لوائح من يستجد ما بكل

 االمكانات ظل في( الواقعية) التحقيق الممكنة االهداف وضع-6
 هو ما بين الالزم والتوازن العمل بيئة في المتوفرة والظروف
 .انجازه على والمقدرة مطلوب

 :مصادرال
 التربية مدرسي تواجه التي المهنية المشكالت(: 1990) أحمد محمود العينين، أبو [1]

 التربية كلية منشورة، غير ماجستير رسالة الثانوية، المدارس في الرياضية
 .حلوان جامعة  القاهرة، في للبنين الرياضية

  النفس وعلم تربيةال في والتقويم القياس(:  2010) الحافظ عبد سالمة،  سمير مغلي، ابو [2]
 .عمان ، والتوزيع للنشر الدولية العلمية الدار ،1ط

 وانعكاساتها االبتدائية المرحلة معلمي لدى المهنية الضغوط(: 2015) حمزة األحسن، [3]
 .الجزائر وزو،  تيزي معمري، مولود جامعة لديهم، الذات تقدير مستوى على

 الرياضية التربية لمدراء التنظيمية فةالثقا انماط(:  2012) ضائع عامر وليد االحمدي، [4]
 المالكات  لدى  التنظيمي باالغتراب وعالقتها العراقية الجامعات في والفنية

 جامعة الرياضية، التربية كلية منشورة غير ماجستير رسالة فيها، الرياضية
 .الموصل

 مركز ،"والتطبيق النظرية بين العملية المعامالت(:"1999) حسين مصطفى باهي، [5]
 .القاهرة للنشر، الكتاب
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 التربية في والمقاييس االختبارات(: 2007) صبري وعمران، مصطفى باهي، [6]
 .القاهرة المصرية، االنجلوس مكتبة ،1ط. الرياضية

 -الرياضي المجال في النفسية الصحة (:2002) واخرون حسن مصطفى باهي، [7]
 .القاهرة المصرية، االنجلو مكتبة تطبيقات -نظريات

 مجلة ،"المعياري المقاييس تصميم(: 2004) اسكندر النور عبد و عيسى حمدم برهوم، [8]
 مركز ،(1) العدد ،(1) المجلد واإلنسانية، الشرعية للعلوم الشارقة جامعة

 .المتحدة العربية االمارات الشارقة، جامعة ، والدراسات البحوث

 رفـاعي رفـاعي،: ومراجعة تعريب(: 2004) روبرت وبارون، جيرالد جرينبرج، [9]
  .وبـسيوني

. والتربوية النفسية والمقاييس االختبارات بناء أساسيات(: 2005) شاكر سوسن الجلبي، [11]
 .سوريا دمشق، والتوزيع، للطباعة الدين عالء مؤسسة ،1ط

 عمان، ،4ط االفراد، منظمات في والجماعات االفراد سلوك(: 2013) حسين حريم، [11]
 .االردن

، الرياضي المجال في واالحصاء والقياس ختباراتاال(: 2004) سلوم علي، الحكيم [12]
 .العراق، القادسية، للطباعة الطيف دار، القادسية جامعة، العالي التعليم وزارة

 االثير ابن دار االبداع، سيكولوجية(: 2013) محمود نوري محمد احمد الحيالي، [13]
 .العراق الموصل والنشر، للطباعة

 والمقاييس االختبارات(: 2011) حامد احمد والخطيب احمد محمد الخطيب،-14 [14]
 .االردن عمان، والتوزيع، للنشر الحامد دار ط، النفسية،

 الرياضية التربية لمعلمات المهنية المشكالت دراسة(: 1994) محمد شمة ، خليفة-15 [15]
 منشورة، غير ماجستير رسالـــة ، البحرين بدولة بنات االبتدائية المدارس في

 .حلوان جامعة للبنات، ةالرياضي التربية كلية

 بالتفاعل وعالقتها الكشفية التربية لتدريسي التمكين قيادة(: 2012) مقداد محمد الربيعي، [16]
 رسالة ،" الموصل بجامعة الرياضية التربية واقسام كلية في لطلبتهم االجتماعي

 .الموصل جامعة البدنية، التربية كلية ، منشورة غير ماجستير

 التربية ومعلمات معلمو يواجهها التي المهنية الصعوبات(: 1992) عبدالحليم الزغبي، [17]
 منشورة، غير ماجستير رسالة االردن، في االساسي التعليم لمرحلة الرياضية
 .االردن عمان، االردنية، الجامعة

 دار. الرياضية التربية في والتقويم القياس مبادى(: 1989) واخرون عزيز سمارة، [18]
 .هرةالقا الجامعية، المعرفة

 والتطبيق، النظريـــــة بين العلمي البحث طــــرق(: 2009) سعيد ازهر محمد ، السماك [19]
 .الموصل جامعة ، والنشر للطباعة االثير ابن دار ،1ط

 التطبيق، و النظرية بين اإلنسان السلوك أسس(: 2002) حسني علي شعبان السيسي، [21]
 .مصر ، ،اإلسكندرية الحديث الجامعي المكتب

 الجزائريين، المدرسي لــــــدى المهنية الضغوط(:2011) مليكة وجــــةخ شارف، [21]
 كلية ، ماجستير رسالة ، الثالث المختلفة التعليمية المراحل في مقارنة دراسة
 .الجزائر وزو، تيري االنسانية، والعلوم اآلداب

 ،2ط ، الرياضية التربية في واالدارة مالتنظي(: 1998) معوش نوحس ن،حس وت،شلت [22]
 .مصر ، المعارف دار

 دار ، التربيــــــــــة في والتقويم القياس مبادى(: 1999) واخرون محمد زكريا الظاهر، [23]
 .عمان ، 1ط ، والنشر الثقافة

 النفس، وعلم ةالتربي في البحث مناهج الى مدخل(: 2009) واخرون خليل محمد عباس، [24]
 .االردن عمان، والنشر، للطباعة المسيرة دار ،2ط

 للطبع الجامعيـة الـدار المنظمات، في الفعال السلوك(: 2004) الدين صالح الباقي، عبد [25]
 .اإلسكندرية والتوزيع، والنشر

 دار الرياضية، التربية في التقويم مقدمة(: 1997) خوان نصر وحمد كمال، الحميد، عبد [26]
 .القاهرة العربي، الفكر

 ،3ط العربي، الفكر دار طبيق،والت النظرية–النفسي القِياس(: 1998) الرحمن عبد   [27]
 .القاهرة

 دار ،1ط ة،التدريسي العمليــــــة في الواقعي التقويم(: 2010) مصطفى محمد العبسي، [28]
 .االردن عمان، ، والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة

 التربية مكتبة ،3ط. التربوي والتقويم القياس(: 2005) حمزة حسين صباح العجيلي، [29]
 .اليمن نعاء،ص والنشر، للطباعة

 اساسياته والنفسي التربوي والتقويم القياس(:  2006) محمود الدين صالح عالم، -30 [31]
 نصر، مدينة والنشر، للطباعة العربي الفكر دار المعاصرة، وتوجهاته وتطبيقاته

 .القاهرة

 المهارية االختبارات(: 1987)الدين نصر محمد ورضوان، حسن، محمد عالوي، [31]
 .مصر ، القاهرة ، العربي الفكر دار ، 1ط الرياضي، لالمجا في والنفسية

 لوائ دار ال،األعم منظمـــات في يالتنظيم لوكالسـ(: 2005) انسلم محمود العميان، [32]
 .األردن عمان،للنشر، 

 المطبعة ،"التدريسية العملية في والتقويم القياس(: "1985) سليمان احمد عودة، [33]
 .عمان الوطنية،

 اليرموك، جامعة ،"التدريسية العملية في والتقويم القياس(: "1999) سليمان احمد عودة، [34]
 .عمان

 مركز ،1ط الرياضية، التربية في واالختبار القياس(: 2001) السيد ليلى فرحات، [35]
 .،مصر القاهرة للنشر، الكتاب

 التربية لمدرسي المهنية الضغوط(: 2010) وآخرون عبدالرزاق فاضل فيضي، [36]
 الثالث، المجلد ، 2 العدد ، الرياضية التربية علوم جلةم منشور بحث الرياضية،

 .بغداد جامعة

 والضغط والقلق يالنفس االحتراق مستويات(: 2004) محمد بن هللا القحطاني،عبد [37]
 محافظــة في والخاص الحكومي القطاعيـــن في المدارس مدرسي لدى النفسي
 .،عمان دنيةاالر منشورة،الجامعة غير ماجستير رسالة الكبرى، عمان

 الفردي االنساني السلوك دارسة التنظيمي، السلوك(: 2000) قاسم محمد لقريوتي،ا [38]
 .عمان، للنشر الشروق دار، المختلفة المنظمات في والجماعي

 المرحلــــة في الرياضــــة لواقع تحليلية دراسة(: 1986) درويش  عصمت الكردي،  [39]
 ، منشــــورة غير دكتوراه أطروحة هال مقترح برنامج وضع باألردن الثانويــــة

 حلوان جامعـــــة ، الرياضيــــــة التربيــــة مكتبة

 أطروحة الرياضية التربية للمدرسين المهني التوافق(: 1989)  عاطف محمد االكبر، [41]
 .القاهرة حلوان، جامعة للبنين، الرياضية التربية كلية ، منشورة غير دكتوراه

 ،"الخاصة التربية في التقويم( : "2012) فارع فاروق ،والروسان دزي هللا عبد الكيالني، [41]
 .،االردن عمان ، والطباعة  والتوزيع للنشر المسيرة دار ،3ط

 التربية في والتشخيص القياس وأساليب والتقويم القياس(: 2010) مفلح تيسير كوافحة، [42]
 .ردن،اال عمان ، والطباعة والتوزيع للنشر الميسرة دار ، 3ط الخاصة،

 المشرفين بأداء وعالقتها االتصال مقومات(: 2013) حامد سعيد محمد فراس الهكوري، [43]
 مدينة في التربية ومعلمات معلمي نظر وجهة من  الرياضيين التربويين
 .الموصل جامعة البدنية، التربية كلية منشورة غير ماجستير رسالة الموصل،

 وزارة بابل، جامعة مطبعة مي،العل البحث(: 2002) احمد وبدري، وجيه محجوب، [44]
 .العراق العالي، التعليم

 للنشر المسيرة دار ،6ط النفس، وعلم التربية في والتقويم القياس(: 2000)سامي ، ملحم [45]
 .عمان ، والطباعة والتوزيع

 اليد، بكرة العب لدى وتقنينه الذات لمفهوم مقياس بناء(: 2001) علوان حازم، منصور [46]
 .بغداد جامعة، الرياضية التربية كلية، دكتوراه أطروحة

 الضغوط لدراسة شامل منهج - العمل ضغوط( :  1998) احمد بن الرحمن عبد هيجان، [47]
 السعودية الرياض، ، العامة اإلدارة معهد ، إدارتها وكيفية ونتائجها مصادرها –

[48] Beuchert. A. k. & Mendoza, J. L. (1990) : Amount Carlo 
Comparison of ten items discrimination indices, Journal 
of Educational  Measurement. 

[49] Bloom, Benjamin.   S.   and Other ( 1983): Taxonomy of 
education-  nal  objectives Book l,  CanitiveDomuin, 
London: longman. 

 

 المالحق:
 لقياسا في والمتخصصين للخبراء العلمية والقاب اسماء يوضح( 1)ملحق

 الرياضي النفس وعلم والتنظيم واإلدارة والتقويم
 مكان العمل التخصص االسم الثالثي ت
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القياس والتقويم أ.د هاشم أحمد سليمان 1
 رياضةجامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم ال القياس والتقويم أ.د ثيالم يونس عالوي 2
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القياس والتقويم أ.د مكي محمود حسين 3
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القياس والتقويم أ.د. ضرغام جاسم 4
 علوم الرياضةجامعة الموصل/كلية التربية البدنية و  اإلدارة والتنظيم أ.د.إيثار عبد الكريم غزال 5
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة اإلدارة والتنظيم أ.م.د أحمد مؤيد حسين 6
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة اإلدارة والتنظيم أ.م.د ضياء زكي ابراهيم 7
 بية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل/كلية التر  اإلدارة والتنظيم أ.م.د أحمد هشام أحمد 8
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة اإلدارة والتنظيم أ.م.د أحمد حازم أحمد 9
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة اإلدارة والتنظيم أ.م.د علي حسين 10
 /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموصل الرياضي علم النفس أ.د عكله سليمان الحوري 11
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الرياضي علم النفس أ.د ناظم شاكر الوتار 12
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الرياضي علم النفس أ.د مؤيد عبدالرزاق حسو 13
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رياضيال علم النفس أ.د ثامر محمود ذنون 14
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الرياضي علم النفس أ.د رياض أحمد اسماعيل 15
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الرياضي علم النفس أ.د وليد خالد همام 16
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الرياضي علم النفس ازأ.د عدي غانم الكو  17
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الرياضي علم النفس أ.م.د خالد محمود عزيز 18
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الرياضي علم النفس م.د أحمد رعد ابراهيم 19
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  النهائية بصيغته المهنية الضغوط مقياس( 2) ملحق
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 :المعلم عزيزي
 ... طيبة تحـية
 الضغوط مقياس ناءب) بـ الموسومة الدراسة إجراء الباحثان يروم

 في البدنية التربية معلمي لدى األداء بتقييم وعالقتها المهنية
 ( الموصل مدينة

 فقرات عن الدقيقة اإلجابة منك أرجو كريمال المعلم أيها
 من العبارات يناسب ما أمام( ) عالمة بوضع وذلك المقباس
 .العلمي للبحث خدمة  آرائكم إبداء ثم ومن البدائل

 . وأمانة بصراحة العبارات عن االجابة ضرورة•
 . إجابة دون من عبارة أية ترك عدم•
 البحث غراضأل فهي التامة، بالسرية أجابتك تحظى سوف•

 .فحسب العلمي

 الفقرات ت
 موافق
 أحيانا موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

أشعر بالحساسية تجاه نقد المجتمع  1
      لمهنتي.

تكون نظرة عدد من المعلمين إلى  2
      درس حصة التربية البدنية دونية.

الت تهتم إدارة المدرسة بالعمل الجيد  3
 الذي أقوم به.

     

اشعر بتقدير من المجتمع ألني خريج  4
      التربية البدنية .

ال يقدر المعلمون في المدرسة قيمة  5
      عمل معلم التربية البدنية.

6 
استغرق وقتا طويال في مناقشة عدد من 

 أفراد المجتمع
 إلقناعهم بمهنة تدريس التربية البدنية.

     

7 
ي اضطر إلى العمل خارج أوقات عمل

في مهنة تدريس التربية البدنية 
 للتغلب على أعباء الحياة.

     

8 
ال يشجع أولياء األمور أبناءهم على 
االهتمام بدروس التربية البدنية 

 وأنشطتها المختلفة.
     

9 
يسبب خروج عدد من التالميذ عن 
     السلوك الرياضي في اثناء دروس 

 التربية البدنية لي إحباط ا.

ني الفرص الالزمة لالرتقاء تنقص 10
      بوظيفتي.

      تعرضني مسؤولياتي للتعب واإلرهاق. 11

يحتاج معلمو التربية البدنية إلى  12
 تحضير الدروس .

     

وقت العمل المخصص لألداء ال  13
      يناسب كل ما هو متوقع تنفيذه.

ال أستطيع إدارة وقتي اللتزاماتي  14
      األسرية.

أبذل قصاراي جهدي ألضمن نجاح  15
 مهنة التربية البدنية.

     

16 
يضايقني مناخ العمل في المدرسة 

      لكثرة الخالفات فيه .

تسبب لي الزيارات المفاجئة للمشرف  17
      التربوي القلق واإلحراج.

ال يستند توجيه المشرف التربوي لي  18
      إلى أسس موضوعية.

19 
سلوب المشرف التربوي ال يشجعني أ

الحالي على بذل المزيد من 
 الجهد في عملي .

     

مدير المدرسة غير مهتم بدرس التربية  20
 البدنية .

     

ضعف الدافعية لدى التالميذ لالشتراك  21
 في حصة التربية البدنية .

     

22 
يضايقني تركيز المشرف التربوي على 
غفال الجوانب  الجوانب السلبية وا 

 اإليجابية.
     

يوجد نوع من التعصب ضد معلمي  23
 التربية البدنية في مدرستي.

     

24 
أشعر بوجود تباعد بيني وبين عدد 
كبير من معلمي المواد األخرى 

 في المدرسة
     

25 
يضايقني تغيب التالميذ عن دروس 

      حصة التربية البدنية.

 أشعر بأن العالقات بيني وبين معظم 26
      المعلمين غير جيدة.

يرهقني إصرار المشرف التربوي على  27
 تطبيق المنهج  بصورة حرفية.

     

      رأيي غير مهم لدى مدير المدرسة . 28

يأخذ ضبط النظام مع التالميذ مني  29
 وقتا طويال.

     

أحرص على الحصول على اإلنجازات  30
      ما استطعت إلى ذلك سبيال.

 يمنحني مدير المدرسة قدرا كبيرا من ال 31
      السلطة والحرية للقيام بعملي.

أضبط انفعاالتي في أثناء ممارسة  32
 حصة التربية البدنية.

     

      أقبل أية مسؤوليات توكل إلي . 33
      أتحمل مسؤولية الفشل في عملي . 34
     أتعاون مع زمالئي لتحقيق خطة درس  35
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 نية.التربية البد
      اهتم بقيافتي ومظهري العام . 36

37 
أعمل على زيادة ثقافتي باالطالع على 
العلوم والمعارف التي ترتبط 

 بمهنتي.
     

38 
أحرص على تنظيم البيئة المادية 
للساحة المدرسية من تخطيط 

 وأدوات.
     

عدم صرف بدل النقل يشكل عبئا على  39
      ميزانيتي.

تسمح الساحات الرياضية بالمدرسة ال  40
      بإقامة النشاطات.

      ال يكفي راتبي حاجاتي الضرورية. 41

42 
االعتمادات المالية الالزمة للصرف 
على النشاط الرياضي غير 

 كافية.
     

اإلمكانات الرياضية في المدرسة  غير  43
 مناسبة إلعداد التالميذ .

     

الميذ على األداء ال تساعد مالبس الت 44
 الحركي في درس التربية البدنية.

     

     ال أحصل على حوافز مادية إضافية  45

 فضال عن راتبي.
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 الرومانية لمصارعي الخطف مسكة اداء تعلم في البايوميكانيكية للتحليل وفقا تصحيح تمرينات تأثير
 1 فائق فؤاد علي د.م.أ

 1الرياضة  وعلوم البدنية التربية األساسية قسم التربية كلية/ستنصريةالم جامعةال

 (
1
 aligoaad085@gmail.com)

 :البحث اهداف المستخلص:

 البايوميكانيكية للتحليل وفقا تصحيح تمرينات األخطاء تصحيح تمرينات اعداد-1

 . البحث وعينة تتالئم الرومانية لمصارعي الخطف ةمسك اداء تعلم في
 للتحليل وفقا تصحيح تمرينات األخطاء تصحيح تأثير على التعرف-2

 . البحث عينه لدى الخطف مسكة اداء تعلم في البايوميكانيكية
 :البحث فرضيات

 تعلم في في والبعدية القبلية االختبارات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد-1

 .الرومانية لمصارعي الخطف مسكة اداء
 :البحث مجاالت
 نادي من سنة( 14-12) بأعمار االشبال فئة مصارعي: البشري المجال

 .الكاظمية
 .3/10/2019 ولغاية 2019/ 21/8 من المدة :الزماني المجال

 .الرياضي الكاظمية نادي قاعة :المكاني المجال
 .الرياضي ةالكاظمي لنادي المصارعة قاعة: المكاني المجال

 نادي مصارعين من البحث عينة اختيار وتم التجريبي المنهج استخدام تم  
 .الرياضي الكاظمية
 المتبع التعليمي المنهاج صالحية أثبتت االختبارات أفرزتها التي النتائج وأسفرت

 التوصية تم وقد الدراسة، قيد مسكات تعلم في التأثير في وفاعليته البحث، في
 الكينماتيك المتغيرات تطوير في الباحث قبل من المعد التعليمية اتتمرين اعتماد

  .الرومانية لمصارعي والمهارية
 .الرومانية ةلمصارعا -الخطف  مسكة – تصحيح تمريناتالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:-1 

 في الرياضية التربية لدرس األساسية األهداف من
 األساسية المهارات وتطوير تعلم هو الحركي، المجال
 أفضل استخدام يجب ذلك ولتحقيق المقررة، لأللعاب
 كافية بدراية مصحوبا   واألساليب والطرائق الوسائل

 نتائج إلى للوصول المتعلمين وميول وحاجات لخصائص
 .أفضل

 أحد هو الذي الحركي التحليل العلوم هذه ومن
 خاللها من والتي األداء مستوى لتقويم األساسية المرتكزات

 نجاح مدى معرفة في المدرب أو المدرس مساعدة يمكننا
 تحديد إلى إضافة المطلوب، المستوى تحقيق في مناهجهم

 لرفع تصحيحها على والعمل األداء في الضعف نقاط
 أكثر يعد الحركي التحليل فان لهذا الالعبين، مستوى
 .هوالتوجي التقويم في صدقا   الموازين
 :الكينماتيكي التحليل

 وصف أي وصفها، خالل من الظاهرية الناحية يتناول" 
 أولى والوصف حدة على كل تجزئتها تمت التي األجزاء
 وأيمان حسن قاسم") الكمي القياس في التحليل خطوات
 ( .42ص ،1998 شاكر،
 إلى للوصول يعمل التجريب خالل من التحليل ان
 التغيير يصاحب عما فالكش في وصحيحة دقيقة نتائج
 يتم اذ ،باألداء تتعلق نتائج إلى للوصول الحركة في

 العوامل جميع وتحليل الحركة وصف على االستناد
 األداء تحقق التي( التشريحية الميكانيكية، البدنية،)

 التي المشاكل حل في استخدامها يضمن بشكل الحركي
 ئقالحقا هذه موازنة خالل من وتقويمه باألداء تتعلق

 اختيار المدربين على تسهل معينة بمعايير التحليلية
 الحركي باألداء رياضيهم لقيام المناسبة التمرينات
 ذلك لتحقيق خاصة تدريبية ظروف وخلق الصحيح
 على الوقوف يستطيع ال التقليدي التعلم ان اذ الهدف،
 لحظة المسكة المتعلم أداء عند تحصل التي األخطاء
 عملية في عليها التركيز اجل من كيالحر  الواجب تنفيذه
 هنا ومن  الناشئ المصارع أداء مستوى وتطوير التعلم
 بتصوير الحركي التحليل استخدام في البحث أهمية تكمن

 تحديد اجل من الحركي الواجب ءااد عند المصارع

 مسكة تعليمه عند األداء اثناء بها يقع التي األخطاء
 في التحليل من فادةستواال الرومانية بالمصارعة الخطف
 . الرومانية لمصارعي المسكات التعلم عملية
 :البحث مشكلة
 البطوالت أغلب على الباحث متابعة خالل ومن
 مادة ومدرس ومدرب سابقا مصارعا كونه المحلية

 في واضحا   ضعفا   هناك أن لحظ الكلية في المصارعة
 مسكة كونها من الرغم على الخطف لمسكة أداء مستوى

 ويعزو كثيرة، النقاط احراز المصارع يستطيع خاللها من
 استخدام الى يفتقدون المدربين إن الى السبب الباحث
 المسكات التعلم او التدريب عملية في الحركي التحليل

 لمصارع الحركي اإلنجاز تحليل ان اذ المصارعة،
 اذ المسكات التعلم لعملية الرئيسي الهيكل يكون وتقويمه
 المالئمة الـصحيحة الحركـات اختيـار على ينالمدرب يساعد

 العلميـة للحقائق نتيجة المصارع مستوى بالتقدم والمحيطة
 التكتيك بخصوص عليها ويحصلون يحتاجونهـا التـي

 التي منها المختبرة الالزمـة القياسـات إجـراء بعـد الـصحيح
 إلى النتائج صدق درجة رفع مع والوقت الجهد تختصر

 علم والتحليل.  األخطاء بتقليل الكمال من يقرب حد
 الحركـة أجـزاء دراسـة إلى ويسعى األداء في يبحث

 . أفضل تكتيك وراء سعيا دقائقها الى للوصول ومكوناتهـا
 :البحث اهداف
 تصحيح تمرينات األخطاء تصحيح تمرينات اعداد-1

 مسكة اداء تعلم في البايوميكانيكية للتحليل وفقا
 . البحث وعينة تتالئم الرومانية لمصارعي الخطف

 تمرينات األخطاء تصحيح تأثير على التعرف-2
 اداء تعلم في البايوميكانيكية للتحليل وفقا تصحيح
 . البحث عينه لدى الخطف مسكة
 :البحث فرضيات

 االختبارات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد-1
 لمصارعي الخطف مسكة اداء تعلم في والبعدية القبلية

 .الرومانية
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 :البحث مجاالت 

-12) بأعمار االشبال فئة مصارعي :البشري المجال
 . الكاظمية نادي من سنة( 14
 ولغاية 21/8/2019 من المدة :الزماني المجال
3/10/2019. 

 .الرياضي الكاظمية نادي قاعة :المكاني المجال
جراءاته البحث منهجية-2  :الميدانية وا 
 التجريبي المنهج باحثال اتبع: البحث منهج 2-1

 التصميم استخدام خالل من المشكلة طبيعة لمالئمته
 للمجموعة والبعدي القبلي االختبار) ذو التجريبي
 . (الواحدة

 البحث مجتمع يتكون: تهعينمجتمع البحث و  2-2
 والبالغ الشباب لفئة الكاظمية نادي مصارعي من

 سنة( 14-12) بأعمار مصارعين( 18) عددهم
 لمصارعة العراقي االتحاد ضمن ينوالمسجل
 مصارعين( 13) استبعاد تم وقد 2018/2019
( 2) عليهم االستطالعية الدراسة إلجراء( 5) منهم
 عينة قوام ليصبح مختلفة اوزان( 6) إصابات بسبب
 وكانت( 41) وزن مصارعين( 5) األساسية البحث
 .األصلي المجتمع من%( 27.7) نسبته

 اعتمددمة بالدراسة: االختبارات المستخ 2-3
 :االتية االختبارات الباحث

 (2) ملحق: االداء مستوى اختبار-1
 الفني االختبار بإجراء الباحث عمد فقد الفني االختبار

: وهي مختارة مسكة تطبيق وهي البحث عينة على
 المسكة ألقسام درجات الباحث أعطى وقد ،(الخطف)

 لحكاموا الخبراء على عرضت خاصة تقويم باستمارة
 االبتدائي الوضع: يأتي وكما( 1) ملحق للعبة الدوليين

 النهائي الوضع ،(درجة 4) الرئيسي القسم ،(درجة 3)
 ويعمد(. 2) الملحق في مبين هو ما وحسب ،(درجة 3)

. تطبيقها المراد للمسكة محاولتين أداء الى المصارع
 .محاولة أحسن تسجل

 
 

 :المبحوثة الكينماتيك المتغيرات 2-4
 ثقل مركز ارتفاع: )وتشمل الخطف مسكة مراحل في

 القوة الجسم، النهوض سرعة االستناد، لحظة الجسم
 (.الرمي لحظة
 نادي قاعة في البحث عينة بتصوير الباحث قام

( 200) بسرعة كاميرات( 3) استخدام تم الكاظمية
 االرض عن التصوير عدسة ارتفاع وكان ث/ص
 جهتين على ويرالتص االت وضعت وقد( متر 1.20)

 مقياس الباحث واستخدم االمام، ومن واليسار اليمين
 التصوير الة ووفق لتحليل مرجعا لكون الرسم

 يساوي بالطبيعة( متر 1) لكل كان اذ المستخدمة،
 برنامج بواسطة الحركة تقطيع تم سم،( 1.05)
(kinovia )المحددة المتغيرات الستخراج صور الى 

 في ملفات شكل على ورالص تلك وخزن البحث ضمن
 .الحاسبة داخل الملفات حافظة

 بإجراء الباحث قامالتجربة االستطالعية:  2-5
 على 14/8/2016-9/8/2019 في استطالعية تجربة
 :من للتأكد وذلك( 2) وعددهم االستطالعية العينة

 .البحث لعينة التمارين مالئمة مدى-1
 من والتأكد التصوير أثناء الكاميرة مكان ضبط-2

 الحركة لمجال شاملة تغطية يؤمن بما صالحيتها
 أن يجب التي واالرتفاعات المسافات على والتعرف
 .الرسم ومقياس التصوير آالت وفقها توضع

 الباحث تواجه قد التي والمشاكل المعوقات تالفي-3
 .االختبار تنفيذ أثناء

 إجراءات تحددت اجراءات البحث الميدانية: 2-6
 باالتي: البحث

 بتنفيذ الباحث قاماالختبارات القبلية:  2-6-1
 نفس في وانتهت 19/8/2019 بتاريخ القبلي االختبار

 عينة وعلى الكاظمية، نادي قاعة وعلى اليوم
 . االستطالعية

 (3) ملحق: الخاصة التمرينات إعداد 2-6-2
 على التمرينات تطبيق ثم التمرينات، بأعداد الباحث قام

 وحدات ثالث وبواقع أسابيع( 6) لمدة البحث عينة
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( 35) الرئيسي القسم في التعليمية الوحدة مدة تدريبية، 

 .دقيقة
 عينة وقدرات تتالءم التي تعليمية تمرينات وضع تم

 . البحث
 . الكينماتيك ومتغيرات لطبيعة التمرينات مراعاة-
 قيد للعينة العمرية المرحلة لخصائص التمرينات مراعاة-

 .الدراسة
 المحيطة الظروف مع والتكيف المرونة نصرع مراعاة-

 .البدائل من العديد وضع خالل من وذلك
 المنهج وحدات تنفيذ في التمرينات باستخدام التنوع-

 .التعليمي
 عنصر اهمام وعدم الترويحي بالجانب االهتمام-

 .الصغار المصارعين بين والمنافسة التشويق
 اتاالختبار  أجريتاالختبارات القبلية:  2-6-3

 عليها كانت التي نفسها ظروف في البحث، لعينة البعدية
 أجريت البعدية االختبارات أجريت القبلية، االختبارات
 .3/10/2019 الخميس يوم البعدية االختبارات

 نظام استخدام تمالوسائل االحصائية:  2-7
 الوسيط، االنحراف) الستخراج االحصائية الحقيبة
 (.لمئويةا النسبة ولكوكسن، الربيعي،

 :ومناقشتها النتائج وتحليل عرض-3
 :النتائج وتحليل عرض 3-1

 العاملة العضالت القدرات االختبارات نتائج يبين (1) جدول

 (0.05) خطأ مستوى عند داللة مستوى
 اختبارات نتائج بين الفروق معنوي( 1) الجدول من يبن
 إذ الدراسة قيد والبعدية القبلية ختباراتاال في الدراسة قيد

 داللة مستوى من أصغر وهي الخطأ احتمالية قيمة بلغت
 البحث، متغيرات جميع في( 0.05) خطأ مستوى عند

 االختبارات النتائج بين معنوي فروق وجود يعني وهذا
 .البعدي ولصالح والبعدية القبلية
 :النتائج مناقشة 3-2
 الدراسة قيد اختبارات تائجن وتحليل عرض خالل من  

 القبلية االختبارات بين معنوية فروق وجود لنا يتضح
 على ذلك يدلل البعدية االختبارات ولصالح والبعدية
  المتغيرات في تطور حدوث

 الوحدات تمرينات الن وذلك البحث للعينة الكينماتيك
 األطراف العضالت عمل كفاءة على عملت التعليمية
 فعضالت للمركز، قوية عضالت عم المصارع الجسم
 بالطرف السفلى الطرف ربط على تساعد القوية المركز
 في التمرين أداء القوة، تسرب منع عن فضال العلوي،
 واحد اتجاه على التمرين قصر وعدم اتجاه من أكثر
 مباشرة التحرك على القدرة ولدية مصمم فالجسم فقط،
 القوة التمرينات التدوير، وأيضا ولليمين ولليسار لألمام

 خالل من القدرات هذه تحسين على تعمل الوظيفية
 في الموجودة الرئيسية التثبيت عضالت على التركيز
 Fabio كومانا فابيو أكده ما مع هذا ويتفق. المركز

Comana  "هي علمي بسلوب المعدة تمرينات ان 
 امامي،) المستويات ومتعددة متكاملة حركات عن عبارة

 والتثبيت تسارع على تشتمل( ميوسه مستعرض،
 المركزية القوة الحركية، القدرة تحسين بهدف والتباطؤ

 والكفاءة( الجسم ومنتصف الفقري العمود بها يقصد)
 (. Fabio comana, 2014,p87") والعضلية العصبية

 بان لنا اتضح البحث، قيد االداء مستوى االختبار اما
 االختبار حةلمصل معنويا فرقا اظهر االختبار هذه

 االتجاهات تغيير على القدرة أن الباحث ويرى البعدي
 الباحث اعتمدها التي التعليمية تمرينات كفاءة من تأتى
 الهام الدور تلعب التعليمية والتي الوحدات تطبيق خالل
 من الرمي مسكة أداء في المثالي المستوى تحقيق في
 اثناء االتزان ثبات في يكمن دورها ان اذ الصدر، فوق
 الحركة نقل على قدرتها عن فضال االتجاهات تغيير
 نالحظ هنا ومن اخر، الى اتجاه من والقوة السرعة بنفس
 للعبة الخطف مسكات في المركز منطقة أهمية

 يمتلك الذي هو الجيد فالمصارع الرومانية، المصارعة

وحدة  االختبار ت
 القياس

قيمة 
ولكوكسن 
 المحسوبة

قيمة 
(Z) 

احتمال
ية 
 الخطأ

الداللــة 
 اإلحصائية

ارتفاع مركز ثقل الجسم  1
 لحظة االستناد

2.53 5.10 سم
- 

0.01
1 

 معنوي

 4.50 ثا سرعة النهوض الجسم 2
2.55
- 

0.01
2 

 معنوي

2.26 4.30 كغم القوة لحظة الرمي 3
- 

0.01
5 

 معنوي

 2.41 4.70 درجة مستوى االداء 
0.00
1 

 معنوي
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 لقدرته وذلك ورشاقة،( التوازن – القدرة) الوظيفية القوة 

 .التوازن اختالل حاالت في سكاتم أداء على
 Dave Schmitz شميت ديف يؤكد الصدد هذا وفى
 التركيز هو التعليمية التمرينات سمات أهم من"  أن إلى
 الحركي، المسار على تؤثر التي الجسم المناطق على
 فضال العلوي، بالطرف السفلى الطرف بربط تقوم حيث
 متعددة اتحرك على تشتمل التعليمية التمرينات أن عن

 على التركيز خالل من تمريناته تؤدى وان االتجاهات
 المستخدمة التدريبات أفضل من يجعلها مما واحد طرف
 ,Dave Schmitz") الالعب القدرات تحسين في

2003, p164 .) 
 في الباحث اتبعها التي البديلة الفرضيات تقبل وذلك  

 حصائياإ الدالة الفروق لظهور المبحوثة المتغيرات كافة
 التجريبية للمجموعة والبعدية القبلية االختبارات بين

 البعدية ولصالح
 الخاتمة:-4

 التالي: الباحث أستنتج
 نتائج في احصائية داللة ذات فروق ظهور-1

 الكينماتيك المتغيرات في والبعدية القبلية االختبارات
 .البعدية االختبارات ولصالح البحث لعينة

 نتائج في احصائية ةدالل ذات فروق ظهور-2
 الفني األداء مستوى في والبعدية القبلية االختبارات

 البحث لعينة الصدر فوق من الرمي الخطف لمسكة
 .البعدية االختبارات ولصالح

 المنهج تضمنها التي التعليمية تمرينات اسهمت-3
 المصارعين لدى األداء مستوى تطوير في التعليمي
 .البحث لعينة

 حث باالتي:فيما اوصى البا
 في الباحث قبل من المعد التعليمية تمرينات اعتماد-1

 لمصارعي والمهارية الكينماتيك المتغيرات تطوير
 .الرومانية

 . مختلفة عمرية فئات وعلى مشابهة دراسات إجراء-2
 لمسكات األداء مستوى تحسين على التركيز ضرورة-3

 ىلد بها المرتبطة الكينماتيك المتغيرات وفي الخطف
 .العراقيين الالعبين

 المصادر:
 :1، طالحركي التحليل في البحث طرق شاكر؛ وأيمان حسين، حسن قاسم [1]

 .(1998 والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار )عمان،

[2] Dave Schmitz (2003): Functional Training Pyramids, 
New Truer High School, Kinetic Wellness 
Department, USA. 

[3]  Fabio comana (2014): function training for sports, 
Human  

الذين الحكام الدوليين  الخبراء يوضح اسماء السادة (1الملحق )
 استعان بهم الباحث بدراسته 

 الدرجة التحكيمي االسم الثالثي ت
 حكم دولي د.معد سلمان ابراهيم 1
 حكم دولي لبيب جمال داود 2
 ليحكم دو  إبراهيم خليل جمعة 3

االستمارة المعدة لتقويم المسكة الفنية المستخدمة يوضح  (2الملحق )
 قيد البحث

            العمر:    المصارع:                                         اسم 
 المحاولة الثانية المحاولة األولى اقسام المسكة

الوضع االبتدائي 
(3)   

القسم الرئيسي 
(4)   

ي الوضع النهائ
(3)   

   مجموع

 
 لمصارعي الرومانية التعليميةنموذج من الوحدة يوضح  (3ملحق )

 اداء التمرين ت
زمن 
 المجموعات تكرار التمرين

الزمن 
بين 
 التمارين

1 

من وضع التماسك وجها لوجه، يمسك 
المهاجم عضد خصمه ليستدير 

 الى جهة اليمنى.
القسم الرئيسي: يستمر المهاجم 

س على ركبتيه بالدوران ليجل
 ماسكا ذراع خصمه بكلتا اليدين.

15 
 مرة

-2 ثا20
3 

 د1.5 1-2

2 

من وضع التماسك وجها لوجه، يمسك 
المهاجم معصم منافسه االيمن 
باليد اليسرى ثم يرفعها ليمرر 
راسه تحتها مع ثني الركبتين 

مطوقا راس منافسه باليد االخرى 
 من االعلى.

15 
 ثا20 مرة

2-
 د2 2-3 3

3 
لجسم بشكل مستقيم بوضع مد ا

الطوافة أسفل الالعب رمي الكرة 
 الطبية من فوق الراس.

20-
25 
 مرة

 د2-3 1-2 4 ثا30

4 
التركيز على سحب رجل المنافس إلى 
 األعلى لفقدان اتزان المنافس.

25 
 د2-3 3-2 5 ثا50 مرة

5 

من وضع التماسك وجها لوجه، يخطو 
المهاجم الى االمام ليصبح تحت 

مركز ثقل خصمه ثم  خط سقوط
يقوس في ظهره الى الخلف 

 استعدادا لرفعه.

5 
 مرات

 د2-3 1-2 2 ثا40
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 نينوى مدينة مركز داخل البدنية التربية معلمي اداء مستوى بتقييم المهنية الضغوط عالقة 

 2 الحمداني القادر عبد فاضل سعد د.أ        1 باهر طارق احمد
  1نينوى  تربية مديرية

2الموصل  جامعة/ االساسية التربية كلية
 

 (
1
 99a8888@gmail.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلى البحث هدف المستخلص:
 مركز في لبدنيةا التربية لمعلمي االداء وتقييم المهنية الضغوط بين العالقة على التعرف-1

 .   الموصل مدينة
 البناء عينة من البحث عينة وتكونت االرتباطي، باألسلوب الوصفي المنهج الباحثان استخدم

 الموصل مدينة داخل البدنية لتربية معلما( 60) التطبيق وعينة معلما،( 180)
 عالجةم وفي صدقه، من والتحقق المهنية للضغوط مقياس بناء تم البحث اهداف لتحقيق
 المئوية والنسبة المعياري واالنحراف الحسابي الوسط استخدام تم إحصائيا البيانات

 كوسائل البسيط، االرتباط ومعامل االلتواء ومعامـــــــل والوسيط والمنوال الفرضي والمتوســـــــط
 . احصائية
 :يأتي ما الباحثان واستنتج

 التربية لدرس العملي االداء وتقييم المهنية الضغوط بين عكسية معنوية عالقة هناك-
  .البدنية

 .البدنية التربية معلمي – اداء مستوى - المهنية الضغوطالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:-1
 المهن بتنوع االنسان لها يتعرض التي الضغوط تتنوع
 بشكل التعليم مهنة تبرز المهن هذه ومن يزاولها، التي
 معلمي لها يتعرض التي والضغوط الرياضية والتربية عام

 .خاص بشكل الرياضية التربية
 الجوانب احدى تدريس وعمليات البدنية التربية وتمثل
 هذا في سيما وال التعليمية  التربوية العملية  في الهامة
 البدني للجانب باريةاعت قيم فيه وضعت الذي العصر
 عديدة ايجابية تأثيرات من النشاط لذلك لما والحركي

 على( 1986 الكردي،) يؤكد السياق هذا وفي الفرد على
 البدنية التربية معلم به يقوم الذي االساسي الدور اهمية
 خالل فمن المهني اعداده ضوء في التعليمية العملية في
 البدنية التربية برامج تنفيذ في المتمثل الدور هذا

 الشامل التطور في فعاال تأثيرا يؤثر فانه المختلفة،
 والفعالية التأثير هذا يتحقق وال التالميذ، لشخصية المتزن

 العقبات كافة ازيلت اذا آال البدنية التربية لمعلم اإليجابية
 التي المرجوة االهداف تحقيق تمنع التي والصعوبات

 تعاظم ومع ،(54 ،1986 الكردي،) اليها يسعى
 يكون بأن مطالب كونه البدنية التربية معلم مسؤوليات

 والتدريب، التدريس عمليات خالل من العطاء على قادرا
 التي الضغوطات والصعوبات المشاكل وتعاظمت تزايدت
 لعملية االهداف تحقيق  دون تحول بدورها والتي يواجهها
 .التدريس

 على رفالتع عملية الى ينظر السياق هذا وفي 
 الطريقة انها على والضغوطات والصعوبات المشكالت
 هذه حجم تشخيص خاللها من يتم التي الصحيحة
 والمقترحات الحلول وضع محاولة وبالتالي المشكالت
 الى التعليمية العملية دفع في تسهم التي المناسبة
 على الوقوف ان 1990 العينين ابو ويرى االفضل،
 مهنة في بالمعلم تتعلق التي والصعوبات المشكالت
 هذه وصيغة ومفهوم مضمون فهم على يساعدنا التدريس

 االداء جو وتحسين الحلول وضع اجل من المشكالت
 والقلق االحباط اسباب على التعرف من والبد الدراسي
 عمله ظروف الى بعضها يعود والتي المعلم يصيب الذي

 (88 ،1990 العينين، ابو)

 من(  17 ،1992 الزغبي،) يهال اشار ما ايضا وهذا 
  يجابيه وما المهنية الضغوطات لتلك  المعلم خضوع ان
 خالل ادائه على كبير بشكل تؤثر وصعوبات مشاكل من

 على مباشر بشكل تؤثر قد وكذلك يعطيها التي الدروس
 . للتالميذ ومعلومات خبرات من يقدمه ما

 تلك عالقة معرفة في الحالي البحث اهمية وتكمن
 السيطرة ضوء في للمعلم االداء بتقييم المهنية غوطالض
 معوقا عامال تكون ان يمكن التي المتغيرات جميع على

 .الرياضية التربية مدرس لمهنة النجاح لمتطلبات
 :البحث مشكلة

 االداء على سلبا تؤثر المهنية الضغوط ان شك من ما
 تساءل امام انفسنا نجد المنطلق هذا ومن عام، بشكل
 بين العالقة طبيعة حول الرياضية التربية درسم يخص
 مشكلة تتركز وبالتالي المهني، وأداءه الضغوط هذه

 تالزم هناك هل األتية، التساؤل على اإلجابة في البحث
 التربية لمعلمي االداء وتقييم المهنية الضغوط بين

 .البدنية؟
  البحث أهداف

  مهنيةال الضغوط بين االرتباطية العالقة على التعرف-
 مدينة مركز في البدنية التربية لمعلمي االداء وتقييم
 .      نينوى
 :البحث فرض

 الضغوط بين عكسية معنوية ارتباطية عالقة وجود-
 .البدنية التربية لمعلمي والتقييم المهنية
  :البحث مجاالت
 مدينة مركز في البدنية  التربية معلمي :البشري المجال
 .نينوى
 لغاية 15/10/2019 من للفترة :ألزماني المجال

4/3/2020 . 
 مدينة مركز في نينوى تربية مدارس: المكاني المجال
 .نينوى
 :المصطلحات تحديد 2-6
 المثيرات من مجموعة"  بأنها :الضغوط 2-6-1

 عنها ينتج والتي األفراد عمـل بيئـة في تتواجد التي
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 سلوك في تظهر التي األفعـــــــــال ردود من مجموعة
 أو والجســــــمانية، النفســــــــية حالتهم أو العمـل، في األفراد
 عملهم بيئة مع األفراد تفاعل نتيجة ألعمالهم أدائهم في
 (                                        335 ،2004 الباقي، عبد)" الضغوط تحوى التـي
 والمهام باألنشطة الفرد قيام"  األداء: االداء 2-6-2
 .(86 ،2001 مزهودة،) عمله منها يتكون التي مختلفةال

 والهدف المهمة إنجاز من الفرد يمكن نشاط"  األداء
 العادية القيود على ذلك يتوقف و بنجاح، له المخصص
 وعلي، نعامة") المتاحة للموارد  المعقول لالستخدام
2011، 136 ) 

 يتـم عملية"  األداء تقييـم االداء: تقييم 1-6-3
 وعادل، منصف بشكل العاملين جهود تقدير بهابموج
 باالستناد وذلك وينتجون يعملون ما بقدر مكافأتهم لتجري
 بها أدائهم مقارنة أساسها على تتـم ومعدالت عناصر إلى

 منير،)" يعملونه الذي العمل في كفاءتهم مستوى لتحديد
2010، 338).  

 ه الميدانية:اجراءاتمنهجية البحث و  -2
 الوصفي المنهج استخدام تم: البحث منهج 2-1

 . الحالية للدراسة لمالئمته االرتباطي باألسلوب
 البحث مجتمع اشتمل: وعينته البحث مجتمع 2-2

 مركز في الرياضة وعلوم البدنية التربية معلمي على
 تكونت فيما معلم،( 296) عددهم والبالغ الموصل مدينة
 وعلوم البدنية التربية معلمي من معلما( 60) من العينة

 أي عشوائية، بطريقة اختيرت نينوى محافظة في الرياضة
 .الكلي البحث مجتمع من%( 20) نسبته ما
 تم فقد: والبيانات المعلومات جمع وسائل 2-3

 : استخدام
 قبل من بناءه تم والذي المهنية: الضغوط مقياس-

 لضغوطات مقياس بناء) الماجستير رسالة في الباحثان
 التربية معلمي أداء بتقييم وعالقتها مدرسيةال اإلدارة

 ( .نينوى مدينة في الرياضية
 التربية لمعلمي المهنية الضغوط مقياس وصف

 (النهائية الصيغة) وتصحيحه الرياضية

 مركز في البدنية التربية لمعلمي المهنية الضغوط مقياس
 واستقر الدراسة هذه في بناؤه تم والذي نينوى، مدينة

 فقرة( 9) منها فقرة( 45) النهائية يغتهبص المقياس
 ،35 ،33 ،32 ،30 ،15 ،4) الفقرات وهي ايجابية
 ،2 ،1) الفقرات وهي سلبية فقرة( 36)و( 38 ،37 ،36
3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 

17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 
27، 28، 29، 31، 34، 39، 40، 41، 42، 43، 
 مقياس ضوء في المقياس تصحيح ويتم ،(45 ،44

 للبديل درجات( 5) منح يتم حيث التدرج، خماسي
( 3)و ،( موافق) للبديل درجات( 4)و ،( بشدة موافق)

 غير) للبديل درجة( 2)و ،(أحيانا) للبديل درجات
 هذا ،(بشدة موافق غير) للبديل درجة( 1)و ،(موافق
 للفقرات لنسبةبا وبالعكس االيجابية للفقرات بالنسبة
( 225 -45) بين المقياس درجات تنحصر إذ السلبية،
 تضمنت التي المقياس تعليمات الباحثان واعد درجة،
 في الدقة على المستجيب وحث فقراته، عن االجابة كيفية

 فقرة أي ترك عدم المستجيبين من طلب كما االجابة،
 فقرة على اجابتين هناك تكون ال ان ويجب اجابة دون
 خمسة من يتكون النهائية بصيغته والمقياس دة،واح

 :وهي أساسية، محاور
 بالمهنة واالقتناع االجتماعية بالمكانة المتعلق المحور-

 .البدنية التربية معلم
 .وظروفه العمل بعبء المتعلق المحور-
 المدرسية، اإلدارة) مع المعلم بعالقات المتعلق المحور-

 (.التالميذ المعلمين، المشرفين،
 التربية لمعلم الشخصية بالسمات المتعلق المحور-

 .البدنية
 وللمقياس والمالية، المادية باإلمكانات المتعلق المحور-

 األسس عن فضال الباحثان، اجرها بناء خطوات
 ( .  54 ،2020 الحيالي،) وثبات صدق من العلمية

 بمراجعة الباحثان قام :االداء تقييم استمارة 2-4
 من المعلمين اداء لتقييم الخاصة راجعوالم االدبيات
 نينوى تربية مديرية في المعتمدة استمارات مراجعة  خالل
 الطلبة تقييم استمارة وكذلك الرياضي النشاط في
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 وكذلك الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية في المطبقين
 التربية كلية في الرياضة وعلوم البدنية التربية قسم

 التقييم استمارة بعرض الباحثان مقا ذلك بعد األساسية
 عرضها وثم السابقة االستمارات وفق الخبراء السادة على
 والتقويم القياس في وخبراء التدريس طرائق خبراء على
. الصالحية مدى لمعرفة( 1)بالملحق  اسمائهم الواردة
 البدنية التربية درس لتقييم المالئمة الفقرات تحديد وبعد
 النهائية بصيغتها التقييم استمارة رتاستق الرياضة وعلوم
 تم وبذلك( 8) الملحق في موضح كما فقرة( 20) على
 ايجاد تم فيما االستمارة، لهذه المحتوى صدق ايجاد
 . االعادة بطريقة الثبات

 إجراء بعد :للمقياس النهائي التطبيق 2-5
 إجراء تم البحث، أداة إلعداد المطلوبة المستلزمات

( 60) من مكونة عينة على البحث ألداة النهائي التطبيق
 نينوى تربية الى ينتمون الموصل مدينة مركز من معلما
 .البحث مجتمع من%( 20) نسبة تمثل وهي
 بالبحث الخاص المقياس المستجيب إعطاء خالل ومن

 مع عليه، اإلجابة بطريقة الخاصة التعليمات وتوضيح
 وبما الفقرات كل على اإلجابة ضرورة على التأكيد
 وسرية صدق عن فضال   المستجيب، مع يتناسب
نها اإلجابة، . فقط العلمي البحث ألغراض ستستخدم وا 

( 23/12/2019) من النهائي التطبيق مدة امتدت وقد
 إجابات على الحصول وتم( 13/1/2020) ولغاية

 .احصائيا البيانات معالجة وتم معلما( 60)
 العمل فريق مع انالباحث قام االداء تقييم  يخص فيما أما

 التربية لحصة دروس( 10) بتصوير (2)ملحق  المساعد
 التقييم استمارة طريق عن الدروس لتقييم وذلك البدنية
د  مدى من للتأكد( 5) ملحق في الباحثان قبل من الُمع 

 اجراء تم االستمارة، فقرات وموضوعية صالحية
 على فيديوي عشوائي درس عرض خالل من لالستمارة
  .(3) التدريس طرائق في الخبراء من ةمجموع

، الحسابي الوسط): اإلحصائية الوسائل 2-6
 االرتباط معامل، المئوية النسبة، المعياري االنحراف
 المقاييس لفقرات الداخلي االتساق إليجاد لبيرسون البسيط

 عولجت .الثبات وايجاد متغيرين بين العالقة قوة وتحديد
 (SPSS) اإلحصائي النظام مباستخدا إحصائيا   البيانات

 :ومناقشتها النتائجوتحليل  عرض-3
 بين االرتباطية والعالقة االحصائي الوصفيبين  (1) الجدول

 البدنية التربية لمعلمي االداء وتقييم المهنية الضغوط

 ±ع ´س المتغيرات
معامل 
االرتباط 
 البسيط

 المعنوية

الضغوط 
 المهنية

152,38 16,29 
**0.715- 0.000 

 6،24 62،13 تقييم االداء

 الضغوط لمتغيري االحصائي الوصف( 1) الجدول يبين
 يتضمن كما البدنية، التربية لمعلمي األداء وتقييم المهنية
 قيمة بلغ إذ المتغيرين، بين االرتباطية العالقة الجدول
 مراجعة وعند ،(0.715-) البسيط االرتباط معامل
 الن وذلك معنوي رتباطاال ان لنا يتبين المعنوية مستوى
 نوع إن تبين فيما ،(0.05) من اصغر المعنوية قيمة

 الضغوط زادت كلما انه يعني وهذا عكسية، العالقة
 مستوى قل البدنية، التربية معلم كاهل على المهنية
 .اداءه
 تؤثر التي الضغوط ان الى ذلك الباحثان ويعلل

 فباختال تختلف المعلم اداء نحو سلبية باتجاهات
 خالل من الضغوط بهذه المعلم تأثر ومدى مضمونها
 الواجبات تنوع ومدى المعلم به يقوم الذي العمل طبيعة

 تكون والتي الضغوط وتنوع العمل اهمية ومدى المطلوبة
 الباحثان يتفق وبهذا االداء على للتأثير اساسيا مصدرا

 عالقة هناك ان من(  2002 حجازي،) اليه اشار ما مع
 وهذه والتعليمي الوظيفي واالداء المهنة ضغوط بين

 مهنة ومن آلخر شخص من شدتها في تختلف الضغوط
 واختالف الضغوط تلك مصادر الختالف وذلك ألخرى
 نظرا آلخر شخص من الضغوط تلك الى االستجابة نسبة

 تجاه افعالهم وردود بينهم فيما الفردية الفروق الختالف
 وكذلك( 423 ،2002 حجازي،) الضاغطة المواقف
 (2004، العميان) من كل ومنها الدراسات بعض اشارت

 ,pinto)و( 1993، السمادوني)و( 2000، المشعان)و
 ،(2008 عسيري،) ،(2001 البليهد،)و( 2005

(bao&fuK, 2006)، (2001 والمتوكل، الخولي). 
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 للمهن االداء على الضغوط تأثير اختالف ان من
 يواجهها التي لضغوطا نوع باختالف تختلف التعليمية
 . الدراسي يومه خالل المعلم
 واالختالف التأثير هذا مدى ان من الباحثان يتفق كما
 المعلم لها يتعرض التي والصعوبات المشكالت حدة ألثر
 أشار ما مع ويضعفه ادائه مستوى انخفاض يسبب والذي
 اختالف ان من( 2016، وابتهال بكر،) واكده اليه

 على وقدرته البدنية التربية لممع تقبل مدى مستوى
 في تتباين والمعوقات والصعوبات المشكالت مع التعايش
 وضوح ومدى البدنية التربية درس خالل ادائه مستوى
 (.134 ،2016 ابتهال، بكر،) المعوقات تلك تأثير
 الخاتمة:-4
 :التالية االستنتاجات الى الباحثان توصل ولقد
 الضغوط بين عكسيةال العالقة البحث نتائج اظهرت-

 . البدنية التربية لدرس العملي االداء وتقييم المهنية
 فيما يوصي الباحثان بالتالي:

 على المؤثرة المختلفة والضغوط الصعوبات تذليل-1
 في الدرس تطبيق اجل من البدنية التربية معلمي
 .صورة اكمل

 وانشطة بأعمال البدنية التربية معلمي تكليف عدم-2
 المطلوب الوجه على بها القيام على رتهمقد عن تزيد
 يتوجب كما واحد، وقت في بمهام مطالبتهم أو

 فيما تعارضها وعدم لهم الواردة التعليمات توضيح
 يستجد ما بكل وتزويدهم تنفيذ، آليات من تتضمنه

 . المهني بعملهم مختصة وأنظمة لوائح من
 ظل في( الواقعية) التحقيق الممكنة االهداف وضع-3

 والتوازن العمل بيئة في المتوفرة والظروف المكاناتا
 .انجازه على والمقدرة مطلوب هو ما بين الالزم
  المصادر:

 مدرسي تواجه التي المهنية المشكالت(: 1990) أحمد محمود العينين، أبو [1]
 منشورة غير ماجستير رسالة الثانوية، المدارس في الرياضية التربية

 . حلوان جامعة  القاهرة، في للبنين الرياضية التربية كلية ،

 معلمو يواجهها التي المهنية الصعوبات (:1992) الحليم عبد الزغبي، [2]
 رسالة االردن، في االساسي التعليم لمرحلة الرياضية التربية ومعلمات
 .االردن عمان، االردنية، الجامعة منشورة، غير ماجستير

 مدارس مديرات لدى لالعم ضغوط مسببات(: 2001) صالح منى البليهد، [3]
 كلية منشورة، غير ماجستير رسالة الرياض، مدينة في العام التعليم

 .السعودية سعود، الملك جامعة التربية،

 معلمي لدى الوظيفي األداء(: 2016) الخوالدة وابتهال ذنيبان بكر [4]
 في الرياضية التربية معلمي على تطبيقية دراسة البدنية، التربيــــــــة

، (االنسانية العلوم) النجاح لألبحاث جامعة مجلة لكرك،ا محافظة
 .11العدد 30 المجلد

 بمحافظة المعلمين لدى العمل ضغوط ادارة(: 2002)طاهر جمال حجازي، [5]
 . القاهرة ،17 العدد ، والبحوث الدراسات مجلة ، الشرقية

 لمعلم المهنيـــــة الضغوط(: 2001) علي محمد والمتوكل أمين الخولي، [6]
 المؤتمر ،"التعليمية القاهرة شرق منطقة في الرياضيــــــة بيـــــةالتر

 . حلوان جامعـــــة ،2مجلد والعولمة، الرياضـــة الدولي، العلمي

 ومعلمات معلمي لدى النفسية الضغوط(: 1993) ابراهيم شوقية السمادوني، [7]
 غير ماجستير رسالة الذات، بتقدير وعالقتها ـةالخاص التربيـــــة

 .الزقازيق جامعة نشورة،م

 ،"المنظمات في الفعال الســـــــلوك(: 2004) الدين صـــــالح الباقي، عبد [8]
 اإلسكندرية والتوزيع، والنشر للطبــــع الجامعيـة الـدار

 لــدى العمل عن والرضا النفسية الضغوط(: 2008) عبدهللا محمد عسيري، [9]
 رسالة السعودية، العربية المملكة في البدنية التربيــــــــــة معلمي

 الرياضية، البدنيـــة التربيـــــة كلية حــــــلوان، جامعـــــة دكتوراه،
 .  القاهرة

، األعمال منظمات في التنظيمي السلوك (:2004) سلمان محمود، العميان [11]
 .  عمان، للنشر  وائل دار، 2ط

 في ـــةالرياضـ لواقع تحليلية دراسة(: 1986) درويش  عصمت الكردي، [11]
 أطروحة لها مقترح برنامج وضع باألردن الثانويــــة المرحلــــة

 جامعـــــة الرياضيــــــة، التربيــــة مكتبة منشــــورة، غير دكتوراه
 . القاهرة حلوان

 وتقييـــــم،  مفهوم والفعالية الكفاءة بين األداء(: 2001) المليك عبد مزهودة، [12]
 .الجزائر بسكرة، خيضر محمد جامعة ة،اإلنساني العلــــــوم مجلة

 في المدرسين لدى المهنية الضغوط مصادر(: 2000) محمد عويد المشعان، [13]
 باالضطرابات وعالقتـــــها الكويت بدولـــــــة المتوسطة المرحلة
 الكويت، جامعــــــــة االجتماعيـــــة، العلوم مجله الجسميـــــة، النفسية
 . 28 المجلد

 .الجامعية المطبوعات ديوان ،البشرية الموارد تسيير(: 2010) ينور منير، [14]

 وعالقتها المهنيــــــة الضغوط(: 2011) جميل أنور وعلي، سليم نعامة، [15]
 سلسلة الدراسات، و للبحوث تشرين جامعة مجلة الوظيفــــي، باألداء
 .اإلنسانية والعلوم اآلداب

[16] Bao, Qi . Fu,Fan. "Teachers Stress And Mental 
Health In Middle 

[17] School" . Chinese Mental Health Journal, (2006(. 

[18] Pinto,  A. lima &  A. Dasilva.  " Stress Sources,  
Burnout and Coping among Portuguese  
Teachers "  Revista  de  psicologia.  (2005). 

 المالحق:
 في والمتخصصين للخبراء العلمية والقاب اسماء يوضح( 1) ملحق

 وطرائق التدريس والتقويم القياس
 مكان العمل التخصص االسم الثالثي ت
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة طرائق تدريس أ.د طالل نجم عبداهلل 1
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة طرائق تدريس أ.د اياد محمد شيت 2
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة طرائق تدريس وعد اهلل عليأ.د وليد  3
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة طرائق تدريس أ.د قصي حازم محمد 4
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القياس والتقويم أ.د ثيالم يونس عالوي 5
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القياس والتقويم شكر صالحأ.د. محمود  6
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القياس والتقويم أ.د مكي محمود حسين 7
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القياس والتقويم أ.م.د. أحمد مؤيد حسين 8
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القياس والتقويم . عمر سمير ذنونأ.م.د 9
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة القياس والتقويم أ.م.د. أحمد هشام أحمد 10
 رياضةجامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم ال القياس والتقويم أ.م.د. ضياء زكي ابراهيم 11

 
 فريق العمل المساعد اسماء يوضح( 2) ملحق

 مكان العمل التخصص االسم الثالثي ت
 االساسيةجامعة الموصل/كلية التربية  )مصور( طالب ماجستير محمد يونس 1
 االساسيةجامعة الموصل/كلية التربية  )مصور( طالب ماجستير محمد زهير 2
 االساسيةلموصل/كلية التربية جامعة ا )مصور( طالب ماجستير محمد زكي 3
 االساسيةجامعة الموصل/كلية التربية  )مصور( طالب ماجستير قصي فهمي 4
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لالساتذة الذين عرض  العلمية والقاب اسماء يوضح( 3) ملحق
 التدريس طرائق في فيديوي عشوائي درسعليهم 

 مكان العمل التخصص االسم الثالثي ت
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة رائق تدريسط االستاذ الدكتور طالل نجم 1
 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة طرائق تدريس حازم قصي الدكتور االستاذ 2

 نشوان الدكتور المساعد االستاذ 3
 الصفار

 جامعة الموصل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة طرائق تدريس

 
  النهائية بصيغته المهنية الضغوط مقياس( 4) ملحق

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 :المعلم عزيزي
 ...طيبة  تحـية
 مقياس بناء) بـ الموسومة الدراسة إجراء الباحثان يروم

 معلمي لدى األداء بتقييم وعالقتها المهنية الضغوط
 ( الموصل مدينة في البدنية التربية

 عن الدقيقة جابةاإل منك أرجو الكريم المعلم أيها
 يناسب ما أمام( ) عالمة بوضع وذلك المقباس فقرات

 للبحث خدمة  آرائكم إبداء ثم ومن البدائل من العبارات
 العلمي.

 . وأمانة بصراحة العبارات عن االجابة ضرورة•
 . إجابة دون من عبارة أية ترك عدم•
 ألغراض فهي التامة، بالسرية أجابتك تحظى سوف•

 .فحسب ميالعل البحث
 
 
 

 :  الثالثي االسم
 (    )  :رقم
 : المدرسة اسم

 :  الخدمة سنوات
 :العمر
  :الماجستير طالب
  2020/:  /  والتاريخ  التوقيع

 الحيالي أسمير باهر طارق أحمد
 األساسية التربية كلية/الموصل جامعة

 
 
 

 موافق الفقرات ت
 بشدة

أحيا موافق
 نا

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

شعر بالحساسية تجاه نقد أ 1
 المجتمع لمهنتي.

     

2 
تكون نظرة عدد من المعلمين 
إلى درس حصة التربية 

 البدنية دونية.
     

الت تهتم إدارة المدرسة بالعمل  3
 الجيد الذي أقوم به.

     

اشعر بتقدير من المجتمع ألني  4
      خريج التربية البدنية .

5 
درسة ال يقدر المعلمون في الم

قيمة عمل معلم التربية 
 البدنية.

     

6 

استغرق وقتا طويال في مناقشة 
 عدد من أفراد المجتمع

إلقناعهم بمهنة تدريس التربية 
 البدنية.

     

7 

اضطر إلى العمل خارج أوقات 
عملي في مهنة تدريس 
التربية البدنية للتغلب 

 على أعباء الحياة.

     

8 

بناءهم ال يشجع أولياء األمور أ
على االهتمام بدروس 
التربية البدنية وأنشطتها 

 المختلفة.

     

9 

يسبب خروج عدد من التالميذ 
عن السلوك الرياضي في 
اثناء دروس التربية البدنية 

 لي إحباط ا.

     

تنقصني الفرص الالزمة  10
      لالرتقاء بوظيفتي.

تعرضني مسؤولياتي للتعب  11
 واإلرهاق.

     

12 
تاج معلمو التربية البدنية يح

      إلى تحضير الدروس .

13 
وقت العمل المخصص لألداء 
ال يناسب كل ما هو 

 متوقع تنفيذه.
     

ال أستطيع إدارة وقتي  14
      اللتزاماتي األسرية.

15 
أبذل قصاراي جهدي ألضمن 
نجاح مهنة التربية 

 البدنية.
     

16 
يضايقني مناخ العمل في 

ة لكثرة الخالفات المدرس
 فيه .

     

17 
تسبب لي الزيارات المفاجئة 
للمشرف التربوي القلق 

 واإلحراج.
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18 
ال يستند توجيه المشرف 
التربوي لي إلى أسس 

 موضوعية.
     

19 

ال يشجعني أسلوب المشرف 
التربوي الحالي على بذل 
المزيد من الجهد في 

 عملي .

     

هتم بدرس مدير المدرسة غير م 20
 التربية البدنية .

     

21 
ضعف الدافعية لدى التالميذ 
لالشتراك في حصة 

 التربية البدنية .
     

22 

يضايقني تركيز المشرف 
التربوي على الجوانب 
غفال الجوانب  السلبية وا 

 اإليجابية.

     

23 
يوجد نوع من التعصب ضد 
معلمي التربية البدنية في 

 مدرستي.
     

24 

ر بوجود تباعد بيني وبين أشع
عدد كبير من معلمي 
المواد األخرى في 

 المدرسة

     

25 
يضايقني تغيب التالميذ عن 
دروس حصة التربية 

 البدنية.
     

26 
أشعر بأن العالقات بيني وبين 
معظم المعلمين غير 

 جيدة.
     

27 
يرهقني إصرار المشرف التربوي 
على تطبيق المنهج  

 بصورة حرفية.
     

رأيي غير مهم لدى مدير  28
 المدرسة .

     

29 
يأخذ ضبط النظام مع التالميذ 

      مني وقتا طويال.

30 
أحرص على الحصول على 
اإلنجازات ما استطعت 

 إلى ذلك سبيال.
     

31 
ال يمنحني مدير المدرسة قدرا 
كبيرا من السلطة والحرية 

 للقيام بعملي.
     

32 
في أثناء  أضبط انفعاالتي

ممارسة حصة التربية 
 البدنية.

     

      أقبل أية مسؤوليات توكل إلي . 33

أتحمل مسؤولية الفشل في  34
 عملي .

     

35 
أتعاون مع زمالئي لتحقيق 
خطة درس التربية 

 البدنية.
     

      اهتم بقيافتي ومظهري العام . 36

37 

أعمل على زيادة ثقافتي 
علوم باالطالع على ال

والمعارف التي ترتبط 
 بمهنتي.

     

38 
أحرص على تنظيم البيئة 
المادية للساحة المدرسية 

 من تخطيط وأدوات.
     

39 
عدم صرف بدل النقل يشكل 

      عبئا على ميزانيتي.

40 
ال تسمح الساحات الرياضية 
بالمدرسة بإقامة 

 النشاطات.
     

ال يكفي راتبي حاجاتي  41
      الضرورية.

42 
االعتمادات المالية الالزمة 
للصرف على النشاط 

 الرياضي غير كافية.
     

43 
اإلمكانات الرياضية في 
المدرسة  غير مناسبة 

 إلعداد التالميذ .
     

44 
ال تساعد مالبس التالميذ على 
األداء الحركي في درس 

 التربية البدنية.
     

ال أحصل على حوافز مادية  45
 فضال عن راتبي.إضافية 
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 البدنية التربية معلم تقييم يوضح استمارة (5) ملحق
 )      ( الدرس:          المدرسة اسم   
 2020/   /:   التاريخ     :     الثالثي المعلم اسم   
 المقيم الخبير   

.                                    .................العام................ التقدير اللفظي
 التقدير العددي )  (      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرجة الفقرات ت

 البدء بتنفيذ دوات الرياضية قبليهيئ التجهيزات واأل 1
 .الدرس

 

  الى الساحة. التالميذخروج المعلم ضبط  2
  هداف الدرس في بدايته.أيقدم االرشادات ويوضح  3

مهارات مع م ءالتيستخدم أنواع االحماء الذي ي 4
  حماء.الدرس ومراعاة مدة اال

إليعازات الصحيحة للتمارين البدنية ااستخدامه  5
  .بصوت واضح

حسب التدرج واساليب بينوع من التمارين البدنية  6
 عرضها.

 

7 
تشكيالت التشكيالت الخاصة بأنشطة الدرس )ضبط 

مجاميع و النشاط التعليمي و التمارين البدنية 
 (اللعب

 

  .اء وقوع الخطأأثنلتمارين البدنية في ا أخطاءإصالح  8

ينفذ النشاط التعليمي من شرح وعرض للمهارات  9
  المتعلمة.

  يستخدم أنواع النماذج والوسائل التعليمية المختلفة. 10
  يشرف على تنفيذ النشاط التطبيقي. 11

بما يتالءم مع المهارات التغذية الراجعة  يستخدم انواع 12
  المتعلمة.

  اتها المناسبة.يستخدم الصافرة في اوق 13

االنتهاء من النشاط  دالتهدئة بعتمارين  ينفذ أنواع 14
 .التطبيقي

 

  ينفذ تحية االنصراف بصورة جيدة. 15

بما يحقق داخل الصف فاعلة شخصيته أن تكون  16
  التالميذ معه. تفاعل

 فييمتاز بالحيوية والنشاط والحركة الصحيحة  17
  الدرس.

عاليا  وقادرا  على تصحيح االخطاء ان يكون متزنا انف 18
 حال وقوعها.

 

ستخدم اساليب الضبط اتمكن من ادارة الصف و ي 19
  الذاتي.

  االهتمام بقيافته الرياضية ومظهره العام. 20
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ية واقصى قيمة للقدرة بين اختباري السير دراسة مقارنة في قيم بعض المتغيرات الوظيف
( باستخدام مقاومات اضافية Margaria( واختبار صعود الدرج لـ )Treadmillالتحرك )

 وبدونها
 2، عبد الخالق محمد خضير المشهداني 1ا.د محمد توفيق عثمان آل حسين آغا 

 1جامعة الموصل/كلية التربية األساسية 
 2ألساسية جامعة الموصل/كلية التربية ا

(2 ta338855@gmail.com) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ي الى محاولة التعرف على الفروق بين اختباري )السير يهدف البحث الحال المستخلص:

(، في قيم بعض المتغيرات Margaria( واختبار صعود الدرج لـ )Treadmillالتحرك )

الوظيفية واقصى قيمة للقدرة. وكذلك التعرف على الفروق بين استخدام مقاومات اضافية 

قيم بعض المتغيرات الوظيفية  ( ، فيTreadmillوبدون استخدامها الختبار السير التحرك )

( Treadmillواقصى قيمة للقدرة. والتعرف على الفروق بين اختباري السير التحرك )

( عند استخدام مقاومات اضافية، في قيم بعض Margariaواختبار صعود الدرج لـ )

بيعة المتغيرات الوظيفية واقصى قيمة للقدرة، واستخدم الباحثان المنهج  الوصفي لمالئمته لط

( العبي ساحة ومضمار يمثلون نادي الموصل للموسم 5البحث، وقد شملت عينة البحث على )

(، تم اخذ القياسات الجسمية لالعبي وتم تحديد الكتلة العضلية 2020-2019الرياضي  )

 Body Compositionللرجلين من خالل استخدام تقنية المقاومة الحيوية باستخدام جهاز )

Analyzer السعة الحيوية )(، وتم( :اخذ القياسات الوظيفية والتي شملت ما يأتيVC ،)

(، وتم قياس نبض RR(، وعدد مرات التنفس )TV(، وحجم النفس )VEوالتهوية الرئوية )

(. لغرض تحقيق اهداف تم استخدام Pals-Oximeter) ( بواسطة جهازHRالقلب )

(، وأهم ما Margariaرج لـ )( واختبار صعود الدTreadmillاختباري السير التحرك )

توصل اليه الباحثان من استنتاجات ما يأتي : كانت قيمة القدرة القصوى الناتجة عن اختبار 

( ، وعند استخدام Margaria( أقل من اختبار صعود الدرج لـ )Treadmillالسير التحرك )

القصوى ايضا ( كانت قيمة القدرة Treadmillمقاومات اضافية في اختبار السير التحرك )

 (.Margariaأقل من اختبار صعود الدرج لـ )

مقاومات –اختبار صعود الدرج-(Treadmillاختباري السير التحرك ) الكلمات المفتاحية:

 .اضافية



 

  The International Sports Science Journal, Volume 2, Issue 9, December 2020                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 2, issue 9, December  2020 
 ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 54 
 

 المقدمة:-1
تعد االختبارات الفسيولوجية واحدة من اهم مقومات تحقيق 
االنجازات الرياضية لالعبين باختالف فئاتهم العمرية، إذ انها 
تكشف عن امكانياتهم البدنية، وتحدد نقاط القوة والضعف لديهم، 

أن المختصين في المجال الفسيولوجي والتدريب  ولهذا نالحظ
الرياضي يعتمدون على العديد من تلك االختبارات وفقا للغرض 
المعدة ألجله، فيمكن استخدامها لغرض الوقوف على الجاهزية 
الفسيولوجية والبدنية ألجهزة جسم الرياضي، والبعض االخر 

المستويات يستخدم خالل الرسم التدريبي لمراقبة تحسين وتطوير 
الوظيفية والبدنية للرياضيين، وبذلك فأن االختبارات والقياس 
بشكل عام، واالختبارات الفسيولوجية بشكل خاص باتت تلعب 
الدور البارز في تطوير المستويات واالمكانيات لجسم الرياضي، 
اذا ما تم استخدامها بشكل يمكنه الكشف عن حقيقة ما وصلت 

ية من تطور يؤهله لتحمل األعباء البدنية إليه أجهزة الجسم الداخل
يحتاج الجميع حيث ، والفسيولوجية الناتجة عن التدريب والمنافسة

الى تحسين قدراتهم الالهوائية دون استثناء الن نظام الطاقة 
الالهوائية يدعم كل من بدأ النشاط البدني واالنشطة المكثفة 

ضية وخاصة القصيرة، وأن التطور الحاصل في األلعاب الريا
فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية التي تحتاج الى استخدام شدة 
قصوى ولفترة زمنية قصيرة معتمدا  على أنظمة الطاقة الالهوائية 
ادى ذلك الى قيامنا باستخدام اختبارات تؤدي الى التعرف على 
التغيرات التي تطرأ على الالعبين في تلك االختبارات )الشريط 

أن معرفة  "ر الدرج لمارجريا( للقدرة الالهوائية الدوار، اختبا
، وسيكون كون مفيدة من حيث التدريبست… مخرجات الطاقة 

 " ذلك امرا  بالغ األهمية في التحكم في نتائج البرامج التدريبية
(Shalfawi et al, 2011, 3088). 

أن استخدام القدرة الالهوائية في تلك االختبارات تساعدنا في 
ى قدرة الالعبين على االداء وفق العمل الالهوائي معرفة مد

ومدى قيامهم بالعمل حتى التعب اي استنفاذ انظمة الطاقة 
الالهوائية حيث من خالل االطالع على الدراسات السابقة 
نالحظ ان هناك اختالفات في قيم هذه االختبارات ومن تلك 

سيولوجي ( بعنوان: التحليل الف2015الدراسات دراسة )عبد اهلل، 
(  في القدرة والسعة الالهوائية واهم Wingateالختبار وينجات )

المتغيرات الوظيفية خالل االختبار وبعده للرياضيين، ودراسة 
( بعنوان: تأثير تنمية التحمل الالهوائي على 2004)علي، 

بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والمستوى الرقمي لمتسابقي 
( بعنوان: 2001سة )عمر ومتعب، متر جري، و درا 1500

اختبار بابل لقياس القدرة العضلية الالهوائية لعضالت الرجلين، 
( بعنوان: William et at, 2012ودراسة ويليام واخرون )

دراسة مقارنة بين التدريب باألوزان والمقاومات وبين التدريب 
(، ودراسة سانتوس وجانيير Kettlebellباستخدام كيتيلبيل )

(Santos & Janeira, 2011 بعنوان: اثر التدريب باستخدام )
المقاومات للطرف السفلي والعلوي على القدرة العضلية لدى 

 ناشئي كرة السلة .
ومن هنا تكمن اهمية البحث في محاولة التعرف على مدى 
االختالف في القدرة القصوى الالهوائية بين اختباري السير 

(، Margariaود الدرج لـ )( واختبار صعTreadmillالتحرك )
وهل هناك امكانية لمعالجة هذه االختالفات من خالل اوزان او 
مقاومات اضافية .. والعمل على تقارب الفوارق بين ناتج القدرة 
لهذين االختبارين ... وذلك لغرض التوصية بعمل نسبة مقترحة 
 للزيادة لغرض توحيد قيم القدرة الالهوائية ويتم ذلك بداللة بعض

 التغيرات الوظيفية .
ومن هذا المنطلق ولقلة البحوث والدراسات التي تناولت استخدام 
المقاومات االضافية وادخالها في االختبارات البدنية وتوظيفها 
لمعرفة التغيرات التي تحدث في القدرة المنتجة، قام الباحث 
باستخدام مقاومة إضافية في تلك االختبارات للقدرة الالهوائية، 

قياس أقصى قدرة الهوائية بدالله بعض المتغيرات الفسيولوجية و 
لغرض معرفة القدرة الالهوائية القصوى لكل اختبار ومن ثم 

 توحيدها في تلك االختبارات .
 مشكلة البحث:

تعد القدرة الالهوائية من القدرات المهمة ال غلب الفعاليات 
الى  الرياضية، وغالبا ما تحتاج هذه الصفة لغرض قياسها

اختبارات بدنية خاصة بالقدرة الالهوائية، حيث هناك العديد من 
هذه االختبارات التي تعمل على قياس هذه الصفة ومن هذه 

، واختبار الدرج Treadmillاالختبارات )السير المتحرك 
لمارجريا( ولكن هناك تباين بين قيم هذه االختبارات بالنسبة 
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البحث بتطبيق تلك للشخص الواحد، وعليه تتحدد مشكلة 
االختبارات على العينة لمعرفة مقدار االختالف بين هذين 
االختبارين، ومن ثم يتم اضافة مقاومة اضافية نسبة لكتل اجزاء 
الجسم ومعرفة أي نسبة من النسب تتساوى بها قيم القدرة 
الالهوائية، وبداللة بعض المتغيرات الوظيفية، وهذا سيساعد 

على تطبيق أي اختبار من االختبارين إليجاد الباحثين والمدربين 
 القدرة الالهوائية .
 أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي الى محاولة التعرف على ما يأتي:
التعرف على الفروق بين اختباري السير المتحرك -1

(Treadmill( واختبار صعود الدرج لـ )Margaria في قيم ،)
 للقدرة.بعض المتغيرات الوظيفية واقصى قيمة 

التعرف على الفروق بين استخدام مقاومات اضافية وبدون -2
(، في قيم Treadmillاستخدامها الختبار السير المتحرك )

 بعض المتغيرات الوظيفية واقصى قيمة للقدرة..
التعرف على الفروق بين اختباري السير المتحرك -3

(Treadmill( واختبار صعود الدرج لـ )Margaria عند )
ام مقاومات اضافية، في قيم بعض المتغيرات الوظيفية استخد

 واقصى قيمة للقدرة.
 فروض البحث:

 :افترض الباحث ما يأتي
( Treadmillتوافر فروق بين اختباري السير المتحرك )-1

(، في قيم بعض Margariaواختبار صعود الدرج لـ )
 المتغيرات الوظيفية واقصى قيمة للقدرة.

خدام مقاومات اضافية وبدون استخدامها توافر فروق بين است-2
(، في قيم بعض Treadmillالختبار السير المتحرك )

 المتغيرات الوظيفية واقصى قيمة للقدرة.
( Treadmillتوافر فروق بين اختباري السير المتحرك )-3

( عند استخدام مقاومات Margariaواختبار صعود الدرج لـ )
ظيفية واقصى قيمة اضافية، في قيم بعض المتغيرات الو 

 للقدرة.
 
 

 مجاالت البحث:
: عينة من العبي الساحة والمضمار لنادي المجال البشري

 الموصل . 
 .25/8/2020ولغاية  28/7/2020للمدة من المجال ألزماني: 

مختبر الفسلجة والقاعة الداخلية لأللعاب المجال المكاني: 
ة الرياضية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلي

 التربية األساسية/جامعة الموصل.
 تعريف المصطلحات: 

وهي أقصى شغل يمكن انجازه في أقصر زمن ممكن،  :القدرة-
الزمن الذي أنجز ويمكن حسابها من خالل معرفة الشغل و 

 (. 271، 2009)الهزاع،  فيه ذلك الشغل
بأنها الكمية االجمالية welter) إذ عرفها ): القدرة الالهوائية-

الطاقة التي يمكن الحصول عليها من انظمة انتاج  إلنتاج
الطاقة )النظام الفوسفاجيني، ونظام حامض الالكتيك( 
وخالل فترة زمنية معينة عند العمل بوتيرة قصوى او شبة 

 (.Walter, et al, 2011, 53القصوى )
تعرف بأنها:  (VC-Vital Capacity) السعة الحيوية:-

فير تابع ألقصى شهيق "حجم هواء الزفير بعد أقصى ز 
 (28، 2002ممكن" )حسين، 

وهو عدد مرات التنفس في الدقيقة ( (RRمعدل التنفس: -
-12الواحدة، ويبلغ معدل التنفس في الدقيقة لدى االنسان )

 (229، 2018( مرة/دقيقة تقريبا  )عبداهلل و كوركيس، 20
 منهجية البحث واالجراءات الميدانية:-2
دم الباحث المنهج الوصفي استخ منهج البحث: 2-1

 لمالءمته لطبيعة البحث .
( 5شملت عينة البحث على ) :مجتمع البحث وعينته 2-2

للموسم الرياضي يمثلون نادي الموصل  العبي ساحة ومضمار
( يبين معلومات عن عينة 1(، والجدول )2019-2020)

 البحث .
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 يبين المعالم اإلحصائية لعينة البحث (1الجدول )

يلة الوس
 االحصائية

 العمر
 )سنة(

 الطول
 )سم(

 الوزن
 )كغم(

مؤشر 
كتلة 
 الجسم

 المساحة
 السطحية

 2م

X- 20.604 170.000 61.720 21.338 1.715 
SD 1.643 7.746 5.772 1.009 0.120 
CV 7.975 4.556 9.351 4.727 6.999 

يتبين من الجدول السابق تجانس المجاميع في المتغيرات 
%( مما 30كانت قيم معامل االختالف أقل من )المذكورة، إذ 

، 1999)التكريتي والعبيدي،  يدل على تجانس كل مجموعة
161). 
تم األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:  2-3

 استخدام االجهزة واالدوات المدرجة ادناه:
 Medical Scaleجهاز قياس الطول والوزن نوع -1

Detector  .أمريكي المنشأ 
 Body Compositionتحليل مكونات الجسم )جهاز -2

Analyzer موديل )BC –418 MA من شركة ،
(TANITA . ) 

لقياس المتغيرات التنفسية ايطالي  Spiro lab IIIجهاز -3
 .المنشأ 

 TMX425كهربائي نوع ) Treadmillجهاز السير المتحرك -4
Trackmaster 2004. امريكي المنشأ .) 

( ثانية 1/100يدوية تقيس ألقرب )ساعة إيقاف الكترونية -5
 .2يابانية الصنع عدد

 .( (Pals-Oximeterمتحسس للنبض نوع -6
محرار رقمي لقياس درجة حرارة المحيط والرطوبة النسبية -7

 ( صيني المنشأ.Delta trakللمحيط نوع )
استخدم الباحث االختبارات وسائل جمع البيانات:  2-4

تم  ت والتي شملت ما يأتي:والقياسات ووسائل لجمع البيانا
استخدام القياسات واالختبارات واستبيان اراء الخبراء بوصفها 

 وسائل لجمع البيانات.
 القياسات الجسمية: 2-4-1
تم : Height()سم(: Hطول الجسم ) 2-4-1-1

قياس أطوال أفراد عينة البحث باستخدام جهاز )قياس الطول 
، اذ يقف المختبر (Medical Scale Detectorوالوزن( نوع )

على قاعدة الجهاز حافي القدمين، ويقوم الشخص القائم بعملية 
القياس بأنزال مسطرة معدنية صغيرة على رأس المختبر من 
القائم المعدني والرقم الذي يقف عنده المؤشر يمثل طول المختبر 

 بالسنتيمتر. 
تم : Mass( )كغم(: Wكتلة الجسم ) 2-4-1-2

ة البحث باستخدام جهاز )قياس الطول قياس كتل افراد عين
(، بعد انتظار Medical Scale Detectorوالوزن( نوع )

تصفير الجهاز، يقف المختبر على قاعدة الجهاز حافي القدمين، 
وهو يرتدي السروال الرياضي فقط وتتم القراءة بعد ان يثبت 
 العداد االلكتروني على رقم يمثل كتلة المختبر بالكيلوغرام ألقرب

 ( غم.100)
 )(BMI)حساب مؤشر كتلة الجسم:  2-4-1-3

Body mass Index :) تم حساب مؤشر كتلة الجسم من
 خالل المعادلة اآلتية :

 Katch et) 2)الطول( م÷ مؤشر كتلة الجسم = )الوزن( كغم 
al., 2011,554) 

(: 2()مBSAحساب المساحة السطحية للجسم ) 2-4-1-4
راد البحث تم حساب المساحة بعد تحديد الطول والوزن ألف

 السطحية للجسم من خالل المعادلة اآلتية:
الوزن ×)0.725المساحة السطحية للجسم = )الطول بالمتر( 

 (Katch et al., 2011,554(. )0.202×)0.425بالكغم(
وقد تم مراعاة  قياس المكونات الجسمية: 2-4-1-5

 النقاط التالية قبل التحليل:
 ساعة قبل التحليل . 12عدم التدريب لمدة -
 ساعات. 6عدم تناول أي سوائل أو طعام قبل التحليل لمدة -
 –خلع المالبس )ماعدا الداخلية( وأي مادة معدنية )ساعة-

 . خاتم(
( دقائق، ألن الجلوس يغير من 5الوقوف قبل التحليل بـ )-

 توزيع الماء بالجسم .
 عمل التحليل في نفس الظروف والميعاد .-
 درجة .  25الى 20في درجة حرارة من  التحليل-

تم قياس المتغيرات عن وقد تمت خطوات القياس وفق ما يأتي: 
 Body Compositionطريق جهاز تحليل مكونات الجسم )
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Analyzer إذ يتم أوال ادخال البيانات على الحاسوب وهي )
)الطول، الجنس، العمر، وزن المالبس( بعدها يصعد المختبر 

يتم قراءة الوزن مطروح منه المالبس( وعندها على الجهاز )
( على شاشة الجهاز بعدها يمسك المختبر 000تظهر إشارة )

 المقابض ليبدأ الجهاز بالقراءة بصورة آلية.
وقد شملت القياسات المتغيرات اآلتية لمكونات الجسم وأجزائه 

 وهي:
 . Fat Mass (kg) Fat Mكتلة النسيج الدهني للجسم كغم-
 Fat-Free Mass (kg) الخالية من الشحوم )كغم( الكتلة-

FFM . 
 (%) Percent Muscle Massنسبة الكتلة العضلية )%( -

PMM. 
 .Body mass Index BMIمؤشر كتلة الجسم-
تتم  قياس المتغيرات التنفسية )الوظيفية(: 2-4-2

عملية قياس الوظائف الرئوية بواسطة جهاز السبيروميتر نوع 
(Spiro lab III يتم ادخال البيانات العامة للمختبر في هذا  ،)

الجهاز قبل بدأ العمل والتي تشمل: )الجنس، العمر )يوم، شهر، 
 سنة(، والطول بالسنتيمتر، والكتلة بالكيلوغرام(.

( لغرض Nose Clipيهيئ المختبر بوضع ماسكة االنف )
اغالق المجرى التنفسي لألنف وجعل عملية التنفس مقتصرة 

م فقط، يتم وضع قصبة صغيرة الملحقة بالجهاز على الف
(Mouth peas ويتم االطباق عليها بالشفتين لمنع خروج )

الهواء من حوافها في اثناء اداء االختبار، ويتم التنفس بصورة 
 طبيعية مع المحافظة على عدم فتح األنف في اثناء التنفس . 

الجهاز  يبدا المختبر بالتنفس الطبيعي وفي هذه الفترة يقوم
بتحديد قيم )عدد مرات التنفس وحجم النفس والتهوية الرئوية(، 
وعند صدور اشارة صوتية من الجهاز يعني اكتمال قياسات 
التهوية الرئوية، يقوم الالعب بأخذ اقصى شهيق ويعقبها اقصى 
زفير لقياس متغيرات السعة الحيوية مع مالحظة عدم خروج 

 . الهواء من حوافي القصبة الصغيرة
 وتم اخذ القياسات االتية:

 .( )مرة/دقيقة(RR) (Respiratory rateعدد مرات التنفس )-
 .( )لتر(TV) (Tidal Volumeحجم النفس )-

 .( )لتر/دقيقة(VE) (Minute Ventilationالتهوية الرئوية )-
( VC) (Expiratory Vital Capacityالسعة الحيوية )-

 .)لتر(
 ستخدم:االختبار البدني الم 2-4-3
 ,Adams)اختبار جهاز السير المتحرك:  2-4-3-1

 (297-296 ،271 2009(، )الهزاع، 130-133 ,2002
)الهزاع، اختبار صعود الدرج لمارجريا:  2-4-3-2

2009 ،297-299) 
قام الباحث يوم الثالثاء بتاريخ التجربة االستطالعية:  2-5
( الساعة التاسعة صباحا بأجراء تجربة 21/7/2020)

استطالعية كان الهدف منها التعرف على مدى مالءمة االختبار 
ألفراد عينة البحث من ناحية القدرة على تنفيذ االختبار، 
والصعوبات التي يعانيها المختبر والقائمين على االختبار في 
أثناء تنفيذ االختبار، وقد وجد أن االختبار يتناسب مع مستوى 

أفراد العينة جميعهم لالختبار العينة والتي تضمن للباحث إكمال 
 قيد الدراسة بنجاح، فضال عن النقاط المدرجة أدناه:

اداء االختبار في ميدان  اعطاء صورة واضحة عن كيفية-1
 العمل.

االختبار ومدى إمكانية  التأكد من مالءمة أوقات إجراء-2
 .تنفيذهما

لتنفيذ ووضع التعرف على األخطاء والمعوقات المتعلقة با-3
 .لول المناسبة لهاالح

( على خطوات تسلسل 1تدريب فريق العمل ملحق )-4
االختبار، وطريقة تسجيل البيانات في االستمارة الخاصة في 

 االختبار.
 التعرف على الزمن التقريبي الذي يستغرقه أداء االختبار .-5

وبالنسبة لفريق العمل المساعد كان الهدف من هذه التجربة ما 
 يأتي:

 من التسلسل المنطقي لقياسات البحث  واالختبار . التأكد -1
اطالع فريق العمل  المساعد على اجراءات التجربة الرئيسة -2

ها وكذلك على تسلسل آلية وعلى نوع الواجبات المكلفين ب
 العمل.
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اطالع فريق العمل المساعد على طريقة تسجيل االختبار، -3
األخطاء واالستمارات الخاصة باالختبار لتالفي حدوث 

 والتداخل في العمل.
التعرف على كفاية فريق العمل المساعد ومدى تفهمه -4

 لالختبار.
التعرف على المعوقات التي قد تصادف تداخل االختبار، -5

 والقياسات . 
التأكد من مالءمة اوقات اجراء االختبار، ومدى امكانية -6

 تنفيذهما .
بالتنفيذ، ومحاولة التعرف على األخطاء والمعوقات المتعلقة -7

 وضع الحلول لها قبل البدء بتطبيق االختبار.
لغرض التحقق من اهداف التجربة النهائية )الرئيسة(:  2-6

البحث قام الباحث بإجراء التجربة الرئيسة للبحث في يوم 
( وعلى مجموعة البحث. 22/7/2020االربعاء والمصادف )

 وقد شملت التجربة على ما يأتي:
تم اخذ قياسات اآلتية:  ئة للتجربة النهائية:التهي 2-6-1

)الطول، الوزن( وذلك لغرض ادخال بينات العينة على الحاسوب 
(، وتم اخذ مكونات الجسم باستخدام Spirolab IIIببرنامج )

 Body Compositionجهاز تحليل مكونات الجسم )
Analyzer) ( باستخدام جهازTANITA). 

 ة قبل التحليل:وقد تم مراعاة النقاط التالي
 .ساعة قبل التحليل 12لتدريب لمدة عدم ا-
 ساعات. 6عدم تناول أي سوائل أو طعام قبل التحليل لمدة -
 –ة( وأي مادة معدنية )ساعةخلع المالبس )ماعدا الداخلي-

 .خاتم(
( دقائق، ألن الجلوس يغير من 5الوقوف قبل التحليل بـ )-

 توزيع الماء بالجسم .
 ي نفس الظروف والميعاد .عمل التحليل ف-
 درجة .  25الى 20التحليل في درجة حرارة من -
االجراءات الميدانية وتنفيذ التجربة النهائية  2-6-2

وفي اليوم األول من التجربة الرئيسة والذي )بدون مقاومة(: 
( الساعة التاسعة صباحا، 28/7/2020تم يوم الثالثاء بتاريخ )

المتحرك للقدرة الالهوائية، وقد  وقد تضمن اداء اختبار السير
 شملت على اإلجراءات األتية:

تم البدء بالتجربة في الساعة التاسعة صباحا  بحضور فريق 
العمل المساعد والعينة، وقد تضمنت اداء اختبار القدرة 
الالهوائية باستخدام جهاز السير المتحرك )التردميل(، وقد شملت 

 على اإلجراءات األتية:
وقع التجربة بكل المستلزمات الالزمة والمطلوبة تهيئة م-1

 إلجراء التجربة .
الطول( للمرة الثانية، للتأكد -تم اخذ القياسات القبلية )الوزن-2

من عدم التغير في القياسات وذلك لغرض ادخال بيانات 
 (.Spiro lab IIIالعينة على الحاسوب ببرنامج )

ية: قياس معدل نبضات تم أخذ القياسات الوظيفية القبلية اآلت-3
(، وقياس (Pals-Oximeterبواسطة جهاز HR القلب 

 ( .Spiro lab IIIالمتغيرات التنفسية باستخدام جهاز )
( دقيقة، إذ تم 15قامت العينة بأداء عملية االحماء لمدة )-4

مراعاة ان تكون عملية االحماء بالتعاقب وموحدة من حيث 
يث تقسيماتها الزمنية، تسلسل محتواها من التمارين، ومن ح

وبعد االنتهاء من عملية االحماء ُأعطيت فترة راحة مقدارها 
( دقائق، بعدها بدأت المباشرة باالختبار على ان 3-5)

يحافظ افراد العينة على إحمائهم واستعدادهم للبدء لحين 
 وصول دورهم في االختبار. 

عملية اداء القيام بأداء االختبار على السير المتحرك والبدء ب-5
 االختبار .

وبعد اداء االختبار مباشرة تم اخذ القياسات الوظيفية البعدية -6
 نفسها التي تم اخذها في اختبارات اليوم االول.

 20تم إجراء االختبار في درجة حرارة محيط تراوحت بين )-7
ان مستوى الرطوبة النسبية ( درجة مئوية، وك25الى 

التجربة الرئيسة والذي تم وفي اليوم الثاني من ، %(26)
( الساعة التاسعة 29/7/2020يوم االربعاء بتاريخ )

صباحا، وقد تضمن اداء اختبار صعود الدرج لـ 
(Margaria لقياس القدرة الالهوائية، وقد شملت على )

 اإلجراءات األتية: 
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تهيئة موقع التجربة بكل المستلزمات الالزمة والمطلوبة -1
 إلجراء التجربة .

 لقيام بعملية االحماء المماثلة لأليام السابقة .ا-2
 قام المختبر بتنفيذ االختبار صعود الدرج.-3
وبعد اداء االختبار مباشرة تم اخذ القياسات الوظيفية البعدية -4

 نفسها التي تم اخذها في االيام السابقة .
 20تم إجراء االختبار في درجة حرارة محيط تراوحت بين )-5

مئوية، وكان مستوى الرطوبة النسبية  ( درجة25الى 
(26.)% 

 الية احتساب المقاومات االضافية:
تم اداء االختبار القبلي الختبارات البحث وتم حساب القدرة -1

 القصوى لتلك االختبارات.
ظهر ان اختبار االختبار )الدرج( هو أعلى قدرة بين -2

 االختبارين. 
ى لكل اختبار من تم حسب نسبة الزيادة في القدرة القصو -3

 خالل المعادلة نسبة التغير اآلتية:
 100×القبلي(/البعدي–)البعدي

تم افتراض البعدي هو االختبار االعلى قيمة والقبلي االختبار  إذ
 االقل قيمة 

قيمة القدرة القصوى الختبار –)قيمة القدرة القصوى الختبار الدرج
  .100×درجالسير المتحرك(/ قيمة القدرة القصوى الختبار ال

تم اخذ الوزن الخالي من الدهون في الرجلين اليمنى -4
واليسرى، وجمع القيمتين واعتبارهما معيارا للمقاومة المضافة 

اذا تم اخذ بقية اجزاء  ألنهالختبار )السير المتحرك(... وذلك 
الجسم او من اجزاء اخرى مثل الجذع فان قيمة المقاومة 

  يستطيع الالعب من ادائها.المضافة ستكون كبيرة نسبيا وال
تم تحديد مقدار الزيادة الالزمة بالمقاومة االضافية على -5

اساس اعطاء وزان اضافي من خالل إضافة نسبة الزيادة 
)من المعادلة السابقة والتي تمثل نسبة الفرق( من وزن 

 الرجلين اليمنى واليسرى.. من خالل معادلة اآلتية:
وزن الجزء )وزن الرجل اليمنى =  مقدار المقاومة المضافة
 واليسرى( * نسبة الفرق 

تم جمع مقدار المقاومة المضافة )للرجلين اليمنى واليسرى( -6
مع وزن الجسم الحتساب الوزن الجديد الذي على اساسه 
 ،سيتم تحديد المقاومات االضافية الختبار السير المتحرك

 (.2) الجدول
مات االضافية بالنسبة الختبارات القدرة ( يبين الية احتساب المقاو 2الجدول )

 الالهوائية

 
االجراءات الميدانية وتنفيذ التجربة النهائية  2-6-4

بعد اجراء االختبارين للقدرة الالهوائية )بالمقاومة االضافية(: 
تبين ان اعلى قدرة الهوائية حصلت عليها العينة كان في اختبار 

تلك النتائج تم تثبيت  مارجريا )صعود الدرج( وبناء على ضوء
االختبار اعاله، واستخدام مقاومات اضافية على االختبار االقل 
قدرة الهوائية وهو )اختبار جهاز السير المتحرك(، وكان الهدف 
من هذا االجراء هو تساوي القدرة الالهوائية لالختبارين وحسب 

 بيانات كل مختبر.
ثاء بتاريخ إذ ُأجريت التجربة الرئيسة الثالثة يوم الثال

( التاسعة صباحا، وقد تضمن اداء اختبار جهاز 25/8/2020)
السير المتحرك )التردميل( لقياس القدرة الالهوائية، وتم ادخال 
مقاومة اضافية حسب بيانات كل فرد من افراد العينة من خالل 

كم/ساعة(، وقد تم 12زيادة سرعة الجري عن السرعة المحددة )
وتسلسل االجراءات في التجربة النهائية  مراعاة النقاط جميعها

 األولى .
عولجت البيانات إحصائيا  المعالجات اإلحصائية: 2-7

باستخدام الحاسوب االلكتروني، واستخدام البرامج اإلحصائية 
(، وتم استخدام الوسائل اإلحصائية Spss, Excelنوعي )

ف، اآلتية: )الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل االختال
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اختبار )ت( لعينتين مرتبطتين، اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، 
 النسبة المئوية(.

 عرض النتائج ومناقشتها: -3
عرض نتائج الفرق في قيم المتغيرات الوظيفية  3-1

واقصى قيمة للقدرة بين اختباري السير التحرك 
(Treadmill واختبار صعود الدرج لـ )
(Margaria بدون استخدام مقاو ) مة اضافية

 ومناقشها:
( في قيم المتغيرات الوظيفية واقصى قيمة للقدرة بين اختباري 3الجدول )

( Margaria( واختبار صعود الدرج لـ )Treadmillالسير التحرك )
 بدون استخدام مقاومة اضافية

 المتغيرات
 االختبار وحدة القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعنوية tقيمة  المعياري

VC 
 لتر()

Treadmill 4.924 1.274 
-.137 0.894 

Margaria 5.018 0.848 
TV 
 )لتر(

Treadmill 2.644 0.379 
5.112 0.001* 

Margaria 1.324 0.435 
VE 

 )لتر/دقيقة(
Treadmill 133.390 20.243 

5.665 0.001* 
Margaria 43.942 28.926 

RR 
 )نفس/دقيقة(

Treadmill 50.828 8.031 
2.307 0.050* 

Margaria 33.224 15.058 
HR 

 )ضربة/د(
Treadmill 163.000 10.464 

4.779 0.001* 
Margaria 126.400 13.557 

Power 
 )واط(

Treadmill 437.002 40.866 
-9.563 0.001* 

Margaria 844.443 86.063 
 (0.05) ≥* معنوي عند مستوى االحتمالية 

 تبين ما يأتي:( ي3من خالل الجدول )
توافر فروق ذات داللة معنية في قيم المتغيرات الوظيفية اآلتية: 

(TV VE, RR, HR, Power, ( بين اختباري )السير التحرك
(Treadmill( واختبار صعود الدرج لـ )Margaria بدون )

( tاستخدام مقاومة اضافية، إذ كانت القيمة المعنوية لـ )
 (.0.05حتمالية )( وهي أقل من مستوى اال0.001)

( بين VCعدم توافر فروق ذات داللة معنية في قيم المتغير )
( واختبار صعود الدرج لـ Treadmillاختباري )السير التحرك )

(Margaria بدون استخدام مقاومة اضافية، إذ كانت القيمة )
( وهي أعلى من مستوى االحتمالية t( )0.894المعنوية لـ )

(0.05.) 

( Treadmillاختباري السير التحرك )ر الفروق بين بالنسبة لتواف
 ,TV VEفي متغيرات )( Margariaواختبار صعود الدرج لـ )

RR, HR, )( السير التحرك( ولصالح اختبارTreadmill ،)
يعزو الباحثان سبب هذه الزيادة الى طبيعة الجهد الملقى على 

لغرض الجسم والذي ادى الى زيادة في المتطلبات الفسيولوجية 
تأدية الجهد البدني بصورة صحيحة، اذ على الرغم من ان قيمة 
القدرة في اختبار الدرج اعلى من اختبار السير المتحرك اال ان 
جهد السير المتحرك كان أعلى من جهد الدرج بسبب ان زمن 
االختبار كان اكبر وبهذا فان الجسم سيحتاج الى تهوية كبيرة 

ا  يتفق مع ما ذهب الية )الهزاع، وهذلتلبية متطلبات العمل .. 
" من المعروف ان معدل ضربات القلب يرتفع اثناء  (2009

ممارسة النشاط البدني ويعتمد مقدار االرتفاع على شدة الجهد 
البدني المبذول وعلى نوعية النشاط الممارس، إذ كلما زاد شدة 
الجهد البدني المبذول، ادى ذلك الى ارتفاع معدل ضربات القلب 

 ,Wasserman, et al(،  كما يشير 378، 2009)الهزاع، 
( إلى "أن الزيادة في حجم التهوية الرئوية مع ارتفاع شدة (1999

الجهد البدني يؤدي الى زيادة معدل التنفس وزيادة حجم التنفس 
)حجم الشهيق(، غير ان معدل التنفس يزداد  بصوره اشد عند 

 ,.Wasserman et alتجاوز مستوى العتبة الالهوائية. )
1999, 326) 

القدرة القصوى والذي كان لصالح اختبار أما بالنسبة لمتغير 
الدرج، فيعزى الباحثان سبب هذه نتيجة أنه على الرغم من 
اشتراك مجاميع عضلية كبيرة )عضالت الفخذين والساقين( في 

والحال نفسه بالنسبة الختبار الدرج،  -اختبار السير المتحرك 
على المقاومة )وزن الجسم(، فيعزو الباحثان سبب  في التغلب

والذي ذلك الى الوقت القصير المستغرق في اداء اختبار الدرج 
أدى الى حصول الالعب على اقصى ( الثانية، 0.734بلغ )

وهذا يتفق مع ما ذهب الية  قدرة الهوائية في اختبار الدرج.
ض كلما قلت فترة االنقبا ( انه "Meckel,2005ميكيل )

 " العضلي زاد مقدار القوة التي يمكن إخراجها من العضلة
(Meckel, 2005, 12). 
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عرض نتائج الفرق في قيم المتغيرات الوظيفية  3-2
واقصى قيمة للقدرة بين قياسات استخدام 
مقاومة اضافية وبدونها الختبار السير التحرك 

(Treadmillومناقشها ): 
تغيرات الوظيفية واقصى قيمة للقدرة بين ( يبين الفرق في قيم الم4الجدول )

قياسات استخدام مقاومة اضافية وبدونها بعد اداء اختبار السير 
 (Treadmillالتحرك )

 المتغيرات
 وحدة القياس

الوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المعنوية tقيمة 

VC )لتر( 
 1.274 4.924 بدون مقاومة

-0.076 0.943 
 1.039 4.98 بمقاومة

TV )لتر( 
 0.379 2.644 بدون مقاومة

0.616 0.571 
 0.395 2.504 بمقاومة

VE 
 )لتر/دقيقة(

 20.243 133.39 بدون مقاومة
3.783 0.019* 

 14.986 113.8 بمقاومة
RR 

 )نفس/دقيقة(
 8.031 50.828 بدون مقاومة

1.177 0.304 
 5.978 45.872 بمقاومة

HR 
 )ضربة/د(

 10.464 163 ومةبدون مقا
2.049 0.11 

 15.076 149.4 بمقاومة
Power 
 )واط(

 40.866 437.002 بدون مقاومة
-14.529 0.001* 

 35.221 510.229 بمقاومة
 (0.05) ≥فرق معنوي عند مستوى االحتمالية 

( يتبين ما يأتي: توافر فروق ذات دالله 4من خالل الجدول )
 VEاومة وبمقاومة لمتغير البحث )معنوية بين القياسين بدون مق

Power,( بعد أداء اختبار السير التحرك )Treadmill لقياس )
 ،0.019)(t)ئية، إذ كانت القيمة المعنوية لـالقدرة الالهوا

 (.0.05( وهي أقل من مستوى االحتمالية )0.001
عدم توافر فروق ذات دالله معنوية بين القياسين بدون مقاومة 

( بعد أداء ,VC TV, RR, HRيرات البحث )وبمقاومة  لمتغ
ئية، إذ ( لقياس القدرة الالهواTreadmillاختبار السير التحرك )
( 0.943 ،0.571 ،0.304 ،0.11)(t)كانت القيمة المعنوية لـ

 ( .0.05على التوالي وهي أعلى من مستوى احتمالية )
( تبين ان هناك زيادة في قيم )القدرة 4أن نتائج الجداول )

( قصوة( للجهد الالهوائي المنجز في االختبار )الشريط الدوارال
باستخدام مقاومة إضافية لمجموعة البحث،  ،للقدرة الالهوائية

يعزي الباحث سبب الفروق في هذه القيم، إلى طبيعة جهد 
االختبار الذي فرَض على الالعبين مستويات من الضغوط على 

بسبب الظروف المحيطة  األجهزة الوظيفية ومنها الجهاز التنفسي
في  كذلك زيادة السرعةبعملية التقلص واالنقباض العضلي و 

كم/ساعة( نسبة الى وزن 12االختبار عن السرعة المحددة )
(، 2%( الملحق )13.5الرجلين )اليمنى واليسرى( وبنسبة زيادة )

ادى الى خفض الزمن الكلي لالختبار وزيادة القدرة القصوى في 
تيجة استخدام مقاومة اضافية، ويعزى هذا الى أثناء األداء، ن

طبيعة استخدام تلك المقاومات المضافة على وزن الجسم ادت 
الى ايقاع حمل على كاهل الجهاز العضلي مما ادى الى سرعة 

( الى ان ثبـات مستوى 1999ظهور التعب، إذ يشير )القط 
 الحمـل التدريبي يـؤدي الى ضعف تأثيره بصفة مستمرة بينمـا
يـؤدي تغير مستـوى أي مـكون من مـكونات الـحمل الى اثارة 
الـجهاز العصبي المركزي بشكـل اقوى ومن ثم فأن مقدار الشد 

 (36، 1999او التـوتر سيكون اكبر. )القط، 
اما بالنسبة لزيادة القدرة القصوى فان استخدام مقاومات مختلفة 

ر من االلياف حسب كل فرد في العينة أسهم في تحفــيز عدد كبي
العضلية العاملة في اثنــاء االداء .. ما ادى الى انتاج اكبر قدرة 

( الى 1997ممكنة .. وهذا ما اكده كل من )عالوي وعبدالفتاح، 
انه كلــما زاد اشراك  عدد اكـبر من االلياف العضــلية ادى ذلك 
الى زيــادة القـــوة التي تستـــطيع العضلة إنتاجها )عالوي و 

 (102، 1997بدالفتاح، ع
(، تبين ان هناك زيادة VEاما بالنسبة لمتغير التهوية الرئوية )

في قيم المتغير للجهد الالهوائي المنجز في اداء اختبار )الشريط 
الدوار( للقدرة الالهوائية، لمصلحة االختبار بدون مقاومة 
لمجموعة البحث، يعزى الباحثان هذه الفروق الى طبيعة الجهد 

ستخدم والذي فرض على الرئتين والـعضالت الـتنفسية عبء الم
إضافـي في سبيل تـامين متطلبات الـجسم والـعضالت الـعاملة من 

(O2( إلنتـاج الطاقة وذلك بزيادة )VE األمر الـذي فرض ،)
مستويات من الـضغط على أجهزة جسم الالعب عامة والجهاز 

( إن الــتغيرات 2008التنفسي خاصة، وقد اشار )محمد امين، 
الـكيميائية في الـدم ما بين الـزيادة والــنقصان في نسبة ثاني 
اوكسيد الكـربون واألوكـسجين لها تأثير فعال في التنفس وعملية 
تنظيم التنفس، كذلك تشمل تكيف عمل الجهاز التنفسي بدرجة 
تتناسب مع شـدة الـمجهود أو الـنّشاط البدني وعند ارتفاع شدة 
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، 2008البدني ُتزيد من معدل الـتنفس )محمد امين،  الُجهد
(. وألجل اتـمام الجهد بفاعلية عالية، يجب ان تـوفر الـطاقة 198

الـالزمة لـذلك فُيصبُح من دواعي الـُجهد زيادة الـتهوية الرئوية 
( حصول زيادة في  Adams, 2002لتلبية َهذه الـحاجة، وُيشيُر )
( الناتّجة بسبب الُجهد CO2ة كمّية )الـتهوية الرئوية بسبب زيادّ 

(. ان زيادة التهوية Adams.2002.188البدني الشديد )
الرئوية بسبب ارتفاع نسبة تركيز الالكتات نتيجة الُجهد 

+ Hالالهوائي الـشديد، مما ينتج عنها زيادة ايون الهيدروجين 
في الدم لذلك تبقى عملـية التهوية الـرئوية مـرتفعة  CO2وغاز 

( Fox, 2002زالة النواتج االيضية المذكورة،  وهذا يتفق مع )إل
ان سبب ازدياد وتيرة التنفس بااللية الحركية لـعضالت القفص 
الـصدري عوامل عصبية وكـيميائية تعمل على إرسال إشارات 
عصبية من الـعضالت الـعاملة إلى قشرة المخ، ويتم االيعاز 

ق والزفير لـتلبية حاجة لعّضالت القفص الصدري بعملية الشهي
الـعضالت من االوكسجين للقيام بعمليات االيضية إلنتاج 

 (.Fox S, 2002, 515الطاقة. )
(، فعلى الرغم من عدم TVاما بالنسبة لمتغير حجم التنفس )

ظهور فروق ذات دالة احصائيا، إال أن هناك فروق واضحة في 
يعزو الباحث  األوساط الحسابية ولصالح االختبار بدون مقاومة،

( بــأن الـزيادة  2010هذه النتيجة الى ما ذهب أليه )الدباغ واغا، 
في حجم النفس تكون ناتجة عن الـزيادة في الحجم الشهيقي 

زفيري الـنهائي للرئة. )الدباغ النهائي للرئة وانخفاض في الحجم الـ
ويعزى الباحثان ايضا  ان الزيادة (، 433، 2010آغا، و 

جم النفس، ومعدل التنفس هي ضرورية لتلبيه الحاصلة في ح
حاجة الجسم من االكسجين وطرح ثاني اكسيد الكاربون للتزود 
بالطاقة، إذ تعتمد التهوية الرئوية بزيادتها على زيادة حجم النفس 

 الطبيعي، وزيادة عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة.
الرغم من عدم (، فــعلى VCاما بالنسبة لمتغير السعة الحيوية )

ظهور فروق ذات دالة احصائيا، إال أن هناك فروق واضحة في 
األوساط الحسابية ولصالح االختبار بمقاومة، يعزى الباحث هذه 
الزيادة على االغلب ان الزمن بدون مقاومة كان اطول من الزمن 
بمقاومة وهذا اثر على الزيادة في متغير السعة الحيوية، والن 

اداء االختبار بمقاومة اكبر من حالة اداء الزفير في حالة 

االختبار بدون مقاومة وبذلك يكون الجحم اكبر، بينما في 
االختبار بدون مقاومة قل الحجم بسبب الزيادة في عدد مــرات 

 الــتنفس مما اثر على حجم وسعة الزفيرية .   
(، فــعلى الرغم من RRاما بالنسبة لمتغير عدد مرات التنفس )

هور فروق ذات دالة احصائيا، إال أن هناك فروق عدم ظ
واضحة في األوساط الحسابية ولصالح االختبار بدون مقاومة، 
يعزى الباحث هذه الزيادة الى طبيعة الجهد البدني المبذول، 
وشدة االداء، وزمن االداء في اختبار الشريط الدوار، وعلى 

مقاومة كان  االغلب فان هذه الزيادة كانت بسبب ان الزمن بدون
اطول من الزمن بمقاومة وهذا اثر على الزيادة في عدد ضربات 

( إن الــتغيرات الـكيميائية 2008القلب ... إذ ذكر )محمد امين، 
في الـدم ما بين الـزيادة والــنقصان في نسبة ثاني اوكسيد الكـربون 
واألوكـسجين لها تأثير فعال في التنفس وعملية تنظيم التنفس، 

تشمل تكيف عمل الجهاز التنفسي بدرجة تتناسب مع شـدة  كذلك
الـمجهود أو الـنّشاط البدني وعند ارتفاع شدة الُجهد البدني ُتزيد 

 (.198، 2008من معدل الـتنفس )محمد امين، 
( للجهد الالهوائي Hrاما بالنسبة لمتغير عدد ضربات القلب )

الالهوائية، فــعلى المنجز في اداء اختبار )السير المتحرك( للقدرة 
الرغم من عدم ظهور فروق ذات دالة احصائيا، إال أن هناك 
فروق واضحة في األوساط الحسابية ولصالح االختبار بدون 
مقاومة، يعزى الباحث هذه الزيادة الى طبيعة ممارسة النشاط 
البدني، وايضا  الى شدة الجهد البدني المبذول، وعلى نوعية 

رس، وعلى االغلب فان هذه الزيادة كانت النشاط البدني الـمما
بسبب ان الزمن بدون مقاومة كان اطول من الزمن بمقاومة وهذا 
اثر على الزيادة في عدد ضربات القلب ... إذ ذكر )الهزاع، 

( ان الزيادة في نتاج القلب مع ارتفاع الجهد البدني الى 2009
الـزيادة  زيادة كل من معدل ضربات الـقلب وحجم الـضربة، وتبدو

في ضربات القلب شبة خطية مع زيادة شدة الجهد البدني، 
والمعروف أن الـعالقة بين ضربات القلب واستهالك االوكسجين 
اثناء الجهد البدني تبدو عالقة خطية، خاصة عند مستوى يعادل 

، 2009% من ضربات القلب القصوى )الهزاع، 90-50من 
322.) 
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لمتغيرات الوظيفية عرض نتائج الفرق في قيم ا 3-3
واقصى قيمة للقدرة بين اختباري السير التحرك 

(Treadmill واختبار صعود الدرج لـ )
(Margaria باستخدام مقاومة اضافية )

 ومناقشها:
قيم المتغيرات الوظيفية واقصى قيمة للقدرة بين اختباري  يبين (5الجدول )

( Margaria( واختبار صعود الدرج لـ )Treadmillالسير التحرك )
 باستخدام مقاومة اضافية

 المتغيرات
الوسط  االختبار وحدة القياس

 الحسابي
االنحراف 
 المعنوية tقيمة  المعياري

VC 
 )لتر(

Treadmill 4.980 1.039 
-.063 0.951 

Margaria 5.018 0.848 
TV 
 )لتر(

Treadmill 2.504 0.395 
4.490 0.002* 

Margaria 1.324 0.435 
VE 

 لتر/دقيقة()
Treadmill 113.800 14.986 

4.795 0.001* 
Margaria 43.942 28.926 

RR 
 )نفس/دقيقة(

Treadmill 45.872 5.978 
1.746 0.119 

Margaria 33.224 15.058 
HR 

 )ضربة/د(
Treadmill 149.400 15.076 

2.537 0.035* 
Margaria 126.400 13.557 

Power 
 )واط(

Treadmill 510.229 35.221 
-8.036 0.001* 

Margaria 844.443 86.063 
 (0.05) ≥* معنوي عند مستوى االحتمالية 

 ( يتبين ما يأتي :5من خالل الجدول )
توافر فروق ذات داللة معنية في قيم المتغيرات الوظيفية اآلتية : 

(TV VE, HR, Power, ( بين اختباري )السير التحرك
(Treadmillواختب )( ار صعود الدرج لـMargaria باستخدام )

( أقل من مستوى tمقاومة اضافية، إذ كانت القيمة المعنوية لـ )
 (.0.05االحتمالية )

عدم توافر فروق ذات داللة معنية في قيم المتغيرات الوظيفية 
( Treadmill( بين اختباري )السير التحرك ),VC RRاآلتية: )

( باستخدام مقاومة اضافية، Margariaواختبار صعود الدرج لـ )
( أعلى من مستوى االحتمالية tإذ كانت القيمة المعنوية لـ )

(0.05.) 
( Treadmillاختباري السير التحرك )بالنسبة لتوافر الفروق بين 

باستخدام المقاومة االضافية واختبار صعود الدرج لـ 
(Margaria )( في متغيراتTV VE, HR, ) ولصالح اختبار

ويعزو الباحثان سبب هذه الزيادة الى طبيعة لمتحرك، السير ا
الجهد الملقى على الجسم والذي ادى الى زيادة في المتطلبات 

إذ من الفسيولوجية لغرض تأدية الجهد البدني بصورة صحيحة، 
المعروف ان معدل ضربات القلب يرتفع اثناء ممارسة النشاط 

البدني المبذول  البدني ويعتمد مقدار االرتفاع على شدة الجهد
وعلى نوعية النشاط الممارس، إذ كلما زاد شدة الجهد البدني 

)الهزاع، المبذول، ادى ذلك الى ارتفاع معدل ضربات القلب 
(، إذ ان االنشطة البدنية التي يتم فيها استخدام 378، 2009

كتلة صغيرة  من الـعضالت مثل )الذراعين( فأن ضربات الـقلب 
ناءها أقصاها، بالمقارنة مع تلك االنشطة ال يمكن ان تبلغ اث

التي يتم فيها استخدام كتلة عضلية كبرى مثل )الفخذين 
والساقين(، وان الجهد الكبير إداي الى متطلبات كبيرة في كل 
من االختبارين ما انعكس على وجود فرق معنويا بين قيم 

 المتغيرات الوظيفية لهذان االختبارين.
( اال RRر فروق ذات داله معنوية لمتغير )اما بالنسبة لعدم تواف

ان هنالك فروق واضحة في االوساط الحسابية ولصالح اختبار 
بسبب استخدام كتلة عضلية  الشريط الدوار، يعزى الباحثان ذلك

)الهزاع، كبيرة في اختبار الشريط الدوار.. وهذا يتفق مع 
ان جميع المستويات القصوى للوظائف القلبية ( " 2009

نفسية، هي ادنى مما هي علية في حالة  السير المتحرك، الت
والمعروف انه  اثناء الهرولة والجري كما في  حالة السير 
المتحرك يتم استخدام كتلة عضلية اكبر مما هو في حالة 

، ( وذكر ايضا  )الهزاع1992، 2009استخدام الدرج ")الهزاع، 
سة النشاط ( " ان معدل ضربات القلب يرتفع اثناء ممار 2009

البدني، ويعتمد مقدار االرتفاع على شدة الجهد البدني المبذول، 
وعلى نوعية النشاط الممارس، ففي االنشطة التي يتم فيها 
استخدام كتلة عضلية صغرى من الجسم )مثل الذراعين فقط(، 
فإن ضربات الـقلب ال يمكن ان تبلغ اثناءها اقصاها، مقارنة 

ية كبرى )مثل الـفخذين ام كتلة عضلبتلك التي يتم فيها استخد
(، وهذا ما تم مالحظته من 378، 2009)الهزاع، والساقين(

 استخدام كتلة عضلية كبيره في الشريط الدوار .
والذي كان لصالح  (Powerالقدرة القصوى )أما بالنسبة لمتغير 

اختبار الدرج، فان استخدام المقاومة المضافة الى اختبار السير 
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يكون كافية ألنهاء الفرق بين القدرة القصوى  المتحرك لم
لالختبارين وهذا ما يتطلب اجراء دراسات باستخدام مقاومات 

 اضافية اخرى، لغرض تقليل الفارق بين االختبارين .
 الخاتمة:-4

 ما يأتي: انمن خالل عرض النتائج ومناقشتها استنتج الباحث
( Treadmillعند المقارنة بين اختبار السير التحرك )-1

( كان هناك فروقا Margariaواختبار صعود الدرج لـ )
 ,TV VE, HRواضحة في قيم المتغيرات الوظيفية اآلتية: )

Power,.) 
كانت قيمة القدرة القصوى الناتجة عن اختبار السير التحرك -2

(Treadmill( أقل من اختبار صعود الدرج لـ )Margaria.) 
( عند استخدام Treadmillكان الختبار السير التحرك )-3

 (.RRمقاومة اضافية أثرا  واضحا  في متغير )
( بعد Treadmillعند المقارنة بين اختبار السير التحرك )-4

اضافة مقاومات اضافية واختبار صعود الدرج لـ 
(Margaria كان هناك فروقا واضحا في قيم المتغيرات )

 (.,VE HR, Powerالوظيفية اآلتية: )
قدرة القصوى الناتجة عن اختبار السير التحرك كان قيمة ال-5

(Treadmill بعد اضفة المقاومة االضافية أقل من اختبار )
 ( .Margariaصعود الدرج لـ )

 فيما يوصي الباحثان بالتالي:
من خالل ما توصل اليه الباحث من استنتاجات يوصي بما 

 يأتي:
كن على إجراء دراسة مشابهه للمقارنة في نفس المتغيرات ول-1

اختبارات بدنية اخرى، لقياس القدرة الالهوائية وأقصى قيمة 
 للقدرة.

 إجراء بحوث مشابهه تخص صفات بدنية اخرى .-2
االهتمام بالقدرة القصوى لالعب وطرق قياسها وكيفية -3

 تطويرها وذلك بوصفها عامل مهم لإلنجاز.
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 المالحق:
 ( يوضح فريق العمل المساعد1ملحق )

 مجال العمل في البحث التخصص االسم الثالثي ت
 المشرف على التجربة فسلجه التدريب أ.د محمد توفيق عثمان 1
 يرات التنفسيةقياس المتغ فسلجه التدريب م.م فادي محمد شيت 2
 السيطرة على عملية االحماء وتسجيل التوقيتات فسلجه التدريب م.م احمد خليل 3
 قياس متغيري النبض وتشبع االوكسجين في الدم فسلجه التدريب السيد محمد زكي يونس 4
 تسجيل التوقيتات التدريب الرياضي م.م بشار ال سيد 5
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