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الضبط االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة 
 مؤتة

 3د. غيد مندوب عبيدات ، 2 د. محمد سعيد السعيدين ،1 أ.د معتصم محمود الشطناوي
 1جامعة اليرموك /كلية التربية الرياضيةالمملكة االردنية الهاشمية/

 2المملكة االردنية الهاشمية/وزارة التربية والتعليم 
 3المملكة االردنية الهاشمية/كلية الرياضية/جامعة اليرموك 

(1 Albasha1969@yahoo.com,  2 alsedeenmohmd@yahoo.com)

 

 

 السلوك ضبط في ودوره ماعياالجت الضبط إلى التعرف إلى الدراسة هذه هدفت المستخلص:
 الضبط دور في الفروق إلى والتعرف مؤتة، جامعة في الرياضة علوم كلية طلبة لدى اإلنحرافي
 تبعا مؤتة جامعة في الرياضة علوم كلية طلبة لدى اإلنحرافي السلوك ضبط في االجتماعي
 ،(السكن مكان ي،التراكم المعدل األكاديمي، التخصص االجتماعي، النوع) الدراسة لمتغيرات
 الدراسة عينة اختيار تم وقد الدراسة، هذه لطبيعة لمالئمة الوصفي المنهج الباحثان واستخدم
 في الرياضة علوم كلية طلبة من وطالبة طالبا( 100) من وتكونت البسيطة العشوائية بالطريقة
 واستخدم ،(2021-2020) الجامعي للعام الثاني الدراسي للفصل والمسجلين مؤتة جامعة

 النتائج، لتحليل( SPSS) اإلحصائي الرزم برنامج واستخدم البيانات، لجمع كأداة االستبيان
 طلبة لدى االنحرافي السلوك ضبط في  ودوره االجتماعي الضبط مستوى أن النتائج، وأظهرت

 االجتماعي الضبط في فروق وجود ،وعدم مرتفع بدرجة جاء مؤتة جامعة في الرياضة علوم كلية
 لمتغيرات وفقا مؤتة جامعة في الرياضة علوم كلية طلبة لدى االنحرافي السلوك ضبط في  ودوره

 متغير في فروق ووجود( التخصص التراكمي، المعدل السكن، مكان االجتماعي، النوع) الدراسة
 تمعالمج أفراد بين العالقة تقوية بضرورة الباحثان وأوصى الثالثة، السنة ولصالح الدراسية السنة
 .    األفراد بين الثقافي التبادل خالل من

 .االنحرافي السلوك - الجامعة طلبة - االجتماعي الضبط: المفتاحية الكلمات

mailto:Albasha1969@yahoo.com
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 المقدمة:-1
ال يوجد مجتمع بدون نظام اجتماعي يمثل األساس في بنائه 
االجتماعي، وكذلك ال يوجد نظام اجتماعي خالي من الضوابط 
االجتماعية تعمل على دعمه وتعزيزه، وال توجد ضوابط 

د المجتمع اجتماعية فاقدة اليات تستخدمها في ضبط وتوجيه أفرا
سواء أكان بدائيا أو حضريا أو صناعيا أو معلوماتي، وكلما كبر 
المجتمع وتعقد تركيبه كثرت الضوابط االجتماعية فيه، وعلى هذا 
األساس التوجد اليات ضابطة التستخدم عقوبات مادية ومعنوية 
إال أن االختالف في موضوع الضوابط ال يمكن في طبيعتها بل 

 . في الياته وأهدافه
ويعد الضبط االجتماعي من المواضيع الجوهرية التي يدرسها 
علم االجتماع الذي اليمثل مشكلة اجتماعية وال ظاهرة مجتمعية، 
ففي بداية القرن العشرين كانت الضوابط االجتماعية صارمة 
وحازمة ومرعبة وقاسية عاكسة المرحلة التقليدية والمحافظة 

فأمست أكثر انفتاحا على  والمتدينة التي عاشتها المجتمعات
إفرازات الحرب من تحضر وتصنيع وشخصية مستقلة واهتمام 
بالتنظيمات الثانوية أكثر من األولية وبالقوانين الوضعية أكثر 
العرفية واستحالل العالقات االجتماعية الشخصية، الظرفية 
والسطحية والمصلحية محل العالقات القرابية الدموية، وال سيما 

ونوع المشكالت االجتماعية في المجتمعات الحديثة وان عدد 
باتت متكاثرة مما أرهق وأثقل كاهل األجهزة الحكومية وكلفها 
المال الكثير وجعلها عاجزة عن معاقبة كل منحرف عن قواعدها 
وقوانينها . وبسبب تطور السياسيات االجتماعية اإلصالحية 

نسان ظهرت ضوابط اجتماعية مرنة ترمي إلى ارتقاء اإل
العصري إلى المرحلة التمدن المتحضر الراقي بدال من بتره من 
المجتمع ووصفه بوصفات سلبية تمنعه من االستمرار بالعيش 

 (.2006الحر مثلما يعيش اإلنسان الواعي والطبيعي )العمر، 
أما بالنسبة لمفهوم الضبط االجتماعي فانه ال يوجد اتفاق تام 

د مفهوم خاص به، ويعزى هذا بين علماء االجتماع على تحدي
االختالف إلى تشعب الضبط االجتماعي واستخدام المصطلح 
في العديد من العلوم االجتماعية، وقد ورد العديد من التعريفات 

 (. 2004للمفهوم ذاته، منها )الصالح، 
والضبط االجتماعي كما يرى )جيروفتش( عبارة عن عملية 

النماذج الثقافية والرموز اجتماعية تقوم على أساس مجموعة من 

والمعاني الروحية المشتركة والقيم والمثل الجماعة والتي يستطيع 
من بواسطتها المجتمع والجماعة والفرد أن يقضوا على كل ما 
يحصل من صراعات أو تنازع قد يؤثر على التوازن االجتماعي 

 ( .2001)الحامد، والرومي، 
مجتمعات اإلنسانية الضبط االجتماعي " سمة مالزمة لكل ال

لضبط هذه التجمعات وتنظيم قواعد التوافق بين معايير الفرد 
الذاتية والمعايير االجتماعية، وظهرت إشكاله المباشرة وغير 
المباشرة في توجيه سلوك اإلفراد الذين تتجاذبهم الدوافع 

 (.2005والمصالح الرغبات المختلفة ")الخميسي، 
إلى تحقيق النظام  جة األولىويهدف الضبط االجتماعي بالدر 

واالستقرار وحفظ الحقوق والممتلكات والحريات وذلك بما يحمله 
من قوانين وقيم وأعراف ورموز ثقافية وحضارية تشجيع األفراد 

 (.2001والجماعات اإلنسانية على التمسك بها )صديق، 
ويعد السلوك االنحراف خطرا يهدد امن وسالمة المجتمعات 

د تفاقمت وانتشرت على كافة المستويات بسبب بشتى الصور وق
التطور الكبير في العديد من المجاالت ومنها االتصاالت والتقدم 

 (.2000التكنولوجي وخالفه )شحاته، 
 أهمية البحث:

تعد المرحلة الجامعية من أهم المراحل التي يعيشها الطالب 
الجامعي وذلك من خالل التقائه بالعديد من األصدقاء من 

تلف الدول المجاورة وتعرفه على العيد من العادات والثقافات مخ
الشعبية التي من الممكن قد ال يكون يعرفها واخذ المناسب منها 
عن طريق نقلها إلى مجتمعه ويقف ذلك على اخذ ما هو ايجابي 

 وترك ما هو سلبي، تبرز أهمية هذه الدراسة بما يلي:
ولت الضبط االجتماعي كونها من الدراسات القليلة التي تنا-1

 وحاولت ربط ذلك بالسلوك االنحرافي .
 تناولها لطلبة كلية علوم الرياضية في جامعة مؤتة.-2
تسهم نتائج هذه الدراسة في أيجاد حلول لاللتزام بالقواعد -3

 والضوابط داخل الجامعة . 
 مشكلة البحث:

أن الضبط االجتماعي من األمور الضرورية التي تأخذ بها 
تمعات البشرية من أجل المحافظة على سالمة البنيان المج

االجتماعي ومساندته، فلكل مجتمع سواء أكان صغيرا أم كبيرا، 
تنظم خاص به يتفق مع قيم الناس وتراثهم االجتماعي والثقافي، 
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وكل مجتمع أو جماعة يستخدم مجموعة من األساليب والوسائل 
التوازن االجتماعي، المنظمة التي تساعد في تحقيق االستقرار و 

 ،(1996ضى واالضطراب )أبو الغار، وتقضي على عوامل الفو 
ومن خالل عمل الباحثان في كلية علوم الرياضة في جامعة 
مؤتة الحظ انتشار العديد من السلوكيات واالنحرافات الغير 
مقبولة في المجتمعات العربية وباألخص بمجتمعاتنا الجامعية، 

م احترام العادات والتقاليد المتعارف ومن هذه االنحرافات عد
عليها في المجتمع، فضال عن عدم احترام الرأي األخر وتقبله 
وعدم التقيد بالتعاليم الدينية ومخالفات عديد تحصل داخل الحرم 
الجامعي، وباألخص بكلية علوم الرياضة إذ أصبحت تشهد إلى 

داخل الكثير من المشاكل واالنحرافات األخالقية والسلوكية 
الجامعة، ومن هنا أرتا الباحثان بالقيام بهذه الدراسة ومعرفة 
الدور الذي يلعبه الضبط االجتماعي في التقليل والضبط 

 السلوكيات االنحرافية داخل وخارج الجامعة  .
  أهداف البحث:

 هدفت  هذه الدراسة إلى:
الضبط االجتماعي ودوره في ضبط  السلوك االنحرافي لدى -1

 ة علوم الرياضة في جامعة مؤتة . طلبة كلي
الفروق في الضبط االجتماعي ودورة في ضبط السلوك -2

االنحرافي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة تبعا 
لمتغير )النوع االجتماعي، السنة الدراسة، المعدل التراكمي، 

 التخصص األكاديمي، مكان السكن(.
  تساؤالت الدراسة:
 ة لإلجابة على التساؤالت التالية:سعت هذه الدراس

ما هو مستوى الضبط االجتماعي في ضبط السلوك -1
 االنحرافي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة "؟

 ≥αهل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة )-2
( في الضبط االجتماعي ودوره في ضبط السلوك 0.05

ياضة في جامعة مؤتة وفقا االنحرافي لدى طلبة كلية علوم الر 
لمحاور الدراسة )القيم االجتماعية، مدى االلتزام، احترام رأي 
الكبير( بالنسبة لمتغيرات الدراسة )النوع االجتماعي، السنة 
الدراسة، المعدل التراكمي، التخصص األكاديمي، مكان 

 السكن(؟
 

  مجاالت البحث:
 انحصرت محددات الدراسة بما يلي 

أجريت هذه الدراسة في المملكة األردنية  افي:المجال الجغر 
 الهاشمية .

أجريت هذه الدراسة على  طلبة كلية علوم  المجال البشري:
 الرياضة في جامعة مؤتة .

أجريت هذه الدراسة في كلية علوم الرياضة في  المجال المكاني:
 جامعة مؤتة. 

ني أجريت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثا المجال الزمني:
 2020/2021في الفترة )

 مصطلحات البحث:
" عبارة عن عملية اجتماعية تقوم على  الضبط االجتماعي:

أساس مجموعة من النماذج الثقافية والرموز والمعاني الروحية 
المشتركة والقيم والمثل الجماعة والتي يستطيع من بواسطتها 
المجتمع والجماعة والفرد أن يقضوا على كل ما يحصل من 

راعات أو تنازع يؤثر على التوازن االجتماعي ")الحامد، ص
 ( .2001والرومي، 

طلبة كلية علوم الرياضة: هم الطلبة المسجلين في جامعة مؤتة 
للفصل الدراسي األول وذلك للحصول على درجة البكالوريوس 

 في التربية الرياضية  )تعريف إجرائي( .
 منهجية البحث واجراءاتها الميدانية:-2
قام الباحثان باستخدام المنهج الوصفي  منهج البحث: 2-1

 بصورته المسحية وذلك لمالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة.
 مجتمع البحث وعينتها:-2
تكّون مجتمع الدراسة من جميع طلبة مجتمع الدراسة:  2-2

كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة والمسجلين للفصل الثاني 
( طالب 800والبالغ عددهم ) 2020/2021من العام الدراسي 

 وطالبة .
( 100تكّونت عينة الدراسة من )عينة البحث:  2-2-1

طالبا وطالبة من طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة تم 
 ( يبين وصف العينة: 1اختيارهم بالطريقة العشوائية . والجدول )
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 ( وصف خصائص عينة الدراسة وفقا لمتغيراتها1جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
%( من أفراد عينة الدراسة من فئة 53.0( أن )1يبين الجدول )
ن فئة الطالب، أما فيما يتعلق بالمعدل %( م47.0الطالبات و)

%( المبحوثين كانوا من فئة جيد جدا و 49.0التراكمي فإن )
%( جاءت 6.0%( امتياز، و )16.0%( بنسبة جيد، و)29.0)

بدرجة مقبول، أما فيما يتعلق بمتغير مكان السكن فإن معظم 
%( كانوا من القرية أما نسبة المدينة فجاءت 58.0أفراد العينة )

%(، وفيما يتعلق بمتغير التخصص فإن نسبة 42.0)
%( من 49.0%( من الطلبة كانوا من تربية رياضية، و)51.0)

 تأهيل رياضي.
من خالل اطالع الباحثان على العديد من أداة البحث:  2-3

( 2009الدراسة واألدب النظرية، تم االستعانة بدراسة )الرشيدي، 
أي تعديل وذلك اعتمادا  واخذ المقياس المعد في الدراسة دون

( يوضح 1على األدب التربوي والدراسات السابقة والملحق )
وتكون من العديد من المحاور )محور الصورة النهائية للمقياس . 

دور القيم االجتماعية العامة في ضبط السلوك االنحرافي المحور 
 .مدى االلتزام ببعض القيم، المحور احترام راي الكبير(

تم عرض مقياس الدراسة على عدد األداة: صدق  2-3-1
من المحكمين، وقام الباحثان بتعديل االستبيان حسب 

المالحظات الخاصة بالمقيمين وبما يتناسب مع طبيعة هذه 
 الدراسة .

للتحقق من ثبات أداة الدراسة ثبات أداة البحث:  2-3-2
( طالب من 10تم تطبيقها على عينة استطالعية مؤلفة من )

البحث ومن خارج عينتها ثم تم حساب الثبات بطريقة مجتمع 
( 2االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، والجدول )

 يوضح نتائج ذلك. 
 ( معامالت ثبات أدوات البحث 2جدول )

عدد  محاور الرقم
 الفقرات

قيمة الفا 
 كرونباخ

محور األول: دور القيم االجتماعية العامة في ضبط  1
 0.73 13 االنحرافيالسلوك 

 0.74 7 المحور الثاني: مدى االلتزام ببعض القيم 2
 0.72 6 المحور الثالث: احترام راي الكبير 3
 0.85 26 الكلي محاور 

الضبط االجتماعي ودورة في ( أن مجاالت 2يبين الجدول )
ضبط السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في 

اتساق داخلي بدرجة عالية إذ بلغت  تتمتع بقيمجامعة مؤتة 
تتعلق بمحور دور القيم االجتماعية العامة في  الفقرات التي

التي تتعلق (، وبلغت الفقرات 0.73) ضبط السلوك االنحرافي
وبلغت لفقرات (، 0.74في المحور مدى االلتزام ببعض القيم )

(، كما بلغت 0.72) التي تتعلق في المحور احترام رأي الكبير
( وتعد جميع هذه القيم مناسبة 0.85ككل ) االستبيانقرات لف

وكافية ألغراض مثل هذه الدراسة وتشير إلى قيم ثبات مناسبة 
بحيث ان القيمة القصوى التي يمكن أن يصلها الثبات هي 

 الواحد الصحيح .
بعد أن تم اختيار المقياس  خطوات تطبيق المقياس: 2-4

 ة:قام الباحثان باإلجراءات التالي
 تم حصر أعداد الطلبة الذين خضعوا للدراسة .  -1
 تم توزيع االستبيان على العينة .-2
استرجعت جميع االستبيانات وقام الباحثان بتفريغ البيانات -3

( SPSSومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزم اإلحصائية )
 . وتحليل النتائج ومناقشتها

 التالية: اشتملت على المتغيراتمتغيرات البحث:  2-5
 وهي: المتغير المستقل:

 النسبة المئوية العدد الفئات رالمتغي

النوع 
 االجتماعي

 47.0 47 طالب
 53.0 53 طالبة
 100.0 100 الكلي

المعدل 
 التراكمي

 16.0 16 امتياز
 49.0 49 جيد جدا
 29.0 29 جيد
 6.0 6 مقبول
 100.0 100 الكلي

مكان 
 السكن

 58.0 58 قرية
 42.0 42 مدينة
 100.0 100 الكلي

 التخصص
 51.0 51 تربية رياضية
 49.0 49 تأهيل رياضي

 100.0 100 الكلي

السنة 
 الدراسية

 8.0 8 األولى
 25.0 25 الثانية
 28.0 28 الثالثة
 39.0 39 الرابعة

 100.0 100 الكلي 
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 النوع االجتماعي: طالب، طالبة .-1
 المعدل التراكمي: ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول-2
 السنة الدراسية: أولى، ثانية، ثالثة، رابعة .-3
 مكان السكن: مدينة، قرية-4
 التخصص األكاديمي: التربية الرياضية، التأهيل الرياضي .-5

 ستجابة الطلبة على المقياس .ا المتغير التابع:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم المعالجات اإلحصائية:  2-6

( إذ تم استخراج التكرارات SPSSاستخدام البرنامج اإلحصائي )
والنسب المئوية، فضال عن استخدام المتوسطات الحسابية 
 واالنحرافات المعيارية واستخدام اختبار تحليل التباين اآلحاد . 

 وتحليل النتائج ومناقشتها:  عرض-3
 النتائج المتعلقة بالتساؤل األول: 3-1

ما هو مستوى الضبط االجتماعي في ضبط السلوك االنحرافي 
 لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة؟

لإلجابة على التساؤل األول تم حساب المتوسطات الحسابية 
ودوره في  واالنحرافات المعيارية لمستوى الضبط االجتماعي

ضبط السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في 
 ( يوضح ذلك.3جامعة مؤتة، والجدول )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الضبط 3جدول )
االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية علوم 

 الرياضة في جامعة مؤتة

سط المتو  محاور الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة المستوى

محور األول: دور القيم االجتماعية  1
 العامة في ضبط السلوك االنحرافي

 3 مرتفع 0.43 3.09

 1 مرتفع 0.51 3.44 المحور الثاني: مدى االلتزام ببعض القيم 2
 2 مرتفع 0.59 3.24 المحور الثالث: احترام رأي الكبير 3
  مرتفع 0.42 3.26 الكلي محاور 

أن مستوى الضبط االجتماعي في ضبط ( 3يالحظ من الجدول )
السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة 

( بانحراف 3.26مرتفع، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) تكان
مرتفع، إذ تراوحت (، وجاء مستوى المحاور 0.42معياري )

(، وجاءت في الرتبة 3.09 –3.44المتوسطات الحسابية بين )
 محاور التي تتعلق بمحور مدى االلتزام ببعض القيماألولى 

(، وفي 0.51( وانحراف معياري )3.44بمتوسط حسابي )
محاور التي تتعلق في محور دور القيم المرتبة األخيرة جاء 

بمتوسط حسابي االجتماعية العامة في ضبط السلوك االنحرافي 
 (.0.43)اري بانحراف معي( 3.09)

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى التقدم والتطور التكنولوجي الذي 
فتح الباب على مصراعية لتقبل العديد من القيم ورفض القيم 
األخرى، فضال عن طبيعة القيم والعادات والتقاليد التي توجد في 
األصول الدينية والعربية التي تسمح بأخذ وتقبل القيم المطابقة 

إلسالمي وترك القيم المخالفة لذلك . وال يخفى على أحد للدين ا
الدور الفعال الذي تقوم به العادات والتقاليد من أجل الرقي 
بالمجتمع أو االنحطاط والسقوط به إلى األسفل، إذ بيدها أن 
تعلن عن نجاح المجتمع أو تعلن عن فشله .. في العملية 

لغًا ومهمًا على البنية التربوية االجتماعية، فهي تؤثر تأثيرًا با
الثقافية ألفراد المجتمع، وكذلك على البنية الدينية واالقتصادية 

 واالجتماعية وحتى السياسية . 
الضبط االجتماعي في الضبط  وقد تم تحليل مستوى مجاالت 

السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة 
 تالي:وفقًا لفقراتها وذلك على النحو ال

لفقرات مجاالت التي ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4جدول )
تتعلق بمحور دور القيم االجتماعية العامة في ضبط السلوك 

 االنحرافي

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة المستوى

1 
تعتبر العادات االجتماعية وسيلة 

إلدماج ضابطة باعتبارها أداة 
 الفرد في المجموعة

 10 مرتفع 0.89 2.94

يساهم العمل في الُبعد عن  2
 2 مرتفع 0.81 3.37 أصدقاء السوء

3 
تعتبر العادات االجتماعية وسيلة 
لحماية التضامن والتكامل 

 والتكافل االجتماعي
 11 مرتفع 0.80 2.92

تعد تقاليد أداة  ردع  للسلوك غير  4
 12 وسطمت 0.85 2.52 االيجابي

تقود العادات االجتماعية الفرد  5
 نحو السلوك االيجابي

 9 مرتفع 0.95 2.99

6 
التمسك بالعادات االجتماعية 

 3 مرتفع 0.92 3.26 يساعد على ضبط االنحراف

تسهم المؤسسات اإلعالمية في  7
 1 مرتفع 0.91 3.42 غرس القيم الجيدة

ضعف القيم األخالقية يساعد  8
 8 مرتفع 0.93 3.03 االنحراف على الوقوع في
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مجاالت التي تتعلق بمحور ( أن مستوى 4يالحظ من الجدول )
دور القيم االجتماعية العامة في ضبط السلوك االنحرافي كان 

( بانحراف معياري 3.09مرتفع، إذ بلغ المتوسط الحسابي )
(، وجاء مستوى فقرات مجاالت ما بين مرتفع و متوسط، 0.43)

(، وجاءت 2.52 –3.42اوحت المتوسطات الحسابية بين )إذ تر 
تسهم المؤسسات اإلعالمية وهي )( 7في الرتبة األولى الفقرة )
( و بانحراف 3.42بمتوسط حسابي ) في غرس القيم الجيدة(

( وهي 4(، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )0.91معياري )
توسط حسابي بم تعد تقاليد أداة  ردع  للسلوك غير االيجابي()
(. ويعزو الباحثان هذه النتيجة 0.85( بانحراف معياري )2.52)

إلى انتشار وسائل اإلعالم والتقدم العلمي في جميع وسائل 
التواصل االجتماعي إذ سهل على الكثير فهم ومعرفة العادات 
والقيم االجتماعية من خالل المشاهدة والتواصل وتقبل القيم 

مجتمعات األخرى لذلك جاءت التقاليد الثقافية المنتشرة في ال
كوسيلة للردع بالمرتبة األخيرة ألنها لم يعد لها تأثير ودور في 
ردع أبناء العشيرة الواحدة وااللتزام بتقاليدها، فعلى الرغم من 
تعدد وتنوع تعريف القيم االجتماعية، فإنها تشير في معناها العام 

التي تحكم سلوك إلى جملة األفكار، والتصورات والمفاهيم 
األفراد، وتعبر عن تفضيلهم، أو تقديرهم لألشخاص، أو لألشياء، 
أو للموضوعات، وكذا المعايير المثالية التي تشكل مرجعية 
هؤالء األفراد، عند تفضيلهم، أو في حكمهم على، أو اختيارهم 
لشكل معين من أشكال السلوك أو الفعل، خالل مسيرة حياتهم. 

( التي اظهرت 2006جة مع دراسة )الحسنية، واتفقت هذه النتي
 أن لإلعالم دور هام في غرس القيم االجتماعية لدى الطالب . 

لفقرات مجاالت التي ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5جدول )
 تتعلق بمحور مدى االلتزام ببعض القيم

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المستوى المعياري

 4 مرتفع 0.86 3.46 تقوى اهلل عز وجل 1
 7 مرتفع 0.79 3.25 الجرأة في قول الحق 2
 1 مرتفع 0.85 3.67 بر الوالدين 3
 3 مرتفع 0.69 3.50 الصبر 4
 2 مرتفع 0.77 3.51 حب الرسول)ص( 5
 6 مرتفع 0.95 3.30 تحمل المسؤولية 6
 5 مرتفع 0.75 3.42 العمل الجماعي . 7

 مرتفع 0.51 3.44 ليالك

مجاالت التي تتعلق بمحور ( أن مستوى 5يالحظ من الجدول )
مدى االلتزام ببعض القيم كان مرتفع، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

(، وجاء مستوى فقرات 0.51( بانحراف معياري )3.44)
 –3.67مجاالت مرتفع، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

 (بر الوالدينوهي )( 3ألولى الفقرة )(، وجاءت في الرتبة ا3.25
(، وجاءت 0.85( و بانحراف معياري )3.67بمتوسط حسابي )

الجرأة في قول الحق( ( وهي )2في الرتبة األخيرة الفقرة )
(. ويعزو 0.79( بانحراف معياري )3.25بمتوسط حسابي )

الباحثان هذه النتيجة طبيعة األصول الدينية التي ينبع منها 
ة الفرد في التعامل مع اآلخرين واحترام وتقدير أسلوب وحيا

الوالدين كونها تأتي بالدرجة الثانية بعد طاعة اهلل لذلك حصل 
قيمة بر الوالدين على المرتبة األولى، وتعتبر القاعدة األساسية 

أولى اإلسالم العظيم موضوع بّر الوالدين  للرضا بالحياة، فقد
خاصة، فقد جعل اإلسالم بر اهتمامًا كبيرًا واعتنى به عنايًة 

 .  الوالدين أعظم البر وأفضل األعمال بعد الصالة المكتوبة
لفقرات مجاالت التي ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6جدول )

 تتعلق بمحور احترام راي الكبير

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة المستوى

الكبير يعصم من  الخضوع لرأي 1
 2 مرتفع 0.78 3.42 الوقوع في السلوك االنحرافي

أن احترام رأي الكبير هو قيد  2
 اجتماعي أحاول التخلص منه

 3 مرتفع 0.91 3.23

3 
إن السلطة التي يمارسها الكبار في 

 6 مرتفع 1.07 3.07 الجماعة تمنع من االنحراف

 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المستوى المعياري

9 

إن انتقال ثقافات المجتمعات 
الغربية عبر القنوات 
الفضائية يحد من إتباع القيم 

 األصلية في نفوس اإلفراد

 6 مرتفع 0.97 3.15

10 
التمسك بالتقاليد والحرص 

االيجابي  عليها يزيد الوعي
 للحد من االنحراف

 7 مرتفع 0.93 3.06

يسهم علماء الدين في توجيه  11
 الشباب بتجنب االنحراف

 5 مرتفع 0.91 3.16

12 
إحساس الفرد في قيمة التكافل 
 5 مرتفع 0.81 3.16 يحد من وقوع في االنحراف

13 
مشاركة الفرد في النشاط 
االجتماعي يحد من وقوع 

 في االنحراف
 4 مرتفع 0.91 3.20

 مرتفع 0.43 3.09 الكلي
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

 الرتبة المستوى

احترام رأي الكبار يساعد على  4
 5 مرتفع 0.93 3.09 الحفاظ على سمعة الجماعة

ممارسة الكبار ألدوارهم القيادية  5
 يحد من االنحراف

 4 مرتفع 0.92 3.16

احترام الكبار في الجماعة يشكل  6
 1 مرتفع 0.83 3.44 اداة توجيه جيدة

 مرتفع 0.59 3.24 الكلي

مجاالت التي تتعلق بمحور  ( أن مستوى6يالحظ من الجدول )
( 3.24احترام رأي الكبير كان مرتفع، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

(، وجاء مستوى فقرات مجاالت مرتفع، 0.59بانحراف معياري )
(، وجاءت 3.07 –3.44إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

ام الكبار في الجماعة احتر وهي )( 6في الرتبة األولى الفقرة )
( و بانحراف 3.44بمتوسط حسابي ) يشكل أداة توجيه جيدة(

أن ( وهي )3(، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )0.83معياري )
 السلطة التي يمارسها الكبار في الجماعة تمنع من االنحراف(

 (.1.07( بانحراف معياري )3.07بمتوسط حسابي )
إلى أن احترام رأي اآلخرين والكبار  ويعزو الباحثان هذه النتيجة

بالسن هو مبدا من مبادئ التعاليم اإلسالمية باإلضافة إلى ما 
يحتويه الكبار من خبرات بالحياة وتقبل اآلراء واألخذ بها لذلك 
حصلت الفقرة على المرتبة األولى، أما عن الفقرة األخيرة التي 

كبار كافية تعبر عن السلطة فليس بكل الحاالت تكون خبرة ال
لفرض الرأي والسلطة على الجماعة فقد يكون صغيرا وحاصل 
على مستوى علمي، اما بالنسبة للكبار فقد ال تكون الخبرة كافية 

 لفرض سلطته على اآلخرين . 
 النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني: 3-2

( α≤ 0.05هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  )
عي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي لدى الضبط االجتما في

طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور الدراسة 
)القيم االجتماعية، مدى االلتزام، احترام رأي الكبير( بالنسبة 
لمتغيرات الدراسة )النوع االجتماعي، المعدل التراكمي، 

 التخصص االكاديمي، مكان السكن(.
  ** النوع االجتماعي:

نتائج اختبار )ت( لإلجابة عن سؤال الدراسة استخدام تحليل 
وفقا لمتغيرات الستجابات أفراد العينة  للفروق بين متوسطات

 كاالتي:الدراسة )النوع االجتماعي( 
الضبط ( يبين نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات مستوى 7الجدول )

لبة كلية علوم االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي لدى ط
الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور الدراسة )القيم االجتماعية، مدى 

 وفقا لمتغيرات الدراسة )النوع االجتماعي(االلتزام، احترام رأي الكبير( 

المتوسط  العدد الفئة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 النوع االجتماعي
 0.47 3.18 47 طالب

1.65 0.10 
 0.34 3.32 53 طالبة

وجود فروق ذات داللة  عدم ( إلى7تشير النتائج في الجدول )
( بين متوسطات α≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

الضبط االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي مستوى 
لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور 

يم االجتماعية، مدى االلتزام، احترام راي الكبير( الدراسة )الق
تعزى لمتغير النوع االجتماعي وذلك استنادًا إلى قيمة ت 

( إذ تعد 0.10(، وبمستوى داللة )1.65المحسوبة إذ بلغت )
هذه القيمة غير دالة إحصائيا الن قيمة مستوى الداللة كانت 

أن القيم . ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى  0.05اكبر من 
والعادات التي تمارس وتطبق على الذكور هي نفسها تطبق على 
اإلناث وعلى جميع أطياف المجتمع كونها قيمة تغرس من قبل 

 مؤسسات التنشئة االجتماعية 
 :**مكان السكن

نتائج اختبار )ت( لإلجابة عن سؤال الدراسة استخدام تحليل 
الضبط ي مستوى الستجابات أفراد العينة فللفروق بين متوسطات

االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية 
علوم الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور الدراسة )القيم 

وفقا لمتغيرات  االجتماعية، مدى االلتزام، احترام راي الكبير(
 :كاالتي( مكان السكنالدراسة )
مستوى الضبط  للفروق بين متوسطات (ت)( نتائج اختبار 8الجدول )

االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية علوم 
الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور الدراسة )القيم االجتماعية، مدى 

 االلتزام، احترام رأي الكبير( وفقا لمتغيرات الدراسة )مكان السكن(

 العدد الفئة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

يمة ق
 ت

مستوى 
 الداللة

 مكان السكن
 0.41 3.24 58 قرية

0.45 0.65 
 0.41 3.27 42 مدينة

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة 8تشير النتائج في الجدول ) 
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( بين متوسطات α≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
الضبط االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي لدى طلبة 

ياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور الدراسة )القيم كلية علوم الر 
االجتماعية، مدى االلتزام، احترام رأي الكبير( وفقا لمتغيرات 

وذلك استنادًا إلى قيمة ت المحسوبة إذ  الدراسة )مكان السكن(
( إذ تعد هذه القيمة غير 0.65(، وبمستوى داللة )0.45بلغت )

. 0.05انت أكبر من دالة إحصائيا الن قيمة مستوى الداللة ك
ويعزو الباحثان هذه النتيجة الى كون معظم الطلبة يعيشون نفس 
البقعة الجغرافية ويمارسون نفس العادات والتقاليد والقيم 
االجتماعية، فالعادات والقيم والتقاليد شيء داخلي، فضال عن 
التوحيد في العادات والتقاليد التي يفرضها الدين اإلسالمي على 

ذلك ازال الحاجز الجغرافي . واختلفت هذه النتيجة مع االفراد 
( إذ دلت نتائج الدراسة على وجود 2003دراسة )الحارثي، 

فروق بين بعض العوامل المؤدية إلى انحراف وجنوح األحداث 
 يمكن عزوها للمنطقة الجغرافية . 

 :** التخصص األكاديمي
بار )ت( نتائج اختلإلجابة عن سؤال الدراسة استخدام تحليل 

الضبط الستجابات أفراد العينة في مستوى للفروق بين متوسطات
االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية 
علوم الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور الدراسة )القيم 

وفقا لمتغيرات االجتماعية، مدى االلتزام، احترام رأي الكبير( 
 :كاالتي (التخصص األكاديميالدراسة )
( نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات مستوى الضبط 9الجدول )

االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية علوم 
الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور الدراسة )القيم االجتماعية، 
 مدى االلتزام، احترام رأي الكبير( وفقا لمتغيرات الدراسة )تخصص(

المتوسط  العدد الفئة يرالمتغ
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 تخصص
 0.41 3.22 51 تربية الرياضية

0.82 0.42 
 0.41 3.29 49 تأهيل الرياضي

وجود فروق ذات داللة  عدم ( إلى9تشير النتائج في الجدول )  
( بين متوسطات α≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

الضبط االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي  مستوى
لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور 
الدراسة )القيم االجتماعية، مدى االلتزام، احترام رأي الكبير( وفقا 

وذلك استنادًا إلى قيمة )ت(  لمتغيرات الدراسة )التخصص(

( إذ تعد 0.42) (، وبمستوى داللة0.82المحسوبة إذ بلغت )
هذه القيمة غير دالة إحصائيا الن قيمة مستوى الداللة كانت 

 .0.05اكبر من 
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى طبيعة تخصص التربية 
الرياضية والعالقة الترابطية بينه وبين التخصص التأهيل 
الرياضي، فضال عن العادات والتقاليد التي يكتسبها هؤالء الطلبة 

هذا التخصصات كونها تزرع فيهم العادات االيجابية  من صميم
 والمقبولة في المجتمع .  

 :المعدل التراكمي **
تحليل التباين األحادي لإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخدام 

(one way anova للفروق بين متوسطات ،) الستجابات أفراد
العينة في مستوى الضبط االجتماعي ودوره في ضبط السلوك 

نحرافي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة وفقا اال
لمحاور الدراسة )القيم االجتماعية، مدى االلتزام، احترام رأي 

 كاالتي:وفقا لمتغيرات الدراسة )المعدل التراكمي( الكبير( 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات 10الجدول )

ره في ضبط السلوك االنحرافي لدى الضبط االجتماعي ودو مستوى 
طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور الدراسة )القيم 

تبعا لمتغير المعدل  االجتماعية، مدى االلتزام، احترام راي الكبير(
 التراكمي:

 العدد الفئة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المعدل 
 التراكمي

 0.44 3.22 16 امتياز
 0.39 3.32 49 جيد جدا
 0.46 3.24 29 جيد
 0.37 2.94 6 مقبول

( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات 10يالحظ من الجدول )
الضبط االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي مستوى 

لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور 
تبعا لتزام، احترام رأي الكبير( الدراسة )القيم االجتماعية، مدى اال

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين  لمتغير المعدل التراكمي
( 0.05α≥)المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(، one way anovaتم تطبيق تحليل التباين األحادي )
 ( يبين ذلك:11والجدول )
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الضبط مستوى توسطات ( نتائج تحليل التباين األحادي لم11جدول )

االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية علوم 
الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور الدراسة )القيم االجتماعية، مدى 

 المعدل التراكميتبعا لمتغير  االلتزام، احترام راي الكبير(

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 لمربعاتا

مستوى  قيمة ف
 الداللة

المعدل 
 التراكمي

 0.272 3 0.815 بين المجموعات
 0.169 96 16.271 داخل المجموعات 0.19 1.603

  99 17.085 الكلي

( إلى عدم وجود فروق ذات 11تشير النتائج في الجدول )     
( بين متوسطات α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

الضبط االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي  مستوى
لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور 

تبعا الدراسة )القيم االجتماعية، مدى االلتزام، احترام رأي الكبير( 
وذلك استنادًا إلى قيمة ف المحسوبة إذ  المعدل التراكمي لمتغير 
( إذ تعد هذه القيمة 0.19(، وبمستوى داللة )1.603بلغت )

غير دالة إحصائيا الن قيمة مستوى الداللة كانت اكبر من 
. ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن العادات والتقاليد ال 0.05

تتعلق بتحصيل أكاديمي وال بمعدل من العالمات بقدر ما تكون 
 ثابتة في شخصية الفرد ومكتسبة من المجتمع،  

 ** السنة الدراسية:
إلجابة عن سؤال الدراسة تم استخدام تحليل التباين األحادي ل
(one way anova للفروق بين متوسطات ،) الستجابات أفراد

الضبط االجتماعي ودوره في ضبط السلوك العينة في مستوى 
االنحرافي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة وفقا 

لتزام، احترام رأي لمحاور الدراسة )القيم االجتماعية، مدى اال
 وفقا لمتغيرات الدراسة )السنة الدراسية( كاالتي: الكبير(
مستوى ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات 12الجدول )

الضبط االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية 
االجتماعية، علوم الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور الدراسة )القيم 

 تبعا لمتغير السنة الدراسيةمدى االلتزام، احترام راي الكبير( 

المتوسط  العدد الفئة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

السنة 
 الدراسية

 0.35 3.05 8 أولى
 0.25 3.35 25 ثانية
 0.40 3.41 28 ثالثة
 0.47 3.13 39 رابعة

هرية بين متوسطات ( وجود فروق ظا12يالحظ من الجدول )
مستوى الضبط االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي 
لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور 

تبعا الدراسة )القيم االجتماعية، مدى االلتزام، احترام رأي الكبير( 
ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين  لمتغير السنة الدراسية

( 0.05α≥)داللة إحصائية عند مستوى الداللة المتوسطات ذات 
(، one way anovaتم تطبيق تحليل التباين األحادي )

 ( يبين ذلك:13والجدول )
مستوى الضبط ( نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات 13جدول )

االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية علوم 
لمحاور الدراسة )القيم االجتماعية،  الرياضة في جامعة مؤتة وفقا

 مدى االلتزام، احترام راي الكبير( تبعا لمتغير السنة الدراسية

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة

السنة 
 الدراسية

 0.626 3 1.878 بين المجموعات
 0.158 96 15.207 داخل المجموعات 0.01 3.953

  99 17.085 الكلي

ق ذات داللة ( إلى وجود فرو 13تشير النتائج في الجدول )
( بين متوسطات α≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

مستوى الضبط االجتماعي ودوره في ضبط السلوك االنحرافي 
لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور 

االجتماعية، مدى االلتزام، احترام رأي الكبير( تبعا الدراسة )القيم 
وذلك استنادًا إلى قيمة ف المحسوبة إذ  لمتغير السنة الدراسية

( إذ تعد هذه القيمة 0.01(، وبمستوى داللة )3.953بلغت )
. 0.05دالة إحصائيا الن قيمة مستوى الداللة كانت اقل من 

ثة ألنه كان وهذا يدل انه الفروق كانت لصالح سنة الثال
ولتحديد الفروق بين مستويات السنة متوسطها حسابي هو أكبر. 

الدراسية الرياضية في مستوى الضبط االجتماعي ودوره في 
ضبط السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في 
جامعة مؤتة وفقا لمحاور الدراسة )القيم االجتماعية، مدى 

استخدم اختبار شيفيه للمقارنات  االلتزام، احترام راي الكبير( تم
 ( نتائج هذا االختبار:14البعدية ويوضح الجدول )
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( نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتحديد مواقع الفروق بين 14جدول )
مستويات متغير السنة الدراسية في مستوى الضبط االجتماعي ودوره في 

لرياضة في جامعة مؤتة ضبط السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية علوم ا
وفقا لمحاور الدراسة )القيم االجتماعية، مدى االلتزام، احترام راي 

 تبعا لمتغير السنة الدراسية: الكبير(

 المتغير
المتوسط 
 الرابعة الثالثة الثانية األولى الفئة الحسابي

السنة 
 الدراسية

    * األولى 3.05
   *  الثانية 3.35
  *   الثالثة 3.41
 *    الرابعة 3.13

مستوى الضبط االجتماعي ( أن الفروق في 14يبين الجدول )
ودوره في ضبط  السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية علوم 
الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور الدراسة )القيم االجتماعية، 

كانت بين السنة األولى و  مدى االلتزام، احترام رأي الكبير(
ة والرابعة بحيث أن داللة الفروق كانت لصالح الثانية و الثالث

السنة الثالثة التي كانت قيمة متوسطها الحسابي هي األكبر. 
ويعزو الباحثان هذه النتيجة أن طلبة السنة الثالثة تكون اكتملت 
لديهم العادات والتقاليد وترسخه لديهم القيم وأصبحوا معدين 

اآلخرين وأكثر  للخوض في أمور الحياة ومهيئين لتقبل آراء
دراسة إدراك للمواقف االجتماعية، واتفقت هذه النتيجة مع 

( إذ دلت نتائج الدراسة على وجود فروق بين 2003)الحارثي، 
بعض العوامل المؤدية إلى انحراف يمكن عزوها إلى المستوى 

 التعليمي .
 الخاتمة:-4

 في ضوء ما توصلت إليها الدراسة يستنتج الباحثان ما يلي:
أن مستوى الضبط االجتماعي ودوره  في ضبط السلوك -1

االنحرافي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة 
 جاء بدرجة مرتفع . 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2
(α≤ 0.05 بين متوسطات مستوى الضبط االجتماعي )

علوم ودوره في ضبط السلوك االنحرافي لدى طلبة كلية 
الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمحاور الدراسة )القيم 
االجتماعية، مدى االلتزام، احترام رأي الكبير( تبعا لمتغير 
)المعدل التراكمي، التخصص األكاديمي، مكان السكن(، 

 .لثةووجود فروق في متغير السنة الدراسية ولصالح السنة الثا

 اآلتي:في ضوء ما ظهر من نتائج، يوصي الباحثان ب
ضرورة تقوية العالقة بين أفراد المجتمع من خالل التبادل -1

 الثقافي بين األفراد . 
وزيادة الوازع الديني لدى األجيال والمحافظة أكثر على -2

 العادات والتعاليم اإلسالمية . 
 المصادر:

كلية (. االرشاد التربوي ودوره في تفعيل الضبط االجتماعي لدى طلبة 2013احمد، سفانة ) [1]
 .  3، العدد12التربية االساسية دراسة ميدانية، مجلة ابحاث كلية التربية االساسية، المجلد 

(، االسرة والضبط االجتماعي. الرياض، السعودية 2001الحامد، محمد، والرومي، نايف، ) [2]
. 

، دار الورق 1( . الضبط االجتماعي، المعايير االجتماعية، ط2004الصالح، مصلح ) [3]
 توزيع، عمان، االردن . للنشر وال

(. اثر الوسائل العقابية في الضبط االجتماعي داخل الحرم الجامعي 2015حمزه، عمار ) [4]
، 23دراسة اجتماعية ميدانية على عينة من طلبة جامعة بابل، مجلة جامعة بابل، المجلد 

 .  1العدد
يع، عمان، دار الشروق للنشر والتوز  ،(. الضبط االجتماعي2006العمر، معن خليل، ) [5]

 االردن . 
، ايتراك 1(. التعاون الدولي في مجال محافظة الجرائم، ط2000شحاته، عالء الدين ) [6]

 للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر . 
( علم االجتماع القانوني والضبط االجتماعي. مكتبة نهضة 1996أبو ألغار، إبراهيم، ) [7]

 الشروق، القاهرة، مصر .
 االجتماعي في المجتمع العربي من منظور التربوي . ( الضبط2005الخميسي، السيد ) [8]
(، أثر العوامل االجتماعية في جنوح األحداث من وجهة 2003الحارثي، حيالن بن هالل ) [9]

نظر األحداث المنحرفين دراسة ماجستير غير منشورة جامعة نايف العربية االمنية، 
 الرياض، السعودية .

شيوخ القبائل في الضبط االجتماعي دراسة ( دور 2008المفقاعي، تركي بن مناحي، ) [11]
ميدانية على دور شيوخ القبائل بمنطقتي عسير والباحة، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية
( دور القيم االجتماعية في الوقاية من الجريمة دراسة مسحية 2005الحسنية، سعيد علي، ) [11]

ى طلبة جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ونزالء إصالحية الحائر. رسالة وصفية عل
 غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض، السعودية.

(، دور المعايير االجتماعية الرسمية في ضبط السلوك داخل 2007المجالي، فايز، ) [12]
، العدد 23، أبحاث اليرموك، المجلد التنظيم الجامعي : دراسة على عينة من طلبة مؤتة

 .  541–517الثاني، ص 
[13]  Gary, f., (2003), Social Control Theories in Encyclopedia of 

Criminology, Richard A. Wright Edition, Fitzroy Pearborb publishers 
,Available,on: www.sitemason.vanderbilt.edu   .  

[14]  Mackenzie, DORIS,& Li Speencer De, (2002),The Impact of formal 
and informal social control on the criminal Activities of probationers 
,journal of Research in crime And Delinquency, Vole.8,pp243-274 

 المالحق:
 ارة االستبانة المفرقة يوضح استم (1الملحق )

 أخي الطالب العزيز           
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد ...يقوم الباحثان بإجراء 

الضبط االجتماعي ودورة في ضبط  السلوك دراسة لمعرفة )
( أرجو االنحرافي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة

تائج، وذلك باإلجابة على التكرم بالمساعدة للوصول إلى أدق الن
( أمام كل عبارة تناسب االستبانة المفرقة، بوضع إشارة )

إجابتك، ونود اإلشارة إلى المعلومات المقدمة منكم ستعامل 
 بسرية وموضوعية تأمين، والغايات البحث فقط .

http://www.sitemason.vanderbilt.edu/
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 ولكم جزيل الشكر 
 الباحثان                         

 ي تناسبك .( أمام اإلجابة التضع عالمة )
 متغيرات الدراسة:

 طالبة                       طالب      نوع االجتماعي:ال
 قرية            مكان السكن: مدينة       

 الرابعة        اولى    الثانية     الثالثة    السنة الدراسية:
 مقبول  المعدل التراكمي: امتياز      جيد جدًا      جيد   

 تأهيل رياضي                               ة      ية رياضيالتخصص: الترب
فيما يلي مجموعة من المحاور التي تقيس مستوى الضبط 

 االجتماعية لدى طلبة الكلية
( أمام ، يرجى وضع )وأمام كل فقرة خمس درجات لإلجابة

 .الدرجة التي تناسبك
 السلوك االنحرافي: دور القيم االجتماعية العامة في ضبط   المحور األول: 

 الفقرة الرقم

موافق 
 بدرجة
كبيرة  
 جدا  

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 

تعتبر العادات االجتماعية 
وسيلة ضابطة باعتبارها 
أداة إلدماج الفرد في 

 المجموعة

     

يساهم العمل في الُبعد عن  2
 أصدقاء السوء

     

3 
ر العادات االجتماعية تعتب

وسيلة لحماية التكافل 
 االجتماعي

     

تعد تقاليد أداة  ردع  للسلوك  4
 غير االيجابي

     

5 
تقود العادات االجتماعية 
الفرد نحو السلوك 

 االيجابي
     

6 
التمسك بالعادات االجتماعية 
يساعد على ضبط 

 االنحراف
     

تسهم المؤسسات اإلعالمية  7
 القيم الجيدة في غرس

     

8 
ضعف القيم األخالقية يساعد 
على الوقوع في 

 االنحراف
     

9 

أن انتقال ثقافات المجتمعات 
الغربية عبر القنوات 
الفضائية يحد من إتباع 
القيم األصلية في نفوس 

 األفراد

     

10 
التمسك بالتقاليد يزيد الوعي 
االيجابي للحد من 

 االنحراف
     

11 
لماء الدين في توجيه يسهم ع

الشباب بتجنب 
 االنحراف

     

12 
إحساس الفرد في قيمة 
التكافل يحد من وقوع 

 في االنحراف
     

13 
مشاركة الفرد في النشاط 
االجتماعي يحد من 

 وقوع في االنحراف
     

 مدى االلتزام ببعض القيم المحور الثاني: 

 الفقرة الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
 ضعيفة جدا  

      تقوى اهلل عز وجل 14
      بر الوالدين 15

الجرأة في قول  16
      الحق

      الصبر والمثابرة 17
      حب الرسول )ص( 18
      تحمل المسؤولية 19
      العمل الجماعي 20
 احترام رأي الكبير  المحور الثالث: 

 فقرةال الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جدا  

21 
الخضوع لرأي الكبير 
يعصم من الوقوع في 

 السلوك االنحرافي .
     

22 
إن احترام رأي الكبير هو 
قيد اجتماعي أحاول 

 التخلص منه .
     

23 
أن السلطة التي يمارسها 
الكبار في الجماعة تمنع 

 االنحراف  من
     

24 
احترام راي الكبار يساعد 
على الحفاظ على سمعة 

 الجماعة
     

ممارسة الكبار ألدوارهم  25
      القيادية يحد من االنحراف

احترام الكبار في الجماعة  26
 يشكل اداة توجيه جيدة
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 تعلم مهارة القلبة الهوائية االمامية المستقيمة في الجمناستك الفنيتأثير تمرينات خاصة في 
 3 ميساء رضا غانم، 2 أ.م.د رنا عبد الستار جاسم ،1 أ.م.د محمد شهاب احمد

 1الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 2ة البدنية وعلوم الرياضة جامعة ديالى/كلية التربية االساسية/قسم التربي

 3الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 
(1 mohammed19772016@gmail.com, 2 basicspor9te@uodiyala.edu.iq, 3 mmaysamaysa@gmail.com) 

 

 اهمية تكمن اذ البحث واهمية المقدمة على االول الفصل اشمل اذ فصول اربع على البحث اشتمل المستخلص:
 البحث مشكلة تكمن البحث مشكلة اما المستقيمة، االمامية الهواية القلبة تعلم في خاصة التمرينات اعداد في البحث
 على جديدة تعليمية اساليب استخدام في التنويع قلة الى يعود الذي االطفال اداء مستوى في الحاصل الضعف في

 اعداد البحث وهدف.  فني بالجمناستك المستقيمة االمامية الهوائية القلبة لمهارة الصحيح االداء وادراك فهم تبسيط
 في الخاصة التمرينات تأثير على التعرف.  بالجمناستك المستقيمة االمامية الهوائية القلبة مهارة في خاصة تمرينات
 نتائج بين احصائية داللة ذات فروق توجد البحث فرضيات اما بالجمناستك المستقيمة االمامية الهوائية القلبة مهارة

 بالجمناستك المستقيمة االمامية الهوائية القلبة مهارة في والتجريبية الضابطة مجموعتينلل والبعدية القبلية االختبارات
 التجريبية البحث لمجموعتي البعدية االختبارات نتائج بين احصائية داللة ذات فروق وتوجد البعدية االختبارات ولصالح

 .بالجمناستك المستقيمة االمامية الهوائية القلبة مهارة تعلم في التجريبية المجموعة ولصالح والضابطة
 اشبال على البحث عينة اشتملت فيما التجريبي، المنهج الباحثون استعمل فقد الميدانية واجراءاته البحث منهج اما

 لكل( 4) بواقع وضابطة بيةيتجر  مجموعتين على موزعين اطفال 8 عددهم والبالغ الرياضي بغداد امانة نادي
 وتطبيق القبلية االختبارات اجراء تم حين في للدراسة، المناسبة واجهزة واالدوات وسائلال استخدمت ولقد مجموعة،
 . البحث عينة افراد على البعدية االختبارات اجراء تم ذلك وبعد التجريبية للمجموعة التعليمي المنهج
 القلبة مهارة تعلم في ايجابياً  تأثيراً  هنالك أن الى الباحثون استنتج فقد الدراسة لها توصلت التي النتائج ضوء وعلى

 وما المقترح التعليمية الوحدة أن ،(والضابطة التجريبية) المجموعتين افراد لدى بالجمناستك المستقيمة االمامية الهوائية
 اشتملت فقد التوصيات اما.  االطفال مستوى تطوير في المتبع التمرينات من تأثيرا اكثر خاصة تمرينات من يتضمنه
 المستقيمة االمامية الهوائية القلبة مهارة تطوير في لفاعليته الطفولة مرحلة تعليم ضمن المقترح التمرينات خالإد على

 وضع عند العلمية والطرق األسس أتباع ضرورة عن فضال االعتيادية، المنهج على االقتصار وعدم لديهم بالجمناستك
 الخبراء على وعرضها الخاصة التمرينات

 .الفني الجمناستك-األساسية المهارات-المستقيمة االمامية الهوائية القلبة مهارة-خاصة تمريناتتتاحية: الكلمات االف
 

mailto:mohammed19772016@gmail.com
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 مقدمة:ال-1
قد تطورت العملية التعليمية تطورًا واسعًا في عصرنا الحديث، ل

استنادًا إلى استعمال أساليب التعلم الحركي المختلفة التي كان 
لها تأثير واضح ودور بارز في الوصول بالمتعلمين إلى مستوى 
األداء الفني األفضل، وقد بلغت أهميتها في كونها أصبحت 

خطيط لتعلم المهارات الحركية أساسا مهمًا يعتمد عليه في الت
المختلفة، لذا أصبح من الضروري التخلي عن األساليب 
التعليمية القائمة على اكتساب المهارات الحركية بشكل روتيني 
أو نمطي والتوجه نحو تطوير القدرات الخاصة بتعلم تلك 

المتعلمين  مساعدةو المهارات، ولكي تنجح عملية التعلم الحركي 
لديهم من طاقات حيوية كي نستطيع صقلها في إظهار ما 

وتطويرها حتى ال يتم فقدها بمرور الزمن فيحتاج المتعلمون إلى 
معرفة الكثير الكتشاف ما يحيط بهم إلثبات قدراتهم البدنية 

 والحركية والعقلية لمستوى االداء االفضل. 
لو نظرنا الى حركات العب الجمناستك ذوات األداء الفني  

لجيد نجدها تؤدي بسرعة كبيرة وانسيابية وتعبر عن المتكامل ا
الثقة العالية التي يتمتع بها الالعب وقد تبدو انها سهلة التكلف 

(، 20، 1996: 10) عناء يذكر ويطلق عليها السهل الممتنع
فالمشاهدة لهذه الحركات ذوات المستوى العالي من األداء قد 

خرجت المهارة  يصعب عليه تقدير مابذل من جهد وتدريب حتى
 بهذا الشكل ووصلت بالالعب الى الية األداء.

بالتنوع واحتوائها على كم هائل من الفني تتميز لعبة الجمناستك 
المهارات التي تتحدد من خالل الخصائص الفنية التي تؤدى 
عليه هذه المهارات التي تكون متميزة في أدائها الفني ومختلفة 

 الواحد واألجهزة فيما بينها. من مهارة الى أخرى على الجهاز
 مشكلة البحث:

يعتمد مستوى األداء الفني في الجمناستك على العديد من 
العوامل المهمة منها االسلوب او الطريقة المتبعة في التعليم 

ومتابعتها لكونها  ونخبرة الباحث ومستوى المتعلمين، ومن خالل
ضعف من المهتمين بلعبة الجمناستك الفني فقد الحظت ال

الذي يعود الى قلة التنويع في  االعبينالحاصل في مستوى اداء 
استخدام اساليب تعليمية جديدة على تبسيط فهم وادراك االداء 
الصحيح لمهارات الجمناستك الفني في وصف الحركة، لذا 

تميز بخصائص ونوعية الحركة ون التمارين تاعدت الباحث

لها تحسين نوعية التعليم والوسائل التعليمية التي تستطيع من خال
مهارة ركزت على تطوير  إذ واالبتعاد عن أساليب التلقين المملة،

 القلبة الهوائية االمامية المستقيمة بالجمناستك.
 اهداف البحث:

في تعلم مهارة القلبة الهوائية االمامية اعداد تمرينات خاصة -
 المستقيمة في الجمناستك الفني .

في تعلم مهارة القلبة ينات خاصة تمر  تأثير التعرف على -
الهوائية االمامية المستقيمة في الجمناستك الفني لدى افراد عينة 

 البحث.
 :فرضيات البحث

توجد فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات القبلية -
تعلم لمجموعتين الضابطة والتجريبية في ا دى افرادوالبعدية ل

مية المستقيمة في الجمناستك الفني مهارة القلبة الهوائية االما
 االختبارات البعدية .نتائج ولصالح  لدى افراد عينة البحث

توجد فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات البعدية -
تعلم مهارة القلبة الهوائية االمامية المستقيمة في في 

 (التجريبية والضابطة)لمجموعتي  الجمناستك الفني لدى افراد
 المجموعة التجريبية.نتائج افراد صالح ول

 مجاالت البحث:
 فريق اشبال نادي امانة بغداد ونادي الجيش  المجال البشري:
 6/6/2021الى  7/3/2021المجال الزماني: 
قاعة بغداد/ نادي امانة بغداد الرياضي/  المجال المكاني:

 الجمناستك
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
التمارين يجب على الباحث اختيار  بحث:منهج ال 2-1

بحث وان طبيعة المشكلة وطريقة تحديدها الجراء إل ةالمناسب
وأهدافها تتطلب استخدام المنهج التجريبي وهو احد المناهج التي 
تهدف الى احداث تغيير مقصود ومضبوط لحدث ما ومالحظة 

 ونالباحث تالتغيرات المرافقة لهذا الحدث وتفسيرها وقد اعتمد
مجموعتين التجريبية والضابطة ذات االختبار القبلي التصميم 

 والبعدي كونها انسب لحل المشكلة. 
ان االهداف التي يضعها مجتمع البحث وعينته:  2-2

الباحثون لبحثه واالجراءات التي سيتبعها ستحدد طبيعة العينة 
التي يختارها. وعلى الباحث ان يختار عينة بحثه التي تكون 
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ان العينة عبارة  تمثيال حقيقيا لمجتمع االصل، بمعنى " ممثلة
عن المجتمع االحصائي االصلي بكل خصائصه ولكن بصورة 

: 6مصغرة، وانها تمثيل للمجتمع االحصائي الذي سحبت منه ")
(، لذا اشتملت عينة البحث على اشبال نادي امانة 16، 2003

( 9-7مارهم )بغداد ونادي الجيش بالجمناستك الفني وتتراوح اع
( العبين، وقد اختيروا بالطريقة العمدية، اذ 8سنة وعددهم )

مثلت مجتمع االصل تمثيال صادقا . وقد اخذ مجتمع االصل 
. وقد قسمت العينة بالطريقة العشوائية على مجموعتين بأكمله

( العبين 4تجريبية وضابطة. اذ كان عدد افراد كل مجموعة )
 موعتين .قسموا بطريقة القرعة على مج

لغرض تجنب العوامل التي تؤثر في : تجانسال 2-2-1
نتائج التجربة من حيث الفروق في الوزن والطول والعمر عمدت 
الباحثون الى تجانس عينة البحث فئة االشبال بواسطة معامل 

( الذي يظهر تجانس للعينة 3االلتواء وكما موضح في الجدول )
( مما يشير الى 1من )+. نظرا لكون معامالت االلتواء اصغر 

 تجانس عينة البحث وبشكل عام .كما موضح في الجدول.
 البحث عينة ( يبين المعالم االحصائية لتجانس1جدول )

  
 
 
 

تستخدم عملية التكافؤ من قبل تكافؤ العينة:  2-2-2
الباحثون في البحوث التجريبية للتأكد من ان جميع افراد العينة 

المعدة المعد اذ قامت  اترينخط شروع واحد للبدء بتنفيذ التم لهم
ضابطة الباحثون بتقسيم عينة البحث على مجموعتين )

وتجريبية( باعتماد الطريقة العشوائية )القرعة( ولكي يكون تقسيم 
من خط شروع مجموعتي البحث، ومن اجل  التأكدالمجاميع 

اجريت عملية التكافؤ كما مبين  الحفاظ على الموضوعية العلمية
 في الجدول.

 
 
 

( Tفرق األوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة )( يبين 2جدول )
قبلي والبعدي في متغيرات الفروق بين نتائج االختبارين ال داللةالمحسوبة و 

 .التجريبيةللمجموعة  بحثال

عينة البحث للمجموعتين )الضابطة  ؤ( تكاف2كما يبين الجدول )
والتجريبية( في نتائج اختبار القلبة الهوائية االمامية المستقيمة 

 بالجمناستك إذ ظهرت النتائج غير معنوي.
ان ادوات  أدوات البحث ووسائل جمع المعلومات: 2-3
لبحث هي الوسيلة التي يستطيع بها الباحث حل مشكلته مهما ا

، 1988: 9كانت تلك االدوات، البيانات، عينات، اجهزة ")
االختبارات، استبانة  المصادر العربية واألجنبية،، )(173

استمارة استبيان اراء استطالع اراء الخبراء حول التمارين، 
 (.المحكمين

ن طبي لقياس الوزن، الة ميزااالجهزة واالدوات: ) 2-3-1
، شريط الصق، CD(، اقراص 1تصوير مع ملحقاتها عدد )

 (، شريط لقياس الطول، ساعة توقيت(.2صافرة عدد )
تحديد المتغيرات المبحوثة وترشيح اختباراتها  2-4

 المناسبة:
 تحديد المتغيرات المبحوثة: 2-4-1

في قيمة لقد تم اعتماد مهارة القلبة الهوائية االمامية المست
كمتغير بحثي على وفق خبرة السادة الخبراء  الجمناستك الفني

  والمختصين.
 ترشيح االختبار المناسبة للمتغير المبحوث: 2-4-2
: 2) القلبة الهوائية األمامية مستقيمةاختبار -

2019 ،85:) 
اخذ عدة خطوات من الجري، ثم عمل وثبة ثم الدفع والذراعان -

 عموديان .
 م بانثناء خفيف جدا .يرتفع الجس-
الخلفي في الوقت الذي ينثني فيه  لالتجاهامتداد الرجلين -

 ثم يتم فتح الذراعان جانبا . الرأس الى الصدر،

معامل 
 االلتواء

االنحراف 
 المعياري

الوسط  الوسيط
 الحسابي

وحدة 
 القياس

 المتغيرات

 الطول سم 117.75 118.00 1.488 .477
 لعمرا سنة 8.38 8.25 .582 .090
 الكتله كغم 24.13 24.50 1.356 .294

 المعالم احصائية
 متغيرات البحث

وحدة 
 القياس

 T قيمة  عة الضابطةالمجمو  المجموعة التجريبية
 Sig المحسوبة

نوع 
 ع± س   ع± س   الداللة

القلبة الهوائية 
االمامية 
 المستقيمة

 717. 381. 3201. 2.275 330. 2.362 درجة
غير 
 معنوي
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الدوران حول محور الكتفين داخل نفس الوضع، ويبقى الرأس -
منثني على الصدر بينما تستمر الرجالن في االمتداد المجبر، 

 . لبطنيةاويوجه النظر على المنطقة 
 مالمسة خفيفة من الرجلين .-
 (.1الوصول لوضع الوقوف المستقيم كما في الشكل )-

 
 ( يوضح مهارة القلبة الهوائية األمامية المستقيمة1شكل )

ان الغاية من اجراء  األسس العلمية لالختبارات: 2-5
االختبارات ماهي اال وسيلة تساعدنا على تقويم االداء و 

ج حقيقية تمكن الباحثون من اصدار احكام الحصول على نتائ
على اساسها ثم اتخاذ القرارات المناسبة ويجب ان تتمتع 
بمعدالت عالية من الصدق والثبات والموضوعية . لذلك قامت 
 الباحثون بإيجاد األسس العلمية لالختبارات المختارة وكما يأتي:

: يعرف بأنه " الدرجة التي يقيس صدق االختبارات 2-5-1
( بمعنى ان 64، 2001: 3بها االختبار الشيء المراد قياسه ")

االختبار الصادق يقيس الوظيفة التي وضع ليقيسها وال يقيس 
 (.287، 2000: 1شيئًا اخر بداًل منها أو زيادة عليها )

الثبات يعني انه لو أعيد تطبيق ثبات االختبارات:  2-5-2
نتائج نفسها ونتائج االختبار على األفراد أنفسهم فانه يعطي ال

متقاربة ويعني أيضا اتساق نتائج االختبار مع نفسها لو كررت 
(، فقد استخدمت 70، 1999: 7مرة أو مرات عدة أخرى )

عادة االختبار اذ تم تطبيق  ،الباحثون طريقة االختبار وا 
االختبارات على عينه التجربة االستطالعية في يوم االحد بتاريخ 

االختبارات نفسها بعد مرور سبعة ايام  تم اعادةو  7/3/2021
إذ اثبتت نتائج االختبارات  14/3/2021في يوم االحد بتاريخ 

 تتمتع بدرجة ثبات عالية.
تعد الموضوعية واحد من موضوعية االختبار:  2-5-3

 تأثرالشروط المهمة الواجب توافرها في اي اختبار وتعني "عدم 
فر الموضوعية دون تحيز االحكام الذاتية من المجرب او ان تتوا

والتدخل الذاتي من قبل المجرب فكلما زادت درجة الذاتية على 

الذاتية  تتأثراحكام االختبارات قلت موضوعيتها، وكلما ال 
من  (.225، 1993: 8زادت قيمتها الموضوعية ) باألحكام

صفات االختبار الجيد ان يكون موضوعيًا في قياس ما اعد 
يحدث فيه تباين  ار الموضوعي هو الذي اللقياسه إذ أن" االختب

(. ولقد قام الباحثون 329، 1987: 5بين آراء المحكمين ")
باستخراج القيمة الموضوعية لالختبارات عن طريق حساب 
درجتي اثنين من المحكمين باالختبارات ومعالجتها عن طريق 
قانون االرتباط البسيط )بيرسون( وتم استخراج موضوعية درجات 

 اس لدرجتين مختلفتين ولقياسين مختلفين.القي
 االجراءات الميدانية للبحث:  2-6
لغرض التعرف على التجربة االستطالعية:  2-6-1

الصعوبات التي تظهر في اثناء تنفيذ التجربة الرئيسة، قامت 
من اجـل الحصول  ةتجارب استطالعية متعدد بإجراءالباحثون 

هي "  تجربة استطالعيةال، اذ ان على نتائج دقيقة موثوق بها
دراسة اولية يقوم بها الباحث على عينة صغيرة قبل قيامه 

، 1984: 4)بالبحث بهدف اختبار اساليب البحث وادواته "
79). 
 ىاجر التجربة االستطالعية االولى:  2-6-1-1

االستطالعية االولى في يوم االحد المصادف التجربة  ونالباحث
رابعة مساءا في نادي امانة بغداد في تمام الساعة ال 7/3/2021

الرياضي على االختبارات المستخدمة في البحث وكان الغرض 
 منها هو:

 التعرف على الوقت الالزم لتنفيذ االختبارات .-1
معرفة السلبيات والمعوقات التي تواجه الباحثون وتجاوزها -2

 خالل تطبيق التجربة الرئيسية .
المعلومات وتدوينها التعرف على طريقة الحصول على -3

 وتهيئة االستمارات المالئمة لها.
 تحديد الصعوبات التي تواجه االطفال عند االختبار. -4
اجريت التجربة االستطالعية الثانية:  2-6-1-2

التجربة االستطالعية الثانية في يوم االحد المصادف 
في تمام الساعة الرابعة مساءا في نادي امانة بغداد  7/3/2021

نفس العدد والعينة في التجربة االستطالعية االولى وهذه على 
التجربة الخاصة بالتمرينات المستخدمة في الوحدات التعليمية 

 التي وضعتها الباحثون . وكان الغرض منها هو:
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معرفة مدى سالمة االجهزة واالدوات التي تستخدم في -1
 البحث.

 التعرف على امكانية الفريق .-2
 .ةوكفايته في اجراء التجربة الرئيسمالئمة المكان -3
 معرفة الوقت المستغرق للتمرينات.-4
 اختبار بإجراء ونقام الباحث االختبارات القبلية: 2-6-2

الجمناستك على افراد ب لمهارة القلبة لهوائية االمامية المستقيمة
الساعة  في تمام عينة البحث للمجموعتين التجريبية والضابطة

قاعة  في 1/4/2021الموافق  االحدوم من يالرابعة عصرا 
 وتم تثبيت الظروفالجمناستك في نادي امانة بغداد الرياضي 

المتعلقة باالختبارات مثل المكان والزمان واالدوات وعملية تنفيذ 
االختبارات من اجل تحقيق الظروف نفسها عند اجراء 
ا االختبارات البعدية، إذ قام بتصوير تلك االختبارات بغية عرضه

على الخبراء والمختصين لتحديد مستوى افراد العينة المراد 
مع االختبارات البعدية  ةقياسها وتقييم ادائهم من خالل المقارن

 بعد تطبيق المنهج التعليمي المعد من قبل الباحثون.
من اجل تحقيق االهداف التعليمي:  المنهج 2-6-3

العينة بالشكل  ألفرادالرئيسة للبحث تم اعداد التمرينات الخاصة 
المطلوب بعد االستفادة من نتائج التجربة االستطالعية وتوفر 

 تطبيق تماهم المستلزمات االزمة في تطبيق التمرينات الخاصة 
لمهارة القلبة  تمرينات على اشتمل إذ البحث قيد المقترح المنهج

 مستوى على إيجابيا تأثير له كان مما الهوائية االمامية المستقيمة
 التي الحركية األنشطة اختيار في ذلك ونالباحث راع وقد .اءاالد
. بدء تطبيق المنهج التعليمي يوم االحد الموافق  تالمهارا تنمي
( وحدة تعليمية وبواقع 24على العينة وقد تضمن ) 4/4/2021

االحد والثالثاء والخميس وزمن  ثالث وحدات تعليمية في االسبوع
دقيقة للوحدة التعليمية تتضمن  (40الوحدة التعليمية الكلي )

بالوحدة التعليمية  ( دقائق احماء قبل البدء5)ثالث اقسام وهي 
( دقائق بعد 5و)( دقيقة القسم الرئيسي 30لتهيئة اجهزة الجسم و)

 الستعادةلغرض التهدئة واالسترخاء  الوحدة التعليمية االنتهاء من
وزيع الزمني الت يأتيوفيما  أجهزة الجسم الى وضعها الطبيعي،

 للمنهج المقترح:
 (.8عدد االسابيع )-1

( وحدة فيكون لدينا 3عدد الوحدات التعليمية في االسبوع )-2
 ( وحدة تعليمية .24)
زمن الوحدة التعليمية الخاصة بالمنهاج المعد من قبل الباحثة -3
 ( دقيقة مقسمه الى:40)

لكل دقائق(  5دقيقة( بواقع ) 120الفعاليات التنشيطية )-أ
 وحدة تعليمية .

دقيقة( لكل  30دقيقة( بواقع ) 720الفعاليات الرئيسة )-ب
 وحدة تعليمية .

دقائق( لكل  5دقيقة( بواقع ) 120الفعاليات الختامية )-ج
 وحدة تعليمية .

ولغاية  4/4/2021واستمر تطبيق المنهج للمدة من -4
3/6/2021. 
ج التعليمي بعد انتهاء البرناماالختبارات البعدية:  2-6-4

( أسبوع ولغرض تحديد 8والذي استغرق ) 3/6/2021بتاريخ 
المستوى الذي وصلت اليه عينة البحث )التجريبية والضابطة( 
اجريت االختبارات البعدية للمجموعتين )الضابطة والتجريبية(، 

في تمام الساعة الرابعة عصرا في  6/6/2021في يوم االحد 
غداد الرياضي، واتبعت الشروط قاعة الجمناستك لنادي امانة ب

واالجراءات نفسها من حيث المكان والزمان واالدوات التي اتبعت 
في االختبارات القبلية من اجل ضبط المتغيرات التي تؤثر على 

 نتائج االختبارات .
بعد اجراء االختبارات المهارية القبلية تقييم االداء:  2-7

( مقومين من 4لى )والبعدية وتصويرها فيديويًا ثم عرضها ع
الخبراء وذوي االختصاص لتقييم اداء الحركات لالختبارات 
القبلية والبعدية للمهارات وللمجموعتين التجريبية والضابطة 
وباستخدام استمارة تقييم خاصة وعلى وفق االداء ويتم تقييم عن 

وحددت درجة التقييم بمدى من  طريق الدرجات للمهارة المختارة
ولغرض الدقة في التقييم لم يعتمد  للمهارة.( درجات 0-10)

على المشاهدة المباشرة وانما من خالل تقييم االداء المسجل في 
ستبعاد أعلى درجة وأقل اب ةالباحث تكما قامالتصوير الفيديوي. 

عتماد الوسط الحسابي للدرجتين الوسطيتين من درجات ادرجة و 
 .2يتين/درجة الالعب = متوسط الدرجتين الوسط الحكام.

تم معالجة البيانات اإلحصائية  الوسائل اإلحصائية: 2-8
 (SPSSالجاهز ) منهجبواسطة استخدام ال
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:-3
نتائج االختبارات القبلية ومناقشة  عرض وتحليل 3-1

 الضابطة:والبعدية للمجموعة 
البحث  ةة لعيناالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارييبين  (4جدول )

 لمتغيرات البحثاالختبارين القبلي والبعدي  الضابطة في
( Tحسابية وانحرافه المعياري وقيمة )فرق األوساط ال ( يبين5جدول )

الفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي في  داللةالمحسوبة و 
 .الضابطةللمجموعة  بحثمتغيرات ال

 . 3= 1- 4عند درجة الحرية 
 (0.05) ≥( إذا كان نسبة الخطأ 0.05* معنوي عند مستوى الثقة )

عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية  3-2
 :والبعدية للمجموعة التجريبية

البحث  ةوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعيناال يبين (6جدول )
 البحث لمتغيراتالتجريبية في االختبارين القبلي والبعدي 

( Tفرق األوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة )يبين  (7جدول )
الفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي في  داللةالمحسوبة و 
 .التجريبيةللمجموعة  بحثمتغيرات ال

 . 3= 1- 4عند درجة الحرية 
 .(0.05) ≥الخطأ  نسبة( إذا كان 0.05* معنوي عند مستوى الثقة )

 
 
 
 
 
 

عرض وتحليل نتائج االختبارات البعدية  3-3
  :للمجموعتين التجريبية والضابطة

( Tساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )األو  يبين (8جدول )
التجريبية  نمجموعتيفي االختبارات البعدية للالفروق  داللةالمحسوبة 
 .والضابطة

 .6= 2-( 8عند درجة الحرية )
 (.0.05) ≥الخطأ  نسبة( إذا كان 0.05* معنوي عند مستوى الثقة )

 مناقشة النتائج: 3-4
 ( لالختبار8في ضوء النتائج التي حصل عليها من الجدول )

من أظهرت  إذ القبلية والبعدية،القلبة الهوائية االمامية المستقيمة 
( المحسوبة والجدولية  للمتغيرات وجود فروق sigخالل قيمة )

ذات داللة معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية ولمصلحة 
االختبارات البعدية ولكال المجموعتين، وهذا يدل على إن تطورا 
ذا داللة معنوية قد حدث على الرغم من اختالف المنهجين 

بة الهوائية األمامية المستقيمة( الخاصة لتطوير القل ات)التمرين
، والمنهج ونالباحث من قبل للمجموعة التجريبية الذي أعد

هذه  ونعزو الباحثيالتقليدي المعتمد )للمجموعة الضابطة(. و 
النتائج إلى عوامل متعددة منها التطور الحاصل لدى المجموعة 
ي التجريبية الى فاعلية التمرينات الخاصة والمشابه لألداء الفن

للمهارة، وان هذا التطور يعود كذلك الى كيفية وضع التمرينات 
الخاصة التي بنيت على أسس علمية صحيحة مع التشاور مع 

 .المشرفين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعالم االحصائية     
 متغيرات البحث

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع± س   ع± س  

القلبة الهوائية االمامية 
 0.450 5.350 3200. 2.275 درجة المستقيمة

المعالم 
 احصائية
متغيرات 
 البحث

وحدة 
القيا
 س

 T قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
المحسو 
 بة

Sig 
نوع 
الدالل
 ع± س   ع± س   ة

القلبة 
الهوائية 
االمامية 
المستقيم

 ة

6.62 درجة
5 

.478
0 

5.35
0 

.450
0 

3.877 .00
8 

معنو 
 ي

 المعالم االحصائية
 متغيرات البحث

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع± س   ع± س  

القلبة الهوائية االمامية 
 478. 6.625 330. 2.362 درجة المستقيمة

 المعالم االحصائية
 بحثمتغيرات ال

وحدة 
 ع ف ف   القياس

 (Tقيمة )
 المحسوبة

المعنوية 
 الحقيقية

نوع 
 لةالدال 

القلبة الهوائية االمامية 
 معنوي 002. 10.637 801. 4.262 درجة المستقيمة

 المعالم االحصائية
 متغيرات البحث

وحدة 
 القياس

 (Tقيمة ) ع ف ف  
 المحسوبة

المعنوية 
 الحقيقية

نوع 
 الداللة

القلبة الهوائية 
 االمامية المستقيمة

 معنوي 000. 18.614 330. 3.075 رجةد
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 الخاتمة:-4
 من خالل النتائج التي اظهرتها الدراسة استنتج الباحثون التالي:

االمامية  مهارة القلبة الهوائيةتأثيرًا ايجابيًا في تعلم هنالك -1
المجموعتين )التجريبية والضابطة( لدى افراد  المستقيمة

  .حركيةنتيجة استخدام التمرينات ال
الخاصة  اتالتمريناظهرت النتائج هنالك فاعلية باستخدام -2

 )المنهجالقلبة الهوائية األمامية المستقيمة مهارة لتطوير 
دي المتبع المنهج التقلي مباستخدا( اكثر منه التعليمي المقترح

من قبل المدربين، بسبب احتوى المنهج المقترح على مفردات 
بتطوير افراد المجموعة مما اسهمت تمرينات حركية تتضمن 

 األمامية المستقيمة الهوائية القلبةبمهارة التجريبية 
 .بالجمناستك

على وفق النتائج التي توصلت لها الدراسة يوصي الباحثون 
 بالتالي:

المقترح ضمن تعليم مرحلة الطفولة لفاعليته  المنهجإدخال -1
االمامية المستقيمة  ة مهارة القلبة الهوائيفي تطوير 
 .ج االعتيادينهلديهم وعدم االقتصار على المبالجمناستك 

 اتق العلمية عند وضع التمرينائضرورة أتباع األسس والطر -2
 .الخاصة وعرضها على الخبراء

 المصادر:
)االردن، عمان، دار  :1ط ،بحث في التربية وعلم النفسسامي ملحم؛ مناهج ال [1]

 .287( ص2000المسيرة، 
تأثير تمارين خاصه في تطوير بعض القدرات البدنية  ؛سراء حسن كويش [2]

لعضالت الرجلين والمؤشرات الوظيفية وأداء القلبات الهوائية على بساط 
التربية البدنية  كلية) :العبي الجمناستك الفني للناشئين الحركات األرضية لدى

 .85ص (، 2019 جامعة ذي قار،/علوم الرياضة
)القاهرة، مركز الكتاب  :1ط ،ليلى السيد فرحان؛ القياس المعرفي الرياضي [3]

 .64( ص2001للنشر، 
: )القاهرة، الهيئة العامة 1مجمع اللغة العربية؛ معجم علم النفس والتربية، ج [4]

 .79( ص 1984لشؤون المطابع االميرية، 
)القاهرة،  :1ط ،2صبحي حسنين؛ القياس والتقويم في التربية البدنية: ج محمد [5]

 .329( ص1987 دار الفكر العربي،
االحصاء االستداللي في علوم التربية البدنية ؛ محمد نصر الدين رضوان [6]

 .16ص  ،2003 القاهرة دار الفكر العربي، والرياضة،
ئق االحصائية لالختبارات مروان عبد المجيد ابراهيم؛ االسس العلمية والطرا [7]

)االردن، دار الفكر للطباعة والنشر،  :1ط ،والقياس في التربية الرياضية
 .70( ص1999

دار الحكمة للطباعة  بغداد،) :طرائق البحث العلمي ومناهجه؛ وجية محجوب [8]
 . 225ص ،(1993 والنشر،

ة مديري جامعة الموصل،: )2ط طرائق البحث العلمي ومناهجه،؛ وجيه محجوب [9]
 .173ص ،(1988 دار الكتب للطباعة والنشر،

نبع  ،فسيولوجيا الرياضة والتدريب: )اإلسكندرية ؛يوسف الشيخ؛ ريس الصادق [11]
 .20( ص1996الفكر للنشر، 
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 المالحق:
 ( يوضح انموذج من الوحدة التعليمية1ملحق )

 نادي امانة بغداد الرياضي )قاعة الجمناستك(    لمكان:ااالول                             األسـبوع:
 ( سنة9-7اشبال )  والفترة: الفئة وعدد الالعـبين(            3( )2( )1) :التعليميةالوحدة 

 اكتساب التالمذة الثقة بالنفس هدف تربوي:             11/4/2021 اليـوم والتأريخ:
 )تعليم مهارة القلبة الهوائية االمامية المستقيمة  هدف الوحدة: ساعة(               2:30) زمن الوحدة:

 مصاطب، صندوق، ابسطة(: (ةمألدوات المستخدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أقسام الوحدة التعليمية ت التمرين أو النشاط المالحظات
تأكيد على االلتزام على 
تسلسل االدوار تأكيد على 
أداء التمارين بشكل جيد 
وتصحيح االخطاء التي 

 تحدث

 عة من التمارين لتهيئة عضالت ومفاصل الجسم مجمو 
(سم القفز من فوقهما وفي النهاية 50الوقوف المواجه لثالث مصاطب المسافة بينهما )

 عمل قفزة لألعلى ما يمكن.
(سم ثم القفز لألعلى باستقامة 5الركض لألمام ثالث خطوات  على خط مستقيم بعرض )

 لحركات األرضية.الجسم ورفع الذراعين لألعلى على بساط ا
الوقوف ، رفع احد الرجلين اماما عاليا على قدر االمكان ،الظهر مواجهة لقطعة صندوق 

 ،يقوم المتعلم بثني الجذع.
 اعطاء تمارين ارتخاء وتهدئة عامة للجسم 

1 
2 
 
 
 
 
 
3 

 دقائق (5الفعاليات التنشيطية )
 د          (30) القسم الرئيس

 
 
 
 
 

 ق        ( دقائ5الختامي) مالقس
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تمرينات خاصة لتطوير القوة السريعة في أداء مسكات الخطف لمصارعي الرومانية 
 للمتقدمين

  1 أ.م.د علي فؤاد فائق
 1 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضية/كلية التربية األساسية /جامعة المستنصرية

( 1 aligoaad085@gmail.com) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المستخلص:
 : البحث اهداف

 لمصارعي الخطف مسكة اداء إلى تهدف السريعة القوة لتطوير خاصة تمرينات إعداد-1
 .البحث وعينة تتالئم الرومانية

 الخطف مسكة اداء في السريعة القوة لتطوير خاصة تمرينات تأثير على التعرف-2
 .الرومانية لمصارعي
 : البحث فرضيات

 لمصارعي الخطف مسكة اداء في ايجابي تأثير السريعة القوة لتطوير خاصة للتمرينات-1
 .الرومانية
 :البحث مجاالت
 . الحدود نادي من المتقدمين فئة مصارعي: البشري المجال
 .3/10/2019 ولغاية 21/8/2019 من المدة: الزماني المجال
 .الرياضي الحدود نادي قاعة: المكاني المجال

 .الرياضي الحدود نادي مصارعين من البحث عينة اختيار وتم التجريبي المنهج استخدام تم
 في المتبع التدريبية المنهاج صالحية أثبتت االختبارات أفرزتها التي النتائج وأسفرت
 القوة تمرينات اعتماد التوصية تم وقد الدراسة، قيد مسكات في تأثيرال في وفاعليته البحث،
 .الرومانية لمصارعي المهارية المتغيرات تطوير في الباحث قبل من المعدة السريعة
 .للمتقدمين - الرومانية لمصارعي - الخطف مسكات - السريعة القوة :المفتاحية الكلمات
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 المقدمة:-1
شهد التقدم العلمي أفاقا جديدة ال حدود لها في العلوم الرياضية 
ومنها علم التدريب الرياضي وسخرت هذه العلوم لخدمة األداء 
الرياضي لما لها من أصول وقواعد راسخة يستند عليها ويستمد 
منها مادته، ومما الشك فيه ان للتدريب الرياضي قواعد عامة إذ 

ا الباحثون في تطوير األداء الرياضي بسياقات مناسبة ما اتبعه
وصحيحة كانت تصب في خدمة المجتمع . إذ يسعى الجميع 
اليوم لتحقيق اإلنجازات الرياضية من خالل مواكبة أخر 

 األساليب التدريبية المستعملة لتطوير مستوى األداء الرياضي.
التدريبية قد  إن التنوع بطرق والوسائل التدريبية ولخدمة األهداف

يساعد المدرب إلى بلوغ األهداف التدريبية بأقل وقت والتكاليف 
وقد يطور من المهارات المصارعين ويحسن أدائهم ناهيك إلى 
تطوير األداء الفني. فالمصارعون الذين يتمتعون بمهارات عالية 
المستوى يكونون أكثر قدرة على تنفيذ ما هو مطلوب منهم إثناء 

 النزال.
هنا تكمن أهمية البحث في حقيقة اعتمد الباحث على ومن 

استخدام تمرينات القوة السريعة في تدريبات المصارعة الرومانية 
وباختالف تلك  نتائج النزاالتمما يؤدي إلى تأثيرات كثيرة في 

الطرائق واألساليب التدريبية وتنوعها األمر الذي سينعكس بالتالي 
ع متطلبات اللعب المختلفة وما على زيادة القدرة على التكيف م

 .لمصارعي الرومانيةفي تحسين المستوى الفني لذلك من عالقة 
 مشكلة البحث:

الحظ الباحث بوصفه من مدربين وأعضاء اللجنة الفنية لالتحاد 
المصارعة العراقي المركزي إن بعض المصارعين يعانون من 

خير االنخفاض واضح في مستوى األداء والسيما في الثلث األ
من النزال، بسبب ضعف مستوى القدرات البدنية لمصارعين 
والذي يؤدي إلى التعب المبكر والى قلة التركيز، وعدم القدرة في 
تنفيذ المسكات الخاصة والتي تتطلب إلى مجهود بدني معين. 
ويتضح مما تقدم انه ال يمكن االرتقاء بمستوى المصارعة 

البدنية ن رفع الكفاءة للوصول إلى المستويات العليا من دو 
. وإليجاد أفضل الطرق واألساليب التدريبية التي يمكن والفنية

اعتمادها في رفع مستوى هذه القدرات البدنية الخاصة المهمة ال 
بد وان نستخدم التقنيات والطرق والوسائل التدريبية الحديثة 
 وتجريبها على عينات تدريبية للوصول إلى األهداف المرسومة.

  ف البحث:اهدا
إعداد تمرينات خاصة لتطوير القوة السريعة تهدف إلى اداء -1

 مسكة الخطف لمصارعي الرومانية تتالئم وعينة البحث.
التعرف على تأثير تمرينات خاصة لتطوير القوة السريعة في -2

 اداء مسكة الخطف لمصارعي الرومانية.
  فرضيات البحث:

عة تأثير ايجابي في اداء للتمرينات خاصة لتطوير القوة السري-1
 مسكة الخطف لمصارعي الرومانية.

 مجاالت البحث:
 مصارعي فئة المتقدمين من نادي الحدود . المجال البشري:
 .3/10/2019ولغاية  21/8/2019المدة من  المجال الزماني:
 قاعة نادي الحدود الرياضي. المجال المكاني:

جراءاته الميدانية: يةمنهج-2  البحث وا 
استخدم الباحث المنهج التجريبي  منهج البحث: 2-1

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

يتكون مجتمع البحث من  مجتمع وعينة البحث: 2-2
( 12مصارعي نادي الحدود لفئة المتقدمين والبالغ عددهم )

لين ضمن االتحاد العراقي لمصارعة مصارعين والمسج
( إلجراء 2( مصارعين منهم )7وقد تم استبعاد ) ،2019/2020

( اوزان 2( بسبب إصابات )3الدراسة االستطالعية عليهم )
( مصارعين وزن 5مختلفة ليصبح قوام عينة البحث األساسية )

 %( من المجتمع األصلي. 41.6وكانت نسبته ) (74)
 بارات االتية:واعتمد الباحث االخت

االختبار الفني فقد عمد  :(1ملحق )اختبار مستوى االداء -1
الباحث بإجراء االختبار الفني على عينة البحث وهي تطبيق 
مسكة مختارة وهي: )الخطف(، وقد أعطى الباحث درجات 
ألقسام المسكة باستمارة تقويم خاصة عرضت على الخبراء 

سلمان ابراهيم، لبيب جمال  والحكام الدوليين للعبة وهم )د. معد
 3داود، إبراهيم خليل جمعة( وكما يأتي: الوضع االبتدائي )

درجة(،  3درجة(، الوضع النهائي ) 4درجة(، القسم الرئيس )
(. ويعمد المصارع الى 1ما هو مبين في الملحق )على وفق و 

 أداء محاولتين للمسكة المراد تطبيقها. تسجل أحسن محاولة.
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-9/8/2019جراء تجربة استطالعية فيقام الباحث بإ
( وذلك 5على العينة االستطالعية وعددهم ) 14/8/2019

 للتأكد من: 
 مدى مالئمة التمارين لعينة البحث.-1
تنفيذ التعرف على مدى قابلية العينة واستطاعتها في -2

 .الوحدات التدريبية 
ذ تالفي المعوقات والمشاكل التي قد تواجه الباحث أثناء تنفي-3

 االختبار.
تحددت إجراءات البحث بأجراء  التجربة الرئيسة: 2-3

وانتهت فينفس  19/8/2019الباحث االختبارات القبلية بتاريخ 
اليوم وعلى القاعة لنادي الحدود، اذ باختبار مستوى االداء 

 ، فضال عنوكانت هناك فترات راحة مناسبة بين اختبار واخر
ن ومن ثم تطبيق التمرينات ضمان المشاركة الفاعلة للمختبري

، إذ تضمن 3/10/2019ولغاية  21/8/2019 التدريبية من
على خمس وحدات تدريبية في االسبوع وبواقع خمسة ايام وفي 

( اسابيع وبإشراف السيد مدرب الفريق، وفي 6كل اسبوع ولمدة )
 مرحلة االعداد الخاص.

 قام الباحث بأعداد :(2ملحق )إعداد التمرينات الخاصة 
( 6التمرينات، ثم تطبيق التمرينات على عينة البحث لمدة )

وحدات تدريبية، مدة الوحدة التدريبية في  خمسةأسابيع وبواقع 
 ( دقيقة.45القسم الرئيسي )

 التمرينات تدريبية الذي يتالءم وقدرات عينة البحث.  ضعتم و -
 مراعاة التمرينات لطبيعة أداء المسكة قيد الدراسة. -
التمرينات لخصائص المرحلة العمرية للعينة قيد مراعاة -

 الدراسة.
مراعاة عنصر المرونة والتكيف مع الظروف المحيطة وذلك -

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

 تدريب القوة السريعة عن طريق األثقال:
%( من أقصى 75–50مستخدم من )بالنسبة للوزن ال الشدة:

 وزن يستطيع أن يؤديه المصارع للتمرين المحدد.
 % من أسرع أداء لمصارع100–90سرعة األداء من 

 ( تكرارات في كل تمرين.10–6التكرار من ) الحجم:
 ( مجاميع لكل تمرين.5–3المجاميع من )

( ضربة/دقيقة بين التكرارات 120يكون النبض من ) الراحة:
( 5-3أو راحة من ) ،ضربة/دقيقة بين المجاميع 110 واقل من

 ( دقيقة بين المجاميع.10-8ومن ) ،دقائق بين التكرارات
تدريب القوة السريعة عن طريق الوثب أو استخدام أجهزة 

يستخدم في هذه التدريبات تمارين مختلفة من  إذ متنوعة:
 الوثب برجل واحدة أو برجلين سواء باستخدام أجهزة اتتمرين

 وفقًا لما يلي: اتمتنوعة أو بدونها بحيث تؤدى التمرين
 % من أفضل انجاز.100–90تكون سرعة األداء من  الشدة:
 ( تكرارات لكل تمرين.10–6من ) التكرار:
( ضربة/دقيقة بين التكرارات 120رجوع النبض إلى من ) الراحة:

( 5-3ضربة/دقيقة بين المجاميع. أو راحة من ) 110واقل من 
 ( دقيقة بين المجاميع10-8ق بين التكرارات . ومن )دقائ
أجريت االختبارات البعدية لعينة  االختبارات البعدية: 2-5

البحث، في ظروف نفسها التي كانت عليها االختبارات القبلية، 
أجريت االختبارات البعدية أجريت االختبارات البعدية 

3/10/2019 . 
نظام الحقيبة  وتم استخدام الوسائل االحصائية: 2-6

 . الوسائل االحصائيةاالحصائية الستخراج 
 : تهاومناقش عرض وتحليل النتائج-3

 يبين نتائج االختبارات األداء الفني (1جدول )

 (0.05مستوى داللة عند مستوى خطأ )
( معنوي الفروق بين نتائج اختبارات قيد 1يبن من الجدول )

إذ بلغت قيمة قيد الدراسة الدراسة في االختبارات القبلية والبعدية 
احتمالية الخطأ وهي أصغر من مستوى داللة عند مستوى خطأ 

فروق  ( في جميع متغيرات البحث، وهذا يعني وجود0.05)
 معنوي بين النتائج االختبارات القبلية والبعدية ولصالح البعدي.

 مناقشة النتائج: 3-2
من خالل عرض وتحليل نتائج اختبارات قيد الدراسة يتضح لنا 
وجود فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية ولصالح 
االختبارات البعدية يدلل ذلك على حدوث تطور في المستوى 

وحدة  االختبار ت
 القياس

قيمة 
ولكوكسن 
 المحسوبة

احتمالية  (Zقيمة )
 الخطأ

الداللــة 
 اإلحصائية

مستوى  1
 معنوي 0.011 -2.53 5.10 درجة االداء
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 بأنواعهء للعينة البحث وذلك الن أداء مسكات الخطف االدا
يمكن ممارستها بمهارة اكبر عندما يمتلك الرياضي عنصر القدرة 
الذي يربط القوة بالسرعة وهذا ما يحققه التمرينات القوة السريعة 

إن  إذالذي يعد من أفضل الطرق لتطوير القوة االنفجارية . 
رة مد وانقباض للعضلة مما التمرينات القوة السريعة تتضمن دو 

يسبب مرونتها ويعمل على استفادة العضلة من الطاقة 
الميكانيكية المنعكسة والناتجة عن تأثير اإلطالة مما يؤدي إلى 
قوة وسرعة اكبر في األداء . وهذا ما أكده لؤي ساطع " إن 
عامل القدرة االنفجارية للرجلين يمثل األهمية األولى للعناصر 

: 1)تي تتطلبها فعاليات الرياضية بصفة عامة "البدنية ال
، ولما كان لتمارين القوة السريعة  المستخدمة في (152، 2010

البحث من نتائج ايجابية على ضوء ما تشير إليه النتائج في 
تحسن القدرات البدنية المرتبطة بمسكة الخطف ويرجع سبب ذلك 

ي منظم مما التطور الى التمرينات المستخدمة ضمن منهج تدريب
أدى الى تطوير القوة السريعة لعضالت الذراعين والرجلين 
والجذع فكانت مؤثرة جدا، وذلك الستخدام أثقال خارجية إذ إن" 
استخدام تدريبات االثقال وتقنين مكونات حمل التدريب بشكل 
علمي صحيح ومنتظم اسهم بشكل فعال في تطوير مستوى القوة 

هارات الحركية السريعة ضد السريعة وبالتالي تطوير الم
المقاومات من خالل تحسين عمل االعصاب والعضالت، فالقوة 
السريعة هي نتاج القوة، السرعة لذلك يجب االهتمام بتطويرها 

: 2)" للوصول بالحركة الى أقصى تردد في أقل زمن ممكن
وذلك من خالل تقصير فترة االنقباض العضلي  ،(188، 2005

ة العضلية الناتجة مما يؤدي الى ان معدل وبالتالي زيادة القو 
وكلما زاد التوافق بين العضالت  " سرعة االنقباض تكون عالية،

المشاركة في االداء الحركي من جهة وبين العضالت المقابلة 
لها من جهة اخرى زاد من انتاج القوة العضلية وزادت سرعة 

: 4)" عضلي سريع انقباضتحفيز االلياف العضلية ألداء 
)هارة( بأن " هناك طريقتين رئيسيتين في  كما أشار ،(1998

تطوير القوة السريعة االولى عن طريق تنمية القوة العضلية 
، 1975: 3)والثانية عن طريق زيادة سرعة التقلص العضلي "

163.) 
 
 

 الخاتمة:-4
وعلى ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة استنتج الباحث 

 التالي:
ات داللة احصائية في نتائج االختبارات القبلية ظهور فروق ذ-1

والبعدية في المتغير مستوى األداء الفني لعينة البحث 
 ولصالح االختبارات البعدية.

اسهمت تمرينات القوة السريعة التي تضمنها المنهج التدريبية -2
 في تطوير مستوى األداء لدى المصارعين لعينة البحث.

توصلت لها الدراسة يوصي  وعلى ضوء االستنتاجات التي
 الباحث التالي:

اعتماد تمرينات التدريبية المعد من قبل الباحث في تطوير -1
 المهارية لمصارعي الرومانية. المتغيرات 

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

المرتبطة بها لدى المصارعين  المختلفةوفي المتغيرات 
 العراقيين.
 :المصادر

تأثير استخدام تمرينات الباليومترك في تحسين اداء  ؛لؤي ساطع محمد جواد [1]
مسكة الرمي من فوق الصدر بتطويق الرأس مع الذراع وتطوير بعض 

كلية التربية األساسية،  مجلة البحث وعلم النفس،) :القدرات البدنية المرتبطة
 .(2010، 12مستنصرية، المجلد الجامعة ال

منهج تدريبي على وفق انظمة الطاقة وتأثيره في  محمد كاظم خلف الربيعي؛ [2]
تطوير بعض القدرات البدنية والمؤشرات البيوكيميائية وعملية االنتقال 

كلية التربية  اطروحة دكتوراه،: )العصبي الحركي لدى العبي الكرة الطائرة
 .(2005 الرياضية، جامعة بغداد،

 )بغداد، مطبعة التحرير، :1، ط)ترجمة( عبد علي نصيف هارة؛ أصول التدريب [3]
1975.) 

[4] Michael h, stone, Stevens ,plisk , Margaret E. stone, Braink 
schilling , Harolds ,o,brgant, and kyle c.pierce : Athletic 
performance development ,strength and conditioning, 
Volume 20 namber,December1998. 
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 المالحق:
االستمارة المعدة لتقويم المسكة الفنية المستخدمة قيد يوضح  (1الملحق )
 البحث
 العمر:          م المصارع:          اس

 اقسام المسكة
المحاولة 
 األولى

المحاولة 
 الثانية

   (3الوضع االبتدائي )
   (4القسم الرئيسي )

   (3هائي )الوضع الن
   مجموع

نموذج من الوحدة التدريبية القوة السريعة لمصارعي يوضح  (2ملحق )
 الرومانية

زمن  اداء التمرين ت
 التمرين

الزمن بين  المجموعات تكرار
 التمارين

1 

من وضع التماسك 
وجها لوجه، 
يمسك المهاجم 
عضد خصمه 
ليستدير الى جهة 

 اليمنى.
القسم الرئيسي: 

جم يستمر المها
بالدوران ليجلس 
على ركبتيه 
ماسكا ذراع 
خصمه بكلتا 

 اليدين.

15 
 مرة

20 
 قيقةد 1.5 2-1 3-2 نيةثا

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 
 ةمر 

20 
 قيقةد 2 3-2 3-2 نيةثا

3 

مد الجسم بشكل 
مستقيم بوضع 
الطوافة أسفل 
المصارع رمي 
الكرة الطبية من 

 فوق الراس

20-
25 
 مرة

30 
 قيقةد 2-3 1-2 4 نيةثا

4 
التركيز على سحب 
رجل المنافس إلى 
األعلى لفقدان 

25 
 مرة

 50 
 قيقةد 2-3 3-2 5 ثانية

 اتزان المنافس.

5 

 من وضع التماسك
وجها لوجه، 
يخطو المهاجم 
الى االمام ليصبح 
تحت خط سقوط 
مركز ثقل خصمه 
ثم يقوس في 
ظهره الى الخلف 
 استعدادا لرفعه.

5 
 مرات

40 
 نيةثا

 قيقةد 3-2 2-1 2
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 لتحكيم في كرة القدممهارات ا اكتسابأنموذج وودز في  استخدامأثر 
 2 أ.د فداء اكرم سليم، 1 لطيف محمد مطلب

 1الدين  صالح الرياضة/جامعة وعلوم البدنية التربية كلية

 2الدين  صالح الرياضة/جامعة وعلوم البدنية التربية كلية

(1 Muttaleb77muhmmad@gmail.com, 2 Fida.salem@su.edu.ktd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اكتساب في المتبع واالسلوب وودز أنموذج أثيرت عن الكشف الى البحث يهدف المستخلص:
 في الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية في الثالثة المرحلة طالب لدى القدم بكرة التحكيم مهارات
 .الدين صالح جامعة

 في الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية في الثالثة المرحلة طالب مبن البحث عينة وتحددت  
 التأكد وتم وضابطة، تجريبية مجموعتين الى وتوزيعها عشوائيا تحديدها وتم .الدين صالح جامعة
 النتائج استخراج في اساسيا شرطا يعد والذي التحكيم اختبار في البحث لعينة االعتدالي التوزيع من
 من والتأكد المجموعتين افراد بين التكافؤ اجراء من التأكد وتم المعلمي، االحصاء اختبارات وفق
 .البحث لتجربة والخارجية الداخلية السالمة توفير خالل من الدخيلة المتغيرات بطض

 موضوعية من التأكد وتم المحددة التحكيم محاور لتقييم مالحظة استمارة من البحث اداة وتمثلت
 وبعد. القدم كرة تدريس مجال في خبراء ثالثة قبل من المالحظة وتمت. وثباتها وصدقها االستمارة

 المترابطة للعينات( t) باختبار والمتمثلة المناسبة االحصائية بالوسائل ومعالجتها ياناتالب جمع
 :اهمها االستنتاجات من مجموعة وضع تم ضوئها وعلى البحث، نتائج على الحصول تم والمستقلة

 الضابطة المجموعة افراد على وودز أنموذج وفق درست التي التجريبية المجموعة افراد تفوق-1
 .القدم بكرة التحكيم اختبار في المتبع االسلوب وفق درست يالت
 بمجموعات مشاركتهم خالل من للطالب متساوية فرصا يعطي وودز ألنموذج وفقا التدريس ان-2

 .الفردية الفروق يراعي بذلك وهو تعاونية
 لقدما كرة مادة تدريس في وودز انموذج اعتماد بضرورة الباحثان يوصي االستنتاجات ضوء وفي

 التحصيل زيادة في كبير اثر من له لما الرياضة وعلوم البدنية التربية كليات في ةثالثال للمرحلة
 .المعرفية البنية في المعلومات واستبقاء المهارات واكتساب
 . القدم كرة - التحكيم مهارات - وودز أنموذج: المفتاحية الكلمات



 

  The International Sports Science Journal, Volume 3, Issue 11, November  2021                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 3, issue 11, November  2021 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 32 
 

 :لمقدمةا-1
تعد طرائق التدريس ركنا اساسيا من المناهج التي تعتمد على   

الى عملية التعلم على انها  الدراسة والبحث والتجريب وتنظر
مهنة فنية، وان طرائق التدريس هي وسائل تلك العملية لتوصيل 

 محتوى التعلم الى المتعلمين. 
ة بعد واظهرت النظريات المعرفية اهمية النماذج التدريسي 

التطور الحاصل في دراسة السلوك المالحظ للمتعلم وكان السبب 
الرئيس في ظهور النماذج هو صعوبة االفادة المباشرة من 
االفكار التي يطرحها اصحاب نظريات التعلم، لذا جاءت نماذج 
التدريس لتهتم بتحديد االجراءات التي يمكن االستعانة بها في 

نتيجة التطورات الحاصلة في الممارسة العقلية للتدريس، و 
العصر وتقدم المعرفة وتعدد اساليبها واستراتيجياتها، وتعدد 
النماذج، وتنظيم تعلمها، ادى الى زيادة متطلباتها ومتطلبات 
العلوم المعرفية، مما استدعى بناء نماذج وتصاميم تعليمية اكثر 

: 2013)زاير وداخل،  مناسبة لطبيعة تلك المعرفة وتطويرها.
139-141). 

ويرى العديد من التربويون ان االستراتيجيات والنماذج القائمة 
على النظرية البنائية اكثر ابداعا في التربية العلمية خالل 
السنوات الخمسين الماضية، وقد جرت عدة محاوالت لبلورة 
استراتيجيات ونماذج يمكن ان ينفذها المعلم داخل غرفة الصف 

تؤكد  إذات االساسية للنظرية البنائية ليدرس طلبته وفق المرتكز 
هذه عامة على الدور النشط للطلبة في التعلم ومن خالل قيامهم 
بالعديد من النشاطات ضمن مجموعة او فرق عمل، كما تؤكد 
على المشاركة الفكرية العقلية في النشاط ألحداث التعلم ذي 

 .(126: 2011)الخزرجي،  معنى قائم على الفهم
تيجيات ونماذج وطرائق حديثة دعت الى االهتمام وظهرت استرا

بالطالب بداًل من المادة الدراسية، وبذلك نقلت العملية التعليمية 
من االعتماد على المدرس الى اعتماد الطالب على نفسه في 
عملية تعلمه مع مشاركة المدرس له. ومن هذه النماذج اختار 

ويتم  ة البنائية،انموذج وودز الذي انبثق عن النظري انالباحث
العمل في هذا النموذج ضمن مجموعات صغيرة ويتضمن 

 النموذج المراحل االتية.
(: ويطلب من المتعلمين التنبؤ بنتائج predictlonالتنبؤ )-1

 تجاربهم.

(: اي مالحظة المتعلمين التجربة observation) المالحظة-2
 العلمية وتسجيل المالحظات والوصول الى النتائج.

(: ويطلب من المتعلمين تفسير explanationتفسير )ال-3
النتائج في ضوء نظرياتهم وافكارهم السابقة ثم الوصول الى 

 التفسير العلمي السليم.
ان هذا االنموذج يساعد المتعلمين على تحقيق التعلم المطلوب 
وذلك من خالل تنفيذ خطواته الثالث )التنبؤ، المالحظة، 

ن جعل الطالب محور العملية التعليمية وذلك انطالقا م التفسير(
يتم تنفيذ هذا االنموذج من قبل  إذوهذا ما ينادي به التربويون 

مجموعات صغيرة تعاونية بإرشاد وتوجيه المدرس، وهذا 
يساعدهم على فهم المعلومات بصوره صحيحة ويساعد على 

 استبقائها مدة اطول.
يجيات والنماذج لذلك البد من اختيار احدث الطرائق واالسترات

الحديثة عند تدريسه لكون ذلك الوسيلة التي تساعد المدرس على 
نقل ما تتضمنه المادة من مواد قانونية ومهارات تحكيمية بكرة 
القدم لطالب المرحلة الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة وتحقيق االهداف التعليمية المرغوب فيها بكل سهولة .

 راسة:مشكلة الد
هو جديد وحديث من استراتيجيات ونماذج  انطالقا لمواكبة كل ما
 بأساليبليبه، اذ لم يعد مقبوال التمسك التدريس وطرائقه واسا

التقليدية التي تعتمد على االلقاء والتسميع لمجرد التعود عليها 
وسهولتها، وذلك ألنها لم تعد قادرة على االستجابة  لتحقيق 

عليمية في ضوء الرؤية الحديثة للتربية والتعليم، الت أهداف العملية
 فضال عن أنها لم تعد كافية لتلبية متطلبات العملية التعليمية.

لذا اصبح ضروريا االلمام بكل ما هو جديد في التدريس ووضعه 
موضع التنفيذ في مجال العمل التربوي وذلك لكون العالم يشهد 

ياة وان البقاء على قفزات نوعية وكمية في جميع مجاالت الح
الطرائق واالساليب التقليدية في التدريس سيزيد حتما الهوة بيننا 
وبين بلدان العالم المتقدم ،فضال عن ان طرائق التدريس قد تعد 
من اهم االسباب المؤدية الى انخفاض التحصيل الذي هو من 
ابرز المشاكل التي تواجه المؤسسات التعليمية، وال سيما كليات 

 بية البدنية وعلوم الرياضة.التر 



 

  The International Sports Science Journal, Volume 3, Issue 11, November  2021                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 3, issue 11, November  2021 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 33 
 

وبذلك دخلت االستراتيجيات ونماذج التدريس في المجال التربوي 
لتصبح واحده من اساليب التحديث في مجال التدريس في 

 الموضوعات كافة ومنها مادة كرة القدم.
هل يمكن ان يكون توظيف انموذج وودز  انوهنا يتساءل الباحث

اكتساب  س مؤشرًا فيلتدريبوصفه احد النماذج الحديثة في ا
 مهارات التحكيم بكرة القدم ؟

 يهدف البحث الى الكشف عن:هدف البحث: 
مهارات  اكتسابتاثير أنموذج وودز واالسلوب المتبع في -1

التحكيم بكرة القدم لدى طالب المرحلة الثالثة في كلية التربية 
 البدنية وعلوم الرياضة في جامعة صالح الدين.

طالب المجموعة التجريبية التي درست وفق  الفروق بين-2
أنموذج وودز وطالب المجموعة الضابطة التي درست وفق 

 البعدي لمهارات التحكيم .االختبار االسلوب المتبع في 
 فرضا البحث

 اكتسابألنموذج وودز واالسلوب المتبع في  تأثير هناك-1
كلية  مهارات التحكيم بكرة القدم لدى طالب المرحلة الثالثة في
 التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة صالح الدين.

في مهارات التحكيم بكرة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة -2
القدم بين افراد المجموعة التجريبية التي ستدرس وفق أنموذج 

االسلوب لمجموعة الضابطة التي ستدرس وفق وودز وافراد ا
 المتبع.

 مجاالت البحث
الب المرحلة الثالثة في كلية التربية البدنية ط المجال البشري:

 وعلوم الرياضة في جامعة صالح الدين.
 . 17/12/2020ولغاية  28/10/2020 المجال الزماني:
ملعب كرة القدم في كلية التربية البدنية وعلوم  المجال المكاني:

 الرياضة في جامعة صالح الدين.
 تحديد المصطلحات
)عملية التدريس المتبعة : (woods modelانموذج وودز )

داخل غرفة الصف بحيث تجعل الطالب يمارسون مجموعة من 
العمليات العقلية وهي )التنبؤ، المالحظة، التفسير( على نحو 

وصول الى الهدف النهائي من متتابع من اجل ال
 .(wood,1994:p34)لدرس(

ا أجرائيا بأنه: مجموعة من االجراءات يتلقى فيه انويعرفه الباحث
المتعلم مهارات التحكيم بكرة القدم في مجموعات صغيرة وبتوجيه 
وارشاد المدرس وتمر بثالثة مراحل متتابعة وهي التنبؤ 

 والمالحظة والتفسير .
جراءاتمنهجية البحث و  -2  ه الميدانية:ا 
المنهج التجريبي  اناستخدام الباحث منهج البحث: 2-1

ا المنهج افضل ما لمالءمته طبيعة مشكلة البحث، اذ يعد هذ
للوصول الي نتائج دقيقة، فهو المنهج الوحيد الذي  اتباعهيمكن 

 يمكنه االختبار الحقيقي لفروض العالقات بالسبب أو األثر
 .(217ص ،1999 )حسن، كامل،

التصميم التجريبي  اناعتمد الباحث التصميم التجريبي: 2-2
عشوائية الذي يعرف بتصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية 

 ،1981 أحمد، )ابراهيم، االختبار ذات االختبار القبلي والبعدي
(، اذ تم استخدام أنموذج وودز في تدريس مجموعة 13ص

التجريبية، والمجموعة الضابطة درست باألسلوب األمري المتبع، 
ويضم هذا التصميم اختبارا قبليا وبعديا للتحكيم بكرة القدم، 

 (. 1ي الشكل )ويمكن توضيح هذا التصميم ف

 ( يوضح التصميم التجريبي1الشكل )

 :البحث وعينة عمجتم 2-3
البحث بصورة  عتم اختيار مجتم: البحث عمجتم 2-3-1

عمدية من طالب السنة الدراسية الثالثة في كلية التربية البدنية 
وعلوم الرياضة/جامعة صالح الدين للعام الدراسي 

طالبا وطالبة موزعين  (141( والبالغ عددهم )2020/2021)
تم استبعاد الطالبات )شعبة  إذ( A, B, C, Dعلى اربعة شعب )

A) ( من مجتمع البح47وعددهم ).ث 
تكونت عينة البحث من طالب : عينة البحث 2-3-2

شعبتين وقد تم ابعاد الطالب الممارسين للتحكيم والمتغيبين عن 
وعن طريق  اختبار القبلي والطالب غير الملتزمين بالدوام،

( لتكون المجموعة التجريبية باستخدام Aالقرعة تم اختيار شعبة )
الضابطة علو وفق ( تمثل المجموعة Dوشعبة ) أنموذج وودز،

إذ تم تثبيت إعدادهم، ليصبح العدد النهائي  الطريقة المتبعة،

 االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبلي المجموعات
 التجريبية

 التحكيم بكرة القدم
 أنموذج وودز

 اختبار التحكيم بكرة القدم
 الطريقة المتبعة الضابطة
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 طالبا في كل مجموعة، (15وبواقع ) طالبا، (30للعينة )
 . لك( يبين ذ1) والجدول
يبين عدد أفراد العينة حسب مجموعتي البحث واألسلوب  (1الجدول )

 التدريسي
 عدد المتبقي المستبعدون عدد كلي المتغير المستقل المجموعة الشعبة

A 15 23 38 أنموذج وودز التجريبية 
D 15 18 33 االسلوب المتبع الضابطة 

 30 41 71 المجموع

 (30ح أصبح مجموعة أفراد العينة )جدول الموضال وعلى وفق
من التوزيع االعتدالي لعينة البحث المختارة في  التأكدوتم  طالبا.

 إذKShapiro-Wilk  اختبار اختبار التحكيم وذلك باستخدام
( وللمجموعة 0.171بلغت قيمة االحتمالية للمجوعة التجريبية )

( 0.05ي اكبر من )ه( . وهاتين القيمتين 0.246) الضابطة
مما يدل على التوزيع االعتدالي لعينة البحث في اختبار التحكيم 

من توفر الشرط الالزمة في معالجة  التأكدوبهذه النتيجة تم 
 .ياالحصاء المعلم باستخدامج النتائ
 ( يبين التوزيع االعتدالي لعينة البحث في متغير التحكيم2) الجدول

تم تحديد متغيرات  ها:تحديد المتغيرات وضبط 3-4
 البحث بالشكل االتي:

 .للمجموعة التجريبية هي أنموذج وودز :المتغير المستقل-أ
 )مهارات التحكيم في كرة القدم(. المتغيرات التابعة:-ب
التي الممكن أن تؤثر في سالمة  :المتغيرات غير التجريبية-ج

 خليةاإذ يعد ضبط المتغيرات الد التصميم التجريبي للبحث،
واحدا من اإلجراءات الهامة في البحث التجريبي لتوفير درجة 

 ،1981 )ابراهيم، مقبولة من صدق التصميم التجريبي
ذلك من خالل توفير)السالمة  انوقد راعى الباحث (،13ص

 الداخلية والخارجية(. 
تحديد عناصر الياقة البدنية والحركية المؤثرة  2-5

تحديد عناصر الياقة  تم :في تحكيم كرة القدم واختبارها
البدنية والحركية الخاصة بتحكيم كرة القدم، والتي قد سبق 
 استخدامها لقياس هذه العناصر من قبل الباحثين في كرة القدم،
ثم تم وضعها في صورة استبيان وعرضها على عدد من السادة 

الخبراء والمختصين في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة 
بهدف تحديد  (،1ملحق ) كرة القدم والتحكيمخصوصا في مجال 

 والحركية المؤثرة في تحكيم كرة القدم، واختيار الياقة البدنية،
تم ترشيح االختبارات من قبل السادة  تاالستبياناوبعد جمع 

المختصين، وعليه تم ترشيح االختبارات االتية والتي حصلت 
ذ من أراء السادة المختصين إ %(85) على نسبة اتفاق

يشير)بنيامين واخرون( الى أنه على الباحث الحصول على 
 واخرون، )بلوم، فأكثر من أراء الخبراء %(75) الموافقة بنسبة

كانت  اواختباراته(. والعناصر التي رشحت 126ص ،1983
 :االتي

من  (ترم 30ركض ) تم قياسها باختبار :السرعة االنتقالية
 (.326ص ،1986 )ناجي، الموقف
بين  )اختبار بارو( تم قياسها باختبار الركض المتعرج :الرشاقة
-22ص ،1982 نصرالدين، ()حسن،ترم 9ص لمسافة )خالشوا
288.) 

 1000المشي )-تم قياسها باختبار الركض :الهوائيالتحمل  
 (.79ص ( )عبد األحد،ترم

أن اختبارات  األسس العلمية لالختبارات الياقة البدنية:
من قبل السادة المختصين هي البدنية التي تم ترشيحها 

المصادر العلمية في المجال كرة  على وفقاالختبارات مقننة و 
واالختبار المقنن هو الذي جرب استخدامه لعينات مشابهة  القدم،

إذ اثبت درجة عالية من المعنوية من حيث  للعينة مراد اختبارها،
 الصدق والثبات والموضوعية تحت الظروف واالمكانيات المتاحة

 (.139ص ،1986 )ناجي، نفسها
تم أجراء التكافؤ ألفراد عينة البحث في  التكافؤ: 3-3

 ( يوضع ذلك.3) متغيرات البحث والجدول
 يبين نتائج التكافؤ بين المجموعتين في متغيرات البحث (3) الجدول

 اإلحصائية المعالم
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 )ت( قيمة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المحسوبة

 القيمة
 االحتمالية

 الداللة
 ع   س   ع  س   اإلحصائية

 0.650 0.58 0.798 20.93 0.771 21.06 بالسنة العمر
غير 
 معنوي

غير  0.107 1.66 1.327 170.18 1.821 171.12 سم الطول
 معنوي

 0.417 0.819 2.710 68.415 2.530 69.185 كغم الكتلة
غير 
 معنوي

غير  0.793 0.264 0.185 4.52 0.285 4.54 ثانية متر 30السرعة 
 معنوي

 0.075 1.84- 0.414 5.790 0.554 5.471 ثانية متر 9الرشاقة 
غير 
 معنوي

 1000التحمل 
 متر

غير  0.208 1.28 0.341 3.60 0.293 3.75 ثانية
 معنوي

-sig Shapiro داللة
Wilk S X المتغيرات المجموعة 

 التجريبية 3.000 1.133 917. 171. غير معنوي
 التحكيم

 الضابطة 3.266 1.099 927. 246. غير معنوي
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غير  0.081 1.80 0.250 4.18 0.239 4.34 درجة التحكيم
 معنوي

( بين مجموعتين في اختبارات العمر 3لجدول )يبين من ا
والطول والكتلة وعناصر الياقة البدنية والحركية المحددة والتحكيم 
بكرة القدم، وهذا يشير إلى تكافؤ مجموعتين البحث في تلك 

 المتغيرات .
لغرض تحقيق هدف البحث كان البد من  أداة البحث: 3-7

المواقف الخاصة أعداد استمارة مالحظة لتقيم الجوانب، و 
 بالتحكيم في كرة القدم وكما يأتي:

على المالحظة  باالعتماد انقام الباحثالمالحظة:  3-7-1
ويستخدم  العملية الدقيقة لتقييم الطالب في أثناء ادائهم للتحكيم،

هذا النوع من المالحظات للحكم على ما يفعله الطالب أثناء 
اننا ال نستطيع  إذ، التحكيم خالل مباراة وبشكل طبيعي وواقعي

وبشوط  الثابتةان نتدخل في مباراة بشكل يسمح بتحديد مواقف 
 فأننالك ذل محددة يمكن من خاللها قياس اداء الطالب المحكم،

نكتفي بمالحظة االداة من خارج الملعب ونستعين بذلك عن 
طريق المالحظة العلمية والموضوعية من قبل المحكمين ذوي 

 مجال التحكيم وكرة القدم .الخبرة واالختصاص ب
تستخدم استمارة المالحظة  استمارة المالحظة: 3-7-2

لتقويم اداة الطلبة التدريسية او التعليمية في اثناء ادائهم 
لالختبارات، ومن اجل قياس الكفاءة لألداء الفعلي للطالب عند 

لك لذ وفقا لقدراته وامكانياته، وتقييمهقيامة بالتحكيم أثناء مباراة 
دة من قبل )احمد ستخدام استمارة المالحظة المعاب انقام الباحث

والتي تحتوي على  ،(81ص ،1999 اقهار()علي، اهلل عبد عبد
 اربعة محاور يتم من خاللها قياس جوانب التحكيم والحكم عليها،

 المتخصصينوتم عرض هذه استمارة على مجموعة من الخبراء 
ية حصال عن مدى آرائهم داءألبفي مجال لعبة وتحكيم كرة القدم 

وقابليتها للمالحظة والقياس، ويعتمد هذا النوع من  صياغتها
التقييم من قبل المحكمين من اغلب االتحادات الوطنية للوقوف 

كما موضح  على تقييم اداء الحكم وتحديد درجاته في المباراة،
 ( أدناه .2في شكل )

 
 
 

 ( يوضح محاور التحكيم2الشكل )

ألداة يمثل احدى الوسائل صدق ا صدق استمارة: 3-7-3
ستمارة للحكم على صالحيته. وللتأكد من صدق االمهمة 

 إذ)الصد المنطقي(  المالحظة تم االعتماد على صدق المحكمين
تم عرضها على مجموعة من ذوي الخبرة واالختصاص في 
مجال لعبة وتحكيم كرة القدم، وبعد جمع اراء الخبراء والمختصين 

تبين ان المحاور جمعيها  إذ %(83حصلت على نسبة اتفاق )
نها تتضمن جميع جوانب التحكحصال يم، وبهذا حصل ة وا 
 على استمارة المالحظة النهائية. انالباحث
موضوعية  اناعتمد الباحثموضوعية المالحظة:  3-7-4

 تالتقييمادرجات عشوائيا من  (10المالحظة اذ قام باختيار )
النهائية لثالثة مقومين من درجات افراد المجموعة التجريبية 

ن في جوانب والضابطة، وباستخدام معامل االرتباط لسبيرما
التحكيم على وفق المحاور األربعة لتحليل الدرجات التي تم 

 تسجلها من قبل المقومين، ظهرت قيم االرتباط كما يأتي:
 .(79.0قيمة االرتباط بين درجات المقوم األول والثاني )-1
 .(0.83) قيمة االرتباط بين درجات المقوم األول والثالث-2
 .(0.80) الثاني والثالث مقومقيمة االرتباط بين درجات ال-3

ويؤكد حسنين ان االختبار الموضوعي هو الذي ال يحدث فيه 
تباين بين اراء المحكمين اذا قام بالتحكيم للمختبر أكثر من 

 (.359ص ،1987 )صبحي، محكم
صححت  :طريقة تصحيح استمارة المالحظة 3-7-5

التحكيم استجابات افراد العينة وفقا الستمارة المالحظة لمحاور 
واالختصاص في مجال  األربعة من قبل المحكمين ذوي الخبرة

 لك بتحديد الدرجات ووفقا لما يأتي:كرة القدم وذ
 
 

وحدد  انالباحث

 المضمون التحكيمية للمهاراتالمحاور  ت

صحة ودقة وثبات تطبيق القانون ،تطبيق مبدأ  صحة والثقة في اتخاذ القرارال 1
 الفائدة

النزاهة،  والطرد عند الضرورة، الطريقة، اإلنذارات السيطرة على المباراة 2
 والقرارات والصافرة اإلشاراتوضوح  التركيز

ة، قرب عند ضرور  االنطالقالتحمل والسرعة  التحرك والمواقف الياقة البدنية، 3
 الخطأالحكم من 

التعاون انفعال مع مساعدي الحكم، سرعة او  التعاون مع الحكمين المساعدين 4
 بطيء االستجابة الي اشارات مساعدي الحكم

 الرابع الثالث الثاني االول المحور
 2 3 2 3 الدرجة



 

  The International Sports Science Journal, Volume 3, Issue 11, November  2021                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 3, issue 11, November  2021 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 36 
 

ل دقائق( يتم من خاللها مشاهدة الطالب الذي سيمث 10مدة )
لك باتفاق المحكمين من ذوي الخبرة ذدور الحكم لقيادة المباراة  و 

واالختصاص في مجال التحكيم ولعبة كرة قدم )الملحق( لتحديد 
 الفترة الزمنية الكافية لقياس جوانب التحكم المختلفة.

بعد تأكد من الصدق وثبات  تطبيق المالحظة: 3-7-6
استعان والموضوعية استمارة المالحظة لمحاور التحكيم األربعة 

االختصاص في مجال لعبة وتحكيم محكمين ذوي خبرة ب انالباحث
ينة البحث لمحاور التحكيم كرة القدم لقياس وتقييم اداة أفراد ع

ة في استمارة المالحظة وتم تطبيق االداة يوم دالمحد
16/12/2021. 
بعد تحديد المادة  انقام الباحث المنهج التعليمي: 3-8

بعرض المنهج التعليمي  التدريسية )المواد القانونية بكرة القدم(
)أنموذج وودز( على مجموعة من المحكمين من ذوي  وفق

 إلبداءالخبرة واالختصاص في مجال طرائق التدريس وكرة القدم 
 ومالحظاتهم في البرنامج من حيث: آرائهم
تأكد من صالحية تطبيق المناهج باستخدام أنموذج وودز -1

ة البدنية وعلوم على طالب المرحلة الثالثة في كلية التربي
 الرياضة/جامعة صالح الدين/أربيل 

 التقسيم الزمني الجزاء الوحدة.-2
التمرينات واالسئلة التي وضعت من أجل تحقيق أهداف -3

 .)الملحق( المناهج
( وحدة التعليمية موزعة على 16) وتضمن المناهج التعليمي-4

( وحدات تعليمية لكل أسلوب 8مجموعتين البحث بواقع )
 التي:وكا 
 المجموعة التجريبية                وحدات التعليمية  8
 ابطةضوحدات التعليمية               المجموعة ال 8

( اسابيع وزعت خاللها 8وقد استغرقت التجربة الفعلية )-5
الوحدات بواقع وحد التعليمية واحد في االسبوع في يومي 

( 90واحدة )األثنين والثالثاء وكان زمن الوحد التعليمية 
دقيقة. وجري التعديل بناء على تعديالت ومالحظات 

 المحكمين والمختصين .
التجربة  بإجراء انقام الباحث :االستطالعيةالتجربة  2-9

للبرنامج التعليمي على وفق أنموذج وودز المواقف  االستطالعية
على عينة مماثلة لعينة البحث ومن غير المشتركين في 

( طالبا من المرحلة الثالثة في كلية 15مجموعتي البحث من )
وذلك  التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة صالح الدين/أربيل،

للتعرف على اهم المعوقات والمالحظات التي تواجه تطبيق 
 أنموذج وودز .

في تطبيق  اناتبع الباحث: تجربة البحث النهائية 2-10
 تجربة البحث النهائية الخطوات االتية:

ابطة المادة التعليمية ضبية واليمجموعتي البحث التجر  عطاءا-1
نفسها بعد اجراء التكافؤ بينهم في عدد من المتغيرات التي تم 

 ذكرها انفا .
 ( وفقAبية المتمثلة بشعبة )يتم تدريس المجموعة التجر -2

( Dابطة المتمثلة بشعبة )ضأنموذج وودز، بينما المجموعة ال
 وكما يأتي: درست وفق الطريقة التقليدية

درست هذه المجموعة باستخدام : بيةيالمجموعة التجر -أ
بداية يقوم المدرس  أنموذج وودز وقد تم اتباع الخطوات االتية:

بتوزيع الطالب بشكل مجاميع خمسة طالب غير متجانسين 
تحصيليا وبشكل عشوائي ومن ثم تقدم لكل مجموعة اسئلة 

يرة حول موضوع مقدمة قص بإعطاءمعينة، ثم يقوم المدرس 
الدرس المقرر ويثير عدد من االسئلة التحفيزية وينتقل بعد ذلك 
المدرس الى عرض الموضوع وفقا ألنموذج وودز والذي يشمل 

 ثالث مراحل:
وفي هذه المرحلة يطلب من الطالب (: التنبؤ)المرحلة االولى 

بما يحدث  وتنبؤاأن يصفوا  المادة القانونية الخاضعة للدراسة 
 ما لديهم من معرفة سابقة. على 

ويطلب من المجموعات في هذه (: المالحظة)المرحلة الثانية 
كانت  فإذاالمرحلة تنفيذ التجارب للتحقق من صحة التنبؤات، 

 متفقة مع التنبؤات تعززت ثقة الطالب بمعرفتهم.
يتم في هذه المرحلة الطلب الى (: التفسير)المرحلة الثالثة 

 ج بناء على نظرياتهم السابقة.المجموعة شرح النتائ
التطبيق في هذه المرحلة والتي تعد بداية للتطبيق العملي 
لموضوع الدرس والتي تجري داخل الملعب يقوم الطالب بتطبيق 
المفهوم الرئيس والمفاهيم الفرعية تحت توجيه واشراف المدرس 

لك المواقف والتحركات يشمل تمارين متعلقة بالمادة وكذ والتي
علقة بها، ثم ينقسم الفصل الي فريقين يقوم اربعة طالب المت
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بتطبيق التحكيم، ويتم هذا ربط الخبرات السابقة للطالب 
 بالخبرات جديدة .

تم تدريس المجموعة الضابطة  :المجموعة الضابطة-ب
باألسلوب األمري في تدريس الذي يعتمد على الشرح وتوجيه 

ن واإلجابة من قبل وتطبيق التماري الطالب من فبل المدرس،
الطالب في ان واحد، ويتخذ المدرس القرارات في مراحل العملية 
التعليمية وهي مرحلة ما قبل تدريس ومرحلة ما بعد تدريس، 
وعلى الطالب تنفيذ التوجيهات وتنفيذ التمارين والواجبات في 

 جميع وحداتها . انوقد حضر الباحث أثناء الدرس،
من التطبيق  انالباحث انتهاءبعد  :البعدية االختبارات 2-11

وانتهى في  28/10/2020المناهج التعليمي والذي بدا في يوم 
أي بعد ثمانية اسابيع من تأريخ بدء تجربة،  17/12/2020يوم 

 االتية: االختباراتبتطبيق  انقام الباحث
تم تقويم اداء التحكيم للطالب )الحكم وسط( من قبل المحكمين 

ختصاص في مجال لعبة وتحكيم كرة القدم من ذوي الخبرة واال
من خالل مشاهدتهم لطالب مجموعات في أثناء ادائهم التحكيم 

التي تضمنت  انوفي ضوء استمارة مالحظة معدة من قبل الباحث
المحاور االساسية األربعة في التحكيم، وتم التصحيح في ضوء 

واالختصاص في مجال كرة درجات المحكمين من ذوي الخبرة 
لك باحتساب متوسط تقديرات ثالثة محكمين من قدم، وذال

طبق  .18/12/2020المحكمين الثالثة وتم تطبيق األداة يوم 
ة ياالختبار التحصيلي على طالب المجموعتين التجريب انالباحث
ابطة في يوم، اذ اسندت عملية المراقبة الي مدرس المادة ضوال

االختبار في احدى  واجري بمساعدة أثنين من زمالئه التدريسين،
القاعات الدراسة المخصصة في كلية التربية البدنية وعلوم 

وتم تصحيح االختبار  الرياضة في جامعة صالح الدين/أربيل.
الخاطئة  لإلجابةالصحيحة وصفرا  لإلجابةدرجة واحد  بإعطاء

 أو المتروكة .
الوسائل  يناستخدام الباحث: الوسائل االحصائية 2-12

 الوسط الحسابي،) :تية في معالجة البياناتصائية االاالح
النسبة المئوية، معامل  ومعامل االختالف، راف المعياري،حواالن

 االختبار التائي لعينتين مترابطين، االرتباط البسيط )بيرسون(،
معادلة كيودور ، (285-12ص ،1996 )ياسين، مستقلتين

معامل ارتباط ، (132ص ،2006 ريتشارسون )نصرالدين،

واستعان  (.213ص ،2000 اهلل واخرون، يرمان )عبدسب
 ( في استخراج النتائج.SPSSبالحقيبة االحصائية ) انالباحث
 :عرض ومناقشة النتائج -3
عرض وتحليل ومناقشة النتائج الخاصة  3-1

 :بالفرضية االولى
مهارات  اكتسابألنموذج وودز واالسلوب المتبع في  تأثيرهناك "

لدى طالب المرحلة الثالثة في كلية التربية التحكيم بكرة القدم 
 " البدنية وعلوم الرياضة

( يبين الفرق بين االختبار القبلي والبعدي في اختبار التحكيم 4الجدول )
 للمجموعة الضابطة

 sig t داللة
انحراف 
 الفرق

وسط 
 الفرق

 االختبار اختبار قبلي اختبار بعدي
S X S X 

 التحكيم
 3.000 1.133 5.733 0.883 2.733 1.437 7.364 000. معنوي

( 0.000) ( ان قيمة االحتمالية بلغت4يتضح من الجدول )
( وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين 0.05وهي اصغر من )

 االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.
تحكيم يبين الفرق بين االختبار القبلي والبعدي في اختبار ال (5الجدول )

 للمجموعة التجريبية 
 sig t داللة

انحراف 
 الفرق

وسط 
 الفرق

 االختبار اختبار قبلي اختبار بعدي
S X S X 

 التحكيم
 3.266 1.099 7.066 0.798 3.800 1.320 11.148 000. معنوي

( 0.000) ( ان قيمة االحتمالية بلغت5يتضح من الجدول )
ى وجود فرق معنوي بين ( وهذا يدل عل0.05وهي اصغر من )

ويعزو  االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.
سبب ذلك الى ان اغلب فترات التطبيق في كلتا  انالباحث

المجموعتين يمارس فيها الطالب التحكيم من خالل مواقف اللعب 
المختلفة، أذ أن طبيعة المادة )التحكيم( تفرض على الطالب أن 

اقف مشابهة لتلك المواقف التي يتعرض لها يمارسها في مو 
 اكتسابوبالتالي تدفع المتعلم الى  الحكم في أثناء المباراة،

 اطالق الصافرة، محاور التحكيم االساسية )الحركة واخذ الموقع،
أتخاذ القرارات  أبداء االشارات التحكيمية المالئمة للقرارات،
علم في مواقف الصائبة( وهذا اليتم اال من خالل مرور المت

كما أن التعليم في ظروف  مختلفة التي تظهر خالل اللعب.
مشابهة لظروف اداء التحكيم يتطلب من المتعلم اتخاذ القرار 

 الصحيح والسريع تحت الضغوط 
المختلفة للمباراة فضال عن انها تعطي المتعلم الخبرات التي 

دأ التعلم تجعله قادرا على التكيف مع اجواء المباراة. أذ ان "مب
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ينادي ان الممارسة والتدريب البد ان تتوفر قدر االمكان 
بالطريقة التي تمارس بها مهارة التحكيم وذلك بجعل ظروف 
التدريب والتعليم تماثل بقدر االمكان نفس الظروف التي تؤدى 
بها المباراة مما يساعد المتعلمين على اكتسابها بشكل اسرع. 

 (104 :2006 )الخياط.
ض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية عر  3-2

 :الثانية
توجد فروق ذات داللة معنوية بين طالب المجموعة التجريبية  

التي درست وفق أنموذج وودز وطالب المجموعة الضابطة التي 
البعدي لمهارات  االختباردرست وفق االسلوب المتبع في 

 .التحكيم 
 
 
 
 

تين الضابطة والتجريبية في االختبار ع( يبين الفرق بين المجمو 6) الجدول
 البعدي لمهارات التحكيم بكرة القدم

( 0.000) ( ان قيمة االحتمالية بلغت6يتضح من الجدول ) 
( وهذا يدل على وجود فرق ذات داللة 0.05وهي اصغر من )

معنوية بين افراد المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار 
مهارات التحكيم ولصالح افراد المجموعة التجريبية التي درست 

تخراج حجم االثر من خالل وفق أنموذج وودز. وقد تم اس
  . ²nحساب مربع ايتا 

را من كان صغيرا او متوسطا او كبي ويتحدد حجم االثر أذا ما
 :(69: 1997 )رشدي، خالل الجدول المرجعي االتي

 ( يبين حجم االثر في التحكيم7الجدول )
 حجم االثر t Df n² D المتغير التابع
 كبير 1.636 0.401 28 4.335 التحكيم

( ان قيمة حجم االثر في استخدام أنموذج وودز 7) ن الجدوليبي
 الستخداممرتفع  تأثيرفي اختبار التحكيم كان كبيرا، مما يعني 

%( من اختالف المجموعة التجريبية 0.401ان ) إذاالنموذج 
التدريس وفق انموذج  تأثيرعن الضابطة في درجاتهم راجع الى 

 وودز.

موعة التجريبية الذين درسوا اظهرت النتائج تفوق طالب المج
وفق انموذج وودز على طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا 

ان هذا التفوق يعزى الى  انباألسلوب االعتيادي، ويرى الباحث
 االسباب االتية:

أن ألسلوب العمل بمجموعات صغيرة والتحاور وما يتخلله من - 
ى تبادل تغذية راجعة من طالب كل مجموعة فيما بينهم ادى ال

الخبرات ومنحهم ثقة اكبر بالمشاركة والتعلم، اذ ان التباين بين 
مستويات افراد في كل مجموعة كان بها فوائد منها زيادة خبرة 
الطالب وفهمه للمواد القانونية بكرة القدم وتعاونه مع افراد 

 المجموعة والتعلم منهم وتبادل وجهات النظر واالفكار بينهم.
وذج وودز جعل الطالب اكثر اقبااًل نحو ان استعمال انم- 

الدراسة ومن ثم ادراكه لمعنى ما تعلمه وذلك من خالل دراسته 
التفسير(  -المالحظة -وفق مراحل انموذج وودز الثالثة )التنبؤ

تساعده هذه المراحل المتابعة على تحقيق التعلم القائم على  إذ
ذج وودز الطالب يجعل انمو  المعنى للمواد القانونية بكرة القدم.

اكثر فاعلية ألنهم يبحثون عن المعلومات بأنفسهم على العكس 
من الطالب الذين يأخذون المعلومات جاهزة من المدرس. يعزى 
تفوق طالب المجموعة التجريبية لكونهم اكثر تقبال وميال الى 
االساليب الحديثة في عملية التدريس ألنه فضولهم قد يدفعهم 

سلوب الجديد الذي يدرسون فيه المواد الى تقصي جوانب اال
القانونية بكرة القدم، ويشوقهم متابعة الدرس مما يزيد في فهمهم 
اكثر من االسلوب المتبع الذي اعتادوا عليه في سنين دراستهم 

 الماضية.
أن تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة - 

 ساسي بـالضابطة يعزى الى اهتمام انموذج وودز بشكل ا
)الطالب والمدرس( فجعل الطالب محور العملية التعليمية داخل 
البيئة التعليمية ومطبق لقواعد الدرس الموجه اليه وذلك في شكل 

( في حين اقتصر دور المدرس على 5مجموعات صغيرة )
( ان هذا االنموذج 2013، زاير)ويشير  التوجيه واالرشاد.

ذلك من خالل تنفيذ يساعد على تحقيق التعلم المطلوب و 
وذلك انطالقا من  خطواته الثالث )التنبؤ، المالحظة، التفسير(

جعل الطالب محور العملية التعليمية وهذا ما ينادي به التربويون 
يتم تنفيذ هذا االنموذج من قبل مجموعات صغيرة تعاونية  إذ

بإرشاد وتوجيه المدرس، وهذا يساعدهم على فهم المعلومات 

االداة 
 المستخدمة

 حجم االثر
 بيرك متوسط صغير

²n 0.01 0.06 0.14 
D 0.2 0.5 0.8 

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة المتغيرات
T sig داللة 

X S X S 
 معنوي 000. 4.335 0.798 7.066 0.883 5.733 التحكيم
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 )زاير، ويساعد على استبقائها مدة اطول بصوره صحيحة
2013 :57). 

( ان هذا االنموذج يعمل على 2011ويؤكد امبو والبلوشي )
تنمية عمليات العلم لدى الطلبة وباألخص التنبؤ والمالحظة 
والتفسير باإلضافة الى العمليات العقلية االخرى، وكذلك يعمل 

الن في هذا على تنمية الذكاء المنطقي لدى الطلبة، وذلك 
االنموذج يتم اتباع خطوات متتابعة منطقيا اثناء تنفيذه، وايضا 
تتم تنمية الذكاء االجتماعي )العالقات مع االخرين( في حالة 
قيام الطلبة بالنشاط التعليمي في شكل تعلم تعاوني ويمكن 
المدرس التعرف على االفكار التي يحملها الطلبة اثناء مناقشتهم 

)امبو سعيد والبلوشي،  والتفسيرات المختلفةحول التنبؤات، 
يحصل في هذا  فضال عن ذلك ما ،(278-279: 2011

 المواداالنموذج من تكامل بين الجانبين النظري والعملي وتثبت 
التي سيتم مالحظتها من خالل التجربة وتسجيل النتائج التي يتم 
التوصل اليها وتفسيرها سيعزز ترسيخ المعلومات وتصحيح 

فاهيم الخاطئة في اذهان الطالب وذلك بسبب الفهم الم
: 2004 )العبيدي، واالستيعاب وليس مجرد المعرفة السطحية

74). 
 الخاتمة:-4

 على ضوء نتائج البحث تم التوصل الى االستنتاجات اآلتية:
فاعلية أنموذج وودز واالسلوب المتبع في اكتساب مهارات -1

 التحكيم بكرة القدم.
في تدريس المواد القانونية  زيق أنموذج وودأمكانية تطب-2

والتحكيم في كرة القدم للمرحلة الثالثة في كليات التربية 
 البدنية وعلوم الرياضة.

ان تقسيم الطالب في انموذج وودز على مجاميع متعاونة -3
وذات وظائف محددة ساهم في تحفيز وتشجيع الطالب 

الجمود وازاح  وتفاعلهم مع سير درس كرة القدم وأزال عنهم
 الملل، االمر الذي أنعكس ايجابيا على نتائج البحث.

تفوق افراد المجموعة التجريبية التي درست وفق أنموذج -4
وودز على افراد المجموعة الضابطة التي درست وفق 

 االسلوب المتبع في اختبار التحكيم بكرة القدم.

ان التدريس وفقا ألنموذج وودز يعطي فرصا متساوية -5
للطالب من خالل مشاركتهم بمجموعات تعاونية وهو بذلك 

 يراعي الفروق الفردية.
من نتائج فأنه يوصي بما  انفي ضوء ما توصل اليه الباحث-6

 يأتي:
ضرورة اعتماد انموذج وودز في تدريس مادة كرة القدم -1

ة في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة لما له ثللمرحلة الثال
في زيادة التحصيل واكتساب المهارات  واستبقاء  من اثر كبير

 المعلومات في البنية المعرفية.
اهتمام كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة بضرورة المام -2

مدرسي مادة كرة القدم بأنموذج وودز باإلضافة الى الطرائق 
 والنماذج التدريسية الحديثة. 

ية وعلوم الرياضة ضرورة اشراك مدرسي كليات التربية البدن-3
بدورات تطويرية في كيفية اعداد هذه النماذج الحديثة وكيفية 

 تطبيقها.
في  woodsاجراء دراسة مماثلة لبيان اثر انموذج وودز-4

 اكتساب المهارات االساسية بكرة القدم.
 المصادر

اثر استخدام انموذج وودز في  ؛(2010احمد جوهر، ورضوان محمد ) [1]
امس العلمي في مادة الفيزياء وتنمية تفكيرهم الناقد، تحصيل طالب الصف الخ

، 4، العدد 10ية االساسية، المجلد بحث منشور في مجلة ابحاث كلية الترب
 جامعة الموصل.

، 5تعليم التفكير )مفاهيم وتطبيقات(، ط ؛(2010جروان، فتحي عبد الرحمن ) [2]
 دار الفكر، عمان.

ودز في تحصيل مادة العلوم اثر انومذج و ؛(2007الحيدري، محمد رحيم ) [3]
العامة وتنمية المهارات العقلية لدى طالب الصف االول المتوسط، رسالة 

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، ابن الهيثم، جامعة بغداد.
اثر استخدام انموذج وودز في تنمية التفكير  ؛(2002الخفاجي، طالب محمود ) [4]

كلية  مر العلمي السنوي الخامس عشر،الناقد لطلبة الجامعة، مجلة بحوث المؤت
 التربية، جامعة المستنصرية.

حجم التاثير والوجه المكمل للداللة االحصائية،  ؛(1997رشدي فام منصور ) [5]
 (، القاهرة.7، المجلد )16المجلة المصرية للدراسات النفسية، العدد 

 الموسوعة الشاملة استرتيجيات وطرائق ؛(2013زاير، سعد علي واخرون ) [6]
  ونماذج واساليب وبرامج، دار المرتضى، بغداد.

مهارات عقلية تتنج  ؛(2013سعادة، جودت احمد وسميلة احمد الصباغ ) [7]
 افكارا ابداعية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.

 تدريس مهارات التفكير، دار الشروق، عمان. ؛(2011سعادة، جودت احمد ) [8]
اثر استخدامأنموذج وودز في تحصيل  ؛(2004العبيدي، اسراء عبد الرحمن ) [9]

طالبات الصف الرابع العام في مادة الجغرافية العامة، رسالة ماجستير غير 
 منشورة، كلية التربية، جامعة ديالى.

استراتيجيات وطرائق معاصرة في  ؛(2013العجرش، حيدر حاتم فالح ) [11]
 تدريس التاريخ، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان.

تقويم اداء مدرسي التاريخ للمرحلة  ؛(2012مد عدنان محمد )العزاوي، مح [11]
االعدادية في ضوء مهارات التفكير التاريخي، رسالة ماجستير غير 
 منشورة، جامعة ديالى، كلية التربية االنسانية، قسم العلوم التربوية والنفسية. 

ل في اثر استخدام دائرة التعلم وتقسيمات التحصي ؛(2006فداء اكرم الخياط ) [12]
اكتساب المعرفة والمهارة وتنمية الثقة بالنفس في تحكيم خماسي كرة القدم، 

 اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة الموصل.
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اثر انموذج وودز في تحصيل  ؛(2015قيس حاتم، وحيدر حاتم، ووئام محمد ) [13]
لصف االول مادة تاريخ الحضارات القديمة واستبقائها لدى طالبات ا

المتوسط، بحث منشور في مجلة كلية التربية االساسية للعلوم التربوية 
 ، جامعة بابل.19واالنسانية، العدد

[14] Wood,R.1994, Aclose – upathow children learn science 
Educational leadership (teaching for under 
standing)vol. (51), pp:33-34. 

 المالحق:
 دعاسملا لمعلا قير فضح ( يو 1الملحق )

 االسم الثالثي ت
 أ.م.د ئاالن قادر رسول 1
 أ.م.د ابراهيم محمد عزيز 2
 أ.م.د سرتيب عمر عوال 3
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دور المشرفين الرياضيين في تطوير المدارس التخصصية من وجهة نظر مدربي المدارس في قسم 
 ياضية في نينوىرعاية الموهبة الر 
 2، م.م عمر زهير احمد 1م.م محمد مقداد سالم 

 1وزارة الشباب والرياضة/قسم رعاية الموهبة الرياضية في نينوى  
 2وزارة الشباب والرياضة/قسم رعاية الموهبة الرياضية في نينوى 

(11mohammdmkdad@gmail.com, 2omar.zoheer.2014@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الى الحالي البحث يهدف المستخلص:
 وجهة في التخصصية المدرسة تطوير في ألدوارهم الرياضيين المشرفين ممارسة درجة على التعرف-1

 . نينوى في الرياضية الموهبة رعاية قسم في المدارس مدربي نظر
 مدربي من مدرب( 18) من البحث مجتمع وتكون المسحي باألسلوب الوصفي المنهج الباحثان واستخدم
 ( . 2021-2020) الدراسي للعام التخصصية المدارس
 التحقق وتم( 2010 لهلبت،) قبل من المعد الرياضي االشراف مقياس استخدام تم البحث هدف ولتحقيق

 المعياري، االنحراف الحسابي، الوسط استخدام تم احصائياً  البيانات معالجة وفي وثباته، صدقه من
 .   براون سبيرمان معادلة كرونباخ، الفا معامل المئوية، النسب

 :البحث اليها توصل التي النتائج ماه
 من التخصصية المدرسة تطوير في ادوارهم لممارسة متوسطة درجة الرياضيين المشرفين يمتلك-1

 .   المدربين نظر وجهة
 . االعلى بالترتيب جاء إذ االنسانية العالقات مجال في متوسطة درجة الرياضيين المشرفين يمتلك-2

 :يلي بما الباحثان ويوصي
 والتدريبية، التعليمية الخطط وضع في المدرسة مدرب الرياضي المشرف مشاركة تفعيل ضرورة-1

 . لها وتقييمه تنفيذها، وأساليب الخطط، لهذه المشرف متابعة المشاركة وتتضمن
 تكامل من يحققه لما للمدربين، المهنية التنمية برامج في رسميا الرياضيين المشرفين مشاركة ضرورة-2
 على الرياضي المشرف يكون لكي وذلك التخصصية، المدرسية نحو والفنية اإلدارية المشرف رأدوا في

 .المدارس مدربي بها يلتحق التي التدريبية البرامج على مستمر إطالع
 .نينوى - الرياضية الموهبة رعاية - التخصصية المدارس - الرياضيين المشرفين: المفتاحية الكلمات

mailto:1mohammdmkdad@gmail.com
mailto:omar.zoheer.2014@gmail.com
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 لمقدمة:ا-1
برزت في السنوات األخيرة، جهود متعددة لوزارة الشباب والرياضة، 
بغرض تطوير اإلدارة المدرسية من أبرزها زيادة الصالحيات الممنوحة 

ومنح حوافز لهم، ومساعدتهم على أن يكونوا مشرفين لمدراء المدارس، 
مقيمين، فضال عن التوسع الكبير في برامج النشاط الرياضي، والتوجه 

 نحو اإلدارة الالمركزية . 
لذا أصبح اإلشراف الرياضي بجميع تخصصاته من أهم العوامل التي 
تسهم إسهاما مباشرة في تطوير المدرسية التخصصية، لكون اإلشراف 

لرياضي هو حلقة الوصل بين الميدان والسياسة التدريبية، وعليه تقوم ا
عملية التقويم والتطوير، فأصبح من ضروريات العملية التدريبية 
للوصول بها إلى أفضل النتائج واألساليب التعليمية التدريبية )خالد، 

2006 ،44 . ) 
وكان من أولى اهتمامات اإلشراف الرياضي تطوير المدرسية 

تخصصية والسعي لتحقيق كل ما من شأنه تسهيل مهام العاملين ال
 بهذا المستوى من المدرسة التخصصية التدريبية وتوفير كل ما يخدم

أن مسؤولية اختيار وتدريب وتطوير  إذالعمل ويحقق الهدف المنشود، 
أداء القائمين على إدارات المدارس التخصصية تقع على كاهل إدارات 

بمختلف تخصصاته وجهاته، فإن هذا يتطلب المزيد اإلشراف الرياضي 
 من العناية بهذه الجوانب من قبل جميع المشرفين الرياضيين.

وال يخفى على أحد اهتمام المشرفين بالعمل هو في المجال الفني أكثر 
من كونه إداريا، لذلك فإن حجم المساعدة التي يساهم بها المشرف 

لمدرب المدرسية التخصصية، هو الرياضي، لتطوير الناحية المهنية 
 ( . 83، 2004محدود جدا )المسعودي وآخرون، 

وتتوجه وزارة الشباب والرياضة نحو اإلشراف العام على المدرسة إذ 
يقوم عدد من المشرفين الرياضيين بزيارة المدرسة ولمدة ثالثة ايام في 
ر االسبوع حسب اوقات تدريبات المدرسة التخصصية، يتفقدون فيها سي

العملية التدريبية من كافة النواحي، كما أنهم يتابعون تنفيذ األمور 
اإلدارية داخل المدرسة التخصصية، األمر الذي يعكس مدى األهمية 

 التي توليها الشباب والرياضة لتطوير اإلدارة المدرسية. 
ومن خالل عمل الباحثان مشرفان رياضيان في المدارس 

بة الرياضية في نينوى، فقد التخصصية في قسم رعاية الموه
استشعر الباحثان أهمية دراسة دور المشرفين الرياضيين في 
تطوير المدارس التخصصية من وجهة نظر مدربي المدارس في 
قسم رعاية الموهبة الرياضية في نينوى، مما يؤثر إيجابا على 

 العملية التدريبية برمتها . 
باحثان في أنها تعد من ومن هنا تبرز أهمية البحث في حدود علم ال

الدراسات الرائدة في العراق، وبالتالي ستزود المهتمين في قطاع 

الشباب والرياضة بتغذية عكسية حول درجة ممارسة المشرفون 
 الرياضيون ألدوارهم نحو تطوير أداء مدربي المدارس .

 البحث مشكلة
داريا هي عملية يمكن أن يسهم فيها  إن مساعدة مدرب المدرسة فنيًا وا 

كافة المشرفين الرياضيين من منطلق ضرورة تكامل أنوار جهات 
اإلشراف الرياضي لتفعيل ما هو مأمول منها لتطوير العمل التدريبي، 
والتعامل مع مستجداته ومتطلبات تنفيذه، ولما كان عمل اإلشراف 
الرياضي واإلدارة المدرسية عمل تكامليا فقد ارتأى الباحثان مبررا 

ر المشرفين الرياضيين في دعم اإلدارة المدرسية، ولذلك فإنه لدراسة دو 
 يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 

ما درجة ممارسة اإلشراف الرياضي ألدواره في تطوير المدرسة -
التخصصية من وجهة نظر مدربي المدارس في قسم رعاية الموهبة 

 الرياضية في نينوى ؟ 
 هدف البحث 

لتعرف على درجة ممارسة المشرفين الرياضيين ألدوارهم في ا-1
تطوير المدرسة التخصصية في وجهة نظر مدربي المدارس في قسم 

 رعاية الموهبة الرياضية في نينوى .
 فرض البحث 

في تطوير  مالدوراهيمتلك المشرفين الرياضيين درجة مرتفعة -1
قسم  المدرسة التخصصية في وجهة نظر مدربي المدارس في

 .رعاية الموهبة الرياضية في نينوى
 البحث مجاالت
مدربي المدارس التخصصية في قسم رعاية  :البشري المجال

 الموهبة الرياضية .
 قاعات ومالعب قسم الموهبة الرياضية . :المكاني المجال
 .12/5/2021 ولغاية 24/3/2021ابتداًء من :الزماني المجال

 تحديد المصطلحات 
العملية المخططة والهادفة الى مساعدة  ياضي:االشراف الر -

مدرب المدرسة التخصصية والمدربين على امتالك مهارات 
تنظيم تعلم الالعبين بشكل يؤدي الى تحقيق االهداف التدريبية 

 .(386، 2004)ستراك والخصاونة، 
هو الشخص الذي ُعين من قبل وزارة  المشرف الرياضي:-

ن في اطار تخصصه العلمي الشباب والرياضة على المدربي
، 2002)ذنون والعراقي، ويؤثر في اداء المدرب نحو االفضل 

55.) 
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 منهجية البحث واجراءاته الميدانية: -2
استخدم الباحثان المنهج الوصفي منهج البحث:  2-1

 بالطريقة المسحية  لمالئمته طبيعة البحث . 
تكون مجتمع البحث من مجتمع البحث وعينته:  2-2
مدرب من مدربي المدارس التخصصية للعام الدراسي ( 18)
 ( يبين مواصفات عينة البحث.  1(، والجدول )2020/2021)

 ( يبين عينة البحث1الجدول )

عدد مدربي  المدارس التخصصية
 المدرسة

النسبة 
 المئوية

 5.55 1 مدرسة كرة القدم ساحات مكشوفة 
 11.11 2 مدرسة كرة قدم للصاالت 

 22.22 4 كوندو مدرسة التاي
 5.55 1 مدرسة المصارعة 
 16.66 3 مدرسة االثقال 

 16.66 3 مدرسة الساحة والميدان 
 11.11 2 مدرسة الطيران الشراعي 

 11.11 2 مدرسة السباحة
 %99.97 18 المجموع 

 اداة البحث:  2-3
استخدم الباحثان مقياس االشراف الرياضي:  2-3-1

(، وقد 2010لمعد من قبل )لهلبت، مقياس االشراف الرياضي ا
( مجاالت للمقياس 7( فقرة موزعة على )52تالف المقياس من )

هي )التخطيط، التنظيم، العالقات االنسانية، االتصال االداري 
الفعال، التنمية المهنية، التقويم والتطوير، تطبيق الجودة الشاملة( 

جدا،  وقد احتوى على خمسة بدائل هي: )تنطبق بدرجة كبيرة
تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة قليلة، 

 تنطبق بدرجة قليلة جدا( . 
 درجة التطوير

 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا
5 4 3 2 1 

اعتمد الباحثان التقسيم التالي من اجل تحديد الدرجة للمتوسط 
مستخدم في  الحسابي لكل مجال من مجاالت الدراسة، كما هو

( و )العديلي، 2001دراسة كل من )الحمدون والعثامنة، 
2010 . ) 

 .( تدل على درجة قليلة جدًا 1-1.80)
 ( تدل على درجة قليلة 1.81-2.61)
 ( تدل على درجة متوسطة 2.62-3.42)

 ( تدل على درجة عالية 3.43-4.23)
 ( تدل على درجة عالية جدًا 4.24-5)

لمقياس بصدق وثبات عاليين إال أن وعلى الرغم من تمتع ا
الباحثان ارتأى التحقق من بعض اإلجراءات العلمية للمقياس 
نتيجة الختالف العينة ومرور أكثر من عشر سنوات على 

 تطبيقه وكما يأتي:
ارتأى الباحثان الصدق الظاهري للمقياس:  2-3-1-1

 أن يتحقق من الصدق الظاهري للمقياس نظرًا لمرور فترة زمنية
على اعداده، ويقصد بالصدق أن يقيس االختبار ما وضع 

إلى أن افضل  (Ebel)(، ويشير 273، 2000لقياسه )ملحم، 
وسيلة للتأكد من الصدق الظاهري لالختبار هو أن يقوم عدد من 
المحكمين بتقدير مدى تحقيق الفقرات للصفة المراد قياسها 

(Ebel, 1972, 555فقد تم عرض فقرات هذا المق .) ياس
( على لجنة من 1( فقرة كما في الملحق )52المتكون من )

الخبراء ذوي االختصاص في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 ( يبين أسماء السادة الخبراء والمحكمين . 2و الملحق )

 الثبات لمقياس االشراف الرياضي: 2-3-1-2
ولغرض حساب ثبات مقياس االشراف الرياضي طبق الباحثان 

( مدراء اختيروا بالطريقة 6المقياس على عينة متكونة من )
العشوائية من قسم الموهبة الرياضية، وتم استخدام طريقة معامل 

( وباستخدام التجزئة النصفية بلغ معامل 0.87الفا الذي بلغ )
( وباستخدام معادلة 0.79االرتباط بين نصفي االختبار )
( وهو معامل ثبات 0,81سبيرمان براون بلغ الثبات الكلي )

عال،  فقد أشار سماره إلى أن الثبات يعد عاليًا إذا انحصر بين 
(. وبذلك أصبح المقياس 120، 1989( فأكثر )سمارة، 0.75)

 جاهزًا للتطبيق .
تالف وصف النهائي للمقياس وتطبيقه:  2-3-1-3

( مجاالت للمقياس هي 7( فقرة موزعة على )52المقياس من )
( فقرات، 7( فقرات، والتنظيم يتكون من )8من )التخطيط يتكون 

( فقرات، واالتصال االداري 8والعالقات االنسانية يتكون من )
( 7( فقرات، والتنمية المهنية يتكون من )7الفعال يتكون من )

( فقرات، وتطبيق الجودة 7فقرات، والتقويم والتطوير يتكون من )
لى خمسة بدائل ( فقرات، وقد احتوى ع8الشاملة ويتكون من )

هي: )تنطبق بدرجة كبيرة جدا، تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق 
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بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة قليلة، تنطبق بدرجة قليلة جدا( . 
 ( على التوالي للفقرات .1,2,3,4,5واعطيت الدرجات )

( درجة بمتوسط 260-52وتراوحت الدرجة الكلية للمقياس )
رتفعت درجة المجيب فانه ( ويشير هذا انه كلما ا156فرضي )

يشير الى وجود درجة عالية لدى المشرفين في تطوير مدارسهم 
،وكلما انخفضت درجة المجيب فانه يشير الى عدم وجود دور 

 للمشرفين في تطوير مدارسهم. 
لغرض الوصول الى التطبيق النهائي للمقياس:  2-4

ي هدف البحث قام الباحثان بتوزيع استبيان االشراف الرياض
على عينة البحث األساسية وبعد اإلجابة عليها تم جمع 

 االستمارات الخاصة باالختبار .
الوسط الحسابي، االنحراف )الوسائل االحصائية:  2-5

المعياري، معامل الفا كرونباخ، معادلة سبيرمان براون()التكريتي 
 (.146، 1996والعبيدي، 

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها: -3
سؤال البحث تم استخراج الوسط الحسابي  لإلجابة عن

واالنحراف المعياري لفقرات المقياس واعتمد الباحثان في هذا 
 البحث المقياس اآلتي لتقدير درجة الدور:

 فأكثر( = عال جدًا  4.21)
 ( = عال 3.41-4.20)
 ( = متوسط 2.61-3.40)
 ( = منخفض 1.81-2.60)

 ( منخفض جدًا 1.81)اقل من 
 يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشرف الرياضي  ( 2الجدول )

 الفقرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

1 
يشارك المشرف الرياضي مدرب المدرسة 

 عالية 0.79 3.68 التخصصية في وضع الخطط

ُيقيم المشرف الرياضي الخطط المتعلقة  2
 توسطةم 0.87 3.23 بالمدرسة التخصصية

يناقش المشرف مع مدرب المدرسة  3
 متوسطة 0.88 3.39 سياسة المدرسة وخططها المستقبلية

4 
يحث المشرف على تشجيع المدربين 

 متوسطة 0.95 3.27 للمشاركة في اعداد الخطط

يساعد المشرف في وضع خطط التدريب  5
 متوسطة 0.93 3.25 الفعلية للمدربين

اهداف يتابع المشرف مدى تحقيق  6
 متوسطة 1.02 2.94 الخطط الموضوعة في المدرسة

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

يناقش المشرف مدرب المدرسة خطط  7
 متوسطة 0.94 2.88 رفع مستوى تدريب الالعبين

يناقش المشرف اهداف المدرسة واساليب  8
 تحقيقها مع المدرب

 منخفضة 1.17 2.51

 متوسطة 0.94 3.14 الدرجة الكلية لمجال التخطيط

9 
رف في عمل لوائح مناسبة يساهم المش
 متوسطة 0.88 3.12 لتنظيم العمل

يتابع المشرف نتائج االجتماعات الخاصة  10
 عالية 0.92 3.55 بالمجالس

يشارك المشرف في تشكيل الفرق  11
 عالية 0.77 3.74 المدرسية

يشارك المشرف في توزيع المهام على  12
 المدربين في المدرسة

 متوسطة 1.04 3.20

13 
نظم المشرف تبادل الزيارات بين مدراء يُ 

 عالية 1.14 2.44 المدارس

يتابع المشرف كافة االعمال المالية  14
 منخفضة 0.96 2.31 واالدارية المتعلقة بالمدرسة

يشجع المشرف المدرب على ابتكار  15
 منخفضة 0.75 2.60 اساليب جديدة في التنظيم االداري

 متوسطة 0.92 2.99 الداريالدرجة الكلية لمجال التنظيم ا

يقيم المشرف عالقات انسانية جيدة مع  16
 متوسطة 0.78 3.40 مدرب المدرسة

17 
يقوم المشرف ببرنامج الزيارات الدورية 

 متوسطة 0.84 3.33 للمدرسة التي يشرف عليها

يشجع المشرف مدرب المدرسة على  18
 سطةمتو  0.93 3.12 حسن استقبال الالعبين واالهتمام بهم

يحضر المشرف االحتفاالت واالنشطة  19
 عالية 1.15 3.70 التي تقام بالمدرسة

يزود المشرف مدرب المدرسة بكل ماهو  20
 جديد في االدارة

 منخفضة 1.80 2.60

21 
يشجع المشرف مدرب المدرسة الى ما 

 متوسطة 0.82 2.89 يراه من اوجه قصور

يشجع المشرف على مراعاة حاجات  22
 عالية 0.76 3.76 ين الشخصية والمهنيةالمدرب

يتقبل المشرف اراء ومالحظات مدرب  23
 متوسطة 1.13 3.10 المدرسة

 متوسطة 1.02 3.23 الدرجة الكلية لمجال العالقات االنسانية

ينظم المشرف اجتماعات لمدرب المدرسة  24
 عالية 0.86 3.55 لتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم

لمشرف مع المدرب في اطار من يتعامل ا 25
 التعاون واالحترام المتبادل

 عالية 0.74 3.70

يوجه المشرف خطابات الشكر الى مدرب  26
 عالية 0.79 3.63 المدرسة المتميز

ينمي المشرف مهارات االصغاء لدى  27
 منخفضة 1.12 2.51 مدرب المدرسة

ُيعزز المشرف مهارات التحدث مع  28
 المدرسةاآلخرين لدى مدرب 

 متوسطة 0.82 3.10

 منخفضة 0.85 2.12ينمي المشرف مهارات التعبير الشفوي  29
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الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 والتحريري ألفكار مدرب المدرسة

يناقش المشرف اساليب االتصال االداري  30
 منخفضة 1.22 2.60 الرسمي مع المدرب الرسمي وغير

 متوسطة 0.91 3.03 الدرجة الكلية لمجال االتصال االداري الفعال

يشارك المشرف مدرب المدرسة في  31
 متوسطة 0.81 3.17 تصميم برامج التنمية المهنية

يدرب المشرف المدرب على وضع خطط  32
 تدريبية في المدرسة

 متوسطة 0.76 2.61

33 
يوضح المشرف للمدرب كيفية االستفادة 

 متوسطة 1.01 2.79 من التجارب التدريبية الحديثة

على بذل الجهود  يحث المشرف المدرب 34
 عالية 0.87 3.45 الذاتية لمواصلة النمو المهني لديه

يحث المشرف المدرب على تشجيع النمو  35
 عالية 0.94 3.64 المهني في مجال عملهم

يتابع المشرف الدورات التدريبية في  36
 المدارس التي يشرف عليها

 متوسطة 0.74 2.99

37 
 يقدم المشرف مالحظات بناءة عن سير

 عالية 0.83 3.89 عملية التنمية المهنية في مدرسته

 متوسطة 0.85 3.22 الدرجة الكلية لمجال التنمية المهنية

38 
ُيطبق المشرف اساليب حديثة في تقييم 

 متوسطة 0.75 3.04 المدربين

يحيط المشرف اراءه وأحكامه التقويمية  39
 متوسطة 0.84 2.62 بالسرية التامة

ف اسلوب التقييم من قبل يستخدم المشر  40
 االقران في تقويمه لمدرب المدرسة

 متوسطة 1.12 2.88

41 
يطلع المشرف مدرب المدرسة على 
 متوسطة 0.69 2.69 الجوانب االيجابية والسلبية في ادائه

يتابع المشرف نتائج التقييم لمدرب  42
 متوسطة 0.87 3.10 المدرسة

يحث المدرب على تحري الدقة  43
 متوسطة 0.85 3.40 وعية في تقييم االداءوالموض

يشجع المشرف مدرب المدرسة على  44
 استخدام اسلوب التقويم الذاتي

 منخفضة 1.05 2.18

 متوسطة 0.88 2.84 الدرجة الكلية لمجال التقويم والتطوير

يساهم المشرف في وضع معايير لجودة  45
 العمل االداري

 عالية 0.86 3.54

46 
في احداث تغير في آلية يبادر المشرف 
 متوسطة 0.77 3.39 العمل المدرسي

يهتم المشرف بتشكيل الفرق المدرسية  47
 عالية 0.84 3.96 وفق اسس علمية

يعمل المشرف على تشكيل لجان الجودة  48
 داخل المدرسة

 منخفضة 1.21 2.13

49 
يحث المشرف المدرب على االشتراك في 

 ضةمنخف 1.01 2.30 صناعة القرارات

يحث المشرف المدرب على دراسة  50
 عالية 0.79 3.73 االفكار الجديدة التي ترد منهم

يشجع المشرف مدرب المدرسة على رفع  51
 عالية 0.74 3.88 روحهم المعنوية

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

يحث المشرف مدرب المدرسة على  52
 عالية 0.83 2.74 االهتمام بمعايير الجودة الشاملة .

 متوسطة 0.88 3.21 ق الجودة الشاملةالدرجة الكلية لمجال تطبي

( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت درجة 3جدول )
 في تطوير المدرسة التخصصية ألدوارهمممارسة المشرفين الرياضيين 

 الوسط المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.94 3.14 التخطيط 1
 متوسطة 0.92 2.99 الداريالتنظيم ا 2
 متوسطة 1.02 3.23 العالقات االنسانية 3
 متوسطة 0.91 3.03 االتصال االداري الفعال 4
 متوسطة 0.85 3.22 التنمية المهنية 5
 متوسطة 0.88 2.84 التقويم والتطوير 6
 متوسطة 0.88 3.21 تطبيق الجودة الشاملة 7

 متوسطة 0.91 3.09 الرياضيينالدرجة الكلية لمجاالت دور المشرفين 

ال ( ان درجة ممارسة المشرفين الرياضيين 3يتضح من الجدول )
في تطوير المدرسة التخصصية من وجهة نظر مدربي  دوراهم

المدارس في قسم رعاية الموهبة في نينوى، قد اتى بمتوسط 
( وهذا يدل على درجة 0.91( وانحراف معياري )3.09)

ويعزو ضيين في تطوير المدرسة، متوسطة للمشرفين الريا
الباحثان تقدير المدربين لدور المشرفين الرياضيين في تطوير 
المدرسية التخصصية، إلى العديد من العوامل، منها أن أغلب 

ل التفاعل والتواصل مع ممارسات المشرفين وأدوارهم تتم من خال
، وتتمركز على أداء أدوار فنية تتعلق بتحسين المدربين
سات التدريبية للمدربين، حتى في الحاالت التي يتم الممار 

االتصال بين المشرف الرياضي ومدرب المدرسة فإن الحديث 
يتم عن أداء المدرب، وتحسين أداته، واالرتقاء بمستواه باعتبار 

 أن مدرب المدرسة مشرف مقيم.
كما يفسر الباحثان هذه الدرجة المتوسطة، إلى محدودية األعمال 

لمدرسية التي تربط بين المشرف الرياضي ومدرب المشتركة ا
المدرسة التخصصية، فتحصيل الالعبين يمثل الهم األكبر 
المشترك بينهما، فمدرب المدرسة التخصصية حريص على 
تحسين تحصيل الالعبين، والمشرف الرياضي پرى ذلك مؤشرًا 

 على مستوى المدربين.
لتدريبية أو والمشرف الرياضي ال يشارك في صياغة الخطط ا

تشكيل لجانها، كما أنه ال يتدخل أو يساهم في عقد االجتماعات 
بين مدربي المدارس، أو في القضايا اإلدارية والمالية في 
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المدرسة، فضال عن ذلك فالمشرف الرياضي اليشرك بشكل 
كبير في تدريب المدربين أو في إعداد البرامج التدريبية الخاصة 

أن مساهمات المشرفين  بأنفسهمحثان بالمدربين، وقد رأى البا
الرياضيين في تطوير المدرسية التخصصية، تظهر على شكل 
استشارات وتوصيات يقدمها المشرفين الرياضيين لمدربي 
المدارس بخصوص بعض أوجه القصور التي تظهر في 
المدرسة، أو بخصوص تحسين أداء المدرسة وطاقمها وأحيانا 

لتي تحصل على منحة أو نهرع في مرافقها، خاصة للمدارس ا
لتطوير المدرسة. كما اتفقت مع نتائج دراسة المسعودي و آخرين 

( في وجود قصور عام في ممارسة المشرفين التربويين 2004)
 ألوارهم في تطوير المدرسية التخصصية . 

 الخاتمة:-4
وبناءا على النتائج التي توصلت لها الدراسة استنتج الباحثان 

 التالي: 
متلك المشرفين الرياضيين درجة متوسطة لممارسة ادوارهم ي-1

 في تطوير المدرسة التخصصية من وجهة نظر المدربين .  
يمتلك المشرفين الرياضيين درجة متوسطة في مجال -2

 جاء بالترتيب االعلى .  إذالعالقات االنسانية 
 وعلى ضوء تلك االستنتاجات تم وضع التوصيات التالية:

يل مشاركة المشرف الرياضي مدرب المدرسة في ضرورة تفع-1
وضع الخطط التعليمية والتدريبية، وتتضمن المشاركة متابعة 

 المشرف لهذه الخطط، وأساليب تنفيذها، وتقييمه لها. 
ضرورة مشاركة المشرفين الرياضيين رسميا في برامج التنمية -2

المهنية للمدربين، لما يحققه من تكامل في أدوار المشرف 
اإلدارية والفنية نحو المدرسية التخصصية، وذلك لكي يكون 
المشرف الرياضي على إطالع مستمر على البرامج التدريبية 

 التي يلتحق بها مدربي المدارس.
 المصادر:

(: فعالية دراسة مساق في تدريس العلوم في 2010العديلي، عبدالسالم ) [1]
معلم الصف في تنمية القيم المرتبطة بالتفكير العلمي لدى طلبة 

جامعة آل البيت، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم 
 االنسانية واالجتماعية، بحث مقبول للنشر . 

(: دور 2001الحمدون، منصور نزال، عثامنة، منصور مفضي ) [2]
مديري ومديرات مدارس تربية إربد الثانية في تفعيل الحركة الرياضية 

لتربية الرياضة في المديرية، مجلة المدرسية من وجهة نظر معلمي ا
 التربية الرياضية، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد . 

(: الجودة في االدارة التربوية والمدرسية واالشراف 2006خالد، نزيه ) [3]
 التربوي، عمان، دار اسامة، االردن . 

(: دور االشراف التربوي في 2004المسعودي، عبد اهلل وآخرون ) [4]
وم التربوية ، العلالمدرسية، مجلة جامعة الملك سعوددارة تطوير اال

 ( . 2) العدد ،والدراسات االسالمية
(: تقويم اداء المشرفين 2004ستراك، رياض والخصاونة، فؤاد ) [5]

التربويين في االردن في ضوء مهماتهم واالتجاهات االشرافية الحديثة، 
وائل للنشر، ، دار 1بحث منشور، دراسات في االدارة التربوية، ط

 عمان، االردن. 
(: بناء مقياس 2002ذنون، راشد حمدون والعراقي، نجم عبد اهلل ) [6]

للكفايات القيادية للمشرف الرياضي، مجلة الرافدين للعلوم الرياضية، 
 ، كلية التربية الرياضية، جامعة الموصل .31، العدد 8المجلد 

اهيمه (: االشراف التربوي مف2006عبد الهادي، جودت عزت ) [7]
 واساليبه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. االردن .

(: تطبيقات ومفاهيم في االشراف 2001البدري، طارق عبد الحميد ) [8]
 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، االردن . 1التربوي، ط

، دار صفاء للنشر 1(: االدارة التعليمية، ط2005ن )مساد، عمر حس [9]
 ، االردن.والتوزيع، عمان

(: دراسة تقويمية لمدى 2010الطويسي، احمد والطعاني، حسن ) [11]
فاعلية مشرف التربية المهنية في ممارسة مهارات االشراف االكلينيكي 
من وجهة نظر معلمين التربية المهنية في محافظة الكرك/االردن، 

 ، جامعة الكويت . 59، العدد 24المجلة التربوية، المجلد 
(: نمط االشراف التربوي في مديريات التربية 2011)السرحان، خالد  [11]

والتعليم في محافظة المفرق من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، 
 ، عمان، االردن .5، ملحق 38دراسات، العلوم التربوية، المجلد 

(: االشراف 2003االسدي، سعيد جاسم وابراهيم، مروان عبد المجيد ) [12]
لية ومكتبة دار الثقافة للنشر ، الدار العلمية الدو 1التربوي، ط

 والتوزيع، عمان، االردن . 
(: التطبيقات 1996التكريتي، وديع ياسين والعبيدي، حسن محمد عبد ) [13]

االحصائية في بحوث التربية الرياضية، دار الكتب للطباعة والنشر، 
 جامعة الموصل.
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 المالحق:
 ( يوضح مقياس المشرف الرياضي1الملحق )

 ب والرياضة وزارة الشبا
 قسم رعاية الموهبة الرياضية 

 استطالع آراء المحكمين
 ...................... المحترم ...الدكتور ....................

دور المشرفين الرياضيين في تطوير المدارس التخصصية من وجهة نظر مدربي المدارس في قسم في النية إجراء البحث الموسوم )
 ( . ضية في نينوىرعاية الموهبة الريا

( فقرة موزعة على 52( يتكون المقياس من )2010وينوي الباحثان استخدام مقياس المشرفين الرياضين المعد والمقنن من قبل )لهلبت، 
لذا  ،اضةسبعة مجاالت ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراية علمية في مجال العلوم التربوية واالدارية ومجال التربية البدنية وعلوم الري

( أمام كل فقرة وتحت يرجى بيان مدى صدق المقياس المشرف الرياضي وتدوين مالحظاتكم العلمية بما ترونه مناسبا بوضع عالمة )
 البديل المالئم )تصلح، ال تصلح، تصلح بعد التعديل( على المقياس المرفق طيا، في ضوء ما يأتي: 

 وضوح العبارات-1
نطبق بدرجة كبيرة جدًا، تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة قليلة، تنطبق بدرجة قليلة مالئمة بدائل اإلجابة )ت-2

 جدًا(.
 أية مالحظات أخرى. -3

 شاكرين تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمي.
 االسم الكامل:
 اللقب العلمي: 

 تاريخ الحصول على اللقب العلمي: 
 الجامعة والكلية: 

 التاريخ:
 توقيع: ال

 تصلح ال تصلح الفقرة
تصلح بعد 
 التعديل

 المجال االول: التخطيط
    يشارك المشرف الرياضي مدرب المدرسة التخصصية في وضع الخطط . 
    ُيقيم المشرف الرياضي الخطط المتعلقة بالمدرسة التخصصية 
    يناقش المشرف اهداف المدرسة واساليب تحقيقها مع المدرب 
    مشرف على تشجيع المدربين للمشاركة في اعداد الخططيحث ال 
    يساعد المشرف في وضع خطط التدريب الفعلية للمدربين 
    يتابع المشرف مدى تحقيق اهداف الخطط الموضوعة في المدرسة 
    يناقش المشرف مدرب المدرسة خطط رفع مستوى تدريب الالعبين 
    سياسة المدرسة وخططها المستقبليةيناقش المشرف مع مدرب المدرسة  

 المجال الثاني: التنظيم االداري
    يساهم المشرف في عمل لوائح مناسبة لتنظيم العمل 
    يتابع المشرف نتائج االجتماعات الخاصة بالمجالس 
    يشارك المشرف في تشكيل الفرق المدرسية 
    ي المدرسةيشارك المشرف في توزيع المهام على المدربين ف 
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تصلح بعد  تصلح ال تصلح الفقرة
 التعديل

    ُينظم المشرف تبادل الزيارات بين مدراء المدارس 
    يتابع المشرف كافة االعمال المالية واالدارية المتعلقة بالمدرسة 
    يشجع المشرف المدرب على ابتكار اساليب جديدة في التنظيم االداري 

 المجال الثالث: العالقات االنسانية
    سانية جيدة مع مدرب المدرسةيقيم المشرف عالقات ان 
    يقوم المشرف ببرنامج الزيارات الدورية للمدرسة التي يشرف عليها 
    يشجع المشرف مدرب المدرسة على حسن استقبال الالعبين واالهتمام بهم 
    يحضر المشرف االحتفاالت واالنشطة التي تقام بالمدرسة 
    جديد في االدارة يزود المشرف مدرب المدرسة بكل ماهو 
    يشجع المشرف مدرب المدرسة الى ما يراه من اوجه قصور 
    يشجع المشرف على مراعاة حاجات المدربين الشخصية والمهنية 
    يتقبل المشرف اراء ومالحظات مدرب المدرسة 

 المجال الرابع: االتصال االداري الفعال
    لتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهمينظم المشرف اجتماعات لمدرب المدرسة  
    يتعامل المشرف مع المدرب في اطار من التعاون واالحترام المتبادل 
    يوجه المشرف خطابات الشكر الى مدرب المدرسة المتميز 
    ينمي المشرف مهارات االصغاء لدى مدرب المدرسة 
    ب المدرسةُيعزز المشرف مهارات التحدث مع اآلخرين لدى مدر  
    ينمي المشرف مهارات التعبير الشفوي والتحريري ألفكار مدرب المدرسة 
    الرسمي مع المدرب يناقش المشرف اساليب االتصال االداري الرسمي وغير 

 المجال الخامس: التنمية المهنية
    يشارك المشرف مدرب المدرسة في تصميم برامج التنمية المهنية 
    شرف المدرب على وضع خطط تدريبية في المدرسةيدرب الم 
    يوضح المشرف للمدرب كيفية االستفادة من التجارب التدريبية الحديثة 
    يحث المشرف المدرب على بذل الجهود الذاتية لمواصلة النمو المهني لديه 
    يحث المشرف المدرب على تشجيع النمو المهني في مجال عملهم 
    مشرف الدورات التدريبية في المدارس التي يشرف عليهايتابع ال 
    يقدم المشرف مالحظات بناءة عن سير عملية التنمية المهنية في مدرسته 

 المجال السادس: التقويم والتطوير
    ُيطبق المشرف اساليب حديثة في تقييم المدربين 
    ةيحيط المشرف اراءه وأحكامه التقويمية بالسرية التام 
    يستخدم المشرف اسلوب التقييم من قبل االقران في تقويمه لمدرب المدرسة 
    يطلع المشرف مدرب المدرسة على الجوانب االيجابية والسلبية في ادائه 
    يتابع المشرف نتائج التقييم لمدرب المدرسة 
    يحث المدرب على تحري الدقة والموضوعية في تقييم االداء 
    ع المشرف مدرب المدرسة على استخدام اسلوب التقويم الذاتييشج 

 المجال السابع: تطبيق الجودة الشاملة
    يساهم المشرف في وضع معايير لجودة العمل االداري 
    يبادر المشرف في احداث تغير في آلية العمل المدرسي 
    يهتم المشرف بتشكيل الفرق المدرسية وفق اسس علمية 
    يعمل المشرف على تشكيل لجان الجودة داخل المدرسة 
    يحث المشرف المدرب على االشتراك في صناعة القرارات 
    يحث المشرف المدرب على دراسة االفكار الجديدة التي ترد منهم 
    يشجع المشرف مدرب المدرسة على رفع روحهم المعنوية 
    ام بمعايير الجودة الشاملة .يحث المشرف مدرب المدرسة على االهتم 
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 ( يوضح اسماء الخبراء والمحكمين 2ملحق )

اللقب  االسماء ت
 العلمي

 مكان العمل التخصص

 جامعة الموصل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة االدارة والتنظيم أ.د رياض احمد اسماعيل 1
 ل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الموص االدارة والتنظيم أ.د عدي غانم الكواز 2
 جامعة الموصل/التربية االساسية قسم التربية البدنية وعلوم رياضة االدارة والتنظيم أ.د وليد خالد همام 3
 جامعة الموصل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة االدارة والتنظيم أ.د بثينة حسين الطائي 4
 جامعة الموصل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قياس وتقويم أ.د مكي محمود الراوي 5
 جامعة الموصل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قياس وتقويم أ.د هاشم احمد سليمان 6
 جامعة الموصل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة االدارة والتنظيم أ.م.د خالد محمود عزيز 7
 جامعة الموصل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة االدارة والتنظيم .دأ.م محمد ذاكر 8
 جامعة الموصل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قياس وتقويم أ.م.د عمر سمير ذنون 9
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في   LDLالدهنية ذات الكثافة الواطئةتأثير التدريب بالكرات المطاطية في نسبة تركيز البروتينات 
 بالزما الدم

 2أ.د صفاء الدين طه محمد علي الحجار  ،1كارزان صالح الدين بايز 
 1 اربيل/جامعة صالح الدين/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 2 اربيل/جامعة صالح الدين/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 (1 Safaalhajar@yahoo.com,  2  karzanstrong@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العامة الصحة لممارسي المطاطية بالكرات للتدريب منهج اعداد الى راسةالد هدفت المستخلص:
 الكثافة الواطي الدهني البروتين تركيز نسبة في احصائية داللة ذات فروق هناك بأن انالباحث وافترض

LDL الكثافة الواطي الدهني البروتين تركيز نسبة في فروق هناك وكذلك والبعدي القبلي االختبارين في 
LDL الكثافة الواطي الدهني البروتين تركيز في والتجريبية الضابطة المجموعتين بين LDL  .واستخدم 
 بدء ثم الدهني للبروتين القبلي القياس اجراء وتم المتكافئة المجموعتين بأسلوب التجريبي المنهج الباحث
 اجري ثم اسبوعيا يبيةتدر  وحدات( 3) وبمعدل اسبوع( 12) ولمدة المطاطية بالكرات بالتدريب العمل

 :االتية االستنتاجات الى الباحث وتوصل والتجريبية الضابطة للمجموعتين البعدي االختبار
 الكثافة ذات الدهنية البروتينات تركيز نسبة في كبيرا انخفاضا المطاطية بالكرات التدريبات احدثت-1

  التجريبية للمجموعة الدم بالزما في LDL الواطئة
 الدهنية البروتينات تركيز نسبة في انخفاضا الضابطة المجموعة نفذتها التي دريباتالت احدثت-2

  الدم بالزما في  LDLالكثافة الواطئة
 تركيز نسبة في الضابطة المجموعة على المطاطية بالكرات تدربت التي التجريبية المجموعة تفوق-3

 . الدم بالزما في LDL الكثافة الواطئة الدهنية البروتينات
 .الدم بالزما -   LDLالواطئة الكثافة ذات الدهنية البروتينات - المطاطية الكرات :الكلمات المفتاحية

mailto:Safaalhajar@yahoo.com
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 المقدمة:-1
يعد أحد األسباب الرئيسية لرقي  التقدم الذي يشهده العالم  إن 

حياة البشرية من خالل التخطيط العلمي المبرمج والمدروس 
ذ تعد الناحية الصحية والذي يساهم في تحقيق أهداف اإلنسان ا

هدفا ضروريا لكل شرائح المجتمع وهي األساس لتجنب  ةوالبدني
المصاحبة للكسل والخمول والذي يكون سببا  الكثير من االمراض 

في زيادة مؤشر كتلة الجسم وزيادة المكون الدهني عن المعدالت 
الطبيعية وبالتالي يصاب الفرد جراء عدم ممارسة النشاط 

وآالم أسفل  بدني بأمراض القلب والشرايين والسمنة الرياضي وال
الظهر والسكر وارتفاع ضغط الدم و الكوليسترول وغيرها من 
األمراض ومن أجل الوقاية من هذه االمراض وتحسين الحالة 
الصحية العامة البد للفرد من التحكم ببعض االمور التي تساعد 

لرياضي من خالل ممارسة النشاط ا في خفض هذه المشاكل 
على اختالف أنواعه والذي يرتقي بالجانب البدني والصحي للفرد 
ومن خالل متابعة الباحث و تخصصه في مجال الرياضة يرى 
أن التدريب الرياضي له دور أساسي وفعال في زيادة وبناء 

والترهل وبالتالي ينعكس  العضالت على حساب السمنة والشحوم 
تلتها على حساب لجوء الخلية إيجابا في بناء العضالت وزيادة ك

وبناءها إلى الدهون والبروتينات الدهنية كمصدر للطاقة الالزمة 
إلنجاز النشاط الممارس ومن خالل متابعة الباحث في قاعات 

إحدى هذه القاعات يرى أن التدريب في  الرشاقة كونه مدرب في 
الكرات المطاطية إحدى االتجاهات الحديثة في التدريب فهي 

انتشرت  احد نتائج النهضة العلمية بأسلوب تدريبي هادف  تعكس
بشكل واسع وسريع في جميع أنحاء العالم وحققت قفزة نوعية في 
جميع قاعات الرشاقة للبحث عن الصحة والرشاقة لما تحتويه 
من عناصر الشمولية والترويج إلى جانب تحقيق الجانب 

يولد جوأ من مما  الممتعةعلى التمرينات  الصحي باعتمادها 
في تطوير  الراحة والمتعة لدى ممارسيها إلى جانب فوائدها 

القدرات البدنية والحركية والوظيفية مما أصبح اسمها يتغير 
ليصبح الكرات الطبية المطاطية لما لها من فوائد مثل أداء 

على العضالت  التمرينات على االرض مما يجعل المقاومة تزداد
ن والظهر وغيرها كما أنها تقوم العامة مثل عضالت البط 

بالسيطرة على العضالت العاملة وتقويتها وتحسين الثبات 
تفعيل اكثر  أظهرت الدراسات أن هناك  إذالداخلي لمستخدميها 

أعلى في األلياف العضلية والتحمل في العضالت    وتحفيزا 
المحركة االساسية أثناء التمرين على سطح غير مستقر مقارنة 

لتمرين على سطح مستقر وفي وقت اقل من التمرينات بأداء ا
استعمالها في التمرينات  التقليدية باعتبارها غير مستقرة فإن 

الهوائية يحفز الجسم أكثر بإشراك العضالت األساسية وتوزيع 
الجهد عليها إلى جانب تفعيل شامل ومكثف لتحقيق االستقرار 

الستقرار في في العضالت مما يحفز الوصول إلى مزيد من ا
بشكل فعال األضرار وحدوث  المفاصل والعمود الفقري مما يمنع 

من هنا جاءت أهمية البحث في دراسة دور   اإلصابات ومنعها
أحد األساليب التي تساعد على  التدريب بالكرات المطاطية فهو

التأثير في بعض القدرات الحركية والبروتينات الدهنية والوصول 
بالحالة البدنية  سب لتكوين الجسم والنهوض إلى التحليل المنا

قبل  لممارسي الصحة العامة و وعودتهم إلى أوزانهم الطبيعية 
 الترهل والشعور بالخمول والكسل .

 مشكلة البحث:
اإلنسان في الوقت  وطريقة الحياة التي يمارسها  ان قلة الحركة 

على أنظمة غذائية غير صحية ه الحالي إلى جانب اعتماد
تزامه بالمشروبات ذات السكريات العالية وعدم ممارسة النشاط وال

توجيهأ علميا تدفع بالتأثير  البدني والرياضي أو ممارستها بدون 
المباشر على مكونات القدرات الحركية و مؤشرات كتلة الجسم 

السمنة والترهل وزيادة  بشكل مباشر مما يساعد على انتشار
مما يعرض االفراد المصابين  الوزن بين المجتمعات بشكل خطير

بالسمنة إلى المخاطر الصحية والتي تؤدي إلى أمراض مزمنة 
مشكلة البحث  عالجها من الصعوبة من هنا تبلورت  يصبح 

بوضع منهجأ للتدريب بالكرات المطاطية باستخدام تمرينات 
متعددة والتأثير على القدرات الحركية والبروتينات الدهنية 

كونات الجسم على عينة من ممارسي الصحة ومؤشرات كتلة وم
 العامة .

 اهداف البحث:
إعداد منهج تدريبي بالكرات المطاطية يتالئم من عينة البحث -1

 من ممارسي الصحة العامة .
البروتين الدهني الواطئ الكثافة  التعرف على الفرق في تركيز-2

LDL في بالزما الدم بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في 
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القبلي والبعدي لعينه البحث من ممارسي الصحة  االختبارين 
 العامة.

 فروض البحث:
وجود فرق معنوي في تركيز البروتين الدهني الواطي الكثافة -1

LDL الضابطة و التجريبية في االختبارين القبلي  للمجموعتين
 من ممارسي الصحة العامة . لعينة  والبعدي 

 LDL البروتين الواطي الكثافة  وجود فرق معنوي في تركيز-2 
والتجريبية في االختبارين البعديين  بين المجموعتين الضابطة 

 ولصالح المجموعة التجريبية من ممارسي الصحة العامة .
 مجاالت البحث:  
فردا من ممارسي الصحة  (30) عينة قوامها المجال البشري: 

 . العامة 
 .16/3/2021اية لغ 16/1/2021المدة بين  المجال الزمني:

 veins andقاعة الرشاقة في عينكاوه ) المجال المكاني:
gains ). 

جراءاته الميدانية منهج-2  :البحث وا 
استخدم الباحث  :المنهج المستخدم في البحث 1–2 

المنهج التجريبي ذا التصميم التجريبي باستخدام مجموعتين ذات 
حث وهو أفضل ما مالئمتة لطبيعة البل والبعدي  ياختبارين القبل

يمكن اتباعه للوصول إلى نتائج دقيقة إذا يتميز، هذا النوع من 
المنهج عن غيره في أن الباحث يلعب دورا فعاال في الموقف 

على وفق  البحثي والذي يتميز بإجراء تغيير مقصود في الموقف 
عن هذه الشروط  تنتجالشروط المحددة و مالحظة التغيير الذي 

((163:3. 
يضعها  أن االهداف التي   جتمع البحث وعينته:م  2-2

الباحث واإلجراءات التي يستخدمها تحدد طبيعة العينة التي 
في العينة وهو  فمثال عند توفر شرط رئيسي  ،(125:1يختارها )

 اختيرتإمكانية تعميم نتائجها على المجموعة االصلية التي 
تي تمثل ممارسي منها لذا تم اختيار العينة بالطريقة العمدية ال 

في مركز  في عينكاوة  (veins and gainsالصحة العامة في )
( مراكز صحية بعدد 6اما حجم مجتمع البحث ) ،محافظة أربيل

( ممارس موزعين على بقية المراكز 88إجمالي يصل إلى )
الستة وبعد إجراء اتفاق مع الممارسين لكي يتم السيطرة على 

( ممارس قسمت إلى 30للعينة )تدريباتهم بلغ العدد االخير 

( ممارس 15 بطريقة القرعة ليكون لكل مجموعة ) مجموعتين 
 ( ممارس للعينة التجريبية .15للعينة الضابطة )

تم اجراء التجانس  :تجانس مجموعتي البحث 2-3
لمجموعتي عينة البحث في متغيرات الطول والكتلة والعمر 

نحرافات المعيارية الحسابية واال ألوساط( يبين 1والجدول )
 ومعامل االختالف للمتغيرات المعتمدة في التجانس 

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة معامل  (1جدول )
 االختالف لعينة البحث

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

معامل  العينة
 ع+ س االختالف

 3.45 2.34 178.3 سم الطول 1
 12.84 2.46 95.40 كغم الكتلة 2
 4.72 2.120 37.46 سنة العمر 3

( يتضح ان قيمة معامل 1من خالل مالحظة الجدول ) 
( مما يشير الى 30االختالف للمتغيرات الثالثة كانت اقل من )

يعد معامل االختالف مقبوال اذا كان اقل  إذان العينة متجانسة 
 .(398:8()3من )
 :ةاالجهزة واالدوات المستخدمالوسائل و  2-4
انبودي  Inbodyتم قياس الوزن والطول بجهاز نوع  2-4-1
( كوري الصنع يقدم BIA( جهاز متقدم جدا يعمل بتقنية )770)

( قياس عن طريق 40الجهاز تقريرا مفصال عن اكثر من )
( اقطاب بالجسم مما يزيد من مساحة االتصال 8توصيل )

 . %98ويجعل الجهاز دقيق بنسبة 
جهاز الطرد  وات: )واألد األجهزة 2-4-2

دورة في  500 (Behdad) من النوع   centrifugeالمركزي
ثالجة  ،(1الدقيقة إيراني المنشأ لفصل الدم والدهون عدد )

تاث( لغرض إجراء معدة تحليل ) ،كهربائية لحفظ المواد
 بالستيكيتيوب  ،قطن طبي + معقم + الصق الجروح ،التحاليل

درجة   لضبط حاضنة ،ريتيوب زجاجي مختب لعينات الدم +
( بأحجام وألوان 17) الكرات المطاطية عدد ،حرارة المحاليل

 (.مختلفة
 ،المصادر االجنبية: )مصادر جمع البيانات 2-4-3 

 ،استمارة االستبيان االستطالعية،التجارب  ،المقابالت الشخصية
 (.القياس
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 :القياسات المستخدمة في البحث 2-5
 .كما اوضحنا سابقا :قياس الوزن والطول 2-5-1
تم قياس البروتينات  :قياس البروتينات الدهنية 2-5-2

)للمستشفى الجمهوري المركزي(  الدهنية في المختبر التابع
 . LDLللبروتين الدهني الواطي الكثافة 

محتويات المادة   بإذابةيتم تحضير محلول العمل   :طريقة االداء
R1  في محتويات المادةR2   
 ثالثة اشهر.  المحلول صالح لمدة  هذا ويبقي
( ثم LDL CHتقدير مستوى البروتينات الواطئة الكثافة ) -

 ( على وفق المعادلة التالية:LDL Cتقدير مستوى )
LDL = CHO-HDL- (T.G *0<16) 

-VLDL) تقدير مستوى البروتين الدهني واطئ الكثافة جدا-
CH). 

VLDL - CH (MG/DL) = TRIGLCORIDE 
اجرى الباحث التجربة  :ربة االستطالعيةالتج 2-6

االستطالعية مع فريق العمل المساعد للتجربة االستطالعية 
( مشتركين من 4على عينة مكونة من ) 5/1/2021بتاريخ 
البحث وتم خالل التجربة تطبيق وحدة تدريبية واحدة  مجتمع
 :يأتيما  ألجل( دقيقة وذلك 6زمنها )

  .دريبيةالتعرف على زمن الوحدة الت-1
كيفية توزيع افراد العينة حسب اوزانهم واحجامهم مع الكرات -2

  .المطاطية المناسبة لهم
 على وفقتحديد شدة التمرينات مقاسة بمعدل النبض و -3

 .ن/د(135عن ) ال يزيداعمارهم وبمعدل 
تعد عملية التصميم التجريبي : التصميم التجريبي 2-7

يبي وهو يهيئ للباحث في كل بحث تجر  ضرورياللبحث امرأ 
( لذلك 102:6السبل الكفيلة للوصول الى النتائج المطلوبة )

استخدم الباحث التصميم التجريبي الذي يطلق عليه تصميم 
المجموعات المتكافئة العشوائية الختبار ذات االختبارين القبلي 

 ( ويمكن التعبير عن هذا التصميم بالشكل االتي .2والبعدي )
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح التصميم التجريبي المستخدم في البحث1الشكل )

اجريت القياسات القبلية للبحث  :القياسات القبلية 2-8
على  مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في قاعة )فينز اند 

وذلك عن   17/1/2021-16كينز( في عينكاوه ولمدة يوم واحد 
سي سي(  5المرفق بمقدار )طريق سحب الدم الوريدي من ثنية 

ثم حفظ ليتم تحليله علما ان العينة امتنعت عن االكل لفترة  
( ساعات لغرض الحصول على نتائج دقيقة 8زمنية ال تقل عن )

 لمتغيرات دهون الدم.
بعد تحليل محتوى المصادر العلمية : المنهج التدريبي 2-9

لخاصة بعلم واالطالع على اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير ا
التدريب بصورة عامة وبرامج تخفيض الوزن والرشاقة بشكل 

( واالخذ 3 بتصميم منهج تدريبي )ملحق انخاص قام الباحث
بمالحظات السادة الخبراء المختصين من خالل عرضه باستبيان 
خاص توصل الباحث الى المالحظات التي يجب مراعاتها عند 

 وتتمثل بالنقاط االتية:  تطبيق التدريبات والوحدات التدريبية
العام ثم يليه االحماء  باألحماءابتداء الوحدات التدريبية -

 الخاص للعضالت العاملة 
انهاء الوحدة التدريبية بتمرينات التهدئة واالسترخاء للعضالت -

 كافة 
اسبوع وبتموج حركة حمل ( 12استغرق المنهج التدريبي )-

دورات متوسطة تحتوي التدريبات على ثالث  إذ (3:1)
اسابيع( كدورات صغرى وابتدأت  4وتتكون كل دورة من )

%( والدورة المتوسطة 60) الدورة المتوسطة االولى بشدة
 على وفق%( 70%( والدورة المتوسطة الثالثة )65الثانية )

يطبق عليها 
تدريب الكرات 
 المطاطية 

 اختبار قبلي 
المجموعة 
 التجريبية

المجموعة 
 الضابطة 

  مقارنة

 اختبار قبلي 
 عليها يطبق
 القاعدة منهج

 المعتاد

  مقارنة

  نةمقار 

 اختبار بعدي 

 اختبار بعدي 

  مقارنة
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في تحديد الشدة المقاسة  ان( وقد اعتمد الباحث2الشكل )
يزيد عن  بمعدل النبض وحسب اعمارهم وبمعدل نبض ال

المعادلة االتية  على وفقوقد تم تحديد الشدة  ،ن/د(135)
كون عينة البحث من الممارسين للحصول على الصحة 

 .متدربين االعامة وليسو 
 المعادلة:
 العمر ....... = ؟ -220  مثال:

 معدل النبض  = 100؟ * الشدة/
 ن/د 185=  35 – 220
 (25:9) معدل النبض للمتدرب 129.5=  70/100 × 185

ولغاية  16/1/2021من  ابتداءتم تنفيذ المنهاج التدريبي 
ري المنخفض توتم استخدام طريقة التدريب الف 16/3/2021

وتم تحديد فترات الراحة ، الدائري )كمحطات( وباألسلوبالشدة 
( دقائق بناءأ على 3-2( دقيقة بين المجاميع )2بين التكرارات )

 التجربة االستطالعية .
بعد االنتهاء من المنهج التدريبي  :لقياسات البعديةا 2-10

البحث الضابطة والتجريبية  لعينةاجرى الباحث القياس البعدي 
وبنفس االسلوب وعمل القياس  19/3/2021-18في يوم 

 القبلي والتوقيت وفريق العمل المساعد.
تم استخدام الحقيبة : الوسائل االحصائية 2-11

ج النتائج وتم االعتماد على القوانين ( الستخراspssاالحصائية )
االحصائية )الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل 
االختالف، النسبة المئوية، اختبار )ت( للعينات المرتبطة وغير 

 المرتبطة التي ساعدت في معالجة نتائج البحث.
 :مناقشتهاالنتائج و وتحليل عرض -3
بلي والبعدي عرض نتائج قياسات االختبارين الق 3-1

للمجموعة التجريبية في قياس البروتينات الدهنية 
 :وتحليلها
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(  (2الجدول )

المحسوبة والقيمة االحتمالية وداللتها للمجموعة التجريبية لالختبارين 
 .القبلي والبعدي للبروتينات الدهنية وتحليلها

 الداللة
مة القي

 االحتمالية
قيمة )ت( 
 المحسوبة

وحد  القبلي االختبار البعدي االختبار
 القياس

 المعالم االحصائية
 س ع+ س ع+ البروتينات الدهنية

 Mg/dl  8.57 137.05 32.05 89.61 6.78 0.00 معنوي
LDL  البروتين

 الدهني اواطي الكثافة

 (14( ودرجة حرية )0.05معنوي عند مستوى داللة )

( نالحظ االوساط الحسابية للقياس القبلي 1من خالل الجدول )
كان الوسط  إذينات الدهنية الواطئة الكثافة والبعدي للبروت

الحسابي واالنحراف المعياري لالختبار القبلي على التوالي 
( بينما كان الوسط الحسابي واالنحراف 137.05-8.57)

-89.61) المعياري لالختبار البعدي على التوالي ايضا
( ونالحظ من الجدول قيمة )ت( المحسوبة للفرق بين 32.05

( اما القيمة االحتمالية والتي 6.78االوساط الحسابية وكانت )
( مما يدل على وجود فروق 0.00تحدد معنوية الفرق كانت )

معنوية بين القياسات القبلية والبعدية وكان الفرق لصالح 
 االختبار البعدي.

الختبارين القبلي والبعدي عرض نتائج ا 3-2
 :للمجموعة الضابطة في قياس البروتينات الدهنية

( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( 3ان الجدول )
المحسوبة والقيمة االحتمالية وداللتها للمجموعة الضابطة للقياسين 

 القبلي والبعدي للبروتينات الدهنية وتحليلها
 الداللة

مة القي
 االحتمالية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

وحد  القبلي االختبار البعدي االختبار
 القياس

 المعالم االحصائية
 س ع+ س ع+ البروتينات الدهنية

البروتين الدهني  Mg/dl LDL  5.23 139.00 7.77 114.75 14.13 0.00 معنوي
 اواطي الكثافة

 (14( ودرجة حرية )0.05معنوي عند مستوى داللة )
نالحظ من الجدول االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 إذبروتين الدهني الواطي الكثافة لالختبارين القبلي والبعدي لل
كان الوسط الحسابي واالنحراف المعياري على التوالي 

( لالختبار القبلي بينما في االختبار البعدي 139.00-5.23)
لمحسوبة للفرق ( ونالحظ قيمة )ت( ا7.77-114.75بلغت )

( وبقيمة احتمالية وصلت 14.13بين االوساط الحسابية بلغت )
( مما يدل على معنوية الفرق بين االختبارين القبلي 0.00)

كانت القيمة االحتمالية اصغر من مستوى الداللة  إذوالبعدي 
(0.05.) 
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عرض نتائج القياسات البعدية للمجموعتين  3-3
قياس البروتينات  الضابطة والتجريبية في

 :الدهنية وتحليلها
( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( 4الجدول )

المحسوبة والقيمة االحتمالية وداللتها للمجموعتين التجريبية والضابطة 
 في القياسات البعدية للبروتينات الدهنية وتحليلها

 الداللة
القيمة 
 االحتمالية

قيمة )ت( 
 بةالمحسو 

وحد  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 القياس

 المعالم االحصائية
 س ع+ س ع+ البروتينات الدهنية

 Mg/dl   32.05 89.61 7.77 114.75 2.95 0.00 معنوي
LDL  البروتين

 الدهني اواطي الكثافة

 .(28( ودرجة حرية )0.05معنوي عند مستوى داللة )
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  ( قيم4نالحظ من الجدول )

للمجموعة التجريبية في القياس البعدي للبروتين الدهني الواطي 
( بينما بلغ الوسط الحسابي 32.05 -89.61الكثافة قد بلغت )

 ، إذ(7.77-114.75واالنحراف المعياري للمجموعة الضابطة )
( 2.95بلغت قيمة )ت( المحسوبة للفرق بين االوساط الحسابية )

( مما يدل على وجود فرق معنوي 0.00وقيمة االحتمالية كانت )
( 0.05بين االختبارين كون القيمة االحتمالية اصغر من )

 ولصالح المجموعة التجريبية. 
 :مناقشة النتائج 3-4

( يتضح وجود فرق معنوي بين االختبارين القبلي 2من الجدول )
بروتين الدهني والبعدي لدى المجموعة التجريبية في قياس ال

الواطي الكثافة وهذا ناتج عن التدريب المستمر بالكرات 
( 3( اسبوع وبمعدل )12المطاطية وفق اسلوب علمي لمدة )

وحرات تدريبية في االسبوع والتي خطط هدفها الى تنمية وتطوير 
القدرات الحركية والبدنية الهوائية ثم التأثير على االجهزة الوظيفية 

( ان 2: 89) هون وهذا ما توصلت اليه دراسةوتقليل نسبة الد
سبب استهالك الدهون بكميات كبيرة يعود الى التمارين التأهيلية 

فضال (. 1%( من الشدة )75الهوائية وزيادة الشدة وصوال الى )
ج في الجدول ئما توصلت اليه المجموعة الضابطة من نتا عن
عدي في قياس ( بوجود فرق معنوي بين االختبارين القبلي والب2)

البروتين الدهني الواطي الكثافة يعود الى استمرار تدريب 
المجموعة الضابطة ولنفس الفترة الزمنية بالتدريب الهوائي والذي 
ينعكس على النتيجة االيجابية في انخفاض هذا البروتين نتيجة 

 التدريب الهوائي المستمر.

بعدية بين ( والذي يوضح االختبارات ال4وعند مالحظة الجدول )
المجموعتين الضابطة والتجريبية من خالل النظر الى القيمة 

( وهي اصغر من مستوى الداللة 0.00االحتمالية البالغة )
( مما يدل على تفوق المجموعة 28( ودرجة حرية )0.05)

التدريب بالكرات  تأثيرالتجريبية بالفرق المعنوي وهذا ناتج من 
اللياقة البدنية من خالل المطاطية والذي ساعد في اكتساب 

تحفيز العضالت وعضلة القلب وزيادة كفاءة الدورة الدموية 
والجهاز التنفسي وزيادة كفاءة المؤشرات الصحية وهذا يتفق مع 

( % يؤدي 70-60دراسة )كراوس واخرين( ان التدريب بشدة )
( 46:4الى خفض مستوى الكوليسترول الكلي عند االشخاص )

يه دراسة )عباس فاضل وماهر عبد اللطيف وكذلك ما توصلت ال
( ان السبب المباشر في خفض تركيز البروتين الدهني 1999

الواطي الكثافة يعود الى فاعلية التمارين الهوائية المستخدمة في 
البرنامج التأهيلي البدني ويضيف انه من المعروف بايولوجيا ان 

ي ( في الدم تعمل على النقل العكسLDLزيادة مستوى )
للكلسترول الضار من االنسجة الى الكبد ليتم التخلص منه وان 
هذه الزيادة في نسبة تعني وتؤكد العالقة الموجبة لممارسة 

( وهذا ما توصل اليه ايضا دراسة )نصير 27:5النشاط البدني )
( انه ارتفاع البروتين الدهني العالي الكثافة في 1998 ،عباس

  (.28:7باستمرار ) الدم بعد ممارسة تمارين هوائية
 الخاتمة:-4

على ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة استنتج الباحثان 
 التالي:

احدثت التدريبات بالكرات المطاطية انخفاضا في نسبة تركيز -1
البروتينات الدهنية الواطئة الكثافة في بالزما الدم للمجموعة 

 التجريبية.
عة الضابطة انخفاضا احدثت التدريبات التي نفذتها المجمو -2

في نسبة تركيز البروتين الدهني ذات الكثافة الواطئة في 
 بالزما الدم.

تفوق المجموعة التجريبية التي تدربت بالكرات المطاطية على -3
المجموعة الضابطة في نسبة تركيز البروتينات الدهنية ذات 

 الكثافة الواطئة في بالزما الدم .
من نتائج وفي حدود عينة  في ضوء ما توصل اليه الباحث

 يأتي: البحث يوصي ما
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ضرورة ممارسة من يبحث عن الصحة العامة وزيادة اللياقة -1
البدنية تطبيق التمرينات بالكرات المطاطية لخفض نسبة 

 .البروتينات الدهنية الواطئة الكثافة في بالزما الدم
ة التأكيد على استخدام التمرينات بالكرات المطاطية بالطريق-2

الفتري المنخفض الشدة في عملية انقاص الوزن والتخلص 
 من البروتينات الدهنية الضارة

 اجراء دراسة مشابهة مع اضافة برنامج غذائي -3
ضرورة تطبيق التمرينات بالكرات المطاطية على عينة من -4

 النساء لمعرفة مدى تطابق واختالف .النتائج
 :المصادر

 ط، اساسيات البحث العلمي،؛ لكاوياحمد سليمان عودة وفتحي حسن م [1]
 ( 2001مكتبة المنار للنشر والتوزيع،  )االردن،

تأثير استخدام برنامج تأهيلي مقترح في بعض المؤشرات  ؛بزار علي جوكل [2]
الوظيفية لمرضى السكر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية 

 1999الرياضية جامعة صالح الدين، 

مناهج البحث في التربية وعلم ؛ واحمد خيري كاظمجابر عبد الحميد جابر  [3]
 ( 1973مطبعة دار التأليف،  )القاهرة، النفس،

تأثير برنامج تدريبي هوائي على بعض المتغيرات ؛ ته نيا حسين حسين [4]
الكيموحيوية ومؤشر البدانة والقابلية القصوى الستهالك االوكسجين للرجال 

رسالة ماجستير كلية التربية  ،( سنة في مركز محافظة السليمانية35-40)
 الرياضية جامعة صالح الدين 

تأثير البرامج التأهيلية ؛ عباس فاضل جابر وماهر عبد اللطيف عارف [5]
المختصة في نسبة البروتينات الدهنية ذات الكثافة الواطئة في البالزما، 

 ( 2009)مجلة علوم الرياضة العدد االول،

البحث العلمي في  مناهج ؛احمد الغنام عبد الجليل ابراهيم الزويعي ومحمد [6]
 ( 1981)بغداد مطبعة جامعة بغداد،، 1ط التربية،

اثر برامج تأهيلية في نسبة البروتينات الدهنية ذات الكثافة ؛ نصير عباس عيدان [7]
، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد الواطئة في الدم رسالة ماجستير،

1998). 

التطبيقات االحصائية ؛ مد عبد العبيديوديع ياسين التكريتي وحسن مح [8]
)الموصل، دار الكتب  واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية،

 (1999والنشر،  للطباعة

[9] Fox E. land Mathews. D. k. ‘’Interval training 
conditioning for sport and general fitness W, 13 
saunders company (1974) . 
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تأثير استراتيجية التعليم المتمايز وفق تعلم التعاون في التعلم وتحصيل المعرفي لفعالية القفز العالي 
 واالحتفاظ بها

 4السعيدين  اهلل دخيل سعيد محمد .، د3الزيود  محمود خالد د.، ا2 م.د علي فؤاد فائق، 1 أ.د معتصم محمود شطناوي
 1 جامعة اليرموك/كلية التربية الرياضية/االردن

 2 الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية /العراق
 3جامعة اليرموك/كلية التربية الرياضية/االردن 

 4 وزارة التربية والتعليم/االردن
 (1Albasha1969@yahoo.com,  2 alsedeenmohmd@yahoo.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعليم استراتيجية باستخدام تعليميي منهج إعداد الى التعرف إلى البحث يهدف المستخلص:
 واالحتفاظ العالي القفز لفعالية المعرفي وتحصيل التعلم إلى يهدف التعاوني التعليم وفق المتمايز

 العالي القفز لفعالية المعرفي وتحصيل التعلم في يالتعليم البرنامج تأثير الى والتعرف بها،
 الثالثة المرحلة طالب من البحث عينة اختيار وتم التجريبي المنهج استخدام وتم بها، واالحتفاظ

 طالبا،( 28) عددهم والبالغ المستنصرية جامعة األساسية التربية كلية الرياضية التربية بقسم
 البحث للمجموعتين والبعدية القبلية االختبارات نتائج بين ابيايج تأثير هناك ان النتائج وأسفرت
 وقد بها، واالحتفاظ العالي القفز لفعالية المعرفي وتحصيل التعلم في البعدية االختبارات ولصالح

 التعليم استراتيجية التعلم عملية أثناء حديثة أساليب استخدام على المعلمين بتدريب التوصية تم
 عليه يسهل باالستراتيجية المعلم معرفة ألن وذلك التدريس، في التعاوني علمالت وفق المتمايز
 .بها التعليم
 .العالي القفز - المعرفي التحصيل – التعاوني التعليم -المتمايز التعليم :المفتاحية الكلمات

mailto:Albasha1969@yahoo.com
mailto:alsedeenmohmd@yahoo.com
mailto:alsedeenmohmd@yahoo.com
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 المقدمة:-1
تتميز التربية البدنية والرياضية بمستوياتها المختلفة وتعدد   

ممارساتها وأغراضها كون إن مشكالتها متجددة ومتغيرة بتغير 
رية وتقدمها في مدارج الحضارة وتبقى الحاجة إلى أنماط البش

مواجهتها والتغلب عليها وعالجها ضرورة ملحة سعيا إلى تحقيق 
 مستوى أرفع وخدمات أوسع.

ومن العالمات المضيئة التي تأخذ دورا متميزا في الحياة مسألة 
التعلم والتعليم، إذ يجب أن نهتم بأمر التجدد والنماء المستمر، 

لتقيد بممارسات  تعليمية لمجرد كونها األكثر شيوعا فال يجب ا
أو ألن أفرادا بعينهم يؤيدونها أو ألنها عريقة في القدم، إذ حرص 
العديد من الباحثين على التجديد والتوسيع فـي أيجاد البدائل 

 التعليمية وذلـك لغرض تحقيق أفضل مستوى من التعلم .
ام بأساليب تنمي القدرة وألجل زيادة فاعلية التدريس يجب االهتم

على التعلم الذاتي، فلم يعد المدرس يمتلك السلطة المطلقة التي 
عليها أن تقرر كل شيء ولم يعد ينحصر دور الطالب في أتباع 

 أوامر المدرس من دون تفهم أو تفكير .
ومن العوامل المؤثرة بتطور درس التربية الرياضية هي طرائق 

لتي شهدت توسعًا واضحًا في التدريس وأساليب التعلم، وا
السنوات األخيرة، لما لها من أهمية في تعليم الطلبة ذو استثارة 

 دوافعهم وحاجاتهم المعرفية والبدنية والمهارية.
وتعد فعالية القفز العالي من الفعاليات التي تتميز بشعبيتها 
وسهولة ممارستها من الفئات العمرية المختلفة، وهنا تكمن أهمية 

بتطبيق استراتيجية التعليم المتمايز في تعلم المراحل الفنية  البحث
لفعالية القفز العالي، لكي يساعد هذا البحث في تطوير أساليب 
التعلم لمادة القفز العالي في المدارس، من خالل تطبيق هذه 
االستراتيجية للخروج من القوالب التقليدية والروتينية خالل دروس 

 التربية الرياضية .
 كلة البحث:مش

مشكلة البحث تكمن في ندرة الدراسات والبحوث الستخدام 
استراتيجية التعلم المتمايز على الرغم من أهميته في مجال التعلم 
واالحتفاظ بمراحل التعلم مراحل الفنية لفعالية القفز العالي بحسب 
علم الباحثون، مما دفعتهم إلى تناول تلك المشكلة ووضع الحلول 

معالجتها بغية تطوير تعلم هذه الفعالية في قطرنا المناسبة ل
الحبيب، وقد رأى الباحثون أن ظهور استراتيجية وأساليب جديدة 

تسعى إلى الرقي في تدريس درس التربية الرياضية تتعارض في 
أسلوبها مع األساليب التقليدية الشكلية التي يستخدمها اكثر 

من الضروري اإلجابة  التدريسيين في الكلية . لذا وجد الباحثون
عن السؤال اآلتي: ما هو األسلوب المفضل في تعليم فعاليات 

 مادة العاب القوى ؟ 
هل هو األسلوب التقليدي الشكلي أم استراتيجية التعلم المتمايز 
التي تعد من االستراتيجيات التعليمية المتطورة والجديدة مراعيا 

عاون من قبل الجانب النفسي وذلك من اجل تحقيق مبدأ الت
الطالب في العملية التعليمية واعتماد األساليب الحديثة في 
التعلم، اذ أن هذه االستراتيجية تعطي للمتعلم محاولة اكتشاف 
وتعلم الفعالية القفز العالي بأجزائها المتعددة من خالل هذه 
االستراتيجية التي تراعي الفروق الفردية بأسلوب التعاوني بين 

 ة الواحدة .افراد المجموع
 أهـداف البحـث:

إعداد منهج تعليميي باستخدام استراتيجية التعليم المتمايز -1
وفق التعليم التعاوني يهدف إلى التعلم وتحصيل المعرفي 

 لفعالية القفز العالي واالحتفاظ بها .
تعرف على تأثير البرنامج التعليمي في التعلم وتحصيل -2

 االحتفاظ بها .المعرفي لفعالية القفز العالي و 
في ضوء أهداف البحث يضع الباحثون  فرضيات البحـث:
 الفروض التالية:

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية -1
والبعدية لمجموعتي الضابطة والتجريبية في التعلم وتحصيل 

 المعرفي لفعالية القفز العالي واالحتفاظ بها.
ية بين االختبارات البعدية هناك فروق ذات داللة إحصائ-2

لمجموعتي الضابطة والتجريبية في التعلم وتحصيل المعرفي 
 لفعالية القفز العالي واالحتفاظ بها.

 مجاالت البحث:
المجال البشري: عينة من طالب المرحلة الثالثة/قسم التربية 

 الرياضية/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية .
 .15/3/2020ولغاية  15/2/2020ة من تر المجال الزماني: الف

ية األساسية/الجامعة المجال المكاني: قاعة الداخلية لكلية الترب
 .المستنصرية
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جراءاته الميدانية:-2  منهجية البحث وا 
اعتمد الباحثون منهج البحث التجريبي  منهج البحث: 2-1

كونه يتالءم مع حل المشكلة المراد بحثها وألنه من الوسائل 
مة للوصول إلى معرفة يوثق بها. واستخدم الباحثون تصميم المه

 المجموعتين التجريبية المتكافئتين .
 مجتمع البحث وعينته:  2-2
تحدد مجتمع البحث بطالب مجتمع البحث:  2-2-1

المرحلة الثالثة في كلية التربية األساسية قسم التربية الرياضية 
 . 2021-2020 ( طالبا، لسنة الدراسية90والبالغ عددهم )

اختيرت عينة البحث بصورة  عينة البحث: 2-2-2
عشوائية من مجتمع البحث األصلي، وبأسلوب القرعة، وبعدد 

( طالبا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين، وبواقع 28)
( مبتدئين لكل مجموعة، وبهذا تكون النسبة المئوية لعينة 14)

ثيل مجتمع البحث %(، وهي نسبة مناسبة لتم31.1البحث هي )
 تمثيال صادقا .

 ( يوضح توزيع عينة البحث1) الجدول

 المجموعة ت
عدد الطالب في 
 كل مجموعة

أسلوب التدريسي المتبع لكل 
 مجموعة

 التعلم باستراتيجية التعلم المتمايز 14 الضابطة 1
 التعلم بأسلوب الشرح والتوضيح 14 التجريبية 2
  28 العدد الكلي للعينة 3

ولغرض التحقق من تجانس العينة  تجانس العينة: 2-2-1
لجا الباحثون إلى استخدام قانون معامل االلتواء في متغيرات 

 ( .2وكما في جدول ) الكتلةالعمر والطول و 
( يوضح التجانس في متغيرات الدراسة للمجموعة التجريبية 2الجدول )

 والضابطة

 و ع± -س المتغيرات
معامل 
 االلتواء

 0.35 - 21.50 2.91 20.16 نة(العمر )س
 0.13 171.5 5.41 169.75 الطول )سم(

 0.11 - 67.45 2.18 37.67 )كغم( الكتلة

قبل البدء بتنفيذ المنهج  تكافؤ مجموعتي البحث: 2-2-2
التعليمي، لجأ الباحثون إلى التحقق من تكافؤ مجموعتي البحث 

 في المتغيرات قيد البحث .
 
 

العينة في االختبارات القبلية للمجموعتين الضابط  ( يبين تكافؤ3جدول )
 والتجريبية

 المعالجات
 االختبارات

وحدة 
 القياس

 Tقيمة  التجريبية قبلي الضابطة قبلي
 المحسوبة

داللة 
 ع±  س   ع±  س   الفروق

 غير دال* 1.23 1.37 2.61 1.59 2.4 درجة مستوى األداء
 غير دال* 1.04 1.05 8.05 2.02 8.17 درجة التحصيل المعرفي

وبدرجة حرية  0.05( تحت مستوى داللة 2.056*بلغت قيمة ت الجدولية )
(26). 

 الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة:  2-3
استعان الباحثون بالوسائل الوسائل البحثية:  2-3-1

استمارة تقويم  ،المصادر العربية واألجنبية) البحثية اآلتية:
استمارة ، (2فني لفعالية القفز العالي ملحق )اختبارات األداء ال

استمارة تفريغ  ،استمارة جمع البيانات ،استطالع اراء الخبراء
 .(البيانات

طباشير  ،رماح) األدوات واألجهزة المستخدمة: 2-3-2
الحاسبة  ،شريط قياس لقياس الطول ،ميزان لقياس الكتلة ،ملون

 .(Dellوع الحاسبة االلكترونية ن ،Enkoاليدوية نوع 
 اختيار االختبارات: 2-4
اختبار األداء الفني للفعالية القفز العالي قيد  2-4-1

 : (183-182، 1996: 1) البحث
خاصة تضم تقسيمات معينة  استبانةقام الباحثون بإعداد استمارة 

البناء  على وفقلتقويم األداء الفني لفعالية القفز العالي و 
وقد وضع  ،(2ملحق )في وكما موضحة  الظاهري لفعالية،

الباحثون درجات مقترحة لكل قسم من األقسام الثالثة علما إن 
( درجات، ثم تم عرض هذه 10أعلى درجة للتقويم هي )

في مجال اختصاص العاب  االستمارة على عدد من الخبراء
، وبعد جمع االستمارات وتفريـغ (1ملحق ) القوى والتعلم الحركي
%( 100ء علـى نسبة مئويـة مقبولة مقدارها )بياناتـها اتفـق الخبرا

( 5( درجـات والقسم الرئيس )3على منح القسم التحضيري )
( درجـة لتقويـم األداء الفني لفعالية قيد 2درجات والقسم الختامي )

 البحث .
أعد الباحثون اختبار : اختبار التحصيل المعرفي 2-4-2

( فقرة 30) تحصيلي من نوع االختيار من متعدد ويتكون من
 ( يوضح ذلك .3) وفقا للخريطة االختبارية والجدول
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 ( يوضح خارطة االختبارية4جدول )

عدد  المحتوى
 الصفحات

نسبة اهمية 
 المجموع التطبيق الفهم المعرفة المحتوى

 17 4 5 8 %56 12 جانب الفني
 13 3 5 5 %44 4 قانون

 30 7 10 13 %100 16 المجموع

التعرف على مدى فهم  دف االختبار إلىيههدف االختبار: -1
للمعلومات المرتبطة المراحل الفنية  (عينة البحث)الطالب 

وبعض مواد قانون فعالية ( قيد البحث)والجانب التحكيم لفعالية 
 القفز العالي .

في ضوء هدف االختبار إعداد الخطوط العريضة لالختبار: -2
العلمية الخاصة  تم األعداد له من خالل االستعانة بالمراجع

بمادة الساحة والميدان، إذ توصل الباحثون إلى تحديد المادة 
العلمية التي اشتمل عليها االختبار في محورين رئيسية هي: 

تم عرض المادة التي يغطيها  جانب الفني، قانون اللعبة.
( من الخبراء من بين أعضاء هيئة 3االختبار على عدد )

ضية بطرائق التدريس واالختبارات التدريس بقسم التربية الريا
، وذلك إلبداء الرأي فيما يتعلق /أ(1ملحق )ومادة العاب القوى 

باألهداف المعرفية المرغوب تحقيقها وقياسها واقتراح ما يضاف 
 . إليها أو يحذف منها

قام الباحثون بدراسة أنواع مفردات  تحديد وصياغة المفردات:-3
ا وخطوات بنائها وذلك وفق اختبار الموضوعية وشروط كتابته

القواعد والمواصفات التي ذكرتها المراجع العلمية والدراسات 
والبحوث السابقة وبناء على ما سبق قام الباحثون بصياغة أسئلة 
االختبار ووضعها في استمارة ضمت مجموعة من مفردات 

( ستون مفردة بهدف تحديد المفردات 60االختبار بلغ عددها )
عرضها على الخبراء سبق ذكرهم  لالختبار، وتم الصالحة منها

 ( مفردة من ضمن مفردات االستمارة .30اتفقوا على ) إذ
تم اختيار نوع واحد من األسئلة وهى  تحديد نوع األسئلة:-4

( احتماالت، وقد روعي في 3أسئلة االختيار من متعدد )
االختبار الشروط التالية: أن يكون السؤال مناسبا لمستوى 

الب قيد البحث، أن يكون االختبار شامل لمحورين المحددة، الط
 عدم احتمال اللفظ ألكثر من مدلول . 

واشتملت الصورة األولية إعداد الصورة األولية لالختبار: -5
( مفردة وروعي أن تكون متنوعة ومتضمنة 30لالختبار على )

عدد كبير من المعلومات وقد وزعت مفردات االختبار على كل 
 من األبعاد الرئيسية . بعد 
تعد تعليمات االختبار أحد عوامل تطبيقه تعليمات االختبار: -6
يترتب عليها وصول المطلوب لطالب وبالتالي اإلجابة  إذ

 الصحيحة، مع أهمية كتابة البيانات المطلوبة في ورقة اإلجابة.
تم عرض الصورة  صالحية الصورة المبدئية لالختبار:-7

ر بعد إعدادها على مجموعة من المحكمين المبدئية لالختبا
( من أعضاء هيئة التدريس االختبارات والمناهج 3وعددهم )

وذلك للتأكد من صالحية هذه  /ب(،1ملحق ) وطرق التدريس
الصورة، كما تم إجراء مقابالت شخصية لنفس الغرض مع 
المحكمين للتأكد من مدى صحة مفردات االختبار ومدى قياسها 

أجله، وبذلك تضمن االختبار في صورته  لما وضعت من
 ( يوضح ذلك.4( مفردة، وجدول )30النهائية )
 ( أبعاد اختبار التحصيل المعرفي وعدد مفرداته وأرقامها5جدول )

أرقام 
 المفردات

عدد 
 ت األبعاد الرئيسية المفردات

 1 الجانب الفني 25 1-25
 2 قانون اللعبة 5 26-30

 ختبار . إعداد مفتاح تصحيح اال-8
وهو تطبيق نفس االختبار على تحليل مفردات االختبار: -9

( طالبا وذلك 14عينة من نفس مجتمع العينة األصلية قوامها )
بغرض تحديد صعوبات المفردات والتعرف على مدى مناسبتها 
وحساب معامالت السهولة والصعوبة، وقد تم استخدام المعادلة 

 التالية لحساب معامل السهولة: 
 عدد الطلبة الذين اجابوا اجابات صحيحة في جميع المفردات                  

 __________________________________________تقدير الصعوبة = 
    عدد الطلبة الكلي                                    

والعالقة بين السهولة والصعوبة عالقة عكسية بمعنى أن 
 د الصحيح  أي أن: مجموعهم يساوى الواح
 1معامل الصعوبة، معامل الصعوبة =  - 1معامل السهولة = 

معامل السهولة، وبناء على ما سبق تم أيضا حساب معامل  -
ومعامل  0.50السهولة لمفردات االختبار ككل وكان مساويا 

 . 0.50الصدق مساويًا 
 الزمن االختبار:

ثون المعادلة التالية استخدم الباح تحديد الزمن الالزم لالختبار:-
 لحساب الزمن:
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 الزمن الذي استغرقته أول طالب + الزمن الذي استغرقته أخر طالب           
 ______________________________________________ الزمن =   

                                    2 
( عشرون 20وبذلك أمكن تحديد زمن االختبار المعرفي وكان )

 قيقةد
بعد تصحيح اإلجابات  إيجاد صعوبة الفقرة: 2-4-2-1

-0.20ثم حساب معامل الصعوبة، وجد انه يتراوح ما بين )
( ولجميع الفقرات، وبذلك تكون فقرات المقياس مناسبة أي 0.80

أن فقرات االختبار ليس بدرجة من السهولة وال هي بدرجة من 
 الصعوبة .

إن مفهوم القوة التميزية  القوة التميزية للفقرة: 2-4-2-2
للفقرة هي قدرة على التفريق بين مجموعتين من الطلبة في 
إجاباتهم مجموعة مستوى تحصيلهم عالي وأخرى ضعيف وجميع 

( وان هذه القيمة الرقمية 0.20الفقرات االختبار ال تقل عن )
اتفق عليها من العاملين في مجال القياس والتقويم إذ يرى 

أن القوة التميزية تعد جيدة إذا كانت قدرتها " ( 1981، )براون
 .(104، 1981: 4") ( فما فوق0.20)

 %( السفلى27عدد الطلبة اصحاب االجابات الصحيحة )-%( العليا27االجابات الصحيحة ) عدد الطلبة اصحاب

 __________________________________________معامل التمييز= 
 د الطلبة الكليعد                           

إن الحكم على صالحية  فعالية البدائل: 2-4-2-3
البدائل يكون من خالل مقارنة أعداد المجيبين على كل فقرة 
خاصة بالطلبة إذ تكون إجابة الفئة العليا والدنيا وان يجذب إليها 
عددا من المجيبين من كل مجموعة وعليه ومن خالل إجابة 

بدائل الخاطئة للفقرات االختيارية، أفراد العينة تحققت فعالية ال
( أي أن عدد األفراد الذين انجذبوا من الفئة 21والبالغ عددها )

الدنيا اكبر من عدد األفراد الذين انجذبوا من الفئة العليا وبناء 
 على ذلك عددت جميع البدائل فعالة أي أنها صالحة .

ية، وقد تم تم استخدام طريقة التجزئة النصف ثبات االختبار: :اوال
( ثم صحح بمعامل 0.71ان )احتساب معامل بيرسون فك

(، اذ يعد ثابتا اذا كان معامل 0.83براون فكان )–سبيرمان
 (.0.90-0.70الثبات يتراوح بين )

فقد استخدم الباحثون معامل الصدق  صدق االختبار: :ثانيا
الذاتي لجميع االختبارات عن طريق استخراج الجذر التربيعي 

 الثبات ويعني صدق االختبار . لمعامل
 معامل الصدق الذاتي =    معامل الثبات

تم إجراء االختبارات القبلية لعينة  االختبارات القبلية: 2-5
، بعد تنفيذ وحدتين 12/2/2015البحث يوم الخميس المصادف 

تعليمتين أوليتين، تضمن فيها شرح مراحل الفنية لفعالية القفز 
ة باألنموذج الحي المثالي في عرض العالي بعد االستعان

الفعالية، ومن ثم قامت عينة البحث بتطبيق هذه المراحل خالل 
الوحدتين التعليميتين، وفي نهاية الوحدة التعليمية الثانية تم أجراء 

 االختيارات القبلية الخاصة باألداء الفني والتحصيل المعرفي .
 مفردات المنهج التعليمي: 2-6
 ( أسابيع .4التعليمي ) استغرق المنهج-
( وحدتان أسبوعيا بعد اخذ موافقة 2عدد الوحدات التعليمية )-

 ( .2القسم والعينة بهذه المادة مرتين في األسبوع ملحق )
( 8بلغ مجموع الوحدات التعليمية لفعالية القفز العالي )-

 وحدات تعليمية .
 ( دقيقة . 90زمن الوحدة التعليمية )-
طبيق مفردات المنهج التعليمي على وفق قام الباحثون بت-

 استراتيجية التعلم المتمايز.  
 أسلوب تدريس الوحدة التعليمية:-
إعداد خطة تعليمية قائمة على أنشطة وأساليب عمل تالئم -1

زين والمتوسطين ومستوى المستويات الثالثة من الطلبة، المتمي
تكون نتاجات التعلم واضحة، والمخرجات  إذ ضعيف،

توقعة محددة، واستراتيجيات التقويم وأدواته مالئمة. ويراعي الم
 في الخطة التعليمية ما يلي:

يكون بعضها ذي مستويات متدنية  إذأن تنوع األهداف -
كالمعرفة والفهم، وتناسب األطفال الضعاف، ويسمو بعضها 
إلى مستويات عليا كالتحليل والتركيب والتقويم لتناسب فئة 

 المتميزين.
 إذاهتمامات الطالب  على وفقع استراتيجيات التعليم تنوي-

يوظف أحيانا استراتيجية التعليم المباشر وأحيانًا ُأخرى 
استراتيجيات متقدمة مثل العصف الذهني، ويكلف كل فئة بما 
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يالئم قدراتها فيكلف فئة بعمل مشروع وفئة أخرى بأداء الفني، 
 ك.وفئة ثالثة بتحليل االداء الفني وما إلى ذل

يقبل من كل فئة اإلنجاز  إذتنويع المخرجات المتوقعة، -
 الذي يالئم قدرات أفرادها.

تحديد استراتيجية التدريس المالئمة لكل فئة من الفئات -2
الثالث، وتكليف كل فئة بالقيام بنشاط يالئم ميول أفرادها، 
فمن الطالب من يتعلم من خالل التفاعل خالل الوحدات 

 القائم على العصف الذهني .التعليمية النشط 
تنويع األنشطة والمهام تبعًا لما يعرفه كل طالب، ولما هو -3

 كفيل بإشباع حاجاته.
إجراء اختبار تشخيصي خالل الوحدات التعلمية، لتحديد -4

 مواضع الضعف، بهدف متابعتها وتخليص المتعلم منها.
أجريت االختبارات البعدية  االختبارات البعدية: 2-7

لتي كانت للمجموعتين الضابطة والتجريبية، في ظروف نفسها ا
عليها االختبارات القبلية لمتغيرات قيد الدراسة، أجريت 

 . 18/3/2012االختبارات البعدية يوم الثالثاء بتاريخ 
اجرى الباحثون اختبارات  اختبارات االحتفاظ: 2-8

( أيام من 10االحتفاظ بعد االنتهاء من المنهج التعليمي بمدة )
يوم الخميس  االختبار البعدي الكتساب التعلم وذلك في

، وقد سعى الباحثون إلى تهيئة 19/3/2020المصادف 
الظروف نفسها التي تم أجراء االختبارات البعدية من حيث 
الزمان والمكان واألجهزة واألدوات وطريقة التنفيذ وذلك لغرض 
الوقوف على مستوى التعلم الحقيقي لمهارات قيد البحث، وقد 

الذي يعني أجراء االختبار استخدم الباحثان االحتفاظ المطلق 
 بعد مدة من االختبار البعدي .

قام الباحثون باستخدام الحقيبة  الوسائل اإلحصائية: 2-9
( واستخراج قيم نسبة المئوية والوسط SPSSاإلحصائية )

الحسابي والوسيط ومعامل ارتباط البسيط وقيمة معامل االلتواء 
 رة .( للعينات المتناظرة وغير المتناظTوقانون )

 
 
 
 

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

( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم )ت( وداللتها 6الجدول )
 .تغيرات الدراسة للمجموعة الضابطةبين القياسين القبلي والبعدي لم

 (13( ودرجة حرية )0.05عند مستوى معنوية )2.16*قيمة )ت( الجدولية 
معنوية الفروق بين تبين بان هنالك  (5جدول )فمن خالل ال

ولصالح نتائج  االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة
 االختبارات البعدية.

( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم )ت( وداللتها 7الجدول )
بين القياسين القبلي والبعدي لمتغيرات الدراسة للمجموعة التجريبية 

 )تعلم المتمايز(.

 (13( ودرجة حرية )0.05عند مستوى معنوية )2.16ولية *قيمة )ت( الجد
وبعد إن فرغ الباحثون من اختبارات البعدية للمجموعتين البحث 

 ومعالجتها إحصائيا كما في الجدولعمدا إلى تفريغ البيانات 
(7). 

 ختبارات البعدية لمجموعتي البحثيبين معنوية الفروق بين اال (8جدول )

 حرية رجةوبد 0.05 داللة مستوى تحت( 2.056) الجدولية ت قيمة بلغت*
(26). 

نتائج فروق معنوية بين تبين بان هنالك  (7جدول )فمن خالل ال
والتجريبية(  الضابطة) تينلمجموعدى افراد ااالختبار البعدي ل

 ولصالح نتائج االختبارات البعدية ألفراد المجموعة التجريبية.
 مناقشة نتائج البحث: 2-2

والبعدية  يتضح لنا من خالل عرض وتحليل النتائج القبلية
للمجموعة التجريبية إن هناك فروق ذات داللة معنوية في 
االختبارات كافة المعتمدة ولصالح االختبارات البعدية ويعزو 
الباحثون تعلم المجموعة التجريبية الى ان التدريس باستراتيجية 
التعليم المتمايز قد شدة انتباه الطالب وزاد من تركيزهم بوصفه 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 )ت( ةقيم القياس البعدي القياس القبلي
 داللة الفروق المحسوبة

 ع±  -س ع±  -س
 دال معنوي* 5.76 1.76 5.36 1.59 2.4 درجة مستوى األداء

 دال معنوي* 6.28 1.98 14.65 2.02 8.17 درجة التحصيل المعرفي

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 ()ت قيمة القياس البعدي القياس القبلي
 المحسوبة

 داللة الفروق
 ع±  -س ع±  -س

 دال معنوي* 8.41 1.69 7.83 1.37 2.61 درجة مستوى األداء
 دال معنوي* 9.84 1.37 19.65 1.05 8.05 درجة التحصيل المعرفي

وحدة  المتغيرات
 القياس

 )ت( قيمة المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 المحسوبة

داللة 
 ع±  -س ع±  -س الفروق

 5.49 1.69 7.83 1.76 5.36 درجة مستوى األداء
دال 
 معنوي*

 5.02 1.37 19.65 1.98 14.65 درجة التحصيل المعرفي
دال 
 معنوي*
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يثا لم يعهدنه من قبل، وجعلتهم في موقف اسلوبا تدريسيا حد
ايجابي متفاعل مع الدرس اعتمادا على االصغاء الجيد، بدال 
من الموقف السلبي الذي يعتمد فيه على المدرس زيادة على 

ت تفكيرهن وتوسيع مداركهن من خالل تهيئة البيئة اتحسين قدر 
ن التعليمية المناسبة، ويتفق هذا مع ما اكدته كوثر كوجك "أ

اختيار االستراتيجية في ضوء التعليم المتمايز يخضع لمجموعة 
من الضوابط العلمية التي تعكس فكر وخبرة المعلم، عالوة على 
مدى معرفته بخصائص تالميذه وطبيعة االختالف المتواجد 
بينهم، كذلك وضوح األهداف التعليمية، ورصد اإلمكانات 

ما يتقنه المعلم من  فضال عنالمتاحة، وتحديد الزمن المناسب، 
، 2008: 2)مهارات عند تطبيق االستراتيجيات المختلفة ."

144.) 
( إن هناك فروقا ذات داللة إحصائية 7ويتضح من الجدول )

بين االختبارات البعدية للمجموعتين البحث ظهر لنا إن هناك 
االختبارات كافة فروقا معنوية ولصالح المجموعة التجريبية في 

زو الباحثون من خالل هذه االستراتيجية يستطيع المعتمدة ويع
الطالب أن يقدموا معلومات تشخيصية، وان يضعوا قوانين 
صفية، وان يشاركوا في عملية صناعة القرارات التي تستند إلى 
تلك القوانين، وان يتعلموا استخدام الوقت كمصدر له قيمة كما 

ى تكون يستطيع الطالب أن يسمحوا للمعلمين بان يعرفوا مت
المواد أو المهمات صعبة جدا أو سهلة جدًا، ومتى يكون التعلم 

، ومتى ن كذلك، ومتى يحتاجون إلى مساعدةممتعا ومتى ال يكو 
يكونون مستعدين للعمل بمفردهم، ويتفق هذا مع ما اكده محسن 
في ان " تقوم استراتيجية التعليم المتمايز على اساس ان التعليم 

نظر عن قدراتهم  ومستوى ادائهم او لجميع الطلبة بغض ال
خبراتهم السابقة، فهي تفترض ان الصف الدراسي يحتوي على 
متعلمين مختلفين باختالف بيئاتهم المنزلية، واختالف مستوياتهم 

 .(455، 2009: 3)الثقافية وخبراتهم السابقة "
 
 
 
 
 

عرض نتائج اختبار االحتفاظ واالختبار البعدي  4-3
 :يلها ومناقشتهاللمجموعتين وتحل

 ( يبين معنوية الفروق بين االختبارات البعدية لمجموعتي البحث8جدول )

 (26وبدرجة حرية ) 0,05( تحت مستوى داللة 2.056* بلغت قيمة ت الجدولية )  

( نتائج عينة البحث للمجموعتين البحث في 8يتبين من الجدول )
ات قيد الدراسة، إذ يتضح من اختبارات االحتفاظ لكل المسك

الجدول بأنه كانت هناك فروق معنوية بين قيم نتائج االختبارات 
وعليه يكون االحتفاظ عملية استبقاء ودوام نسبي ألثار عملية 
التعلم التي سبق أن حدثت، إذ تخزن هذه المهارة في الدماغ 
وتقاس عملية االحتفاظ أما عن طريق التذكر كما ونوعا مثل 

ابة أو التميز بين األشياء أو األحداث التي مضت أو الكت
اختبارات أعادة التعلم وفيها يعيد الفرد المهارة التي سبق وان 
تعلمه، ويعزو الباحثون تفوق الطالب مجموعة التعلم المتمايز 
عن مجموعة الضابطة إلى أن أسلوب التعلم المتمايز قد ترك 

تيجة توفر الدافعية أثرا كبيرا على مستوى األداء الطالب ن
والحماس لديهم، والذي أدى إلى فهم واستيعاب الطالب للمادة 
التعليمية، فضال عن أن استراتيجية التعلم المتمايز قد حسن من 
قدرات التفكير لديهم، وأن مستويات )المعرفة، والتذكر، والفهم، 
واالستيعاب، والتحليل، والتقويم( تنتمي إلى قدرات عقلية 

متوسطة وعليا، إذ أن التعلم باستخدام االستراتيجية منخفضة و 
التعلم المتمايز أدى إلى تطوير قدرات الطالب خاصة ذو 
القدرات المتوسطة والمنخفضة من خالل قدرتهم على التعبير 
عن أفكارهم وآرائهم بحرية نتيجة اندماجهم داخل المجموعات 

 التعاونية.
ها الباحثون في كافة وذلك تقبل الفرضيات البديلة التي اتبع

المتغيرات المبحوثة لظهور الفروق الدالة إحصائيا بين 
االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة 
ولصالح البعدية، وبين االختبارات البعدية للمجموعتين البحث 

 ولصالح التجريبية .
 

وحدة  المتغيرات
 القياس

الوسط  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

داللة  قيمة )ت(
 الجدولية المحسوبة الفروق

 درجة مستوى األداء
 0.28 7.9 التجريبية

6.83 

2.056 

دال 
 0.87 5.7 لضابطةا معنوي*

 درجة التحصيل المعرفي
 0.85 7.3 التجريبية

8.41 
دال 
 0.65 4.6 الضابطة معنوي*
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 الخاتمة:-4
ت القبلية و البعدية هناك تأثير ايجابي بين نتائج االختبارا-1

للمجموعتين البحث ولصالح االختبارات البعدية في التعلم 
وتحصيل المعرفي لفعالية القفز العالي واالحتفاظ بها  قيد 

 الدراسة .
هنالك فروق في التأثير بين المجموعتين البحث في التعلم -2 

وتحصيل المعرفي لفعالية القفز العالي قيد الدراسة في 
البعدية جميعها ولصالح المجموعة تعلم التجريبية، االختبارات 

مما يؤكد ان المنهج المقترح كان له التأثير الواضح فضال عن 
مكانيتهم .ئمال  مه مع مستويات الطلبة وقدراتهم وا 
إن استخدام االستراتيجية التعلم المتمايز تأثيرًا فاعاًل لتعلم -3

 لبحث( . وتحصيل المعرفي لفعالية القفز العالي )قيد ا
 استراتيجيةإن الستخدام االستراتيجية التعلم المتمايز ذي -4

( أفراد ساهم بشكل فاعل في 4-2المجموعات الصغيرة من )
 تعلم وتحصيل المعرفي لفعالية القفز العالي )قيد البحث( . 

آن استخدام االستراتيجية التعلم المتمايز ساعد بصورة كبيرة -5
ذول في عملية تصحيح األخطاء في التقليل من الجهد المب

 وتقديم التغذية الراجعة لنوع الخطأ من قبل المتعلمين . 
أوضحت نتائج الدراسة أهمية التعليم واالحتفاظ باالستراتيجية -6

التعلم المتمايز في تدريس الطالب هو ذو تأثير فعال في تعلم 
وتحصيل المعرفي لفعالية القفز العالي مما يؤكد ان 

ية التعلم المتمايز قد حقق تأثيرا ايجابيًا في االحتفاظ االستراتيج
 بالتعلم . 

من خالل النتائج واالستنتاجات التي ظهرت في البحث يوصي 
 الباحثون بما يأتي:

استخدام أساليب تعليمية حديثة كاالستراتيجية التعلم المتمايز -1
 بشكل فاعل في تدريس المواد التعليمية العملية .

لمين على استخدام أساليب حديثة أثناء عملية تدريب المع-2
التعلم كاالستراتيجية التعلم المتمايز في التدريس، وذلك ألن 

 يسهل عليه التعليم بها. باالستراتيجيةمعرفة المعلم 
إجراء المزيد من الدراسات حول فاعلية االستراتيجية التعلم -3

دف المتمايز في تعلم الفعاليات الرياضية المختلفة  به
 الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها بصورة أكبر.

إجراء المزيد من الدراسات حول فاعلية كل من االستراتيجية -4
التعلم المتمايز في كافة المواد الدراسية ولكافة المراحل 

 الدراسية.
 المصادر: 

 . 1996اهرة، ق، دار الفكر العربي، ال1بسطويسي احمد، اسس ونظريات الحركة، ط [1]

دليل المعلم لتحسين طرق التعليم  -جك، وآخرون، تنويع التدريس في الفصل كوثر كو [2]
والتعلم في مدارس الوطن العربي، بيروت: مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول 

 . 2008العربية، 

محسن علي عطية، المناهج الحديثة وطرائق التدريس، دار المناهج للنشر والتوزيع،  [3]
 .2009االردن، 

[4] Brown,: Measuring classroom Achievement, Holt Rinehart & 
Winston, New York, 1981. 

 المالحق:
 :  الخبراء يوضح اسماء( 1ملحق )

 )أ(
 التخصص االسم الثالثي ت
 تدريس طرائق الوهاب عبد نبيل د.ا 1
 اختبارات ا.د محجوب إبراهيم ياسين 2
 احة وميدان/ستعلم حركي ا.م.د مؤيد عبد الرحمن حديث 3

 )ب(

 التخصص االسم الثالثي ت
 االختبارات ياسين إبراهيم محجوب د.ا 1
 تدريس طرائق زيد عبد إسماعيل د.م.ا 2
  محمد علي جالل د.م.ا 3

 استمارة تقويم القفز العالييوضح ( 2ملحق )

 الدرجة المرحلة ت
الدرجة 
 المقييم

  2.5 االقتراب: –المرحلة التمهيدية  1
  0.5 قتراب في منحى، الخطوات الثالث االخيرة .اال أ
  0.5 تزيد او حفاظ على السرعة، الخطوات الثالث االخيرة . ب
  0.5 هبوط نسبي في مركز الثقل الخطوات الثالث االخيرة . ج
  0.5 تقوس الجذع قليال للخلف في الخطوة االخيرة . د
  0.5 انحناء الجسم للداخل في الخطوة االخيرة . ه
  5 االرتقاء : –المرحلة الرئيسية  2
  0.5 يبدأ االرتقاء بكعب القدم . أ
  0.5 انثناء بسيط في مفصل ركبة رجل االرتقاء في البداية . ب
  0.5 الجسم يعمل خط مستقيم ابتداء من القدم وحتى الجذع . ج
  0.5 قدم االرتقاء على مسافة ذراع وموازيه للعارضة . د
  0.5 سيط في مقدمة قدم االرتقاء عن العارضة .انحراف ب ه
  0.5 هبوط نسبي كبير في مركز ثقل الجسم في اخر المرحلة. و
  0.5 مرحلة الرجل الحرة بزاوية قائمة )الركبة(. س
  0.5 الذراع القريبة عن العارضة بجانب الجسم. ح
  0.5 الذراع البعيدة عن العارضة تمرجح العلى. ط
  0.5 عمودي ما امكن .االرتقاء  ي
  2.5 الطيران والهبوط : –المرحلة النهائية  3
  0.5 دوران حول المحور الطولي، الظهر مواجه العارضة . أ
  0.5 امتداد في مفصل المقعد . ب
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  0.5 الدوران يبدا بالراس والكتفين ثم المقعد . ج
  0.5 الكتفان موازيان للعارضة عند مرورها . د
  0.5 وس جيد، الفخذ يعمل خط مستقيم مع الجذع .وضع تق ه
  10 المجموع 
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 سنة 9-7في تطوير بعض القدرات الحركية لدى التالميذ بعمر  ترفيهيةتأثير العاب حركية 
 2، وليد خير اهلل فيحان 1صيخ أ.د لبيب زويان م

 1جامعة االنبار/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 2جامعة االنبار/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

( 1 bnalzwayan2003@gmail.com, 2 waleedkherallah971@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بعمر االطفال يمارسها التي الرياضية األنشطة اهم من الترفيهية الحركية األلعاب ان المستخلص:
 من وهي، لهم تعطى التي الحركية الواجبات لممارسة الكثيرة الفرص لهم تتيح ألنها سنة( 9~7)

 لميول أقرب كونها واالجتماعية البدنية الناحية من الكبيرة المتعة ذات الرياضية التربية مظاهر
 .ورغباتهم االطفال وطبيعة
 بعمر األطفال لدى  الحركية القدرات بعض لتطوير ترفيهية حركية العاب إعداد الى الدراسة هدفت

 الحركية القدرات بعض تطوير في الترفيهية الحركية األلعاب تأثير مدا على والتعرف سنة،( 7-9)
 . سنوات( 9-7) بعمر التالميذ لدى

 مدرسة تالميذ من بحثهم عينة اختارا كما البحث مشكلة لمالءمته التجريبي المنهج الباحثان استخدم
 المجموعة متساويتين مجموعتين الى تقسيمهم وتم تلميذ( 20) عددهم والبالغ االبتدائية لاالشبا

 التربية درس مجال في والمختصين الخبراء بالسادة االستعانة ،وبعد التجريبية والمجموعة الضابطة
 الحركية االلعاب صالحية عن فضال واختباراتها الحركية القدرات بعض اختيار تم الرياضية

 التأكيد الباحثان أوصى النتائج ضوء وفي المعد، المنهج وصالحية الباحثان وضعها التي ترفيهيةال
عطائها االبتدائية المدارس منهاج في  الترفيهية الحركية االلعاب استخدام على  لما الكبيرة األهمية وا 
 لدورها عن ضالف سنة،(  9-7) بعمر للتالميذ  الحركية القدرات تطوير في ايجابي جانب من لها
 عليها والتأكيد للجميع محب ومتعاون متسامح مجتمع خلق اجل من االجتماعي التفاعل تنمية في

 .اليومية التعامالت في اهمية من المادة لهذه لما الرياضيات مادة تعليم في الرئيس لدورها ايضا
 .سنة (9-7) بعمر لألطفال – الحركية القدرات - ترفيهية حركية العاب :االفتتاحية الكلمات

mailto:bnalzwayan2003@gmail.com
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 المقدمة:-1
األلعاب الحركية التنافسية في المدارس االبتدائية من اهم  دتع

ألنها تتيح لهم الفرص األنشطة الرياضية التي يمارسها التالميذ 
من وهي الكثيرة لممارسة الواجبات الحركية التي تعطى لهم، 

مظاهر التربية الرياضية ذات المتعة الكبيرة من الناحية البدنية 
كونها أقرب لميول وطبيعة التالميذ ورغباتهم، فضال واالجتماعية 

عن المتعة التي يكتسبها التلميذ من مزاولته لها واأللعاب الحركية 
بحد ذاتها ممتعة ومسلية ويمكن أن تعد وسيلة لتطوير بعض 

والتي هي من األمور التي يهتم بها الخبراء القدرات الحركية 
والمختصين والتي تكون محور بحثهم لمعرفة العالقة الوثيقة بين 

 تطور االنسان وبينها.
ان األلعاب الحركية التنافسية تنمي لدى التالميذ الثقة بالنفس 
عطاؤهم الشعور بتحقيق النجاح وتسهيل عملية تعلم الحركات  وا 

ما دام هناك فيها فوز وخسارة الن بفطرة  وتأديتها بأفضل صورة
األنسان دائما ما يكون عامل الفوز دافعا لتحقيق الحركات بأتم 

وطبيعة التالميذ تكون لديهم مميزات خاصة على اداء وجه، 
ن قدراتهم الحركية تتصاعد مع  المهارات الحـركية والرياضية، وا 

وجيه ) وقد أشـار نمو أجسامهم ومع ازدياد سنوات عمرهم .
إلى أن الطفـل في المرحـلة االبتدائية األولى  " (2001، محجوب
( سنوات يكــون ذا حيـويـة حركيـة عالية ومسيطـرة 9-7بعمر )

على الحافـز الحـركي وتزداد القابلية في تعلم المهارات الرياضية 
واستجابة لنجاح الواجب الحركي من ربط وتوافق وتآلف، وتصل 

متـها في نهاية هذه المرحلة، ويحصل تطور في االنسيابية الى ق
-143 ،2001 :1)" البناء العصبي والفسيولوجي والجسمي

144). 
تكمن أهمية البحث في وضع العاب حركية ذات نمط تنافسي 
ضمن منهاج علمي من اجل تطوير بعض القدرات الحركية لدى 

( سنة لما تحمله تلك االلعاب من طابع 9-7) التالميذ بعمر
ويحي وتشويقي ويمكن اعتمادها كركيزة أساسية في رفد تر 

المنتخبات بالمواهب مستقبال، باعتبار هذه المرحلة العمرية هي 
 اللبنة األساسية للبناء الحركي. 

 مشكلة البحث 
من خالل اهتمام الباحثان بدرس التربية الرياضية ومتابعتهم 

ء الى التعليم الميدانية لبعض المدارس االبتدائية، ونتيجة اللجو 

الكتروني وقلة أيام الدوام الرسمي  بسبب الظرف الراهن للبلد مما 
الحظ الباحثان هناك ادى الى قله االداء الحركي للتالميذ، 

ضعف في قدرات التالميذ الحركية، لذا ارتأوا دراسة هذه المشكلة 
من خالل وضع منهاج لأللعاب الحركية  ذات طابع تنافسي 

 تطوير قابلياتهم البدنية ووضع الحلول لها. وتشويقي من أجل
 اهداف البحث:

إعداد العاب حركية تنافسية من اجل تطوير بعض القدرات -1
 سنة. (9-7بعمر ) الحركية  لدى التالميذ

التعرف على مدا تأثير األلعاب الحركية التنافسية في تطوير -2
 ( سنوات.9-7تالميذ بعمر )بعض القدرات الحركية  لدى ال

 التعرف على نسبة التطور لبعض القدرات الحركية للتالميذ.  -3
 فروض البحث:  
توجد فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات القبلية -1

افراد والبعدية للمجموعتين في بعض القدرات الحركية لدى 
 عينة البحث. 

توجد هنالك فروق ذات داللة احصائية بين االختبارات -2
عينة  افرادللمجموعتين )الضابطة والتجريبية( لدى البعدية 

 المجموعة التجريبية. افرادالبحث ولصالح 
 مجاالت البحث: 

( سنة/مدرسة ابن خلدون 9-7) المجال البشري: تالميذ بعمر
 أالبتدائية/الكرخ األولى/محافظة بغداد.

 2/8/2021لغاية    27/9/2020المجال ألزماني: المدة من 
 ني: الساحة الخارجية لمدرسة ابن خلدون االبتدائية.المجال المكا

جراءاته الميدانية -2   :منهجية البحث وا 
قام الباحثان باستخدام المنهج التجريبي  منهج البحث: 2-1

)التجريبية والضابطة( لمالئمته  بأسلوب المجموعتين المتكافئتين
ذ إ"  طبيعة المشكلة المراد حلها ولتحقيق اهداف وفروض البحث

يرتكز المنهج التجريبي على التجربة واالختبار الميداني مسترشدًا 
ومستنيرًا بوسيلة المالحظة ومستندًا إلى استعمال األدوات 
براز أي عالقة  واألجهزة العلمية الحديثة بهدف استكشاف وا 
سببية بين واحد أو أكثر من المتغيرات في إطار يمكن الضبط 

 (.137، 2002 :2)" والتنظيم لألدلة والبراهين
اختيار العينة من الركائز  ديع مجتمع البحث وعينته: 2-2

الرئيسية للبحث العلمي كونها تمثل مجتمع االصل الذي يجري 
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الباحثان محور عملهم عليه، وعلى الباحثان ان يضعوا في 
جمع حسبانهم االختيار الصحيح للعينة والذي يتم اما عن طريق 

 ،كله أو من عينة تمثل المجتمعالبيانات من مجتمع األصل 
وعليه فأن عملية تحديد العينة التي قام الباحثان باختيارها وفق 
مشكلة بحثهم تعد من االمور الرئيسية لتحقيق اهداف وفروض 

وهم تالميذ ، إذ تم اختيار العينة بالطريقة العمدية، ذلك البحث
ذ ( ا2020/2021( سنة للعام الدراسي )9-7) من الذكور بعمر
( 4( تلميذ منهم )12( تلميذ اذ تم استبعاد )32بلغ عددهم )

( امتنع 5( تلميذ لتجاوز اعمارهم و)3للتجربة االستطالعية و)
عن حضور فعاليات المنهاج التجريبي، ليصبح عدد العينة الكلي 

 ( تلميذ.20)
وقد قام الباحثان بتقسيم العينة بصورة عشوائية وبطريقة القرعة 

( تلميذ تقوم بتطبيق 10مجموعة تجريبية بواقع )إلى مجموعتين 
مفردات المنهج المعد من قبل الباحثان ومجموعة ضابطة بواقع 

( تلميذ  تقوم بتطبيق المنهج المعد من قبل وزارة التربية، 10)
( يبين تكافؤ العينة للمجموعتين في اختبارات 1والجدول )

  القدرات الحركية القبلية المستخدمة قيد البحث.
وقد قام الباحثان بأجراء عملية التكافؤ في المتغيرات قيد البحث 

    (1) كما مبين في الجدول

تكافؤ العينة للمجموعتين في االختبارات القدرات الحركية يبين  (1) الجدول
 القبلية المستخدمة قيد البحث

المعالجات 
 االحصائية
 المتغيرات

 المجموعات
وحدة 
 القياس

عدد 
 ع + -س  العينة

قيمة 
 )ت(

نسبة 
 الداللة الخطأ

اختبار 
 الرشاقة

المجموعة 
 التجريبية

 0.780 8.28 10 ثانية
غير  0.903 0.124

المجموعة  معنوي
 0.537 8.31 10 ثانية الضابطة

اختبار 
الدقة 
 الحركية

المجموعة 
 التجريبية

 1.054 1 10 درجة
غير  0.830 0.218

المجموعة  معنوي
 0.994 1.10 10 درجة الضابطة

اختبار 
التوافق 
بين العين 

 واليد

المجموعة 
 التجريبية

 1.074 5.40 10 درجة
غير  0.676 0.424

المجموعة  معنوي
 1.032 5.20 10 درجة الضابطة

اختبار 
التوافق 
بين العين 
 والرجل

المجموعة 
 التجريبية

 1.349 12.18 10 ثانية
غير  0.250 1.189

المجموعة  معنوي
 1.604 12.96 10 ثانية بطةالضا

( تبين ان داللة الفروق غير معنوية دل ذلك على 1من الجدول )
ان المجموعتين متكافئتين في اختبارات القدرات الحركية القبلية 

 قيد البحث.

 :الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة 2-3
)المصادر والمراجع العربية الوسائل المساعدة:  2-3-1

ة، شبكة المعلومات االلكترونية، استمارات تسجيل واالجنبي
 النتائج(.

)الساحة  هي :األدوات المستخدمة في البحث 2-3-2
كرات صغيرة ملونة بإحجام وأنواع مختلفة  الخارجية للمدرسة،

كرة  (،8كرات مطاطية متوسطة الحجم ملونة عدد ) (،10عدد )
ن مجموعة كبيرة م (،10) كرة تنس عدد (،5) قدم عدد
(، 5(، سلة بإحجام مختلفة عدد )5) مسطبة عدد ،البالونات

، (، شريط الصق8عدد )(، طباشير ملون 5شواخص عدد )
صافرة عدد  شريط الصق ملون، وحدة قياس المسافة )فيته(،

 (.5(، كرسي عدد )3)
: )كاميرا فيديو األجهزة المستخدمة في البحث 2-3-3

جهاز حاسوب  ،كورية الصنع (1) عدد Samsung)نوع )
( صيني الصنع، ساعة توقيت 1) ( عدد(hpشخصي الب توب 

 ( صينية الصنع(.2) عدد
قام : الحركية للقدرات المناسبة االختبارات ترشيح 2-4

الباحثان بأعداد استمارة استبيان موضحًا فيها االلعاب الحركية 
والتي تم عرضها على السادة الترفيهية وبعض القدرات الحركية 

(، في مجال درس التربية الرياضية 1ين والخبراء ملحق )المختص
 لغرض تحديد اهم االلعاب والقدرات المالئمة للدراسة الحالية.

 :(323، 1984 :3) ةاختبار الرشاق اوال : 
 .الجري المتعرج بين الشواخص  اسم االختبار:
 .قياس الرشاقة هدف االختبار:
 طباشير( ،ساعة توقيت ،شواخص 4) ادوات االختبار:
يبدأ المختبر من الوقوف خلف خط البداية  وصف االختبار:

من اول مانع ويقوم بالجري بين الموانع  تر( م3الذي يبعد )
ثم  ،تر( م1االربعة، التي يبعد احدهما عن االخر مسافة )

الرجوع الى خط البداية، يحسب للمختبر الزمن الذي سيستغرقه 
 ذهابا وأيابا ولمره واحده.

-465 ،1995 :4ة ): اختبار الدقة الحركيثانيا  
466): 

 .التصويب باليد على الدوائر المتداخلة اسم االختبار:
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 . قياس دقة الذراع هدف االختبار:
 ،لوحة الدوائر ،جدار املس ،كرات تنس 5) ادوات االختبار:

 سجل لتسجيل النقاط(
تعلق اللوحة المرسوم فيها الدوائر الثالث  وصف االختبار:

انج( لحافة الدائرة الكبيرة  50ع )ارتفاتداخلة على الجدار بالم
ّن أبعاد الدوائر هي ) سم(  2.5سم(،)5سم(،)7عن االرض، وا 

الذي يبعد  طول نصف القطر، ويقف المختبر خلف خط الوقوف
 بإحدى( ويرمي احدى الكرات الخمس نحو الدوائر ترم 3)

اقي الكرات، إذ اليدين بدقة، لغرض اصابة احداها، وهكذا يرمي ب
سيحصل على النقاط حسب دقة التهديف، بعد أنتهائه من رمي 
الكرات الخمسة وان اعلى قيمة للنقاط التي يستطيع الحصول 

 نقطة. 15عليها هي 
 :النقاط احتساب

 ( نقاط.3الدائرة الصغيرة )-
 ( نقاط.2الدائرة الموجودة في الوسط )-
 ( نقاط.1الدائرة الكبيرة )-

: 5تبار التوافق الحركي بين العين والرجل )اخ :ثالثا  
2001، 329): 

 اختبار الدوائر المرقمة اسم االختبار:
 .لتوافق الحركي بين العين والرجلقياس ا :هدف االختبار
دوائر مرسومة على االرض  )ساعة توقيت، :ادوات االختبار

 سم( . 60عددها ثمان دوائر قطر كل منها )
( وعند سماع 1بر داخل الدائرة رقم )يقف المخت :وصف االختبار

( ثم الى 2اشارة البدء يقوم بالوثب بالقدمين معًا الى الدائرة رقم )
( وبأقصى 8( وهكذا حتى الدائرة رقم )4( ثم الى )3الدائرة رقم )

ل عبر الدوائر سرعة ليسجل له الزمن الذي سيستغرقه في االنتقا
 .الثمانية بالتوالي

 :6وافــق الحركـي بين العيـن واليد )رابعا : اختبــار الت
1982 ،218:) 

 . باستمرارالبالونة في الهواء  إبقاء اختبار :نوع االختبار
 قياس التوافق بين العين واليد. :هدف االختبار
 2قطر  ة، دائر )ساعه توقيت، بالونات ملونه :ادوات االختبار

 (.متر

الهواء  البالونة في إبقاءيطلب من الطفل  وصف االختبار:
 دقيقة من خالل ضربها باليد داخل الدائرة. 2لمدة  باستمرار
( درجات في حالة عدم اسقاط 10)يمنح الطفل  التسجيل:

، تخصم االختبار ولم يخرج خارج الدائرة البالون خالل وقت
درجه عن كل حالة اسقاط للبالونه او خروج الطفل عن الدائرة 

 المخصصة لالختبار .
 بحث الميدانية:اجراءات ال 2-5
وهي دراسة  التجربة االستطالعية االولى: 2-5-1

تجريبية اولية مصغرة تدريبية لتنقيح اإلجراءات الميدانية قبل 
الخوض في جمع المعلومات وتعدُّ من الوسائل المهمة 
والضرورية جدًا في تنفيذ البحوث وللتعرف على الظروف 

، 2012 :9) راستهافي د انهرة التي يرغب الباحثالمحيطة بالظا
وتعد التجربة االستطالعية دراسة تجريبية اجرى خاللها  (.95

 18/11/2020الباحثان تجربتهم االولى في يوم االربعاء بتاريخ 
طفال من ( أ4في الساعة التاسعة صباحًا، على عينة قوامها )

بصورة عشوائية في مدرسة ابن  مجتمع البحث تم اختيارهم
( للقدرات 1)ملحق العمل المساعد  خلدون وبمساعدة فريق

، من اجل التعرف على بعض المعوقات والمشاكل التي الحركية
 أثناء قيامه بتنفيذ التجربة الرئيسة.  ينقد تواجه الباحث

قام الباحثان التجربة االستطالعية الثانية:  2-5-2
بأداء تجربتهم الثانية على نفس العينة من األطفال الذي أجري 

االولى والبالغ عددهم  ختبار في تجربتهم االستطالعيةعليهم اال
في الساعة  19/11/2020في يوم الخميس بتاريخ  ( أطفال4)

التاسعة صباحًا لأللعاب الحركية والمنهج المعد من قبل الباحثان 
 وبنفس الكيفية.

قام الباحثان والفريق العمل   :االختبار القبلي 3–5–2
ختبار القبلي ألفراد من عينة ( بإجراء اال1)المساعد ملحق 

-22البحث في يومي االحد واالثنين المصادفين 
في الساعة التاسعة صباحًا في الساحة  23/11/2020

( االبتدائية، ولقد تم فيها مراعاة )ابن خلدونالخارجية لمدرسة 
تثبيت جميع الظروف المتعلقة باالختبارات من حيث الزمان 

طريقة التنفيذ من اجل العمل قدر والمكان واألجهزة واألدوات و 
 اإلمكان على خلق الظروف نفسها في االختبار البعدي.
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قام  تطبيق االلعاب الحركية التنافسية: 4–5–2
الباحثان بإعداد مجموعة من األلعاب الحركية التنافسية بعد 
االطالع على مجموعة من المصادر العلمية والتي تساعد في 

ة للتالميذ  وفق األسس العلمية وبما تطوير بعض القدرات الحركي
وقد قام الباحثان بتنفيذ المنهج  ،هم الحركية والمهاريةيالئم قدرات

على المجموعة التجريبية  29/11/2020يوم االحد بتاريخ 
( وحدة تدريبية، وتم تنفيذ الوحدات 24( أسابيع وبواقع )8ولمدة )

تطبيق منهاج للمجموعة التجريبية بإشراف من قبل الباحثان في 
األلعاب الحركية التنافسية واعتمد الباحثان على القسم الرئيس 

( دقيقة الفعلية من الجزء 30من درس التربية الرياضية وقدره )
الرئيس فقط ومن منطلق التدرج في تطبيق هذه االلعاب، كذلك 
تبديل تلك األلعاب وتغييرها من لعبة إلى أخرى لتجنب الملل 

ر به بعض التالميذ عند تكرار بعض األلعاب، الذي قد ربما يشع
إما المجموعة الضابطة فقامت بتنفيذ األسلوب المتبع في 

 المدرسة على وفق منهاج وزارة التربية المقرر.
تم إجراء االختبار البعدي يوم  االختبار البعدي: 5–5–2

على المجموعة  25/1/2021-24االحد واالثنين بتاريخ 
العينة بالكيفية والطريقة نفسها التي تم فيها  التجريبية على إفراد

 إجراء.
أستخدم الباحثان الحزم  الوسائل اإلحصائية: 2-6

لمعالجة الوسائل ( SPSS) اإلحصائية للعلوم االجتماعية
اإلحصائية المناسبة للبحث، والتي تتمثل بـ )الوسط الحسابي، 

ل فروق االنحراف المعياري، الوسيط، معامل االلتواء، قانون اق
  (.معنوية لألوساط الحسابية للعينات

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها: -3
عرض وتحليل نتائج المجموعة التجريبية في  3-1

 :االختبارات القبلية والبعدية
( المحسوبة وداللة الفروق T( يبين الوسائل اإلحصائية وقيمة )2الجدول )

 ( للمجموعة التجريبيةالبعدية-القدرات الحركية )القبليةالختبارات 
 ت

 الوسائل االحصائية
 المتغيرات

وحدة 
 ع ف س ف القياس

T 
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنوي 0.000 6.132 0.60 1.17 ثانية اختبار الرشاقة 1
 معنوي 0.000 10.776 0.67 2.30- درجة اختبار الدقة الحركية 2
 معنوي 0.000 11 0.632 2.20- درجة اختبار التوافق بين العين واليد 3

4 
اختبار التوافق بين العين 

 معنوي 0.000 7.929 1.02 2.57 ثانية والرجل

 (0.05* معنوي عند نسبة خطأ > )

( T( الذي يبين المعالم اإلحصائية وقيمة )2من الجدول )
المحسوبة ونسبة الخطأ لالختبارات القبلية والبعدية الختبارات 

ن قيمة متوسط الفروق بين القدرات الحركية أل فراد عينة البحث وا 
( وانحراف 1.17االختبارين القبلي والبعدي الختبار الرشاقة )

( وبنسبة 6.132( المحسوبة )t( وكانت قيمة )0.60الفروق )
( 0.05( وبما ان نسبة الخطأ كانت اصغر من )0.000خطأ )

مما يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج 
 تبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.االخ

فيما كانت قيمة متوسط الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي 
( 0.67( وانحراف الفروق )2.30-الختبار الدقة الحركية )

( 0.000( وبنسبة خطأ )10.776( المحسوبة )Tوكانت قيمة )
لى ( مما يدل ع0.05وبما ان نسبة الخطأ كانت اصغر من )

وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارين القبلي 
 والبعدي ولصالح االختبار القبلي.

فيما كانت قيمة متوسط الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي 
( وانحراف الفروق 2.20-الختبار التوافق بين العين واليد )

( وبنسبة خطأ 11( المحسوبة )T( وكانت قيمة )0.632)
( مما 0.05( وبما ان نسبة الخطأ كانت اصغر من )0.000)

يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارين 
 القبلي والبعدي ولصالح االختبار القبلي.

فيما كانت قيمة متوسط الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي 
( وانحراف الفروق 2.57الختبار التوافق بين العين والرجل )

( وبنسبة خطأ 7.929( المحسوبة )T( وكانت قيمة )1.02)
( مما 0.05( وبما ان نسبة الخطأ كانت اصغر من )0.000)

يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارين 
 القبلي والبعدي ولصالح االختبار القبلي.

عرض وتحليل نتائج المجموعة الضابطة في  3-2
  :لبعديةاالختبارات القبلية وا

( المحسوبة وداللة الفروق T( يبين الوسائل اإلحصائية وقيمة )3الجدول )
 البعدية( للمجموعة الضابطة -الختبارات القدرات الحركية )القبلية

 ت
 الوسائل االحصائية

 المتغيرات
وحدة 
 ع ف س ف القياس

T 
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 غير معنوي 0.293 1.116 0.042 0.015 ثانية اختبار الرشاقة 2
 غير معنوي 0.509 0.688 0.91 0.20- درجة اختبار الدقة الحركية 3
 غير معنوي 0.443 0.802 0.78 0.20- درجة اختبار التوافق بين العين واليد 4

5 
اختبار التوافق بين العين 

 والرجل
 غير معنوي 0.167 1.502 0.22 0.107 ثانية

 (0.05) * معنوي عند نسبة خطأ >
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( T( الذي يبين المعالم اإلحصائية وقيمة )3من الجدول )
المحسوبة ونسبة الخطأ لالختبارات القبلية والبعدية الختبارات 
ن قيمة متوسط الفروق بين  القدرات الحركية ألفراد عينة البحث وا 

( وانحراف 0.015االختبارين القبلي والبعدي الختبار الرشاقة )
( وبنسبة 1.116( المحسوبة )tت قيمة )( وكان0.042الفروق )
( 0.05( وبما ان نسبة الخطأ كانت اكبر من )0.293خطأ )

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج 
 االختبارين القبلي والبعدي.

فيما كانت قيمة متوسط الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي 
( 0.91نحراف الفروق )( وا2.20-الختبار الدقة الحركية )

( 0.509( وبنسبة خطأ )0.688( المحسوبة )Tوكانت قيمة )
( مما يدل على عدم 0.05وبما ان نسبة الخطأ كانت اكبر من )

وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارين القبلي 
 والبعدي.

فيما كانت قيمة متوسط الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي 
( وانحراف الفروق 2.20-التوافق بين العين واليد )الختبار 

( وبنسبة خطأ 0.802( المحسوبة )T( وكانت قيمة )0.78)
( مما 0.05( وبما ان نسبة الخطأ كانت اكبر من )0.443)

يدل على وجود عدم فروق ذات داللة معنوية بين نتائج 
 االختبارين القبلي والبعدي.

االختبارين القبلي والبعدي فيما كانت قيمة متوسط الفروق بين 
( وانحراف الفروق 0.107الختبار التوافق بين العين والرجل )

( وبنسبة خطأ 1.502( المحسوبة )T( وكانت قيمة )0.22)
( مما 0.05( وبما ان نسبة الخطأ كانت اكبر من )0.167)

يدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج 
 ي.االختبارين القبلي والبعد

 عرض وتحليل نتائج المجموعتين التجريبية 3-3
  والضابطة في االختبارات البعدية:

( يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبارات 4الجدول )
المحسوبة الختبارات للمجموعتين  (T)القدرات الحركية البعدية وقيمة 

 التجريبية و الضابطة
 المتغير ت

وحدة 
 القياس

 T المجموعة الضابطة جموعة التجريبيةالم
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة
 ع± -س ع± -س

 معنوي 0.000 6.211 0.553 8.30 0.257 7.10 ثانية اختبار الرشاقة 2
 معنوي 0.000 5.035 0.823 1.30 0.948 3.30 درجة اختبار الدقة الحركية 3
 معنوي 0.000 4.814 1.074 5.40 0.966 7.60 درجة اختبار التوافق بين العين واليد 4
 معنوي 0.000 5.665 1.513 12.86 1.001 9.61 ثانية اختبار التوافق بين العين والرجل 5

 (0.05* معنوي عند نسبة خطأ > )

يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  (4الجدول )
رات الحركية للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبارات القد

( المحسوبة ونسبة الخطأ وداللة الفروق، اذ Tالبعدية وقيمة )
كانت قيمة الوسط الحسابي الختبار الرشاقة للمجموعة التجريبية 

( وكانت قيمة الوسط 0.257( وبانحراف معياري )7.10)
ي ( وبانحراف معيار 8.30الحسابي للمجموعة الضابطة )

( اما نسبة 6.211د بلغت )( المحسوبة فقTقيمة )( اما 0.553)
( وبما ان نسبة الخطأ كانت اصغر 0.000الخطأ فقد كانت )

( مما يعني وجود فروق ذات داللة معنوية بين 0.05من )
 المجموعتين في االختبارات البعدية ولصالح المجموعة التجريبية.
وكانت قيمة الوسط الحسابي الختبار الدقة الحركية للمجموعة 

( وكانت قيمة 0.948( وبانحراف معياري )3.30التجريبية )
( وبانحراف معياري 1.30الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )

( اما نسبة 5.035( المحسوبة فقد بلغت )Tقيمة )( اما 0.823)
( وبما ان نسبة الخطأ كانت اصغر 0.000الخطأ فقد كانت )

( مما يعني وجود فروق ذات داللة معنوية بين 0.05من )
 عتين في االختبارات البعدية ولصالح المجموعة التجريبية.المجمو 

وكانت قيمة الوسط الحسابي الختبار التوافق بين العين واليد 
( 0.966( وبانحراف معياري )7.60للمجموعة التجريبية )

( 5.40وكانت قيمة الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )
فقد بلغت  ( المحسوبةT( اما  قيمة )1.074وبانحراف معياري )

( وبما ان نسبة 0.000( اما نسبة الخطأ فقد كانت )4.814)
( مما يعني وجود فروق ذات 0.05الخطأ كانت اصغر من )

داللة معنوية بين المجموعتين في االختبارات البعدية ولصالح 
 المجموعة التجريبية.

وكانت قيمة الوسط الحسابي الختبار التوافق بين العين والرجل 
( 1.001( وبانحراف معياري )9.61التجريبية )للمجموعة 

( 12.86وكانت قيمة الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )
( المحسوبة فقد بلغت T( اما  قيمة )1.513وبانحراف معياري )

( وبما ان نسبة 0.000( اما نسبة الخطأ فقد كانت )5.665)
( مما يعني وجود فروق ذات 0.05الخطأ كانت اصغر من )

عنوية بين المجموعتين في االختبارات البعدية ولصالح داللة م
 المجموعة التجريبية.
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 :مناقشة النتائج 3-4
مناقشة نتائج المجموعتين التجريبية  3-4-1

 والضابطة في االختبارات القبلية والبعدية:
( التي تبين نتائج االختبارات القبلية 3و) (2) من الجداول

والضابطة في المتغيرات قيد  والبعدية للمجموعتين التجريبية
، اذ تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات البحث

 ولكال المجموعتين ولصالح االختبار البعدي .
الى عدة أسباب أولها هو مالئمة  اناالمر الذي يعزوه الباحث

المناهج المستخدمة من قبل المجموعتين اذ ساهم المنهج في 
.اذ كانت المناهج  ختبارين القبلي والبعديظهور الفروق بين اال

وضعت على أسس علمية وبشكل  العاب حركيةالمتبعة تحوي 
في هذه الدراسة قيد البحث متوازن لجميع الصفات والمهارات 

والذي حقق تقدما في نتائج االختبارات  وان االرتقاء بهذا 
ل المستوى ال يتم إال إذا كان هناك تدريب علمي متوازن يشمل ك

أو عقلية  همرتكزات العملية التدريبية سواء كانت بدنية أو خططي
وترقية كل ما من شأنه إظهار المستوى الفني الجيد أثناء 

االلعاب كما ان االستمرار في مزاولة ، المنافسة أو المباريات
وعدم االنقطاع له الدور المهم في اكتساب الصفات  الحركية

جموعتين إضافة الى اكتساب والمهارات والحركات ألفراد الم
"التعلم الحركي يعتمد  الخبرات الالزمة في عملية التعلم اذ ان

يحدث تطور في  على الخبرة والممارسة وبدونها ال يمكن أن
 التعلم، فالتدريب والممارسة على مهارة معينة ضـمن واجـب

حداث تطور في القابلية العقلية  حركي يؤدي إلى زيادة الخبرة وا 
التعلم  لياتفان الممارسة تعد أهم متغير في عم ية ... لـذاوالبدن

فبالجهد والتدريب المستمرين تقل  في المهارات المعقـدة والبـسيطة
التسلسل الصحيح  فضال عن .(72، 1997: 8)"ء األخطا

لعاب الحركية وفق مبدا التدرج السليم في اال دريبيةللوحدات الت
يح في اخراج التمرينات وعدم واستخدام التوقيت الصحالتنافسية 

مناسبة للعينة كل تدريبية  هدر الجهد واستخدام أساليب وطرق 
ذلك أدى الى ظهور الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية 

اذ ان مـن شـروط تعلم أي  للمجموعتين التجريبية والضابطة "
، مية متخصصة ومتسلسلة خالل الموسممهارة وجود وحدات تعلي

بخلق وسائل وأساليب  دأب المختصون في التفكير جديالـذلك 
تنظيمية وبطرائق مختلفة تخطط مسار العمل خطوة أثر أخرى 

أخذين بنظر االعتبـار التـدرج الـصحيح وتالفي العمل العشوائي 
 .(331، 2013: 9)" توالهدر في الوق

ان المجموعتين التجريبية والضابطة  ثانمما تقدم يرى الباح
سليمة من خالل النتائج التي توصل  تدريبيةمناهج استخدمت 

اليها من االختبارين القبلي والبعدي لجميع المتغيرات قيد البحث 
يستخدمون  التدريبمما يدل على ان القائمين على عملية 

مختلفة ولكن في نهاية االمر  تدريبيةأساليب وطرق وأدوات 
 .تؤدي وتحقق الهدف ولكن بنسب مختلفة أيضا

مناقشة نتائج المجموعتين التجريبية  3-4-2
 والضابطة في االختبارات البعدية للمتغيرات قيد البحث:

التي تبين نتائج ( 4من خالل النتائج التي ظهرت في الجدول )
االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة والتي 

عتين أظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج المجمو 
ظهور الفروق  انيعزو الباحث المجموعة التجريبية.ولصالح 

اإلحصائية للمجموعة التجريبية على حساب المجموعة الضابطة 
في ان برنامج األلعاب الحركية باألسلوب التنافسي حقق نتائج 

أن  اي ،لدى المجموعة الضابطةافضل من األسلوب المتبع 
ج معد التي استخدمت ضمن منها التنافسية األلعاب الحركية

مما ساعد  الطفالبمستوى أعمار وقابليات ابشكل علمي كان 
 السلبيةطاقاتهم تفريغ الحركية من اجل في إشباع رغباتهم 

األمثل الحركي ايجابية واالتجاه نحو األداء  طاقة وتحويلها إلى
تقانها التنويع في األلعاب الحركية كما إن ، خالل تطبيق اللعبة وا 

 التي اعتمدت على اإلثارة والتشويقي التنافسسلوب أدائها أب
حالة البهجة  الوصول بهم إلى اعطى دافع معنوي من اجل

 اذ تمتاز ،من حركات متنوعة ومشوقةوالرضا لما يؤدونه 
األلعاب الحركية ببساطتها وسهولة أدائها مما يجعل جميع افراد 

دائها دون تعب او ملل واذا ما توافرت الرغبة أالعينة يرغبون ب
، وجيه محجوب واحمد البدري)اشار  إذ، كون التعلم فعاالً سي

( سنوات على 10-9قابلية التالميذ بعمر ) " الى ان( 2002
تعلم المهارات الحركية تكون عالية ودقيقة وذات توافق حركي 
عال تصل إلى أعلى ما يمكن من اإلجادة في األداء وخاصة 

 .(225، 2002: 10)" في األلعاب األساس
ان األلعاب الحركية وفق النمط التنافسي يولد  انى الباحثكما ير 

لدى الطفل الدافعية في التعلم والتفوق على اقرانه او حتى 
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المحاولة في ذلك فيحرص على الحضور واألداء واالستمرار 
ليحقق الفوز  تدريبية ويشارك مشاركة إيجابية في الوحدات ال
شجيع وتصفيق الذي باللعبة او السباق خصوصًا اذا كان هناك ت

إذ يعد هذا العمر المرحلة  "يصاحب األلعاب والمسابقات.
األساس في البناء الحركي وهي أغنى مرحلة الستيعاب الواجب 
الحركي والتي تتطور فيها المهارات الرياضية وبناء المستويات 

"(10 :2002 ،221. ) 
 د اواهتمام اذ ان التشجيع يجعل االفرا انالباحث والها ما وهذا

 داءاألطفال في حالة غبطة مليئة بالفرح والسرور والتشوق لأل
الذي يقومون به سواء اكان فردي او على ر وفق الدو  الحركي

 شكل مجاميع وبهذا يمكن ان يضمن الباحث أداء العينة 
إن التطور . "دون تهرب او خوف من األداء الخاطئللمنهاج  

ل اإلمكانية الحركية الحركي للطفل يأتي من خالل إعطاء الطف
الذي يطابق  حرية الحركة مع توافر المحيط الكافية وكذلك

رغباته وقناعاته وعند ذلك نكون قد خدمنا التطور الحركي 
 (.15، 1996 :11)" الطبيعي للطفل

األلعاب بما يتناسب مع القدرات  منهاجالى وضع  ثانوعمد الباح
ق نافس حقيقي وفالعقلية والحركية للعينة بما يضمن للجميع ت

وباستمرار األداء وفق النمط  مستوياتهم الحقيقية دون تحيز .
التنافسي لأللعاب الحركية الذي من شانه ان يرفع معدالت النمو 

ان األلعاب الحركية تعمل على تنمية الحواس  العقلي لألطفال اذ
المختلفة لألطفال وبالتالي نرى األداء يتصاعد نتيجة ادراك 

، ف الحركات واأللعاب وينمي الرغبة بالفوز عند األداءالعينة لهد
-7اعمار )" بأن  (1996، بسطويسي احمد)اشار اليه وهذا ما 

سنة يبدأ لديهم االدراك الجيد للواجبات الحركية مع بداية  (8-9
اختفاء الحركات الزائدة مع تطور واضح في التوافق الحركي بين 

 قدرة في تحسين االخطاءالعين واليد وبين العين والرجل مع 
العينة  ألفرادالمستمر  لألداءونتيجة  . (153، 1996: 12")

واألداء الجدي والحقيقي كان هناك استثمار صحيح للجهد 
والوقت وهذا الذي أوصل العينة لمستوى افضل من السابق 
وافضل من نتائج المجموعة الضابطة خاصة عندما تكون العاب 

فائز او خاسر سيكون األداء اكثر  جودوو بوجود تنافس  حركية
والسرور التي يتمتع  ،فاعلية واسرع وصوال الى األهداف المرجوة
باللعب وتكرار الحركات  بهما اللعب التنافسي إذ يسترسل الطفل

المتطلبات الحركية المتعددة وتنوعها  بدون ملل إذ أن "
: 13)" لألدوات مرتبطة بعنصري المرح والسرورواستخدامها 

ان نتائج المجموعة  انومما تقدم يرى الباحث.  (39، 1996
التجريبية كانت افضل من نتائج المجموعة الضابطة الستخدامه 
األلعاب الحركية باألسلوب التنافسي واالستمرارية على أدائها 

ممكن وقدراتهم في بذل أقصى جهد  االطفالضمن إمكانيات 
عالة على العكس من ومحاولة التغلب على المنافس والمشاركة الف

المحببة واالساليب عناصر الى الالتي تفتقد  االخرىالمناهج 
في تطوير بعض  مما ساعد لألطفال والتي ال يرغبون بها

 .الحركية القدرات
 الخاتمة:-4

 استنتج الباحثان ما يلي:
تنافسية الحركية الأن كاَل من المنهج باستخدام األلعاب -1

له تأثير ايجابي في تطور  زارةمن قبل الو  والمنهج المقرر
 ة.سن (9-7لتالميذ بعمر )لبعض القدرات الحركية 

ان األلعاب الحركية التنافسية قد أحدثت نسبة تحسن واضحة -2
 ( سنة. 9-7لبعض القدرات الحركية لدى األطفال بعمر )

التنافسية عمل  أن المنهج المعد باستخدام األلعاب الحركية-3
 9-7ات الحركية لألطفال بعمر )على تطوير بعض القدر 

سنوات( بشكل أفضل من المنهج  المقرر من قبل الوزارة 
ألنه ركز على جوانب مهمة لدى األطفال كانت مهملة 

 سابقًا.
بعد مناقشة النتائج وما تم استنتاجه من التحليل اإلحصائي 

 :للبيانات وضع الباحثان التوصيات األتية
كية التنافسية في المدراس استخدام منهاج األلعاب الحر -1

االبتدائية لما له من تأثير ايجابي وفعال في تطوير قابلياتهم 
ظهار طاقاتهم الكامنة وبصوره  وقدراتهم البدنية والمهارية وا 

 واضحة.
األلعاب الحركية التنافسية تساعد في تنمية التفاعل -2

( سنة وتساهم في بناء 9-7االجتماعي لألطفال بأعمار )
 تعاون ويعزز روح المحبة والتسامح بين الجميع. مجتمع م

إعطاء درس التربية الرياضية األهمية الكبيرة إلشباع حاجات -3
األطفال ضمن األلعاب الحركية التنافسية، بما يناسب ميول 

 الطفل واحتياجاته. 
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توفير عدد من األجهزة والوسائل واألدوات المساعدة في -4
ية للمعلمين في كيفية المدارس، مع عمل دورات تدريب

استخدامها مع المناهج التعليمية، لغرض تطوير درس التربية 
 الرياضية.
 المصادر:

)عمان، دار وائل 1،ط نظريات التعليم والتطور الحركيوجيه محجوب؛  [1]
 .(2001للنشر،

طرق ومناهج البحث العلمي في التربية البدنية مروان عبد المجيد ؛ [2]
 (.2002العلمية للنشر،  ، )عمان، الدار1،طوالرياضية

االختبارات والقياس ومبادئ االحصاء في قيس ناجي، بسطويسي احمد:  [3]
 (.1984، )مطبعة جامعة بغداد المجال الرياضي

القياس والتقويم في التربية البدنية محمد صبحي حسانين؛  [4]
 (.1995،)القاهرة، دار الفكرلعربي،3،طوالرياضة

في التربية البدنية  القياس والتقويممحمد صبحي حسانين؛  [5]
 (.2001،)القاهرة، دار الفكر العربي،4،طوالرياضة

،) القاهرة ، دار الفكر  التربيه الحركيهامين الخولي ،أسامه كامل راتب : [6]

 (.1982العربي،
التطبيقات العملية لكتابة الرسائل واألطاريح التربوية ظافر هاشم،  [7]

 .(2012،) بغداد، دار الكتب والوثائق،  والنفسية
احتراق  -قلق المنافسة : ضغوط التدريب أسامة كامل راتب:  [8]

 (.1997القاهرة،  ,،) دار الفكر العربي للطباعة والنشرالرياضي
تأثير تمرينات خاصة بأسلوب الدمج فراس عبد المنعم عبد الرزاق:  [9]

،) مجلة الفتح ، مهارة اللكمات المستقيمة بالمالكمة المكثف في تعلم
 .(2013،سنة 53العدد

،) جامعة الموصل  أصول التعلم الحركيوجيه محجوب واحمد البدري؛  [11]
 (.2002، الدار الجامعية للطباعة والنشر،

مؤشرات النمو البدني والتطور الحركي ألطفال مازن عبد الهادي ؛  [11]
( شهراً، اطروحة دكتوراه ،كلية التربية 36-25بعمر )العراق 

 (. 1996الرياضية ، جامعة بغداد ، 
)القاهرة ،دار الفكر 1،طاسس ونظريات التعلمي احمد ،بسطويس [12]

 ( .1996العربي،
: )القاهرة، دار 6، طموسوعة االلعاب الرياضيةمحمد حسن عالوي؛  [13]

 (.1996المعارف، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق:
 يوضح أسماء فريق العمل المساعد (1الملحق )

 

 
 
 
 
 

 
 هج التدريبي وصالحيتها للدراسة. يوضح أسماء الخبراء والمختصين الذين عرضت عليهم األلعاب الحركية التنافسية والمن (2ملحق )

 مكان العمل االختصاص سماال ت
 جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية فسلجة التدريب الرياضي/ كرة القدم الشيخلي  أ.د سعد منعم 1
 االنباركلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة  تدريب كرة القدم د عنان فدعوس عمرأ. 2
 ة البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغدادكلية التربي التدريب الرياضي د وميض شامل كاملأ.م. 3
 3وزارة التربية/ تربية الرصافة / االختبار والقياس د حسين جبار جاسمأ.م. 4
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ديالى تدريب كرة القدم د احمد سلمان صالحأ.م. 5

 يوضح االلعاب الحركية الترفيهية (3ملحق )
 رقم
 اللعبة

 الشكل  التوضيحي للعبة يم وتوصيف اللعبة الحركيةتنظ

 ملمكان الع اللقب العلمي او الصفة االسم الثالثي ت
 وزارة الصناعة/الشركة العامة للتصاميم واالستشارات الصناعية رئيس مهندسين صفاء مالو علي 1
 جامعة االنبار/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة طالب ماجستير مهند سلمان علي 2
 االنبار كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة طالب ماجستير محمد كاظم جواد 3
 مدرب كروي العب منتخب وطني  سابق عة جديع عوادجم 4
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة االنبار طالب ماجستير رائد سلمان صالح 5
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لعبة 
 رقم
(1) 

 لعبة الكراسياسم اللعبة: 
 قفسرعة االستجابة الحركية والتواهدف اللعبة: 

 ساحة لعب،صافرة ، (4كراسي عدد ) :االدوات
 ( دقائق.6 -3اطفال الزمن المتوقع ) 5المشاركين في اللعبة  : طريقة االداء

ايعاز اثناء  بإعطاءذ يقومون بالدوران حول اربعة كراسي، ويقوم المعلم يخرج خمسة تالمي
 بإخراججلسوا سيبقى متسابق فيخرج من اللعبة ويقوم المعلم  فاذادورانهم بالجلوس بسرعة، 

 واحد. كرسي ويقوم بتكرار هذا االسلوب الى ان يتبقى فائز
 

لعبة 
 رقم
(2) 

 

 صيد الحماماسم اللعبة: 
 الدقة الحركيةهدف اللعبة: 

 ترم 10 رسم دائرة بقطر ،كرات تنس 3االدوات: 
يقسم االطفال  الى مجموعتين  قسم منهم داخل دائرة كبيرة ويمثل الحمام  :طريقة االداء

ويبدأ اللعب بأن يصوب  )بالون االزرق(، والقسم الثاني منتشرًا حول الدائرة ويمثل الصيادين
داخل الدائرة ومن يصاب من الحمام ينضم االحمر(،  )بالونالصيادون الكرة على الحمام 

  .إلى الصيادون إلى أن يبقى أخر الحمام ويكون هو الفائز
 

 يوضح المنهج المستخدم (4) ملحق
 االسبوع االول

 دقيقة 45 الوقت االولى الوحدة
 29/11/2020 التاريخ االبتدائية بن خلدونا المدرسة
 ابن خلدون الساحة الخارجية لمدرسة المكان تالميذجريبي للالمنهاج الت المادة
 سرعة االستجابة الحركية والتوافق االهداف تلميذ 10 العدد

 الدقة الحركية  -2  سنة( 9-7ذكور ) الجنس والعمر
 

 أجزاء الدرس ت
الوقت 
 المالحظات التنظيم المحتوى )دقيقة(

 للتحية الرياضية تالميذ اداء ال منتظم على خط واحد بشكل تالميذوقوف ال  د10 الجزء التحضيري 1

 

الدخول الى الملعب بشكل منتظم والوقوف على خط  د2 الجانب التنظيمي 1
   االدوات والمستلزمات واحد مع تهيئة

   السير ثم الهرولة وتدوير الذراع د2 االحماء العام 2

 د6 االحماء الخاص 3

 . تحريك الساقين بالتعاقب.1
 . فتل الجذع نحو الجانبين.2
 . وقوفًا ثني الجذع لألسفل ومحاولة لمس القدمين.3
 . القفز على امشاط القدمين.4

للتمارين  تالميذالتأكيد على اداء ال 
 بصورة صحيحة ومحاولة ارشادهم

    30 الجزء الرئيسي 2

التأكيد  مع تالميذشرح وعرض اللعبة الحركية امام ال د3 (1جانب نظري للعبة ) 1 
   على مهاراتها

 لعبة الكراسي د12 (1جانب تطبيقي للعبة ) 2 
 

 

مع التأكيد  تالميذشرح وعرض اللعبة الحركية امام ال د3 (2جانب نظري للعبة ) 3 
   على مهاراتها

 صيد الحمام 12 (2جانب تطبيقي للعبة ) 4 
 

 

اب ثم جمع االدوات التجمع بشكل منتظم بعد نهاية االلع 5 الجزء الختامي 3
 والخروج من الساحة بعد اداء التحية الرياضية

العودة الى الصف بشكل منتظم  
 وبأشراف المعلم

 
 
 
 



 

  The International Sports Science Journal, Volume 3, Issue 11, November  2021                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 3, issue 11, November  2021 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 79 
 

 
 
 
 
 

 االسبوع االول
 دقيقة 45 الوقت الثانية الوحدة
 1/12/2020 التاريخ االبتدائية بن خلدونا المدرسة
 ابن خلدون الساحة الخارجية لمدرسة المكان تالميذالمنهاج التجريبي لل المادة
 سرعة االستجابة الحركية والسرعة االهداف تلميذ 10 العدد

 التوافق ورشاقة وسرعة  سنة( 9-7ذكور ) الجنس والعمر
 

 أجزاء الدرس ت
الوقت 
 المالحظات التنظيم المحتوى )دقيقة(

 للتحية الرياضيةتالميذ اداء ال بشكل منتظم على خط واحد تالميذوقوف ال  د10 الجزء التحضيري 1

 

 د2 الجانب التنظيمي 1
الدخول الى الملعب بشكل منتظم والوقوف على خط 

   واحد مع تهيئة المستلزمات

   السير ثم الهرولة وتدوير الذراع د2 االحماء العام 2

 د6 االحماء الخاص 3

 تحريك الساقين بالتعاقب. -1
 فتل الجذع نحو الجانبين. -2
 وقوفًا ثني الجذع لألسفل ومحاولة لمس القدمين. -3
 القفز على امشاط القدمين. -4

 
للتمارين  تالميذالتأكيد على اداء ال

 بصورة صحيحة ومحاولة ارشادهم

    د30 الجزء الرئيسي 2

 د3 (3جانب نظري للعبة ) 1 
مع التأكيد  تالميذشرح وعرض اللعبة الحركية امام ال

   على مهاراتها

 سباق الحصول على الكنز د12 (3جانب تطبيقي للعبة ) 2 

 

 

مع التأكيد  التالميذشرح وعرض اللعبة الحركية امام  د3 (4جانب نظري للعبة ) 3 
   على مهاراتها

 سباق نقل الكرات د12 (4جانب تطبيقي للعبة ) 4 
 

 

التجمع بشكل منتظم بعد نهاية االلعاب ثم جمع  د5 الجزء الختامي 3
العودة الى الصف بشكل منتظم   دوات والخروج من الساحة بعد اداء التحية الرياضيةاال

 وبأشراف المعلم
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  القدم بكرة الشباب لحراس مختلفة بارتفاعات الكرة مسك مهارة تطوير في المساعدة الوسائل تأثير
 2 حيدر غضبان أبراهيما.م.د   ،1 حيدر حسين صالح

 1عة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الجام

 2الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

(1 4rk5m00m5bxa1@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرياضي المجال في التطور إن الى الباحثان وتطرق البحث، واهمية مقدمة على البحث اشتمل المستخلص:
 متزايداً  اهتماماً  االخيرة السنوات شهدت حيث هائالً  تطوراً  تطورت فقد القدم كرة لعبة في التطور وخاصة
 التركيز وتم، المرمى حراسة مركز التطور هذا وشمل ،االعبين تدريب في جديدة واساليب طرائق عن بالبحث
 من فتكمن البحث مشكلة أما المرمى لحارس االساسية المهارات على وتأثيرها المساعدة الوسائل أهمية على
 الحراس مرمى في أهداف دخول ألحظا القدم بكرة الشباب لدوري ومتابعتهما الميدانية الباحثان خبرة خالل
 خاصة تمرينات أعداد خالل من لها المناسبة الحلول وضع تطلب مما الحركية، ستجابةاال في ضعف نتيجة
 فقد البحث مجاالت أما المرمى، لحراس االساسية المهارات بعض لتطوير المساعدة الوسائل وفق على

 المكاني المجال كان حين في القدم، بكرة مرمى حراس بحراس تمثل الذي البشري المجال على اشتملت
 (. 2021–2020) الرياضي للموسم الشباب وزارة ملعب على القوة نادي شباب مرمى( 4) لزمانيوا

 والبعدي القبلي االختبارين ذات الواحدة التجريبية المجموعة بتصميم التجريبي المنهج الباحثان استخدام
 SPSS االحصائية الحقيبة الباحث أستعمل كما معالجتها، الباحث يروم التي المشكلة لطبيعة لمالئمته
 الخاصة التمرينات استعمال على التأكيد ضرورة الباحث وأستنج البحث، نتائج على للحصول النتائج لمعالجة
 المرمى حراس لدى االسية المهارات بعض  لتطوير االهمية بالغ تأثير من لها لما المساعدة الوسائل باستخدام
 .القدم بكرة الشباب

 . كرة القدم للشباب -المرمى حراس - الكرة مسك مهارة - المساعدة ئلالوسا الكلمات المفتاحية:

mailto:4rk5m00m5bxa1@gmail.com
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 المقدمة:-1
مل جميع مجاالت الحياه العامة ان التطور العلمي والتقني الذي ش

مستوى االداء  على تطور اً والمجال الرياضي خاصة انعكس إيجاب
الرياضي لالعبين في جميع االلعاب الرياضية ومنها كرة القدم، إذ 
أسهمت الوسائل  المساعدة الحديثة من أجهزة تقنية وبرامج تدريب 

الحركات  متطورة في َاعتماد وسائل علمية تؤدي الى ايجاد انسب
، وتعتبر الوسائل واالدوات واكثرها مثالية واقتصادية لجسم الرياضي

احدى الوسائل الني تسهم وتساعد على أداء الواجبات المتعددة التي 
تساهم في تعلم المهارات البسيطة والمعقدة وتدخل في أجزاء المهارات 

سائل وان استعمال الو  الحركية ودقائقها وتفصيالتها شكاًل ومضموناً 
ها يتم من خالللتطوير المهارات الحركية وتعلمها بصورة افضل، و 

التركيز على نقاط الضعف والقوة لدى الرياضيين ووضع الحلول 
المناسبة لها، وقد اعتمدت الدراسات واالبحاث الحديثة الدقة في 
اختيار المدربين للتمارين المناسبة للنشاط للممارس والتي تسهم في  

 بإدخالجاءت اهمية البحث  الداء واالنجاز الرياضي .تطور مستوى ا
في الوحدات التدريبية والتي تساعد لوسائل المساعدة التدريبية بعض ا

 تأثيرذات  ألنهاعلى تطوير بعض المهارات االساسية لحراس المرمى 
كبير في تحسين األداء من خالل الترابط العصبي العضلي و تساعد 

 التأثيروالتوقع المسبق للكرة وبالتالي  ةيعلى اداء الواجبات الحرك
 ككل . المهارىاإليجابي على االداء 

 مشكلة البحث: 
حارس مرمى سابق،  احدهما الميدانية لكون انمن خالل خبرة الباحث

دخول أهداف في مرمى الحراس  اومدرب حالي لحراس المرمى، ألحظ
االهتمام لحراس المرمى، وبسبب عدم باألداء المهاري  نتيجة ضعف
المناهج التدريبية على وفق المبادئ األساسية لعلم  بمراعات بناء

التي و الوسائل المساعدة من أغلب المدربين،  لاستعمقلة االتدريب و 
في وصول حراس المرمى ألداء دورهم بالشكل األمثل في تأثير  لها

المباريات، وتعمل على تطوير المهارات االساسية الحركية وهي 
ي وصول الحارس إلى مستوى عاٍل يؤهله الى تحقيق األساس ف

دراسة المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها  انالهدف، لذا أرتأى الباحث
استعمل الوسائل المساعدة والتي  من خالل وضع تمرينات خاصة

تهدف إلى رفع مستوى حراس المرمى في تطوير بعض المهارات 
  ب.كرة القدم للشباب االساسية لحارس المرمى

 أهداف البحث:
أعداد تمرينات خاصة على وفق الوسائل المساعدة لتطوير بعض 1-

المهارات االساسية لحراس المرمى الشباب بكرة القدم لدى أفراد 

 عينة البحث.
التعرف على تأثير التمرينات الخاصة على وفق الوسائل المساعدة 2-

كرة القدم لتطوير بعض المهارات االساسية لحراس المرمى الشباب ب
 لدى أفراد عينة البحث. 

 فروض البحث:
هناك فروق ذات دالله إحصائية بين نتائج االختبارات القبلية 1-

والبعدية لبعض المهارات االساسية لحراس المرمى الشباب بكرة 
القدم قيد الدراسة ولصالح نتائج االختبارات البعدية لدى أفراد عينة 

 البحث.
 مجاالت البحث:

( حراس مرمى شباب نادي القوة الجوية والمسجلين 4بشري: )المجال ال
 (.2021-(2020لدى االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم للموسم 

 .30/5/2021–22/12/2020المجال الزماني: المدة من 
 المجال المكاني: ملعب وزارة الشباب.

جراءاتهمنهجية البحث  -2  الميدانية: وا 
منهج المناسب يكون أحد ال اختيار منهج البحث: 1-2

 أساسيات نجاح البحوث العلمية والعملية والن المنهج التجريبي هو "
محاولة لضبط كل العوامل األساسية المؤثرة في المتغيرات أو 
المتغيرات التابعة في التجربة ما عدا عامل واحدا" يتحكم فيه الباحث 

متغيرات أو ويغيره على نحو معين بقصد تحديد وقياس تأثيره على ال
المنهج  ان، لذا استخدام الباحث(59، 2004: 16)" المتغيرات التابعة

التجريبي بتصميم المجموعة التجريبية الواحدة ذات االختبارين القبلي 
 والبعدي لمالئمته لطبيعة المشكلة التي يروم الباحث معالجتها.

ان االهداف التي يضعها  " مجتمع البحث وعينته: 2-2
االجراءات المستخدمة بالبحث هي التي تحدد طبيعة العينة و  انالباحث

عند اختيار عينة البحث على  (،102، 1984: 14)" التي ستختارها
أن يختار العينة الصحيحة لجمع البيانات أما من المجتمع  انالباحث

األصل كله أو من عينة تمثل المجتمع لذا فأن عملية تحديد العينة 
على وفق مشكلة بحثه من الخطوات المهمة  انالتي أختارها الباحث

لتحقيق أهدافه وفرضياته تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من 
( حراس بكرة القدم 4حراس مرمى نادي القوة الجوية والبالغ عددهم )

( سنة وكانت نسبتهم من مجتمع االصل 17-18) للشباب وبأعمار
مسجلين لدى  حارس مرمى 30)%( والبالغ عددهم )13.333)

 (.2021/2020االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم للموسم )
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 يبين تجانس العينة بمؤشرات النمو 1)جدول )       

وحدة  المتغير
 القياس

الوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 االلتواء

 0.79 7.76 182.50 183.00 سم الطول
 1.27 3.77 66.50 67.67 كغم الوزن
 2.00 0.50 18.00 17.75 سنة العمر

 1.50 0.50 4.00 3.50 سنة العمر التدريبي

 الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة بالبحث: 3-2
وتعرف " هي الوسائل التي يستطيع  أدوات البحث:1-3-2 

الباحث من خاللها جمع البيانات وحل المشكلة لتحقيق أهداف البحث 
، 1999: 12)" من بيانات وعينات أجهزة مهما كانت تلك األدوات

218-219) . 
 وتقسم الى:  

المقابالت الشخصية. الشبكة ) وسائل جمع المعلومات: :أوال"
، المراجع والمصادر األجنبية العربية ،العالمية للمعلومات )األنترنت(

 .(التجربة االستطالعية
المالحظة والتحليل " هو ) وسائل جمع البيانات: :ثانيا"

الى ظاهرة أو مادة أو شيء ما يهدف الكشف عن أسبابها  النتباها
للحصول على  مالئمةاالستبانة أداة (، 226، 2000: 4)" وقوانينها

استمارة (، 117، 1988: 2) معلومات وبيانات مرتبطة بواقع معين
 فريق العمل المساعد:.، استبانة
 ،بتوب(حاسبة الكترونية )ال) وسائل تحليل البيانات: :ثالثا"

استمارات جمع البيانات وتفريغها لتسجيل نتائج االختبارات لحراس 
 .(حاسبة يدوية ،(4المرمى. ملحق )

األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث  :رابعا"
كرات قدم عدد  ،(2شريط قياس عدد )) )الوسائل المساعدة(:

( سم وعرضه 44.2مرمى كرة قدم متحرك قانوني ارتفاعه ) ،(15)
مسطبة لتغير مسار الكرة االرضية عمل ، 1)) ( سم عدد7.33)

ملعب كرة قدم  ،(4خاص لتطوير بعض المهارات االساسية عدد )
 ،(20كوينات عدد )، االختبارات وتطبيق التجربة الرئيسة إلجراء

 ،(2ساعة الكترونية نوع صيني الصنع عدد ) ،(6أرماح تدريب عدد )
 .(1)) صافرة عدد ،((1نع عدد كامرة فديو سامسونج نوع كوري الص

من أجل تحديد  ضبط وتحديد متغيرات البحث: 4-2
متغيرات البحث والضبط العلمي المحكم للتصميم التجريبي واستكمال 

متطلبات الدراسة البد من تحديد متغيرات البحث المستقل والتابع، وقد 
 اشتملت الدراسة الحالية على المتغيرات التالية:

" يسمى بالمتغير التجريبي " هو عبارة عن  وأيضا قل:المتغير المست
المتغير الذي يفترض الباحث أنه السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة 

، 2012: 1)" ودراسة قد تؤدي الى معرفة تأثيره على متغير أخر
، والمتغير المستقل هي التمرينات الخاصة في بعض المهارات (219

 القدم. األساسية لحراس  المرمى بكرة
" هو المتغير الذي يتغير نتيجة تأثير المتغير المستقل  المتغير التابع:

"(10 :1999 ،220.) 
 القدرة الحركية وتشمل:

  .بعض المهارات االساسية لحارس مرمى كرة القدم-
قام  تحديد االختبارات المستخدمة في البحث: 5-2
لمعمول فيها في مجموعة من االختبارات المقننة وا باستخدام انالباحث

البيئة العراقية، والهدف من هذه االختبارات هو استخدامها كمؤشر 
لقياس بعض المهارات االساسية الخاصة بحراس المرمى والتي تعد 

 .اناألساس لعمل الباحث
 االختبارات المهارية: 1-5-2
: 1) مسك الكرة االرضية المتدحرجة اختباراوال : 
2012 ،74): 

قياس القدرة المهارية لحارس المرمى على صد  ر:الهدف من االختبا
ومسك الكرات االرضية المتدحرجة االمامية والجانبية )اليمين 

 واليسار(.
نصف ملعب نظامي لكرة القدم وعمل حارس المرمى  االدوات الالزمة:

(، اقماع تدريب لتحديد المناطق 10في منطقة الجزاء، كرات عدد )
 تسجيل. استمارة المحددة، صفارة، شريط قياس،

يقف حارس المرمى في المكان المحدد داخل  مواصفات االختبار:
( متر عن خط المرمى من االمام ويدافع عن 1.5المرمى وعلى بعد )

( 6) مرماه على وفق موقع الكرة من خارج منطقة الجزاء، والكرات الـ
( متر لغرض 2( ياردة والمسافة بين كرة وأخرى )18تكون على خط )

صويب االمامي، أما من الجانب يقف الحارس على بعد ذراع من الت
احدى اعمدة المرمى، وعند سماع االيعاز يبدأ بالدفاع عن مرماه ومنع 
الكرة من الدخول أن كانت أمامية، أما أذا كانت جانبية يقوم بالدفاع 
عن المناطق المحددة من الجانب اليمين واليسار، فيما يتم التصويب 

( يارد الجانبي )االيمن وااليسر( بوساطة كرتين 18) الـمن على خط 
 لكل جانب.
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 شروط االختبار:
أذا أخطأ المدرب في ركل الكرة وعدم ايصالها الى المكان المحدد، -

 تعاد المحاولة.
( كرات، منها 10يتم التصويب على المختبر )حارس المرمى( ) -
وأربع كرات  ( متر،2( كرات أمامية المسافة بين كرة وأخرى )6)

للجانبين اثنتان للجانب االيمن ومثلها للجانب االيسر، وكما موضحه 
 (.5، 4، 3في االشكال )

يسجل للحارس المختبر مجموع الدرجات التي  تسجيل الدرجات:
 يحصل من التصويبات العشرة، وعلى النحو االتي:

( درجات للكرة التي يمسكها مباشرة بشكل تام من وضع 3تعطى ) -
 قوط الجانبي البعيد.الس

( درجتان للكرة التي يمسكها من وضع الوقوف االمامي، 2تعطى ) -
 أو مسكها على دفعتين من السقوط.

( درجة في حالة أبعاد الكرة من المرمى والكرة قريبة 1تعطي ) -
 على الحارس.

( درجة في حالة أبعاد الكرة من المرمى وهي صعبة 3تعطي ) -
 المسك.

 في حالة دخول الكرة المرمى.تعطي )صفر(  -
الكرة من العمود بالتصويب المباشر من قبل المدرب  ارتدتأذا  -

 وعدم تدخل الحارس تعاد المحاولة.
( درجة عند مسك الكرة مباشرة من 2أما من الجانب، تعطى ) -

 ( ياردة.6السقوط الجانبي داخل )
وط ( درجات عند مسك الكرة مباشرة من السق3يعطي الحارس ) -

 ( ياردة.7الجانبي داخل )
( (6( درجات عند مسك الكرة مباشرة خارج 3يعطي الحارس ) -

( درجة في حالة عدم     مسكها و)صفر( عند 1ياردة ويعطى )
 عبور الكرة الحارس.

 يسجل للحارس مجموع الدرجات التي يحصل عليها. -
 تحسب الدرجة النهائية للمختبر على النحو اآلتي: -

ــ(10)   مجموع درجات المحاوالت ال
10

 = الدرجة النهائية  

 
 مسك الكرات االرضية المتدحرجة للجانب االيمن اختباريوضح  (1شكل )

 
 مسك الكرات االرضية المتدحرجة للجانب االيسر اختباريوضح  (2شكل )

 
 مسك الكرات االرضية المتدحرجة االمامية اختبار( يوضح 3شكل )

، 1:2012)الكرة متوسطة االرتفاع مسك اختبارثانيا : 
80): 

قياس القدرة المهارية لحارس المرمى على مسك  الهدف من االختبار:
 وصد الكرة متوسطة االرتفاع االمامية والجانبية )االيمن وااليسر(.

نصف ميدان نظامي لكرة القدم، وعمل حارس  األدوات الالزمة:
مى قانوني، شواخص (، مر 10المرمى في منطقة الجزاء، كرات عدد )

 استمارة( متر، صفارة، 50لتحديد منطقة الجزاء، شريط قياس بطول )
 تسجيل.

يقف حارس المرمى في المكان المحدد وعلى وفق  مواصفات االختبار:
موقع الكرة من المرمى وعند سماع االشارة يبدأ بالدفاع عن المناطق 

ب تقسيم منطقة المحددة بالخروج ومسك الكرة المتوسطة االرتفاع وحس
 (.6، 7 ،8)الجزاء وكما موضحه في االشكال 

يبدأ الحارس باستقبال الكرة اواًل من االمام ومن ثم الجانبين االيمن -
 وااليسر.

يكون تصويب الكرات نحو التقسيم المخطط وعلى وفق أرقام التقسيم -
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( جهة يمين ويسار، ثم منطقة 2( أذ يستلم كرة في منطقة )2-5من )
( 2( ياردة، ومن ثم منطقة اإلمام )6هة يمين ويسار خارج )( ج3)

( ياردة، وبعد ذلك يستلم كرة أماما في الثلث االخير منطقة 6فوق )
( ياردة، فيكون عدد الكرات االمامية 18(  بين نقطة الجزاء وخط )5)
 ( كرات، أما من الجانب على النحو االتي:6)
كل جانب )االيسر وااليمن( )حارس المرمى( كرتين ل يستلم المختبر-

 من العمود.
يقف المختبر )حارس المرمى( بجانب العمود على مسافة طول اليد -

 بينه وبين العمود في المكان المحدد على وفق موقع الكرة من الجانب.
بالشكل الصحيح تعاد  إيصالهااذا أخطأ المدرب في ركل الكرة بعدم -

 المحاولة.
 تسجيل الدرجات:

( 6درجتان للمختبر عندما يستلم الكرة داخل منطقة الـ )( 2تعطى )-
 ياردة االولى.

 ( ياردة الثانية.6( درجات لمسك الكرة في منطقة الـ )3تعطى )-
 ( ياردة الثالثة.6( درجات لمسك الكرة في منطقة الـ )5تعطى )-
 يسجل للحارس مجموع الدرجات التي يحصل عليها.-
 ر على النحو االتي:تحسب الدرجة النهائية للمختب-

ــ(10) −مجموع درجات المحاوالت ال
10

 = الدرجة النهائية  

 
 مسك الكرات متوسطة االرتفاع للجانب االيمن اختباريوضح  (4شكل )

 
 مسك الكرات متوسطة االرتفاع للجانب االيسر اختباريوضح  (5شكل )

 
 يةمسك الكرات متوسطة االرتفاع االمام اختبار( يوضح 6شكل )

، 2012: 1) مسك الكرة عالية االرتفاع اختبارثالثا : 
84): 

قياس القدرة المهارية لحارس المرمى على مسك  الهدف من االختبار:
 الكرات العالية فوق الرأس.

نصف ميدان نظامي لكرة القدم، وعمل حارس في  األدوات الالزمة:
د (، مرمى قانوني، شواخص لتحدي10منطقة الجزاء، كرات عدد )

 تسجيل، صفارة. استمارةتقسيم المنطقة الجزاء، شريط قياس، 
يقف حارس المرمى في المكان المحدد في  مواصفات االختبار:

المرمى وعلى وفق موقع الكرة من المرمى، وعند سماع االيعاز من 
قبل المدرب، على الحارس الخروج من المرمى الى المناطق المقسمة 

فذ من أمام منطقة الجزاء، وجهتي الملعب لمسك الكرة العالية التي تن
 (.11،10،9الجانبية، كما موضحه في االشكال )

 شروط االختبار:
( كرات من االمام، 4تعطى للمختبر )حارس المرمى( عشر كرات، )-

 ( كرات لكل جانب من خارج منطقة الجزاء.3وثالث )
 يكون خروج الحارس المختبر داخل منطقة االختبار المحددة حسب-

 تقسيم منطقة الجزاء.
يدخل الحارس االخر بوصفه لالعبًا منافس في هذه المناطق لزيادة -

المنافسة بين المختبرين وسرعة خروج الحارس على مسك الكرة من 
 أعلى نقطة وحسب القانون الدولي لكرة القدم.

في حالة عدم وصول الكرة الى االماكن المحدد من قبل المدرب تعاد 
 المحاولة.

 يل الدرجات:تسج
( درجات عند مسك الكرة مباشرة بشكل تام من األعلى 3تعطى )-

 ومن فوق العب المنافس.
 ( درجتان عند مسك الكرة على دفعتين.2تعطى )-
 ( درجة عند أبعاد الكرة من فوق الالعب المنافس.1تعطى )-
يعطى )صفر( في حالة عدم الوصول المختبر الى الكرة أو دخولها -
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 من قبل الالعب المنافس. الى المرمى
 يحسب مجموع درجات المحاوالت العشر.-

ــ(10)  مجموع  درجات المحاوالت ال
10

 = الدرجة النهائية.  

 

  مسك الكرات عالية االرتفاع للجانب األيمن اختباريوضح  (7شكل )

 األيسر للجانب االرتفاعمسك الكرات عالية  اختباريوضح  (8شكل )

 
 مسك الكرات عالية االرتفاع االمامية تباراخيوضح  (9شكل )

 التجربة االستطالعية: 6-2
بإجراء  انقام الباحث التجربة االستطالعية االولى:1-6-2 

( حراس مرمى لنادي 4تجربة استطالعية على عينة مكونة من )
الشرطة الرياضي من المجتمع األصل ولم يدخلوا بالتجربة الرئيسة 

( عصرا" يوم 3في تمام الساعة )الرياضة و  على ملعب وزارة الشباب
وبمساعدة فريق  انبأشراف الباحث 8/1/2021الجمعة المصادف 

العمل المساعد، وتم تهيئة الوسائل واألجهزة واألدوات الخاصة 
لعينة  االختباراتباالختبارات على وفق مواصفات وشروط أداء 

م باستخدامها نفس االختبارات التي سيقو  انالبحث، وقد أستخدم الباحث
 في التجربة الرئيسية والغرض من ذلك هو:

 معرفة الوقت الالزم لتنفيذ االختبارات.1-
 معرفة صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة في االختبارات.2-

 مدى استعداد حراس المرمى لتنفيذ االختبارات.3-
الوقوف على كفاءة المساعدين ووضعهم في المكان المناسب عند 4-
 االختبارات القبلية. أداء
 تشخيص وتجاوز األخطاء التي تظهر في التجربة االستطالعية.5-
 معرفة المعوقات والصعوبات التي تحدث وتالفي حدوث األخطاء.6-

 رت التجربة االستطالعية ما يأتي:وقد أظه
 سالمة األجهزة واألدوات وصالحياتها.1-
 رغبة كبيرة لدى الحراس لألداء االختبارات.2-
 انوضوح التعليمات وتكون الصورة الواضحة والدقيقة لدى الباحث3-

 وفريق العمل المساعد.
 تحديد قدرة أفراد العينة على تطبيق االختبارات.4-
 طبيعة العمل وكيفية التطبيق وطريقة تسجيل النتائج.5-

 انقام الباحث التجربة االستطالعية الثانية: 2-6-2
لثانية للتمرينات المعدة على عينة مكونة بأجراء التجربة االستطالعية ا

( حراس مرمى لنادي الشرطة الرياضي من المجتمع األصل 4من )
في والرياضة  ولم يدخلوا بالتجربة الرئيسة على ملعب وزارة الشباب

وقد  9/1/2021( عصرا" يوم السبت المصادف 3تمام الساعة )
خدمها في بعض من نماذج التمرينات التي يست انأستخدم الباحث

 التجربة الرئيسة والغض منها: 
 توضيح كيفية أداء التمرينات لعينة التجربة.1-
 معرفة التمرينات المعدة ومدى مالئمتها لعينة البحث.2-
 معرفة الزمن المستغرق لتنفيذ وأجراء التجربة.3-
مدى استيعاب العينة للتمرينات التي تطبق مع الوسائل المساعدة 4-

 يسة.في التجربة الرئ
 معرفة مدى كفاءة فريق العمل المساعد عند تطبيق التمرينات.5-
تشخيص السلبيات التي تظهر في التجربة وتالفي حدوثها أثناء 6-

 التجربة الرئيسة.
 معرفة صالحية الوسائل المساعدة المستخدمة في التجربة الرئيسة.7-

أن لشروط اعتماد  " :لالختباراتاألسس العلمية  7-2
أهمية كبيرة، وتعد الشروط العامة ألدوات القياس أمرا"  اتاالختبار 

ضروريا" في أنجاح عملية القياس وأهم تلك الشروط صدق أداة القياس 
لذا تم ترشيح واختيار  ،(255، 2000: 11)" وثباتها وموضعيتها

 إذاالختبارات بطريقة علمية قبل البدء بعملية تنفيذ إجراءات البحث 
ات بكونها اختبارات علمية مقننة )تمتاز بالصدق، تتميز هذه االختبار 

في معظم البحوث والدراسات  أستخدمهوالثبات، والموضعية( فقد 
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 المشابهة للبيئة العراقية.
أن يقيس االختبار الخاصية  هو " صدق االختبار: 1-7-2

وللتأكد من صدق  (،124، 2004: 7)" التي وضع من أجلها
بعد أن قام  لالختباراتالصدق الظاهري  اناالختبارات اعتمده الباحث

بعرض عدة اختبارات على مجموعة من الخبراء البالغ عددهم  انالباحث
صادقه وتقيس الغرض التي  االختباراتوقد أتفقوا على أن  ( خبير(13

 وضعت من أجلها.
أذا أجرى  يقصد بثبات االختبار هو " ثبات االختبار: 2-7-2

هذا االختبار على العينة نفسها وتحت  اختبار ما على عينة ثم أعيد
الظروف نفسها فان النتائج التي ظهرت في المرة االولى هي النتائج 

، للتحقق من ثبات (5، 1999: 15)" نفسها في المرة الثانية
باستعمال طريقة االختبار وأعاده االختبار  اناالختبارات فقد قام الباحث

( حارس مرمى 4سها والبالغة )اذ تم تطبيق االختبارات على العينة نف
)تم شرحها في التجربة االستطالعية االولى( في يوم الجمعة 

وتم أعادة تطبيق االختبارات مرة أخرى على  8/1/2021المصادف 
( أيام وفي نفس المكان والزمان في 6العينة نفسها بفاصل زمني قدرة )

 خراجباست انومن ثم قام الباحث 14/1/2021يوم الخميس المصادف 
معامل االرتباط البسيط )بيرسون( بين التطبيقين وظهر أن هناك 

 (.2ارتباطًا عاٍل مما يدل على ثبات االختبارات كما في جدول )
 يقصد بالموضوعية هو أن " موضوعية االختبار:3-7-2 

الدرجة اذ  إعطاءيتصف االختبار بوضوح في التعليمات وكذلك في 
عندما يعطي النتائج نفسها مهما  يتصف االختبار بموضوعية عالية

، وفي الغالب يفترض أن يكون (158، 1988: 2)" أختلف المقيمون
المقيمون في االختبارات متساوون بالكفاءة، وكون االختبار المستعمل 
في البحث بإيجاد الموضوعية لالختبار من خالل استعمال الباحث 

 لمعامل االرتباط )بيرسون( بين درجاتهما.
 يبين االسس العلمية لالختبارات (2جدول )
 الموضوعية الثبات أسم االختبار ت
 0.91 0.89 مسك الكرة االرضية المتدحرجة. اختبار 1
 0.90 0.90 مسك الكرة متوسطة االرتفاع. اختبار 2
 0.92 0.87 مسك الكرة عالية االرتفاع. اختبار 3

 اإلجراءات الميدانية للبحث: 8-2
تم أجراء االختبارات القبلية بعد  لقبلية:االختبارات ا1-8-2 

وبأشراف  التأكد من صالحية االختبارات على أفراد عينة البحث
 ، وبواسطة فريق العمل المساعد وعلى ملعب وزارة الشبابانالباحث

( عصرا" المصادف 3في يوم الجمعة الساعة )والرياضة 

للقدرة أذ تم أجراء االختبارات الخاصة بالمتغيرات  22/1/2021
 الحركية قيد الدراسة .

التجربة الرئيسة )تطبيق التمرينات بالوسيلة 2-8-2 
بإعداد تمرينات خاصة على وفق الوسائل  انقام الباحث المساعدة(:

المساعدة في تطوير بعض المهارات االساسية  قيد الدراسة لحراس 
 وقد تم تطبيق التمرينات في القسم الرئيس منالمرمى بكرة القدم، 

المصادف  السبتاليوم  ينالوحدة التدريبية وبأشراف مباشر للباحث
على عينة البحث وبما يتناسب مع مستوى العينة،  30/1/2021

بالتدرج   (38الى أعداد تلك التمرينات والبالغ عددها ) انوسعى الباحث
( 8( وحدة تدريبية والتي أستغرق تنفيذها )24والتموج باألحمال بواقع )

( وحدات تدريبية باألسبوع وبطريقة التدريب 3ذ تم تنفيذ )أسابيع، أ
الفتري المرتفع الشدة وطريقة التدريب التكراري وقد تم تحديد وقياس 
الشدة على أساس أقصى أنجاز لكل حارس مرمى وأستخدم فترات 

 على وفقالراحة بين تمرين وأخر وبين كل مجموعة وأخرى وذلك 
 يبية. الهدف المطلوب في كل وحدة تدر 

 عند وضع التدريبات ما يلي: انومن االسس التي راعها الباحث
 القصوى%( من القدرة 75-100التدريب بشدة ) انأستخدم الباحث1-

 للحراس المرمى.
تم تحديد شدة التمرينات في الوحدة التدريبية عن طريق الزمن 2-
 :(9، 2021: 6) المعادلة التالية على وفقو 

 100× أقصى أنجاز 
 ة المطلوبةالشد

على استخدام أسلوب التدرج والتموج في االحمال  انأعتمد الباحث3-
 التدريبية للحصول على التكيف والتطور الالزم للمتغيرات المبحوثة.

 (.1:3مبدأ التموج الشهر الذي أعتمده )4-
 ( دقيقة.44-52معدل زمن القسم الرئيس في الوحدة التدريبية )5-

بأجراء االختبارات  انقام الباحث ة:االختبارات البعدي 3-8-2
 27/3/2021البعدية على عينة البحث في يوم السبت المصادف 

في المكان والزمان، وتسلسل االختبارات للمهارات االساسية، وبنفس 
 في االختبارات القبلية. انالظروف التي قام بها الباحث

الحقيبة  انأستعمل الباحث الوسائل االحصائية: 9-2
 :(121-101، 1993: 17) ( لمعالجة النتائجSPSSية )االحصائ

قانون ، معامل االلتواء، االنحراف المعياري، الوسيط، الوسط الحسابي)
 .( t–test، معامل االرتباط البسيط )بيرسون(، نسبة التطور
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 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:3- 
 انلتحقيق صحة الفروض والوصول إلى أهداف البحث، قام الباحث

بعرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمتغيرات المبحوثة قيد 
الدراسة لدى أفراد عينة البحث ووضعها في جداول وأشكال بيانية 
وتحليلها ومناقشتها ومعالجتها إحصائيا وفقا للمصادر والمراجع 

أن هدف " 1974) العلمية، ويذكر بهذا الصدد )رودي شتسملر،
ال الخطأ في المراحل التالية من البحث االجراءات تقلل من احتم

، وهذا ما أكده (35، 1974: 3)" وتعزز األدلة العلمية وتمنحها قوة
( "أن تحليل المعلومات يعني استخراج 1995 )صالح حمد العساف،

األدلة والمؤشرات العلمية الكمية والكيفية التي تبرهن على إجابة 
 ،(11، 5:1995)" ضهاألسئلة وتؤكد على قبول أو عدم قبول فرو 

 على النحو اآلتي:
عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية  1-3

للمهارات االساسية قيد الدراسة لدى أفراد عينة 
 البحث:

بين  بعد االنتهاء من االختبارات البعدية ولمعرفة الفروق المعنوية
الدراسة، قام االختبارين القبلي والبعدي لنتائج االختبارات للمهارات قيد 

بجمع البيانات وأستخدم الوسائل االحصائية المناسبة،  انالباحث
والمتمثلة باختبار للعينات المتناظرة للتعرف على مدى تأثير التمرينات 
 ،المقترحة في تطوير بعض المهارات االساسية لحراس مرمى كرة القدم

  (.2( والموضح في الشكل البياني )2وكما مبين في جدول )
( المحتسبة ونسبة الخطأ والداللة tيبين المعالم االحصائية وقيمة ) (2ول )جد

 المعنوية ونسبة التطور للمهارات االساسية لدى أفراد عينة البحث
وحدة  المتغير

 القياس
 البعدي القبلي

( tقيمة ) ع ف س ف
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

نسبة  الداللة
 ع+ س ع+ س التطور

مسك 
الكرة 

دحرجة المت
 االرضية

 %18.18 دال 0.02 4.24 1.41 3.00 0.57 16.50 1.29 13.50 درجة

مسك 
الكرة 

متوسطة 
 االرتفاع

 13.75% دال 0.03 3.66 1.50 2.75 0.81 20.00 0.95 17.25 درجة

مسك 
الكرات 
عالية 
 االرتفاع

 17.89% دال 0.01 4.97 1.70 4.25 4.32 23.75 0.57 19.50 درجة

 

 
وضح االوساط الحسابية لنتائج االختبارات القبلية والبعدية ي (13شكل )

 للمهارات االساسية
( بأن قيم االوساط 13( والشكل البياني )4يتضح من الجدول )

الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج االختبارين القبلية والبعدية 
ج للمهارات االساسية قيد الدراسة لدى أفراد عينة البحث، كانت نتائ

 مسك الكرة المتدحرجة االرضية على النحو االتي: اختبار
إذ بلغت قيمة الوسط الحسابي لنتائج االختبار القبلي إلفراد عينة 

( أما قيمة 1.29المعياري ) انحرافها( فيما بلغ مقدار 13.50البحث )
 وبانحراف( 16.50الوسط الحسابي لالختبار البعدي فقد بلغ )

الحسابية بين  باألوساطيما بلغ مقدار الفروق ( ف0.57معياري مقداره )
( أما مجموع تربيعات الفروق فكانت 3.00االختبار القبلي والبعدي )

( tتبين بأن قيمة ) إحصائيا( وبمعاملة تلك النتائج 1.41نتائجها)
( وهي أقل من مستوى 0.02( ونسبة خطأ كانت )4.24المحسوبة )
يدل على وجود فروق ذات (، مما 3( بدرجة حرية )0.05الداللة )
بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح نتائج االختبار  إحصائيةداللة 

النتائج إلى  وأشارهالبعدي للمتغير المبحوث لدى أفراد عينة البحث، 
(. فيما 18.18%وجود نسبة تطور لنتائج هذا المتغير والبالغة )
ية لالختبارين القبلي كانت قيمة االوساط الحسابية واالنحرافات المعيار 

 مسك الكرة متوسطة االرتفاع النحو االتي: اختباروالبعدي لنتائج 
إذ بلغت قيمة الوسط الحسابي لنتائج االختبار القبلي لدى أفراد عينة 

(، 0.95المعياري هو ) انحرافهامقدار ( فيما بلغ 17.25البحث هو )
( 20.00أما قيمة الوسط الحسابي لالختبار البعدي فقد بلغ )

(، فيما بلغ مقدار الفروق باألوساط 0.81معياري مقداره ) وبانحراف
( أما مجموع تربيعات 2.75الحسابية بين االختبار القبلي والبعدي )

(، وبمعاملة تلك النتائج إحصائيا" تبين 1.50الفروق فكانت نتائجها )
( وهي 0.03(، ونسبة خطأ كانت )3.66المحسوبة ) (tبأن قيمة )

(، مما يدل على 3( بدرجة حرية )0.05ن مستوى الداللة )أقل م
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بين االختبارين القبلي والبعدي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 
ولصالح نتائج االختبار البعدي للمتغير المبحوث لدى أفراد عينة 

النتائج إلى وجود نسبة تطور لنتائج هذا المتغير والبالغة  وأشارهالبحث 
(13.75 .)% 

ت قيمة االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين فيما كان
مسك الكرات عالية االرتفاع على النحو  اختبارالقبلي والبعدي لنتائج 

 االتي:
إذ بلغت قيمة الوسط الحسابي لنتائج االختبار القبلي لدى أفراد عينة 

( 0.57المعياري هو ) انحرافها(، فيما بلغ مقدار 19.50البحث هو )
( 23.75ما قيمة الوسط الحسابي لالختبار البعدي فقد بلغ )أ

(، فيما بلغ مقدار الفروق باألوساط 4.32معياري مقداره ) وبانحراف
(، أما مجموع تربيعات 4.25الحسابية بين االختبار القبلي والبعدي )

(، وبمعاملة تلك النتائج إحصائيا" تبين 1.70الفروق فكانت نتائجها )
(، وهي 0.01(، ونسبة خطأ كانت )4.97المحسوبة )( tبأن قيمة )

(، مما يدل على 3( بدرجة حرية )0.05أقل من مستوى الداللة )
بين االختبارين القبلي والبعدي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

ولصالح نتائج االختبار البعدي للمتغير المبحوث لدى افراد عينة 
ور لنتائج هذا المتغير النتائج إلى وجود نسبة تط وأشارهالبحث، 
 (.17.89%والبالغة )
مناقشة نتائج االختبارات للمهارات االساسية  2-3

 لدى أفراد عينة البحث:
بعد عرض نتائج الفروق بين االختبار القبلي والبعدي للمهارات 
االساسية لحراس المرمى لدى أفراد عينة البحث والمبين في جدول 

يدل على أن هناك فروقا" معنوية  ( والذي13( وبالشكل البياني )4)
البعدي للمهارات  االختبارالقبلي والبعدي ولصالح  االختباربين نتائج 

 باستخدامسبب ذلك إلى تطبيق التمرينات  اناالساسية، ويعزو الباحث
الوسائل واألدوات المساعدة قد أسهمت بشكل كبير في تطوير 

 واتخاذن حيث التميز المهارات قيد الدراسة لدى أفراد عينة البحث م
القرار الصحيح  للتصدي للكرة، أو في لعب الكرة سواء لالعب الزميل 
أو أثناء التحرك بالكرة وبدون كرة عن طريق تمرينات مركبة متقدمة 
خاصة بهذه االدراكات، إذ تعمل هذه التمرينات على تنمية سرعة 

ي تساعد حارس االستجابة الحركية للمهارات االساسية قيد الدراسة، والت
المرمى على تحقيق المزيد من الفهم لطبيعة أدائها، مما يجعله ينجح 
في أداء المهارات في المواقف اللعب المختلفة، كما أن الوسائل 
المساعدة تحفز حارس المرمى على أداء التمرينات برغبة وحماس 

فضال" عند وضعها مع الوحدات التدريبي تعمل على تنمية البرامج 
 انالمهاري في المباراة، ويتفق الباحث األداءية وهذا ينعكس على الحرك

( الذي يؤكد 2014 في ذلك مع )غازي محمود صالح ورياض مزهر،
ظيم التدريب تلعب دورا" أساسيا" في تطوير مهارات نأن عملية ت على "

الالعبين االساسية بما ينسجم مع قابليات الالعبين وتلعب ظروف 
مكانياتالتدريب  إلى أعداد الالعب أعدادا" جيدا" كما تلعب الدور  هوا 

 االيجابي والكبير في عملية فهم وتطوير مهارات الالعبين الحركية
، ويضيف الباحث أن الطريقة التي أعتمدها في (134، 2014: 8")

األدوات واألجهزة المساعدة  استخدامبناء التمرينات المعدة على وفق 
المعنوية، فضال" عن التركيز على  أسهمت في تحقيق تلك النتائج

إعطاء التكرارات المناسبة والمبرمجة بشكل دقيق يتناسب مع قدرات 
أفراد عينة البحث، والتوجيه المستمر من قبل فريق العمل المساعد في 
تحفيزهم على تنفيذ لتلك التمرينات مع العمل على تصحيح األخطاء 

" في الوحدات لتنفيذها عن طريق اإلعادة بالتكرارات الموضوعة أصال
من قبل أفراد عينة البحث هي االخرى أسهمت بالتأثيرات االيجابية 
على تطوير مستواهم، من خالل تشكيل حمل التدريب وتغيير نسبتها 

 ( على أن "2002 وأنواعها، وهذا ما أكده )يوسف الزم كماش،
مهارات درجات الحمل التدريبي تلعب دورا" أساسيا" وهاما" في تطوير ال

االساسية الخاصة لدى العبي كرة القدم نتيجة لتأثيراته المختلفة على 
، (34، 2002: 18)" أجهزة الجسم الحيوية خالل التدريب أو المنافسة

الوسائل واالدوات المساعدة واالستفادة منها بما  استخدامومن الضرورة 
م وتحسين يسهم في االرتقاء بمستوى األداء المهاري ويزيد فاعلية تعلي

( "أن أهمية 1989 المهارات، وهذا ما أشار اليه )محمد عادل،
الوسائل االجهزة واالدوات المساعدة ال تكمن في الوسائل واالدوات 
بحد ذاتها ولكن فيما تحققه هذه الوسائل واالجهزة واالدوات من أهداف 
سلوكية محددة بشرط أن تكون جزا" من خطة منهجية متسلسلة لتحقيق 

، وهذا اكده (331، 1982: 13)" ف الوحدة التعليمية التدريبيةأهدا
( ان الوسائل التدريبية تزيد من االحساس 1984 ،)كامل طه لويس

، 1984: 9)بالحركة وان المعرفة الحسية ذات اهمية لتطوير المهارة "
بان الوسائل  " كما ذكرت دولت عبد الرحمن نقال عن )اوزلين((، 91

تدريبي فعال وسريع  تأثيرنات الخاصة تؤدي لتحقيق التدريبية والتمري
من اللعبة او الفعالية  مأخوذةيجب ان تكون على شكل تمرينات 

الرياضية الذي يختص بها الرياضي التي تعمل فيها مجموعة من 
العضالت بشكل مقارب الى السرعة واالداء الحركي باتجاه الحركة 

و الفعالية الرياضية التي تؤديها العضالت في حركات اللعبة ا
 .الممارسة
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 الخاتمة:4-
من خالل استخدامه  انعلى ضوء النتائج التي أستحصل عليها الباحث

 الى عدد من االستنتاجات: انللوسائل االحصائية توصل الباحث
أن أعداد التمرينات المستخدمة بالدراسة على وفق التنوع وبما 1-

تطوير المتغيرات ر في يتناسب مع أفراد عينة البحث له تأثي
 المبحوثة. 

هرته ظوجود تحسن في االداء المهاري لدى عينة البحث وهذا ما ا2-
 نتائج االختبارات المهارية البعدية.

هناك فروق ذات داللة معنوية لنتائج االختبارات القبلية والبعدية 3-
لدى أفراد عينة البحث ولصالح نتائج  للمهارات االساسية
 باستعمالالتمرينات الخاصة  استخدام، بسبب االختبارات البعدية
المساعدة التي أسهمت في تطوير مستوى االداء  الوسائل واالدوات

 للمهارات االساسية لدى أفراد عينة البحث. المهاري
 فيما اوصى الباحثان بالتالي:

على مدربي حراس المرمى استخدام المناهج التدريبية المبنية على 1-
ند إعداد التمرينات الخاصة من حيث تسلسل أسس علمية منتظمة ع

التمرينات المستخدمة ومقدار الحمل المعطى ومدة فترات الراحة خالل 
 الوحدة التدريبية وترك العمل العشوائي.

الوسائل  باستعمال التمرينات الخاصة استخدامالتأكيد على 2-
لرفع مستوى المهارات األساسية لحراس المرمى لما لها  المساعدة

وفعال على مستوى األداء من خالل وجود  إيجابين تأثير م
متخصص في تدريب حراس المرمى لخصوصية هذا المركز 

 الحساس وذو كفاءة علمية وعملية ومن ممارسي حراسة المرمى
جعل هذه الدراسة نقطة الشروع في عمل جديد لباحثين آخرين وفي 3-

ل ضوء مستويات عمرية مختلفة للوصول إلى تحقيق أفض
 المستويات الرياضية في حراس المرمى لخدمة وطننا العزيز.

 المصادر:
ة الجزاء قحسين جبار جاسم؛ تأثير تمارين خاصة وفق تقسيم منط [1]

لتطوير بعض القدرات والمهارات االساسية لحراس المرمى بكرة القدم: 
 تير، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة ديالى،س)رسالة ماج

 .74ص (،2012
: البحث العلمي مفهومه وأدارته وأساليبهذوقان عبيدات وآخرون؛  [2]

 .117(، ص1988)عمان، دار الفكر العربي للتوزيع والنشر، 

عبد علي  )ترجمة( :طرق اإلحصاء في التربية الرياضيةرودي شتملر؛  [3]
(، 1974نصيف ومحمود السامرائي، )بغداد، دار الحرية للطباعة، 

 .35ص
: )عمان، دار مناهج في التربية وعلم النفس؛ سامي محمد ملحم [4]

 .226(، ص2000المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع، 
: المدخل الى البحث في العلوم السلوكيةصالح حمد العساف؛  [5]

 .11(، ص1995)الرياض، مكتبة العبيكان، 
، 1: طفن وتقنين البرامج التدريبيةصباح قاسم، فاهم عبد الواحد؛  [6]

 .9(، ص2021سسة دار الصادق الثقافية، بابل، مؤ -)العراق
 :2ط ،القياس والتقويم في علم النفس رؤية جديدةعبد القادر كراجه؛  [7]

 .124(، ص2004)القاهرة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 
، 1: طخماسي كرة القدم للصالتغازي محمود صالح ورياض مزهر؛  [8]

 .134(، ص2014راس للطباعة والتصميم، ب)بغداد، مكتبة الن
: )بغداد علم النفس الرياضي في التربية الرياضية كامل طة لويس؛ [9]

 91(، ص1984،مطلعة جامعة بغداد 
البحث العلمي في التربية ؛ حمد حسسن عالوي وأسامة كامل راتبم [11]

)القاهرة، دار الفكر العربي للنشر  :الرياضية وعلم النفس الرياضي
  .219(، ص1999والتوزيع، 

 :والتقويم القياسالوي ومحمد نصر الدين رضوان؛ محمد حسن ع [11]
 .255، ص(2000، )القاهرة، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع

 ،القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضةمحمد صبحي حسانين؛  [12]
-218ص(،1999 )القاهرة، دار الفكر العربي للتوزيع والنشر، :1ج

219 . 
)طرابلس، المنشأة  :2ط ،الرياضيأسس التدريب محمد عادل رشدي؛  [13]

 .331(، ص1982العامة للنشر، 
البحث التربوي أصوله محمد لبيب الويحيى ومحمد بشير موسى؛  [14]

 .102(، ص1984: )القاهرة، عالم الكتب للطباعة والنشر، ومناهجه
المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق مصطفى حسين باهي؛  [15]

: )القاهرة، مركز الكتاب عاييرالثبات، الصدق، الموضوعية، الم
 .5(، ص1999للنشر، 

: دليل الباحث في التربية الرياضيةنوري الشوك ورافع الكبيسي؛  [16]
 .59(، ص2004 )بغداد، ب. م،

التطبيقات االحصائية وديع ياسين محمد وحسن محمد عبد؛  [17]
ل، دار الموص): واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية

 .121-101، ص (1993والنشر، الكتاب للطباعة 
: القدم كرة في لالعبين البدنية اللياقة كماش؛ الزم يوسف [18]

 .34، ص(2002 والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار عمان،)
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واالستروجين للمشتركات في  (FSH, LHفي تكيس المبايض وهرمونات ) HIITتأثير تمرينات الـ 
 سنة 30-25الصاالت بأعمار 

 2، رسل سالم جابر1حمد تقي أ.د بهاء م  

 1 جامعة واسط/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 2 جامعة واسط/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
(bahaahusain@uowasit.edu.iq 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وهرمونات المبايض تكيس في( HIIT) الـ تمرينات تأثير عن الكشف في البحث أهمية تكمن المستخلص:
(LH FSH )،لتلك الدقيقة والمؤشرات العلمية الحقائق أو المعلومات تقديم بغية المشتركات لدى واالستروجين 
 من استخالصه تم ما وتدعم الرياضي التدريب مجال في للعاملين عونا تكون أن يمكن والتي أثيراتالت

 استخدام أن الباحثان ويعتقد. هرمونية تغيرات من يصاحبها وما والصحية البدنية اللياقة بتأثر تتعلق معلومات
 الباحثان دفع الذي األمر هذا لهرموني،وا والفسيولوجي البدني للتوازن كطريقة الرياضة لممارسة والنشط الفعال
 مستويات واستجابة المبايض تكيس في( HIIT) الـ تمارين تأثير لمعرفة وذلك الدراسة هذه في للتفكير

( 30-25) بأعمار النساء في الصحية الحالة على مؤشراً  باعتباره واالستورجين،( LH FSH) الهرمونات
،( LH FSH) وهرمونات المبايض تكيس في وتأثيرها( HIIT) الـ تمرينات أعداد البحث وهدف. سنة

 الـ تمرينات تأثير على والتعرف سنة( 30-25) بأعمار الرياضية الصاالت في للمشتركات واالستروجين
(HIIT )وهرمونات المبايض تكيس في (LH FSH )،الرياضية الصاالت في للمشتركات واالستروجين 

 .  سنة( 30-25) بأعمار
 تم، البحث مشكلة طبيعة لمالئمته( المتكافئتين المجموعتين وبتصميم) التجريبي المنهج احثانالب استخدم
 بأعمار الرياضية الصاالت في المشتركات من البحث مجتمع وتمثل العمدية بالطريقة البحث مجتمع تحديد

 االستطالعية جربةللت مشتركات( 2) استبعاد وتم مشتركة( 16) بعدد البحث عينة اختيار تم إذ ،(25-30)
 مجموعة، لكل مشتركات( 5) التوزيع وكان( والضابطة التجريبية) مجموعتين على البحث أفراد عينة وبقسمة

 التدريب طريقة بأسلوب تدريبية وحدات( 3) بواقع أسابيع( 8) لمدة استمر الذي التدريبي المنهج تطبيق تم إذ
 النتائج على الحصول وبعد، المساعدة األدوات باستخدام( HIIT) الـ ولتمرينات للمشتركات لمالءمته المستمر

 .إحصائياً  معالجتها تم
 وهرمونات المبايض تكيس نسبة تقليل في الباحثان من المعدة HIITالـ تمرينات أثرت الباحثان واستنتج

(FSH,LH )الرياضية الصاالت في للمشتركات لدى واالستروجين  . 
 هذه على تعتمد تدريبية مناهج وضع على والعمل HIITالـ بتدريبات ماالهتما ضرورة الباحثان ويوصي
 .الهرمونات وبعض في أهمية من لها لما الرياضية الصاالت في التمرينات
 األنثوية الهرمونات – الرياضي التدريب :المفتاحية الكلمات

mailto:bahaahusain@uowasit.edu.iq
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 :المقدمة-1
لتقدم الذي حظيت به التربية البدنية وعلوم الرياضة في إٌن ا

اآلونة األخيرة يرجع الى التطور الكبير في أساليب البحث 
العلمي في مختلف المجاالت التي لها تأثير في تحقيق المستوى 
األفضل من النتائج وعلى الخصوص فيما يتعلق في ميدان 

الذي بدأت تأخذه األعداد البدني ووظائف األعضاء ونظرًا للدور 
المرأة في معظم األلعاب الرياضية فقد بدأ الباحثون في المجال 
الرياضي في دراسة فسيولوجيا المرأة وذلك لوجود العديد من 
الخصائص التي تتميز بها المرأة ومنها اللياقة البدينة والحالة 
الصحية )الهرمونات وتكيس المبايض( التي تعد عالمة مهمة 

لها دالئل إيجابية كما أن لها دالئل سلبية مثل  إذفي حياتها 
األألم المصاحبة لها وحالة التعب وغيرها. واختلفت اآلراء 
المتعددة في مدى تأثر المرأة الرياضية من خالل مشاركتها في 
األنشطة واالنجازات البدنية واالشتراك في الصاالت الرياضية 

دراسة تأثير هذه  التي تمر بها، وتعد HIITمن خالل تمرينات الـ
تمرينات على اللياقة البدنية والصحية وبالتالي على االنجاز 
الرياضي من جراء التغيرات الوظيفية المصاحبة لها واحدة من 
العناصر المهمة في مجال التدريب الرياضي وفسيولوجيا 
الرياضية، فضال عن المجال الطبي انطالقا من التغيرات التي 

( وتكيس المبايض والتي قد ,LH FSH) تحدث في هرمونات الـ
تؤثر على قدرة المرأة بدنيًا ووظيفيًا ونفسيًا، إذ كان االتجاه السائد 
وما زال عند البعض قائما على أبعاد المرأة عن ممارسة النشاط 

عدم إشراكها في التدريب والمنافسات  فضال عن ،الرياضي
سلبًا على عدم استنادًا إلى فكرة تأثير ممارسة النشاط الرياضي 

تطوير عناصر اللياقة البدنية وال تؤثر على عمل الهرمونات 
وتكيس المبايض، وتعد التأثيرات الوظيفية المصاحبة لهذه 
التمرينات واحدة من المؤثرات التي شغلت اهتمام الباحثين 
والمعنيين بهدف التعرف على تأثيراتها على الهرمونات واالنجاز 

 لدى المرأة الرياضية.
 (HIIT) تكمن أهمية البحث في الكشف عن تأثير تمرينات الـ

لدى ( واالستروجين ,LH FSH) في تكيس المبايض وهرمونات
بغية تقديم المعلومات أو الحقائق العلمية والمؤشرات المشتركات 

الدقيقة لتلك التأثيرات والتي يمكن أن تكون عونا للعاملين في 
استخالصه من معلومات  مجال التدريب الرياضي وتدعم ما تم

تتعلق بتأثر اللياقة البدنية والصحية وما يصاحبها من تغيرات 
 . هرمونية

 :مشكلة البحث
أن طبيعة المرأة الجسمانية من حيث المواصفات المورفولوجية 
والجسمية وطبيعة هرموناتها باإلضافة الى عوامل أخرى قد 

حظة يسبب ذلك لها مشاكل صحية وبدنية ومن خالل المال
وخبرة أحد الباحثان مدربة في مركز رشاقة للنساء لوحظ حالة 
متكررة عند النساء وهي عدم انتظام عمل الهرمونات وكذلك 
تكيس المبايض باإلضافة لوجود زيادة في الوزن وهو العامل 
الرئيس الذي يجلب النساء لصاالت الرشاقة من الحصول على 

ة وبرامج مختلفة ومن خالل وحدات تدريبية سابق ،وزن اقل
استخدمها الباحثان على المشتركات حيث تبين وجود نتائج 
ايجابية بهذا الجانب، ان هذه العوامل مرتبطة مع بعضها 
فسيولوجيا . ويعتقد الباحثان أن استخدام الفعال والنشط لممارسة 
الرياضة كطريقة للتوازن البدني والفسيولوجي والهرموني، هذا 

احثان للتفكير في هذه الدراسة وذلك لمعرفة األمر الذي دفع الب
في تكيس المبايض واستجابة مستويات  (HIIT) تأثير تمارين الـ
باعتباره مؤشرًا على ( واالستورجين ,LH FSHالهرمونات )

 ( سنة. 30-25في النساء بأعمار )الحالة الصحية 
 أهداف البحث:

 يهدف البحث للتعرف على:
وتأثيرها في تكيس المبايض  (HIIT) أعداد تمرينات الـ-1

( واالستروجين للمشتركات في ,LH FSHوهرمونات )
 ( سنة.30-25الصاالت الرياضية بأعمار )

وتأثيرها في تكيس  (HIIT) التعرف على تأثير تمرينات الـ-2
( واالستروجين للمشتركات ,LH FSHالمبايض وهرمونات )

 ( سنة.30-25في الصاالت الرياضية بأعمار )
 البحث:  فروض

هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية -1
والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في تكيس المبايض 

( واالستروجين للمشتركات في ,LH FSHوهرمونات )
 ( سنة.30-25الصاالت الرياضية بأعمار )

هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات البعدية -2
في تكيس المبايض جموعتين التجريبية والضابطة للم
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( واالستروجين للمشتركات في ,LH FSHوهرمونات )
 ( سنة.30-25الصاالت الرياضية بأعمار )

 مجاالت البحث: 
-25) المجال البشري: مشتركات الصاالت الرياضية بأعمار

 ( سنة.30
 .12/4/2021لغاية  1/2/2021المجال الزماني: للمدة من

، مختبر مستشفى الزهراء المكاني: مركز أفنان للرشاقةجال الم
 .الكوت-التخصصي

جراءاته الميدانية -2  :منهج البحث وا 
استخدم الباحثان المنهج التجريبي : منهج البحث 2-1

)وبتصميم المجموعتين المتكافئتين( لمالئمته طبيعة المشكلة 
المراد حلها، والمنهج التجريبي يعني )محاولة ضبط كل 

على الظاهرة ما عدا المتغير التجريبي  متغيرات التي تؤثرال
 .  (131:1)) وذلك لقياس أثره على تلك الظاهرة

تم تحديد مجتمع البحث : مجتمع البحث وعينته 2-2
المشتركات في  بالطريقة العمدية وتمثل مجتمع البحث من

تم اختيار عينة  إذ ( سنة،30-25الصاالت الرياضية بأعمار )
( مشتركات للتجربة 2( مشتركة وتم استبعاد )16عدد )البحث ب

االستطالعية وعن طريق القرعة وبأسلوب )الزوجي والفردي(، 
وبقسمة عينة أفراد البحث على مجموعتين )التجريبية والضابطة( 

( مشتركة لكل مجموعة .أجرت الباحثان 7وكان التوزيع )
عينة البحث التجانس في بعض القياسات االنثروبومترية ألفراد 

العمر( معامل االلتواء  ،الكتلة ،في كل من متغيرات )الطول
الذي أظهر تجانس العينة على وفقًا لما هو مبين في الجدول 

 ( أدناه .1)
 العمر( لدى عينة البحث   ،الكتلة ،( يبين اختبارات التجانس )الطول1جدول )

 المتغيرات
 وحدة
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الوسيط يالمعيار 

معامل 
 االلتواء

 0.852 158 7.038 160 سم الطول
 0.058 85 17.869 85.35 كغم الكتلة
 0.117 - 28 2.055 27.92 سنة العمر

( أن معامل االلتواء لجميع أفراد عينة 1ويظهر من الجدول )
البحث متجانسة بدليل أن قيمة معامل االلتواء لجميع المتغيرات 

 ( مما يدل على تجانسها .1±) قيد الدراسة تقع ضمن
 

 األجهزة و أدوات البحث: و وسائل جمع البيانات  2-3
المصادر العربية ) وسائل جمع البيانات: 2-3-1

 ،االختبار والقياس ،شبكة المعلومات )االنترنيت(، واألجنبية
استمارة لتفريغ ، المقابلة الشخصية، المالحظة والتجريب

 (.البيانات
: ألدوات المستخدمة في البحثاألجهزة وا 2-3-2

استعان الباحثان باألدوات التالية للحصول على المعلومات 
 KEITOجهاز قياس الطول والوزن نوع )) والبيانات المطلوبة:

K7 ( أسباني الصنع، بوحدة قياس الوزن )كغم وأجزاءه( والطول
جهاز قياس الضغط وعدد ضربات القلب نوع ، (1)سم( عدد )

(BRAUN–BP6100( صيني عدد ،)1) ، جهاز السير
( EC-T220.CATEYE( نوع )TREAD MILLالمتحرك )

نوع  (CENTRIFUGEجهاز الطرد المركزي)، (1ياباني عدد )
ساعة توقيت نوع ، (1( صيني الصنع عدد )80-2)
(DIAMONDعدد ) (1) ،( هرموناتأجهزة مختبريه لقياس) ،

بيب اختبار حافظة طبية لحفظ أنا، تيوبات لحفظ عينات الدم
حقن بالستيكية ، بوكس لنقل عينات مصل الدم، عينات الدم
 .(قطن طبي ومعقم والصق جروح، لسحب الدم

 :تحديد المتغيرات الهرمونية 2-4
االختبارات الهرمونية )اختبار تكيس  2-4-1

يتم قياس ومعرفة حجم تكيس المبايض من خالل  :المبايض(
فوق الصوتية للرحم  أشعة السونار فحص التصوير بالموجات

لتحديد ما إذا كانت مصابة بتكيسات   والمبيض والحوض،
  .المبايض ويتم ذلك عن طريق المهبل وهو غير مؤلم

 
 ( يوضح فحص تكيس المبايض1شكل )



 

  The International Sports Science Journal, Volume 3, Issue 11, November  2021                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 3, issue 11, November  2021 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 94 
 

 LHسحب الدم وقياس نسب هرموني ) 2-4-2
FSH,) واالستروجين: 

 طريقة تحليل الهرمونات: 
أي مختبر حكومي أو أهلي،  لعمل تحاليل هذه الهرمونات في

 يجب أتباع الخطوات التالية وبدقة: 
نقوم بسحب الدم من أوضح وريد متوفر  طريقة سحب الدم:

( مل، ويمكن ربط اليد بالتورنيكا لزيادة وضوح الوريد 3بمقدار )
حيث يجب أن تكون عملية السحب سريعة ومنظمة لتجنب 

( مما Serumصل )تكسر كريات الدم الحمراء وانتشارها في الم
 يؤدي إلى أخطاء في النتائج .

بعد سحب الدم نضع الدم في أنبوبة خاصة لفصل مصل الدم 
عن بقية مكوناته وهذه األنبوبة من األفضل أن تكون من النوع 

( حيث يعمل Gel Tube( وتسمى )Gelالمحتوي على الهالم )
هذا الهالم على سرعة تخثر الدم وكذلك تعمل كحاجز بين 

  .الدم وبقية المكونات بعد فصلها مصل

 ( يوضح طريقة سحب الدم2ل )كشال
 
 
 
 

 

( يوضح تخثر الدم والحاجز بين مصل الدم وبقية المكونات بعد 3شكل )ال
 فصلها

( في جهاز Gel Tubeنقوم بوضع األنبوبة ) عملية الفصل:
-3000( ونضع الجهاز بسرعة )Centrifugeالطرد المركزي )

( دقائق وذلك 10-5الدقيقة ولمدة تتراوح بين ) ( دورة في4000
 لضمان الفصل الجيد لمكونات الدم عن المصل.

 
 ( يوضح جهاز الطرد المركزي4شكل )ال

بعد عملية الفصل نأخذ المصل من األنبوبة ونستخدم أحدى 
( أو Tosohاألجهزة المتوفرة لقياس الهرمونات مثل أجهزة )

(Minividas( أو )Cobasكما في ) ( فنضع 5( و)4شكل ،)
تختلف  إذآلية الجهاز المتوفر  غلى وفقالمصل في الجهاز و 

األجهزة عن بعضها في طريقة العمل وكذلك تختلف في 
درجة تطوره  على وفقميكانيكية تفاعالتها ومبدأ عملها كل 

 المختلفة.
عند الخزن تحفظ جميع العينات بعد فصل السيروم  م:حفظ الد

لغرض تأخير التفاعالت الكيميائية وبالتالي  أو البالزما مبردة
 الحيلولة دون تغيير نسب المكونات

 
 
  
 
 

 
 (Minividas( يوضح جهاز للهرمونات )5شكل )ال
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( للهرموناتTosoh( يوضح جهاز )6شكل )ال

 التجارب االستطالعية: 2-5
تعد التجربة  التجربة االستطالعية األولى: 2-5-1

دريبًا عمليًا للباحث للوقوف بنفسه على السلبيات االستطالعية )ت
، (52:5وااليجابيات في أثناء إجراء االختبار ولتفادي السلبيات()

لذا راعى الباحثان إجراء االختبار كتجربة مبدئية على عينة 
ممثلة للمجتمع المراد اختباره. وتسجيل المالحظات المختلفة عن 
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عليمات ومدى فهم أفراد االختبارات فيما يتعلق بصالحية الت
وتدوين المالحظات من هذه التجربة تمهيدًا لتعديلها  العينة لها، "

(، فقد أجرى الباحثان 25:2") في حالة تطلب األمر إلى ذلك
الساعة الرابعة  8/2/2021التجربة االستطالعية يوم االثنين 

 عصرًا في مركز أفنان للرشاقة مع فريق العمل المساعد.
 بة االستطالعية إلى:وهدف التجر 

للتحقق من صالحية األدوات المستخدمة من حيث ايجابية، -1
 ومدى توفر األمان للعمل عليها .

 معرفة مدى المكان مالئم لهذه األعمار لغرض التدريب . -2
 كفاية فريق العمل المساعد . -3
معرفة الصعوبات التي تواجه الباحثان في مجريات عمله -4

 اسبة. ووضع الحلول المن
 معرفة الوقت المستغرق في أداء االختبارات .-5
أجرى الباحثان  التجربة االستطالعية الثانية: 2-5-2

التجربة االستطالعية الثانية على عينة البحث التجريبية المكونة 
الساعة الرابعة  9/2/2021( مشتركات في يوم الثالثاء 2من )

للرشاقة والغرض  عصرًا، وبمعدل وحدة تدريبية في مركز أفنان
 منها:
 صالحية األدوات في التمرينات .-1
 لعينة البحث . HIITمالءمة التمرينات -2
 التأكد من كفاية الوقت المستخدم للتمرينات.-3
 كفاية أوقات الراحة المستخدمة للعينة .-4
إن االختبار )هو وسيلة التقويم  االختبارات القبلية: 2-6

في المناهج والبرامج والخطط والقياس والتشخيص والتوجيه 
المختلفة لجميع المستويات والمراحل العمرية فهو يشير بوضوح 
إلى مدى التقدم والنــجاح في تحقيق األهداف 

(، أجرى الباحثان االختبارات القبلية في 267:4الموضوعية()
في تمام الساعة الرابعة  12/2/2021 يوم الجمعة الموافق

لتحليالت المرضية على مجموعتي عصرًا في مختبر الكندي ل
البحث التجريبية والضابطة بعد توضيح االختبارات لعينة البحث 

( LH, FSHوتضمن تحليل تكيس المبايض وتحليل هرمونات )
 واالستروجين .

 
 

 يبين تكافؤ العينة في متغيرات البحث (2جدول )
 معالجات إحصائية

 المتغيرات
 وحدة
 القياس

 Tة قيم التجريبية الضابطة
 الداللة Sig المحسوبة

 ع±  ˉس ع±  ˉس
 عشوائي Cm3 14.25 3,86 11.5 1.00 1.379 0.217 المبيض األيمن
 عشوائي Cm3 16.5 7.18 15.25 3.20 0.318 0.761 المبيض األيسر

 عشوائي  LH mlU/ml  16.32 2.49  17.21   3.38 0.557  0.587هرمون 
 عشوائي  FSH mlU/ml 9.32 2.26  9.65  2.30  0.269 0.792هرمون 

 عشوائي Pg/ml 78.33 16.33 90.17 22.49 1.131 0.280 االستروجين

 12( = 2-2+ن1(، درجة الحرية )ن0.05* عند مستوى داللة )
( للمتغيرات كافة أكبر (Sig( أن قيمة 2ويتضح من الجدول )

 ( أي أنه ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين0.05من قيمة )
المجموعتين، مما يدل على أن مجموعتي البحث في كل من 
المتغيرات الهرمونية متكافئة لهذا تعد نتائج تلك القياسات قبلية 

 للمجموعتين كلتيهما.
عد الباحثان : (HIITالتجربة الرئيسة )تمرينات الـ  2-7

التمرينات بناًء على بعض المتغيرات وأدبيات التدريب الرياضي 
البدنية، ووضع الشدد، والتكرارات، وفترات الراحة  عناصر اللياقة

المناسبة معتمدًا بذلك على القابلية البدنية العلمية في مجال 
االختصاص، واالطالع على أراء بعض الخبراء والمختصين في 

إذ إن المنهج المعد ، مجال علم التدريب واللياقة البدينة
تمرينات في والمستخدم للمجموعة البحث يختلف من ناحية ال

 المنهج الذي تستخدمه المدربة، والفرق في استخدام تمرينات الـ
(HIIT في أثناء الوحدات التدريبية وكان تطبيق التمرينات )

 :كاالتيالخاصة 
بعد  14/2/2021إجراء أول وحدة تدريبية يوم األحد الموافق -1

 8االختبارات القبلية وآخر وحدة تدريبية يوم الخميس  
/4/2021 . 
شملت التمرينات عند التدريب على األدوات مساعدة وبسيطة -2

 وفق التوجيه الحركي من المدربة والذي يتطلبه األداء الحركي .
استغرق فترة تطبيق التمرينات الخاصة شهرين وبمعدل ثالث -3

، والثالثاء، والخميس(، حدوحدات تدريبية أسبوعيًا هي أيام )األ
 دقيقة( في أثناء الشهرين هي 60-45زمن كل وحدة تدريبية )

 وحدة تدريبية(.  24)
 %( .90-75شدة التمرينات المستخدمة )-4
كما استخدمت الباحثان التدرج والتموج التصاعدي ولمدة -5

 شهرين .
استخدمت الباحثان طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة -6

، وتدرجت الباحثان (HIIT) لمالءمته للمشتركات ولتمرينات الـ
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بالشدة التدريبية، وذلك لمالءمتها الفعالية، مراعيًا بذلك عدد 
التكرارات، ومدة الراحة، ومدة دوام المثير بين تكرار وآخر، 
وكانت فترات الراحة مالئمة بين التكرارات الستعادة االستشفاء 
لدى أفراد مجموعة البحث، والمحافظة على عدم وصول الالعب 

 إلى الحمل الزائد.
( في المرة األولى التي تؤدي فيها HIITلقيام بتمرين الـ )كيفية ا 

( قم بعملية اإلحماء لمّدة خمس دقائق بسرعة HIIT)تمرين 
منخفضة نسبيًا، ثّم انتقل إلى سرعة معتدلة لمّدة خمس إلى 

ثانية، ثّم  30عشر دقائق، ثّم انتقل إلى سرعة عالية الكثافة لمّدة 
دقائق لتستعيد قوتك،  3-1خفف سرعتك لتصبح معتدلة لمّدة 

وكرر ذلك مرتين أو ثالث مرات لثالثين دقيقة خالل جلسة 
( زد عدد مرات HIIT)الممارسة، وعندما تصبح معتادًا على 

التبديل بين التمرين عالي الكثافة والتمرين معتدل الكثافة إلى 
خمس أو ست مرات في الجلسة الواحدة، ويمكنك أيضًا زيادة 

وتيرة عالية الكثافة لدقيقة أو دقيقتين إذا كنت  وقت البقاء على
( في HIIT)قادرًا، وعندما تصبح أكثر لياقة، وأجِر تمرين 

جلستين أو ثالثة فقط من جلسات التمرين األسبوعية، وال ينبغي 
 (.                                      43:12) أن تكون تلك الجلسات في أيام متتالية

بعد انتهاء مدة المنهج التدريبي  البعدية: االختبارات 2-8
اجري االختبار البعدي على عينة البحث في يوم الجمعة 

في تمام الساعة الرابعة عصرًا، مراعي  9/4/2021المصادف 
ملعب الباحثان في ذلك ظروف االختبار القبلي نفسها، وعلى 

إذ  المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية أللعاب القوى،
الباحثان على تهيئة الظروف نفسها لالختبار من ناحية  حرص

الزمان، والمكان، وفريق العمل المساعد نفسه )في االختبارين 
القبلي والبعدي(، واألدوات واألجهزة من أجل تثبيت المتغيرات 

 قدر اإلمكان .
بعد الحصول على البيانات  الوسائل اإلحصائية: 2-9

 وتم حساب كل من( SPSS) استخدم نظام الحقيبة اإلحصائية
الوسط لحسابي، االنحراف المعياري، الوسيط، معامل ) قيم:

( للعينات T( للعينات المترابطة  قانون )Tااللتواء، قانون )
 .(المستقلة

 
 

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-3
)القبلي والبعدي( الختبارات عرض نتائج االختبار 3-1

 :ية( وتحليلهاالهرمونات للمجموعة )التجريب
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(  (3جدول ) 

 المحسوبة والداللة الختبارات الهرمونات للمجموعة )التجريبية( القبلية والبعدية
 المعالجات
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ف هـ ف

 Tقيمة 
المحسو 
 بة

Sig الدالل
 ع±  ˉس ع±  ˉس ة

المبيض 
 األيمن

Cm3 11.5
0  

1.00  6.75  0.95
7 

 
4.75 

0.50  19.00     0.00
0 

معنو 
 ي

المبيض 
 األيسر

Cm3 15.2
5  

3.20  7.5   
1.29 

7.75  3.50   
4.429   

0.02
1  

معنو 
 ي

هرمون 
LH 

mlU/
ml 

17.2
1  

8.38  4.52  1.67
7 

12.6
8  

1.94
3  

17.26
7  

0.00
0 

معنو 
 ي

 هرمون
FSH 

mlU/
ml 

9.65 2.30  3.45  1.43
8  

6.20  2.97
3  

5.516  0.00
1  

معنو 
 ي

االستروج
 ين

Pg/ml 90.1
7  

22.4
9  

71.0
7  

6.81  19.1  15.7
0  

3.217  0.01
8  

معنو 
 ي

، 6= 1-7= (1-، درجة الحرية )ن(0.05) ≤( Sigمعنوية عندما تكون )
 (  0.05مستوى الداللة )

الختبارات  لقبلي والبعدي()ائج االختبارعرض نتا 3-2
 :الهرمونات للمجموعة الضابطة وتحليلها

( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( 4جدول )
المحسوبة والداللة الختبارات الهرمونات للمجموعة )الضابطة( القبلية 

 والبعدية
 المعالجات
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 البعدياالختبار  االختبار القبلي
 ف هـ ف

 Tقيمة 
المحسو 
 بة

Sig 
الدالل
 ع±  ˉس ع±  ˉس ة

المبيض 
 األيمن

Cm3 14.2
5  

 
3.86 

11.5   
2.38 

2.75  1.50   
3.667    

0.03
5  

معنو 
 ي

المبيض 
 األيسر

Cm3 16.5  7,18   
13.5 

 
6.45 

3  0.81
6  

7.348     0.00
5 

معنو 
 ي

هرمون 
LH 

mlU/
ml 

16.3
2  

2.49  8.97  1.17  7.35  2.58  7.522  0.00
0 

معنو 
 ي

هرمون 
FSH 

mlU/
ml 

9.32  2.26  6.41  1.64  2.91  2.02  3.815  0.00
9 

معنو 
 ي

االستروج
 ين

Pg/ml 78.2
8  

16.3
3  

66.8
7  

15.5
3  

11.4
1  

7.30  4.134  0.00
6  

معنو 
 ي

، 6= 1-7= (1-(، درجة الحرية )ن0.05) ≤( Sigمعنوية عندما تكون )
 (  0.05لداللة )مستوى ا

للمتغيرات  )البعدية( عرض نتائج االختبارات 3-3
)التجريبية والضابطة(  الهرمونية للمجموعتين

 :وتحليلها
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(  (5جدول )

المحسوبة والداللة لالختبارات )البعدية( للهرمونات للمجموعتين 
 في متغيرات البحث )التجريبية والضابطة(

معالجات 
 إحصائية

 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 Tقيمة  التجريبية الضابطة
 الداللة Sig المحسوبة

 ع±  ˉس ع±  ˉس

 معنوي  Cm3 11.5  2.38  6.75  0.957 3.703  0.010 المبيض األيمن
 معنوي Cm3 13.5 6.45  7.5  1.29 2.609 0.039 المبيض األيسر

 معنوي  LH mlU/ml 8.97 1.17  4.52  1.67  5.732  0.000هرمون 
 معنوي  FSH mlU/ml 6.41  1.64  3.45  1.43  3.578  0.004هرمون 

 معنوي  Pg/ml 66.87  15.53  71.07  6.81  3.198  0.01 االستروجين
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-14( =2-2+ن1(، درجة الحرية )ن0.05) <( Sig*معنوية عندما تكون )
  .( 0.05، مستوى الداللة )12=2

 :مناقشة النتائج 3-4
( يتبين وجود فروق ذات داللة معنوية بين 4) "من الجدول

االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المتغيرات 
الهرمونية ويعزو الباحثان سبب ذلك الى المنهاج التدريبي المتبع 
من قبل المجموعة الضابطة الذي أعتمد على التمارين البدنية 

تقليدية كونه المدربة دربتهم عليها مسبقًا في فترة سابقة لذلك ال
كانت االختبارات بالشيء غير الجديد مما أعطى تطور والتي 
تؤدى بنمط واحد وبأداء ثابت وكذلك إلهمال المنهاج المتبع من 
قبل المجموعة التوزيع الصحيح للحمل إذ لم يعتمد على األسس 

خدام التمرين المشابهة والخالية است فضال عنالعلمية الصحيحة،  
من اإلثارة لدى المشتركات في المجموعة الضابطة، كذلك يتبين 

( وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين 3) من الجدول
القبلي والبعدي ولمصلحة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 

بات في جميع المتغيرات الهرمونية وهذا يرجع الى نوعية التدري
ويعزو الباحثان التطور التي طبقت على أفراد هذه المجموعة 

( إذ HIIT) الحاصل في المجموعة التجريبية الى تطبيق تمرينات
تم تطبيقها بشكل علمي مدروس وفقا ألغلب الدراسات العلمية 
التي أشارت الى ان هذه التمرينات تعمل على تطوير اللياقة 

ة القلبية وهذا ما يتفق مع البدنية المعبرة عن قياس اللياق
(James Driver 2012 الذي يؤكد على ان استخدام التدريب )

 في الوحدات التدريبية لها (HIIT) الفتري عالي الكثافة
تزيد من كفاءة ( HIIT) فضال على ان تمرينات ،(20:11)

ويعزو الباحثان سبب  (.12:10) القلب و تقوي عضلة القلب
في تطوير اللياقة البدنية  HIITالـذلك الى فاعلية تدريبات 
لها تأثير ايجابي على بناء  HIITوالصحية، إذ إنَّ التمرينات الـ

الجسم واكتساب القوام الجيد والتأثير المباشر على أجهزة الجسم 
كانت القيم (، 23:3) الحيوية ورفع مستوى الكفاءة البدنية

تهن هرمون اإلباضة للنساء الالتي شمل لمستويات المسجلة
 ضمن الدراسة في بداية طور نمو الجريبات من الدورة المبيضية

الطبيعية لمستويات الهرمون في االناث  مديات القيم المرجعية
هذا الطور وهذا يعد مؤشرا على سالمة اختيار البالغات في 

وعلى الرغم من االرتفاع المالحظ في . العينة و مالئمتها للدراسة
االناث البالغات رمون اإلباضة لدى هذه الدراسة على مستوى ه

عند ممارسات الرياضة اال ان سنة  30-25الطبيعيات بأعمار 
الفروق في مستوى هرمون اإلباضة تكن معنوية احصائيا لدى 

، اجريت العديد من الدراسات السابقة حول تأثير المجموعتين
ممارسة الرياضة على مستوى الهرمون اللوتيني تختلف عن 

بخصائص النشاط البدني )الهوائية أو الالهوائية، حالية الدراسة ال
أو تنافسية أو غير التنافسية، ومدة الدورات التدريبية( لذلك من 

بينت احدى  إذالمتوقع ان تختلف نتائجها عن الدراسة الحالية. 
الدراسات انه يمكن لممارسة الرياضة أن تضعف إفراز الهرمون 

ت النشاط حيث لوحظ ضعف ( في النساء قليالLHاللوتيني )
بعد التمارين الرياضية في حالة  LHالدفعات النبضية لهرمون 

وان احد جوانب االختالف  (311:15) توازن الطاقة السلبية
االخرى بين الدراسة الحالية والدراسة المذكورة اسلوب القياس 

أو سعة  LHتردد نبض هرمون للهرمون فبعضه استخدم قياس 
وى الهرمون في المصل المتبع في الدراسة وليس مست .LHنبض 

من خاليا بيتا في الفص  LHحيث يفرز هرمون الحالية. 
االمامي للغدة النخامية على شكل نبضات استجابة إلفراز 

ن العمر النصف  GnRHهرمون االطالق  من تحت المهاد، وا 
دقيقة، وهو اقصر من عمر  20البيولوجي لهرمون اإلباضة هو 

( 4-3جي للهرمون المحفز للجريبات الذي يبلغ )النصف البيولو 
ساعات. وقد يكون االختالف في عمر النصف احد اسباب عدم 
مالحظة اختالف مستوى الهرمون اللوتيني بين ممارسات وغير 
ممارسات الرياضة في هذه الدراسة، وهناك جانب اخر مهم 

(، فهو المسؤول عن عملية االباضة LH) متعلق بوظيفة هرمون
د نضج حويصالت كراف ونضج البويضات ويساعد على بع

بعد االباضة Corpus Luteumتكوين وفعالية الجسم االصفر 
له دور مهم في عملية نضوج  LHولكون هرمون  ،(323:6)

 36البويضة واحداث عملية التبويض، يبقى مستواه مرتفعا لمدة 
يرى الباحثان أن قياس (، 343:7) ساعة تقريبا بعد التبويض

قد يساعد في إظهار التأثير االيجابي  LH/FSHنسبة الهرمونين 
المعتدلة الذي تمارسها طالبات كلية التربية البدنية للرياضة 

وعلوم الرياضة والذي ينعكس في انخفاض النسبة بين الهرمونين 
-يخضعان للتنظيم الدقيق عبر محور تحت المهادلكونهما 
ضع تنظيم افرار هذين يخ(. اذ HPO axisالمبايض )-النخامية

الهرمونين للتغذية االسترجاعية الموجبة والسالبة لهرمونات 
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المبيض، االستروجين والبروجسترون، باالعتماد على تركيزها في 
انه ليس من السهل تسجيل التغيرات في مستويات  إذالبالزما، 

الهرمونات في ظل ظروف التنظيم الفسيولوجي الدقيق داخل 
ن هذا المقياس يأخذ بنظر االعتبار العالقة الجسم خصوصا وأ

ئج قياس وفي كل االحوال بينت نتاالتنظيمية بين عدة هرمونات 
( في بداية الطور الحويصلي فروقات LH/FSH)نسبة الهرمونين

معنوية، إذ انخفضت النسبة نتيجة ممارسة الرياضة او التداخل 
تحسن بين ممارسة الرياضة والعمر ومؤشر كتلة الجسم. اي 

ذي الدور الحيوي في تنظيم نمو الحويصالت FSHانتاج هرمون
الطور الذي يؤدي دورا محوريا في  LHبالمقارنة مع هرمون 

تمثل تداعيات ممارسة الرياضة على ، التالي من الدورة المبيضية
وظيفة المبيض جانًبا مثيًرا للجدل وال يتم تقييمها بشكل متكرر 

تغيرات المتعلقة بهذا الجانب كثيرة في الممارسة السريرية، والم
منها ما تتصل بخصائص النشاط البدني نفسه )الهوائية أو 
الالهوائية، التنافسية أو غير التنافسية، ومدة الدورات التدريبية، 
وتواتر الدورات األسبوعية(، أو منها ما يتعلق بخصائص المرأة 

الفعل )العمر، انتظام الدورة الشهرية، وزن الجسم، وردود 
المحتملة لفرط األندروجينية لدى النساء المصابات بمتالزمة 

قامت  (.108:12المبيض المتعدد الكيسات، وأبحاث الحمل()
دراسات سابقة بتقييم هرمونات في محور التنظيم الهرموني 

، وشملت هرمونات مغذيات الغدد HPO axisالتناسلي 
لة الجرابية المبكرة استراديول، في المرح التناسلية، البروالكتين،

في نساء طبيعيات او يعانين قلة الطمث او انقطاعه يمارسن 
التمرينات الرياضية مع نساء سليمات للمقارنة. وبينت ان 

الهرمون المحفز التمارين الرياضية ادت الى انخفاض مستوى 
دون المستوى خالل المرحلة الجرابية  FSHللحويصالت 

 ية في النساء غير الرياضياتاالساسي بعد التمارين الهوائ
، يرى الباحثان أن تأثير (301:13()551:8()203:16)

ممارسة الرياضة المنتظمة على النساء قد يكون إيجابًيا على 
مستوى هرمون االستروجين إلى مستوى معين )مثل المستوى 
الذي مارسته النساء في هذه الدراسة( وقد يكون له تأثير ضار 

ذات الشدة العالية التي بينته الدراسات  عند ممارسة الرياضة
على الرياضات النسوية التنافسية عالية الشدة، ويتفق هذا مع 
االفتراض الذي وضعه بعض العلماء عن ممارسة الرياضات 

بينت الدراسة الحالية ارتفاع عالي المعنوية  ،(204:9التنافسية)
في معدل مستوى االستروجين للمشتركات غير ممارسات 

المديات الطبيعية للهرمون في كانت ضمن ياضة وهذه الزيادة الر 
. فضال عن ذلك فقد بينت الطور الجريبي من الدورة المبيضية 

لدى  BMIالنتائج تأثر مستوى الهرمون بمؤشر كتلة الجسم 
 فضال عنسنة،  30-25اإلناث البالغات الطبيعيات بأعمار 

تلة الجسم على هذه اآلثار المستقلة لعامل الرياضة ومؤشر ك
مستوى هرمون االستروجين لوحظ وجود تأثير عالي المعنوية. 

الهرمون كانت لمستوى ويالحظ ان معدالت القيم المسجلة 
 جميعها ضمن المديات الطبيعية.

 الخاتمة:-4
ِمّما تقدم عرضه من نتائج وتحليل ومناقشة لتلك النتائج توصل 

 الباحثان إلى االستنتاجات اآلتية:
المعدة من الباحثان في تقليل نسبة  HIITتمرينات الـ أثرت-1

 .ى للمشتركات في الصاالت الرياضيةتكيس المبايض لد
المعدة من الباحثان في تقليل نسبة  HIITأثرت تمرينات الـ-2

 .ى للمشتركات في الصاالت الرياضيةلد  LH-FSHهرموني
بة المعدة من الباحثان في تقليل نس HIITأثرت تمرينات الـ-3

 .ى للمشتركات في الصاالت الرياضيةهرمون االستروجين لد
في ضوء االستنتاجات التي توصل إليها الباحثان توصي بما 

 يأتي:
والعمل على وضع مناهج  HIITالـضرورة االهتمام بتدريبات -1

تدريبية تعتمد على هذه التمرينات في الصاالت الرياضية لما 
 مونات .لها من أهمية في تطوير وبعض الهر 

ضرورة أعداد مناهج تدريبية خاصة باستخدام تدريبات -2
لمراحل عمرية متقدمة بالسن لما لها تأثير في رفع  HIITالـ

 كفاءة األجهزة الوظيفية في الجسم.
ضرورة أجراء بحوث ودراسات مشابهة باستخدام تدريبات -3

لمراحل عمرية مختلفة ولكال الجنسين وباستخدام  HIITالـ
 خرى أنواع أ
 :المصادر
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 المالحق:
 رياضية للمشتركات بالصاالت ال HIIT)) الوحدات التدريبية لتمرينات الـيوضح ( 1ملحق )

 ( د60-45%(   زمـن التمرينات: )75شدة الوحــدة التدريبية: )
 التكرارات زمن األداء الشدة التمرين

الراحة بين 
 المجموعات التكرارات

الراحة بين 
 المجاميع

زمن 
 التمرين

تبدأ المشتركة بالوقوف على استقامة واحدة والنظر لإلمام وتبدأ  اقفز ألعلى واجلب 
 د 12 ثا 60 2 ثا 30 6 ثا 30 %75 الصدر ، وانزل بهدوء مع ثني الركبتين قليال  الركبتين إلى 

حافظ على استقامة الظهر والصدر ألعلى ، اهبط °90تبدأ المشتركة بثني الركبتين بدرجة 
 د 12 ثا 60 2 ثا 30 6 ثا 30 %75 بهدوء مع ثني الركبتين قليال .

والذراعين مع متالصقة مع الجسم وبعد  تبدأ المشتركة بالوقوف على استقامة واحدة
 أعطاء األمر بالتمرين تبدأ بالقفز مع فتح الذراعين لألعلى وممدودة والرجلين مفتوحة .

 سوف تقفز إلى تشكيل نجم
 د 12 ثا 60 2 ثا 30 6 ثا 30 75%

تبدأ  المشتركة في وضع الوقوف وتنزل وتدفع رجليك للخلف خلفك ثم تعود للداخل 
خلف وتبدأ بثني القدمين والجلوس والذراعين على األرض ثم مد الجسم للخلف وللرجوع لل

 واالستناد على الذراعين وأصابع القدمين .
 د 12 ثا 60 2 ثا 30 6 ثا 30 75%

 

 

https://www.egyfitness.com/hiit/
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لرياضية تأثير تمرينات متواترة عالية الكثافة في تطوير بعض اللياقة البدنية للمشتركات في الصاالت ا
 سنة 30-25بأعمار 

 2رسل سالم جابر ، 1أ.د بهاء محمد تقي

 1 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة واسط
 2 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة واسط

( 1 bahaahusain@uowasit.edu.iq) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعض تطوير في افةالكث عالية متواترة تمرينات تأثير عن الكشف في البحث أهمية تكمن المستخلص:
 لتلك الدقيقة والمؤشرات العلمية الحقائق أو المعلومات تقديم بغية المشتركات لدى البدنية اللياقة عناصر
 من استخالصه تم ما وتدعم الرياضي التدريب مجال في للعاملين عونا تكون أن يمكن والتي التأثيرات
 الرياضة لممارسة والنشط الفعال استخدام أن الباحثان قدويعت والصحية، البدنية اللياقة بتأثر تتعلق معلومات
 متواترة تمارين تأثير لمعرفة وذلك الدراسة هذه في للتفكير الباحثان دفع الذي األمر هذا البدني، للتوازن كطريقة
 عماربأ النساء في البدينة الحالة على مؤشراً  باعتباره البدنية اللياقة عناصر بعض تطوير في الكثافة عالية

 البدنية اللياقة عناصر بعض تطوير في الكثافة عالية متواترة تمرينات أعداد البحث وهدف. سنة( 25-30)
 الكثافة عالية متواترة تمرينات تأثير على والتعرف سنة( 30-25) بأعمار الرياضية الصاالت في للمشتركات

 .  سنة( 30-25) بأعمار ياضيةالر  الصاالت في للمشتركات البدنية اللياقة عناصر بعض تطوير في
 تحديد تم، البحث مشكلة طبيعة لمالئمته( المتكافئتين المجموعتين وبتصميم) التجريبي المنهج الباحثان استخدم
-25) بأعمار الرياضية الصاالت في المشتركات من البحث مجتمع وتمثل العمدية بالطريقة البحث مجتمع
 االستطالعية للتجربة مشتركات( 2) استبعاد وتم مشتركة( 16) بعدد البحث عينة اختيار تم حيث ،(30

 مجموعة، لكل مشتركات( 5) التوزيع وكان( والضابطة التجريبية) مجموعتين على البحث أفراد عينة وبقسمة
 التدريب طريقة بأسلوب تدريبية وحدات( 3) بواقع أسابيع( 8) لمدة استمر الذي التدريبي المنهج تطبيق تم إذ

 .إحصائياً  معالجتها تم النتائج على الحصول وبعد، المساعدة األدوات باستخدام للمشتركات لمالءمته مرالمست
 اللياقة عناصر بعض تطوير في الباحثان من المعدة الكثافة عالية متواترة تمرينات أثرت الباحثان واستنتج
 .  الرياضية الصاالت في للمشتركات لدى البدنية

 على تعتمد تدريبية مناهج وضع على والعمل الكثافة عالية متواترة بتدريبات االهتمام رةضرو  الباحثان ويوصي
 البدنية اللياقة عناصر تطوير في أهمية من لها لما الرياضية الصاالت في التمرينات هذه

 . البدنية اللياقة عناصر – الرياضي التدريب :المفتاحية الكلمات

mailto:bahaahusain@uowasit.edu.iq
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 المقدمة:-1
ان الرياضة جزء مهم ليس للتخلص من الوزن الزائد فحسب 
ولكن للوقاية من األمراض بأنواعها وأي قائمة ريجيم ال تنصح 
بممارسة الرياضة فهي ناقصة، وتلعب الرياضة دورًا في إعطاء 
اللياقة الصحية وشد العضالت والتوازن بين الغذاء المتناول 

لة وبالتالي تقليل أو منع الترهالت في عضالت والطاقة المبذو 
مرات في  4الجسم، ان ممارسة الرياضة يوميًا أو على األقل 

األسبوع، يمكن التخلص من الوزن الزائد تدريجيًا مع إعطاء 
الجسم اللياقة البدنية المناسبة، وان النشاط البدني هو المفتاح 

ل والمحافظة على الرئيسي لخفض الوزن، والوسيلة الفعالة للوصو 
وزن صحي، ويساعد النشاط البدني على تعزيز توازن 
الهرمونات، كذلك تساعد التمارين الرياضية تطوير عناصر 
اللياقة البدنية ألنها تلعب دورا بارزا في صحة اإلنسان 
وشخصيته وسماته النفسية وان ضعف اللياقة البدنية سيؤدي إلى 

 آثار سلبية على صحة المرأة .
لفت اآلراء المتعددة في مدى تأثر المرأة الرياضية من خالل واخت

مشاركتها في األنشطة واالنجازات البدنية واالشتراك في 
التمرين عالي الكثافة )الصاالت الرياضية من خالل تمرينات 

التي تمر بها، وتعد دراسة تأثير متناوب(  ،غير منتظم الوتيرة
صحية وبالتالي على االنجاز هذه تمرينات على اللياقة البدنية وال

 الوظيفية المصاحبة لها واحدة من الرياضي من جراء التغيرات
 مجال التدريب الرياضي وفسيولوجياالعناصر المهمة في 

  .الرياضية
ومن هنا تتجلى أهمية البحث في الكشف عن تأثير تمرينات 
متواترة عالية الكثافة في تطوير بعض اللياقة البدنية للمشتركات 

بغية تقديم سنة  30-25في الصاالت الرياضية بأعمار 
المعلومات أو الحقائق العلمية والمؤشرات الدقيقة لتلك التأثيرات 
والتي يمكن أن تكون عونا للعاملين في مجال التدريب الرياضي 
وتدعم ما تم استخالصه من معلومات تتعلق بتأثر اللياقة البدنية 

 هرمونية. والصحية وما يصاحبها من تغيرات
 مشكلة البحث 

أن طبيعة المرأة الجسمانية من حيث المواصفات المورفولوجية 
عوامل أخرى قد يسبب  فضال عنوالجسمية وطبيعة هرموناتها 

ذلك لها مشاكل صحية وبدنية ومن خالل المالحظة وخبرة احد 

الباحثين كونها مدربة في مركز رشاقة للنساء لوحظ حالة متكررة 
وهي عدم انتظام عمل الهرمونات وكذلك تكيس عند النساء 
 يادة في الوزن وهو العامل الرئيسوجود ز  فضال عنالمبايض 

الذي يجلب النساء لصاالت الرشاقة من الحصول على وزن اقل 
ومن خالل وحدات  ،وكذلك على عناصر لياقة بدنية أفضل

 تدريبية سابقة وبرامج مختلفة استخدمها الباحثان على المشتركات
تبين وجود نتائج ايجابية بهذا الجانب، ان هذه العوامل  إذ

 مرتبطة مع بعضها فسيولوجيا .
ويعتقد الباحثان أن استخدام الفعال والنشط لممارسة الرياضة 
كطريقة للتوازن البدني والفسيولوجي والهرموني، هذا األمر الذي 

مارين دفع الباحثان للتفكير في هذه الدراسة وذلك لمعرفة تأثير ت
متواترة عالية الكثافة في تطوير بعض اللياقة البدنية تمرينات 

 سنة 30-25للمشتركات في الصاالت الرياضية بأعمار 
-25في النساء بأعمار )باعتباره مؤشرًا على الحالة الصحية 

 ( سنة. 30
 أهداف البحث 

في تطوير بعض متواترة عالية الكثافة أعداد تمرينات -1
لبدنية للمشتركات في الصاالت الرياضية عناصر اللياقة ا

 ( سنة .30-25بأعمار )
في تطوير متواترة عالية الكثافة التعرف على تأثير تمرينات -2

الت بعض عناصر اللياقة البدنية للمشتركات في الصا
 .( سنة30-25الرياضية بأعمار )

 فروض البحث: 
ية هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبل-1

والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في بعض عناصر 
اللياقة البدنية للمشتركات في الصاالت الرياضية بأعمار 

 ( سنة.25-30)
هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات البعدية -2

في بعض عناصر اللياقة للمجموعتين التجريبية والضابطة 
( 30-25لرياضية بأعمار )البدنية للمشتركات في الصاالت ا

 سنة.
 مجاالت البحث: 

-25) المجال البشري: مشتركات الصاالت الرياضية بأعمار
 ( سنة.30
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 .12/4/2021لغاية  1/2/2021المجال الزماني: للمدة من
المجال المكاني: مركز أفنان للرشاقة، مختبر مستشفى الزهراء 

 الكوت -التخصصي
جراءاته الميدان -2  :يةمنهج البحث وا 
استخدم الباحثان المنهج التجريبي : منهج البحث 2-1

)وبتصميم المجموعتين المتكافئتين( لمالئمته طبيعة المشكلة 
المراد حلها، والمنهج التجريبي يعني )محاولة ضبط كل 

على الظاهرة ما عدا المتغير التجريبي  المتغيرات التي تؤثر
  . (131:2)) وذلك لقياس أثره على تلك الظاهرة

تم تحديد مجتمع البحث : مجتمع البحث وعينته 2-2
المشتركات في  بالطريقة العمدية وتمثل مجتمع البحث من

تم اختيار عينة  إذ ( سنة،30-25الصاالت الرياضية بأعمار )
( مشتركات للتجربة 2( مشتركة وتم استبعاد )16البحث بعدد )

ردي(، االستطالعية وعن طريق القرعة وبأسلوب )الزوجي والف
وبقسمة عينة أفراد البحث على مجموعتين )التجريبية والضابطة( 

أجرت الباحثان  .( مشتركة لكل مجموعة7ن التوزيع )وكا
التجانس في بعض القياسات االنثروبومترية ألفراد عينة البحث 

العمر( معامل االلتواء  ،الكتلة ،في كل من متغيرات  )الطول
قًا لما هو مبين في الجدول الذي أظهر تجانس العينة على وف

 ( أدناه .1)
 العمر( لدى عينة البحث   ،الكتلة ،( يبين اختبارات التجانس )الطول1جدول )

وحدة  المتغيرات
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

 0.852 158 7.038 160 سم الطول
 0.058 85 17.869 85.35 كغم الكتلة
 0.117 - 28 2.055 27.92 سنة العمر

( أن معامل االلتواء لجميع أفراد عينة 1ويظهر من الجدول )    
البحث متجانسة بدليل أن قيمة معامل االلتواء لجميع المتغيرات 

 ( مما يدل على تجانسها .1±قيد الدراسة تقع ضمن )
 األجهزة و أدوات البحث ووسائل جمع البيانات:  2-3
المصادر العربية ) البيانات: وسائل جمع 2-3-1

، االختبار والقياس ،شبكة المعلومات )االنترنيت(، واألجنبية
استمارة لتفريغ ، المقابلة الشخصية، المالحظة والتجريب

 (.البيانات

: األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث 2-3-2
استعان الباحثان باألدوات التالية للحصول على المعلومات 

 KEITOجهاز قياس الطول والوزن نوع )) لمطلوبة:والبيانات ا
K7 ( أسباني الصنع، بوحدة قياس الوزن )كغم وأجزاءه( والطول

( نوع TREAD MILLجهاز السير المتحرك ) ،(1)سم( عدد )
(EC-T220.CATEYE( ياباني عدد )1.) 

 (.(1) ( عددDIAMONDساعة توقيت نوع )
  :تحديد المتغيرات الهرمونية 2-4
 .بار الجري الزكزاك )المتعرج( لقياس الرشاقةاخت -1
 .اختبار المرونة لقياس مرونة المدى الحركي للجذع-2
 العضلية القوة تحمل لقياساختبار الجلوس من الرقود -3

 . البطن لعضالت
: 13)الجري الزكزاك )المتعرج(اختبار  2-4-1

329): 
 .قياس الرشاقةالغرض من االختبار: 
خمس قوائم وثب عال أو شواخص )يمكن  األدوات المستخدمة:

استخدام خمسة كراسي بدال من القوائم او الكرات(، ساعة 
قدما( تثبت أربعة قوائم  16×10مستطيل طوله )و إيقاف، 

للمستطيل، ويثبت  عموديا على األرض في األركان األربعة
 .القائم الخامس في منتصف المستطيل

يقف المختبر في مكان البداية )بجانب احد القوائم  وصف األداء:
األربعة المحددة للمستطيل، وعند سماع إشارة البدء يجري 

( باللغة اإلنجليزية، 8المختبر الجري المكوكي على شكل )
يصل الى نقطة ويؤدي المختبر هذا العمل ثالث مرات الى ان 

 .البداية بعد قطع الدورات الثالث(
 توجيهات عامة: 

يجب إتباع خط السير المحدد وفي حالة المخالفة تعاد -1
 المحاولة بعد الراحة .

  .يجب عدم لمس القوائم في أثناء الجري-2
 .( دورات كاملة3يجب ان يؤدي المختبر ثالث )-3
 .يبدأ المختبر الجري من وضع الوقوف-4
يسجل الزمن الذي يقطع فيه المختبر الدورات الثالث  سجيل:الت

 ونختار أفضل وقت.

https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
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 :اختبار المرونة 2-4-2
قياس مرونة المدى الحركي للجذع  الهدف من االختبار:

(65:1) 
جهاز مصمم لقياس المدى الحركي،  األدوات المستخدمة:

 مساعدون، استمارة تسجيل .
الحركي الذي تحدثه يقيس  الجهاز المدى  وصف االختبار:

تكون النقطة األولى وهي مؤشر  إذأجزاء الجسم بين نقطتين 
العتلة الثابت والنقطة الثانية وهي مؤشر الذراع المتحرك من 

( درجة من خالل مؤشر المنقلة الهندسية 360درجة )صفر الى 
باللون األبيض والذي يعطي مقدار فرق الزاوية الحاصلة التي 

 المنقلة الهندسية الثابتة .يشكلها المفصل مع 
 التحمل: اختبار 2-4-3

 :(100:9) الرقود من الجلوس اختبار
 لمجموعات العضلية القوة تحمل قياس :االختبار من الغرض

 للجذع المثنية والعضالت البطن عضالت
 .مستوى مسطح أو مرتبة ،إيقاف ساعة : دواتألا

 خلف متشابكان والكفان الرقود وضع من :األداء مواصفات
 الركبتين للمس أسفل أماماً  الجذع بثني المختبر يقوم الرقبة

 ثانية 30 في المرات من ممكن عدد أكبر األداء ويكرر بالتبادل
 .األرض على المختبر قدمي بتثبيت زميل يقوم أن على
 :االختبار ليماتتع
 .األداء أثناء نهائياً  أحدهما( )أو الركبتين ثني عدم يجب-
 .األداء أثناء التوقف عدم يجب-

 30 في الصحيحة األداء مرات عدد للمختبر يسجل : التسجيل
 .ثانية
 التجارب االستطالعية: 2-5
تجربة تعد ال التجربة االستطالعية األولى: 2-5-1

ليًا للباحث للوقوف بنفسه على السلبيات تدريبًا عماالستطالعية )
، (52:5وااليجابيات في أثناء إجراء االختبار ولتفادي السلبيات()

لذا راعى الباحثان إجراء االختبار كتجربة مبدئية على عينة 
ممثلة للمجتمع المراد اختباره . وتسجيل المالحظات المختلفة 

مدى فهم أفراد عن االختبارات فيما يتعلق بصالحية التعليمات و 
العينة لها، "وتدوين المالحظات من هذه التجربة تمهيدًا لتعديلها 

(، فقد أجرى الباحثان 25:3") في حالة تطلب األمر إلى ذلك
الساعة الرابعة  8/2/2021التجربة االستطالعية يوم االثنين 

 عصرًا في مركز أفنان للرشاقة مع فريق العمل المساعد.
 العية إلى:وهدف التجربة االستط

، ألدوات المستخدمة من حيث ايجابيةللتحقق من صالحية ا-1
 ومدى توفر األمان للعمل عليها .

 معرفة مدى المكان مالئم لهذه األعمار لغرض التدريب . -2
 كفاية فريق العمل المساعد . -3
معرفة الصعوبات التي تواجه الباحثان في مجريات عمله -4

 ووضع الحلول المناسبة. 
 معرفة الوقت المستغرق في أداء االختبارات .-5
أجرى الباحثان  التجربة االستطالعية الثانية: 2-5-2

التجربة االستطالعية الثانية على عينة البحث التجريبية المكونة 
الساعة الرابعة  9/2/2021( مشتركات في يوم الثالثاء 2من )

والغرض عصرًا، وبمعدل وحدة تدريبية في مركز أفنان للرشاقة 
 منها:
 صالحية األدوات في التمرينات .-1
 مة التمرينات لعينة البحث .ئمال-2
 التأكد من كفاية الوقت المستخدم للتمرينات.-3
 كفاية أوقات الراحة المستخدمة للعينة .-4
إن االختبار )هو وسيلة التقويم  االختبارات القبلية: 2-6

برامج والخطط والقياس والتشخيص والتوجيه في المناهج وال
المختلفة لجميع المستويات والمراحل العمرية فهو يشير بوضوح 
إلى مدى التقدم والنــجاح في تحقيق األهداف 

(، أجرى الباحثان االختبارات القبلية في 267:10الموضوعية()
في تمام الساعة الرابعة عصرًا  12/2/2021يوم الجمعة الموافق

على ق العمل المساعد في مركز أفنان للرشاقة مع فريفي 
مجموعتي البحث التجريبية والضابطة بعد توضيح االختبارات 

 .لعينة البحث
 
 
 
 

https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
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 يبين تكافؤ العينة في متغيرات البحث (2جدول )

 14( = 2-2+ن1( ، درجة الحرية )ن0.05* عند مستوى داللة )
ة أكبر ( للمتغيرات كاف(Sig( أن قيمة 3ويتضح من الجدول )

( أي أنه ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين 0.05من قيمة )
المجموعتين، مما يدل على أن مجموعتي البحث في كل 
المتغيرات البدنية متكافئة لهذا تعد نتائج تلك القياسات قبلية 

 للمجموعتين كلتيهما.
التجربة الرئيسة )تمرينات متواترة عالية  2-7

لتمرينات بناًء على بعض المتغيرات عد الباحثان ا: الكثافة(
وأدبيات التدريب الرياضي عناصر اللياقة البدنية، ووضع الشدد، 
والتكرارات، وفترات الراحة المناسبة معتمدًا بذلك على القابلية 
البدنية العلمية في مجال االختصاص، واالطالع على أراء 

البدينة بعض الخبراء والمختصين في مجال علم التدريب واللياقة 
إذ إن المنهج المعد والمستخدم للمجموعة البحث يختلف من 
ناحية التمرينات في المنهج الذي تستخدمه المدربة، والفرق في 
استخدام تمرينات متواترة عالية الكثافة في أثناء الوحدات 

 :كاالتيالتدريبية وكان تطبيق التمرينات الخاصة 
بعد  14/2/2021موافق إجراء أول وحدة تدريبية يوم األحد ال-

 .8/4/2021االختبارات القبلية وآخر وحدة تدريبية يوم الخميس 
شملت التمرينات عند التدريب على األدوات مساعدة وبسيطة -

 وفق التوجيه الحركي من المدربة والذي يتطلبه األداء الحركي.
استغرق فترة تطبيق التمرينات الخاصة شهرين وبمعدل ثالث -

، والثالثاء، والخميس(، حدة أسبوعيًا هي أيام )األوحدات تدريبي
 دقيقة( في أثناء الشهرين هي 60-45زمن كل وحدة تدريبية )

 وحدة تدريبية(.  24)
 %( .90-75شدة التمرينات المستخدمة )-
كما استخدمت الباحثان التدرج والتموج التصاعدي ولمدة -

 شهرين .
مرتفع الشدة  استخدمت الباحثان طريقة التدريب الفتري-

وتدرجت متواترة عالية الكثافة لمالءمته للمشتركات ولتمرينات 
الباحثان بالشدة التدريبية، وذلك لمالءمتها الفعالية، مراعيًا بذلك 

عدد التكرارات، ومدة الراحة، ومدة دوام المثير بين تكرار وآخر، 
وكانت فترات الراحة مالئمة بين التكرارات الستعادة االستشفاء 
لدى أفراد مجموعة البحث، والمحافظة على عدم وصول الالعب 

 إلى الحمل الزائد.
في المرة األولى التي  متواترة عالية الكثافةكيفية القيام بتمرين -

قم بعملية اإلحماء لمّدة  متواترة عالية الكثافةتؤدي فيها تمرين 
خمس دقائق بسرعة منخفضة نسبيًا، ثّم انتقل إلى سرعة معتدلة 

مّدة خمس إلى عشر دقائق، ثّم انتقل إلى سرعة عالية الكثافة ل
 3-1ثانية، ثّم خفف سرعتك لتصبح معتدلة لمّدة  30لمّدة 

دقائق لتستعيد قوتك، وكرر ذلك مرتين أو ثالث مرات لثالثين 
متواترة دقيقة خالل جلسة الممارسة، وعندما تصبح معتادًا على 

ل بين التمرين عالي الكثافة زد عدد مرات التبدي عالية الكثافة
والتمرين معتدل الكثافة إلى خمس أو ست مرات في الجلسة 
الواحدة، ويمكنك أيضًا زيادة وقت البقاء على وتيرة عالية الكثافة 
لدقيقة أو دقيقتين إذا كنت قادرًا، وعندما تصبح أكثر لياقة، وأجِر 

من  في جلستين أو ثالثة فقط متواترة عالية الكثافةتمرين 
جلسات التمرين األسبوعية، وال ينبغي أن تكون تلك الجلسات في 

 (.43:15) أيام متتالية
بعد انتهاء مدة المنهج التدريبي  االختبارات البعدية: 2-8

اجري االختبار البعدي على عينة البحث في يوم الجمعة 
في تمام الساعة الرابعة عصرًا، مراعي  9/4/2021المصادف 

ملعب ك ظروف االختبار القبلي نفسها، وعلى الباحثان في ذل
إذ  المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية أللعاب القوى،

حرص الباحثان على تهيئة الظروف نفسها لالختبار من ناحية 
الزمان، والمكان، وفريق العمل المساعد نفسه )في االختبارين 

متغيرات القبلي والبعدي(، واألدوات واألجهزة من أجل تثبيت ال
 قدر اإلمكان .

بعد الحصول على البيانات  الوسائل اإلحصائية: 2-9
 وتم حساب كل من( SPSSاستخدم نظام الحقيبة اإلحصائية )

الوسط لحسابي، االنحراف المعياري، الوسيط، معامل ) قيم:
( للعينات T( للعينات المترابطة قانون )Tااللتواء، قانون )

 . (المستقلة
 

معالجات 
 إحصائية
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 التجريبية الضابطة
 Tقيمة 

 المحسوبة
Sig الداللة 

 ع±  ˉس ع±  ˉس

 عشوائي 0.803 0.255 1.59 9.03 1.67 8.81 ثانية الرشاقة
 عشوائي 0.07 1.998 1.70 6.71 1.77 4.85 عدد تحمل القوة للجذع

 عشوائي 0.412 0.850 9.23 161.71 8.36 157.71 درجة المرونة
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 :ج وتحليلها ومناقشتهاعرض النتائ -3
عرض نتائج االختبار )القبلي والبعدي( لعناصر  3-1

 :اللياقة البدنية للمجموعة )التجريبية( وتحليلها
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(  (3جدول )

المحسوبة والداللة الختبارات عناصر اللياقة البدينة للمجموعة 
 .ة والبعدية)التجريبية( القبلي

، 6= 1-7( = 1-، درجة الحرية )ن(0.05) ≤( Sigمعنوية عندما تكون )
 (  0.05مستوى الداللة )

عرض نتائج االختبار )القبلي والبعدي(  3-2 
الختبارات عناصر اللياقة البدنية  للمجموعة الضابطة 

 :وتحليلها
)ت(  يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (4جدول )

المحسوبة والداللة الختبارات عناصر اللياقة البدنية للمجموعة 
 )الضابطة( القبلية والبعدية

، 6=1-7( = 1-(، درجة الحرية )ن0.05) ≤( Sigمعنوية عندما تكون )
 (  0.05مستوى الداللة )

عرض نتائج االختبارات )البعدية( للمتغيرات  3-3
 :البدنية للمجموعتين )التجريبية والضابطة( وتحليلها

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(  (5جدول )
المحسوبة والداللة لالختبارات )البعدية( للعناصر اللياقة البدنية 

 رات البحثللمجموعتين )التجريبية والضابطة( في متغي

-14( =2-2+ن1(، درجة الحرية )ن0.05) <( Sig*معنوية عندما تكون )
 (  0.05، مستوى الداللة )12=2

 :مناقشة النتائج 3-4
( يتبين وجود فروق ذات داللة معنوية بين 4) "من الجدول

االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المتغيرات 

دنية ويعزو الباحثان سبب ذلك الى المنهاج التدريبي المتبع الب
من قبل المجموعة الضابطة الذي أعتمد على التمارين البدنية 
التقليدية كونه المدربة دربتهم عليها مسبقًا في فترة سابقة لذلك 
كانت االختبارات بالشيء غير الجديد مما أعطى تطور والتي 

كذلك إلهمال المنهاج المتبع من تؤدى بنمط واحد وبأداء ثابت و 
قبل المجموعة التوزيع الصحيح للحمل إذ لم يعتمد على األسس 

استخدام التمرين المشابهة والخالية  فضال عنالعلمية الصحيحة،  
من اإلثارة لدى المشتركات في المجموعة الضابطة، كذلك يتبين 

ن ( وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختباري3) من الجدول
القبلي والبعدي ولمصلحة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 
في جميع المتغيرات القدرات البدنية وهذا يرجع الى نوعية 

 التدريبات التي طبقت على أفراد هذه المجموعة
إلى استخدام تمرينات متواترة عالية  ويعزو الباحثان سبب ذلك

الكثافة والتي ساعدت على أداء حركات مكوكية متبادلة 
إذ يجب ان ومتقاطعة وخطوات للخلف وللجانب واألمام ..الخ، 

يركز على نوعية الحركة وتكنيكها بزيادة رشاقة الفرد ورشاقة 
 الى " (ساري أحمد ونورما عبد الرزاق) وأشار كل من حركته،
لرشاقة لها ارتباط وثيق بكل من عوامل السرعة والقوة أن ا

كساب المهارات االعضلية والتوافق وتسهم بشكل كبير في 
تقانها فكلما ازدادت رشاقة الالعب كلما استطاع من ا  الحركية و 

، أما علي بن صالح فيشير (50:4") تحسين مستواه بسرعة
وذلك  الى ان الرشاقة هي " أصعب الصفات البدنية الحركية

دراك التوافق المعقد للواجب  لكثرة تعدد مكوناتها واستيعاب وا 
الحركي فبقدر ما تكون الخبرة الحركية ثرية تكون قدرة الفرد كبيرة 
في تحديد المسارات الحركية الدقيقة داخل الجهاز العصبي 
المركزي، األمر الذي ينعكس إيجابًا على القدرة التوافقية 

وتنفيذ الواجبات الحركية الجديدة على  واالنسيابية في األداء
 (219:8أحسن وجه ")

ستخدمها آالباحثان هذا التطور الى فاعلية التمارين التي ويعزو 
عداد هذه التمارين على إالباحث في تطوير الرشاقة إذ كان 

وفق األسس العلمية الصحيحة من حيث الحجم والشدة المناسبة 
رها على عضالت الرجلين إذ ظهر تأثي ومدة الراحة البينية،

)محمد صبحي واحمد كسرى( الى  والذراعين، إذ يشير كل من
ان الرشاقة تعد عامل مهم في مختلف األنشطة الرياضية "فهي 

المعالجات 
 اإلحصائية
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ف ه ف

 T قيمة
 الداللة Sig المحسوبة

 ع±  ˉس ع±  ˉس

 معنوي 0.003 4.050 0.12 2.15 3.03 29.53 3.07 31.68 ثانية الرشاقة

 معنوي 0.000 10.954 0.690 2.85 2.13 7.71 1.77 4.85 عدد تحمل القوة للجذع

 معنوي 0.000 2.732 8.16 8.42 0.951 149.2 8.36 157.7 درجة المرونة

 المعالجات اإلحصائية
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 T قيمة التجريبية الضابطة
 الداللة Sig المحسوبة

 ع±  ˉس ع±  ˉس
 معنوي 0.001 4.120 2.56 28.69 3.03 29.53 ثانية الرشاقة

 معنوي 0.002 4.035 1.67 11.85 2.13 7.71 عدد تحمل القوة للجذع
 معنوي 0.000 8.863 0.377 145.8 0.951 149.2 درجة المرونة

المعالجات 
 اإلحصائية
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 T قيمة ف ه ف

 المحسوبة
Sig الداللة 

 ع±  ˉس ع±  ˉس

 معنوي 0.003 4.050 0.12 2.15 3.03 29.53 3.07 31.68 ثانية الرشاقة
تحمل القوة 
 معنوي 0.000 10.954 0.690 2.85 2.13 7.71 1.77 4.85 عدد للجذع

 معنوي 0.000 2.732 8.16 8.42 0.951 149.2 8.36 157.7 درجة المرونة
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القدرة على تغير أوضاع الجسم سواء أكان في األرض أم الهواء 
(، وكما أشار إليه )محمد حسن عالوي، ومحمد 362:12")

ًن الرشاقة " من أكثر المكونات نصر الدين رضوان( من إ
الحركية أهمية التي تتطلب تغيير اتجاه الجسم أو تغيير أوضاعه 
في الهواء أو على األرض أو البدء والتوقف بسرعة أو محاولة 
إدماج مهارات حركية عدة في إطار حركي واحد واألداء الحركي 
ق الذي يمتاز بظروف متغيره ومتباينة مع نسب كبيرة من التواف

 .(278:11والدقة ")
الى احتواء منهج ويعزو الباحثان التطور الحاصل في المرونة 

عالية الكثافة على تمرينات إلطالة عضالت  هر تتدريبات متوا
الظهر ومرونة الجسم سواء لعضالت الطرف العلوي او السفلي 

وضاع أتخاذ المشتركات اعلى مدار البرنامج التدريبي من خالل 
دت الى أن يكون عمل المفاصل بمديات حركية حركية مختلفة أ
وهذا مـــا  الحد الفسيولوجي المسموح به، على وفقمختلفة كاًل 
طالة إلأن تمرينات ا " (عصام حلمي ومحمد جابر) أكده كل من

الحركية أفضل بكثير من اإلطالة السلبية ألن المرونة المكتسبة 
تخدمة عند األداء المطبقة والمس هومن تمرينات اإلطالة الحركية 

الحركي والغرض من تمرينات اإلطالة الحركية هي زيادة المدى 
 الذي من خالله تتحرك أجزاء الجسم بالقوة الكامنة في العضالت

مرونة (، ويشير حسام الدين  الى أنَّ " زيادة مستوى ال112:7)
، ويسهم بقدر كبير في زيادة وقدرة يؤدي الى اتساع مدى الحركة

ية وسهولة الحركة في األربطة على االستطالة والمطاطاألوتار و 
، وبالتالي زيادة السرعة وكمية الحركة المطلوبة مفاصل الجسم

لألداء باإلضافة الى إنتاج قوة كبرى مع االحتفاظ بالطاقة 
 (.252:5الناتجة ")

ويعزو الباحثان التطور الذي حصل للمجموعة التجريبية في 
قوة الى طبيعة تمرينات متواترة عالية االختبار البعدي لتحمل ال

الكثافة التي أعدها الباحثان باالعتماد على أسس علمية مدروسة 
من اجل االرتقاء بالمتغيرات البدنية إذ تلعب تمرينات متواترة 
عالية الكثافة دور كبير في تطوير التحمل الخاص ومنها تحمل 

رينات التم ( بان (Mark Jones, 2014القوة وهذا ما أكده
المتواترة عالية الكثافة تعمل على تطوير قوة التحمل وزيادة القدرة 
على العمل )أي القدرة على تحمل درجه عالية من الشدة لفترة 

 (.52:16)أطول(

كما يعزو الباحثان التطور الذي حصل للمجموعة الضابطة في 
االختبار البعدي الى استمرار المشتركات بالتدريب مع تمرينات 

ربة التي كانت تهدف الى تطوير تحمل القوة لعضالت المد
الجذع فالتدريب المتواصل وبشكل مبرمج يعمل على تطوير 
القدرات البدنية الخاصة ويجب ان يكون حمل التدريب مبرمج 
لكي يطور تحمل القوة والربط بين التمرين البدني بالمستوى 

 (.270:6) التدريبي
 الخاتمة:-4

تائج وتحليل ومناقشة لتلك النتائج توصل ِمّما تقدم عرضه من ن
 الباحثان إلى االستنتاجات اآلتية:

أن تمرينات متواترة عالية الكثافة حققت تأثيرًا في كل من -1
 عناصر اللياقة البدنية )الرشاقة وتحمل القوة للجذع والمرونة(

أثرت تمرينات متواترة عالية الكثافة المعدة من الباحثان في -2
 ن لدى للمشتركات في الصاالت الرياضية .تقليل الوز 

ان استخدام المناهج التدريبية تمرينات متواترة عالية الكثافة -3
المصاحبة لإليقاعات الموسيقية ساهمت في زيادة الرغبة 

 .دربات لممارسة الوحدات التدريبيةوالتشويق واإلثارة لدى المت
ي بما في ضوء االستنتاجات التي توصل إليها الباحثان توص

 يأتي:
والعمل على متواترة عالية الكثافة  ضرورة االهتمام بتدريبات-1

وضع مناهج تدريبية تعتمد على هذه التمرينات في الصاالت 
 الرياضية لما لها من أهمية في تطوير وبعض الهرمونات .

 ضرورة أعداد مناهج تدريبية خاصة باستخدام تدريبات-2 
عمرية متقدمة بالسن لما لها لمراحل متواترة عالية الكثافة 

 تأثير في رفع كفاءة األجهزة الوظيفية في الجسم.
 ضرورة أجراء بحوث ودراسات مشابهة باستخدام تدريبات-3 

لمراحل عمرية مختلفة ولكال الجنسين متواترة عالية الكثافة 
 وباستخدام أنواع أخرى 

 :المصادر
وتأثيرها في بعض القدرات  PNFتدريب القوة باإلطالة العصبية  ؛بهاء محمد تقي [1]

مصمم لدى حراس  المهارية والمدى الحركي لعضالت الجذع والرجلين بجهاز
 .2018، ة التربية البدنية وعلوم الرياضةكلي ، جامعة واسط ،المرمى بكرة اليد

، لحضارة للطباعة والنشر، بغداد. ا1ج ،أساسيات البحث المنهجي؛ حميد جابر محسن [2]
2004  

، بغداد، واالختبارات في التربية والرياضةط مجيد: موسوعة القياسات ريسان خريب [3]
  1989مطبعة التعليم العالي، 

، دار وائل 1نورما عبد الرزاق سليم؛ اللياقة البدنية والصحية، ط ،ساري أحمد حمدان [4]
 2001للنشر عمان، األردن، 
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، مركز القاهرةسوعة العلمية في التدريب الرياضي، طلحة حسام الدين واخرون؛ المو [5]
  1997الكتاب للنشر، 

اتجاهات حديثة في تدريب )التحمل، القوة، اإلطالة، التهدئة(،  ؛عامر فاخر شغاتي [6]
 2011،،عمان2ط

 1997 ،ياضي، منشاة المعارف، اإلسكندريةعصام حلمي،حمد جابر؛ التدريب الر [7]

 ازي،)جامعة غاريون بن غ :1ط ،علم التدريب الرياضي ؛رهوريعلي بن صالح اله [8]
1994 ) 

، دار 1، طقياس واإلحصاء في المجال الرياضيعلي سلوم جواد الحكيم : االختبارات وال [9]
  2004 ،النشر العربي

اللياقة البدنية ومكوناتها، األسس النظرية،  ؛كمال عبد الحميد، محمد صبحي حسنين [11]
  1997 ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1ط ،األداء البدني، طرق القياس

اختبارات األداء الحركي، مصر، دار  ؛ن رضوان، ومحمد نصر الديسن عالويمحمد ح [11]
  1982 ،الفكر العربي

 ،1، طموسوعة التدريب الرياضي التطبيقي؛ مد صبحي حسانين واحمد كسرى معانيمح [12]
  1989، القاهرة، مركز الكتاب

 ،2ج ،5ط ،القاهرة،القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضة ؛حسانين صبحي محمد [13]
 2003 حلوان، جامعة العربي، الفكر دار

، دار الكتب للطباعة والنشر، رق البحث العلمي ومناهجه، بغدادط ؛وجيه محجوب [14]
1998 

[15]  La Vignera Sandro, Rosita A. Condorelli, Rossella 
Cannarella, Ylenia Duca and Aldo E. Calogero: Sport, 
doping and female fertility. Reproductive Biology and 
Endocrinology, 2018 

[16]  Mark JonesHow to Lose Weight, Get Shredded Muscles and 
Improve Your Health with High (Create space Independent 
Pub, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للمشتركات بالصاالت الرياضية  HIIT)) ( الوحدات التدريبية لتمرينات الـ1ملحق )
 قيقة( د60-45)ات: نــن التمريمز   %( 75شدة الوحـدة التدريبية: )

 زمن التمرين الراحة بين المجاميع المجموعات الراحة بين التكرارات التكرارات زمن األداء الشدة التمرين
سوف تجلس فقط في الجزء ° 90تبدأ المشتركة بثني الركبتين بدرجة 
 د 12 ثا 60 2 ثا 30 6 ثا 30 %75 بوصة ألعلى وألسفل. 2إلى  1السفلي من القرفصاء وتنبض من 

تبدأ المشتركة بالوقوف على استقامة واحدة والذراعين مع متالصقة 
مع الجسم تبدأ المشتركة باالستناد على القدم اليمين والثني لألمام مع 
مد الرجل اليسرى للخلف مع التشابك بين الرجلين والذراعين مثنية 

، وحافظ على استقامة بتبديل الساقين في كل مرة در. قمأمام الص
 الظهر والصدر ألعلى .

 د 12 ثا 60 2 ثا 30 6 ثا 30 75%

تبدأ المشتركة بالوقوف على استقامة واحدة والنظر لإلمام وتبدأ بثني 
القدم للخلف على أن تصل الورك من الخلف بالتعاقب بين القدمين 

يعة في محاولة للركل في والذراعين مثنية إلى الصدر، حركة سر 
 مكانه

 د 12 ثا 60 2 ثا 30 6 ثا 30 75%

تبدأ المشتركة بالوقوف على استقامة واحدة والنظر لإلمام وتبدأ برفع 
بالتعاقب بين  الركبة  لألمام على أن تصل مستوى الورك من الخلف

، على استقامة الظهر والصدر ألعلى، حافظ القدمين والذراعين
 رفع الركبتين إلى الصدر أو أعلى ما يمكنك. وحركة سريعة مع

 د 12 ثا 60 2 ثا 30 6 ثا 30 75%
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دراسة مقارنة لبعض المؤشرات البايوميكانيكية للتصويب بالقفز عاليا  برجل واحدة وبالرجلين معا  
 لالعبين للناشئين بكرة اليد

 1 الحسين م.م تماضر عبد المنعم عبد
 1 ية الرصافة الثانيةوزارة التربية/ترب

(1 tamadur2310@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ث هو الكشف عن اسلوب التعلم وتطوير بعض مؤشرات إن ما يهدف إليه البح المستخلص:
البايوميكانيكية والتصويب بالقفز عاليًا برجل وبالرجلين معًا بكرة اليد للشباب من أفراد العينة، إذ 
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية لمالئمة إجراءات البحث وطبيعة 

ند أفراد العينة في المتغيرات البايوميكانيكية والتصويب بالقفز المشكلة، والتي تمثل إجراءات ع
بالرجل الواحدة أو بالرجلين معًا ألفراد العينة، إذ استخدمت الباحثة بعض المؤشرات لمقارنة 
التصويب بالقفز بالرجل أو بالرجلين معًا، كما وأن هذه الفئة من الناشئين لهذه المهارة، وذلك 

هارات الصعبة والتي تحتاج إلى اتقان العبين متمكنين في تعلم هذه المهارات لكونها مهارة من الم
كونها مهارات هجومية فعالة لكسب نتيجة المباراة والتغلب على الخصم واحراز االهداف، فأستنتج 
البحث التطور وايجاد العالقة بين بعض المؤشرات البايوميكانيكية وبين التصويب بالقفز بالرجل 

و بالرجلين معًا ألفراد العينة، كما أوصت الباحثة استخدام اساليب أخرى في تطوير الواحدة أ
 المؤشرات البايوميكانيكية لمهارات أخرى في العاب مغايرة لعينات من فئات أخرى.  

 بكرة اليد. -الناشئين  –التصويب بالقفز عاليًا  -البايوميكانيكية  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:-1
إن اكثر المجتمعات في عملية التقدم سواء أكانت الحياتية أم التي 

: 1كبيرًا وفعااًل في عملية التعلم ) اهتماماتعطي للتربية الرياضية 
 باألهدافون في هذا المجال بهدف الوصول (، إذ يرى المختص195

إلى دراسة وفهم المادة والمستوى واالسلوب التي يتبعها المختصون في 
الوصول إلى تحقيق األهداف والمستوى والطرق التي يمكن أن تتبع 

(. وكون القواعد االساسية في تحقيق 343: 2في التدريب أو التعلم )
مراكز لدعم الناشئين. ولذلك يؤكد األهداف التربوية والتعليمية في ال

معظم المربين والمختصين على ضرورة ايجاد اساليب تنسجم مع الفئة 
العمرية وخاصة الموهوبين. ومن ذلك قامت الباحثة باستخدام التعلم 
مع األخذ بنظر الحسبان مستويات تقييم الالعب ألداء المهارة ضمن 

كي األمثل واتقانها لالعبي المتغيرات قيد الدراسة وضرورة األداء الحر 
كرة اليد لمتطلبات المتغيرات قيد الدراسة للمتغيرات البايوميكانيكية لقوة 
الدفع وزاوية انطالق الجسم وارتفاع القفز لألعلى بكرة اليد . ومن هنا 

العالقة للمتغيرات البايوميكانيكية وعالقتها  إليجادجاءت أهمية البحث 
بالرجلين معًا للعينة ضمن عملية التعلم  بالتصويب بالقفز بالرجل أو

ألفراد عينة البحث قيد الدراسة ولمعرفة عالقة في عملية التعلم على 
وفق المتغيرات قيد الدراسة في قوة الدفع وزاوية انطالق الجسم وارتفاع 
القفز لألعلى بالرجل الواحدة أو بالرجلين معًا وفق أهمية الدراسة ألفراد 

 ين في الدوري ألندية بغداد من الفئات العمرية.العينة من الناشئ
 مشكلة البحث

أصبحت الحاجة إلى االرتقاء بمستوى كرة اليد كلعبة شعبية بعد كرة 
القدم والسلة في المالعب والمراكز والمدارس ضرورة ملحة في نمو 
القدرات العضلية والبدنية والنفسية واالجتماعية على الخصوص عند 

هم فروق فردية في مرحلة التعلم كون هذه الفئة لها الناشئين ممن لدي
خصوصية في مراحل النمو، فضاًل عن وجود فروق فردية وعدم التعلم 
للمهارات الرياضية والتي تتطلب ايجاد ما يستطيع بالمدرب الوصول 
بالناشئين إلى أفضل مستوى ممكن في تطوير الجانب الميكانيكي 

ليد تعد من االلعاب الجماعية والتي األمثل أو المهاري، فلعبة كرة ا
تلعب المتغيرات البايوميكانيكية كقوة الدفع وزاوية انطالق الجسم 
وارتفاع القفز إلى األعلى له دور مهم والتي تمتاز بمهارات عدة 
كمتطلبات البايوميكانيكية واجبة األداء األمثل الذي يعد من المهارات 

بة. ومن خالل ذلك دفع الباحثة إلى التي يعتمد عليها كليًا في هذه اللع
استخدام عملية تعلم المؤشرات المثلى البايوميكانيكية التصويب بالقفز 
برجل واحدة أو الرجلين معًا قيد الدراسة في كرة اليد ألفراد العينة من 
الناشئين ولمعالجة المشكلة في تأثير عملية التعلم ألفراد العينة في 

 فراد عينة البحث من الناشئين.المتغيرات قيد الدراسة أل

 هدفا البحث
الكشف عن عالقة لمقارنة بعض المتغيرات البايوميكانيكية ألفراد -1

 عينة البحث في الالعبين الناشئين بكرة اليد أندية بغداد.
معرفة استخدام المتغيرات وعالقتها للتصويب بالقفز برجل واحدة أو -2

 المتغيرات قيد الدراسة.بالرجلين معًا ألفراد عينة البحث في 
 فرضا البحث

وجود فروق معنوية في االختبارات القبلية والبعدية للمتغيرات -1
 البايوميكانيكية ألفراد عينة البحث.

وجود فروق ذات داللة معنوية في االختبارات القبلية والبعدية -2
ن والمتغيرات البايوميكانيكية التصويب بالقفز بالرجل أو بالرجلين معًا م

 أفراد العينة.
 مجاالت البحث
 العبو أندية بغداد الناشئين بكرة اليد. المجال البشري:
 4/6/2021ولغاية  4/4/2021للمدة من  المجال الزماني:
 مالعب نادي الشباب بكرة اليد. المجال المكاني:

 :منهج البحث واجراءاته الميدانية-2
بعها الباحث إن المنهج هو )الطريقة التي يت: منهج البحث 2-1

(، إذ تم استخدام المنهج 83: 5في دراسة المشكلة الكتشاف الحقيقة( )
 الوصفي لمالئمة اجراءات البحث الميدانية وطبيعة حل المشكلة.

تضمنت عينة البحث من : مجتمع البحث وعينته 2-2
( أندية وتم 6الالعبين الناشئين أندية بغداد بكرة اليد والبالغ عددهم )

( العبين ألجراء 2( العبًا عن طريق القرعة وتم استبعاد )14اختيار )
( العبًا تم اجراء االختبار عليهم 12) التجربة االستطالعية عليهم و

 (.1التجانس بينهم كما مبين في الجدول ) بإجراء
 عينة البحث إلفراد( يبين التجانس 1الجدول )

 المتغيرات
الوسط الحسابي 

 س
االنحراف 
 المعياري ع

 معامل
 االلتواء

 0.42 1.34 146.5 الطول م/سم
 0.21 0.78 56.70 الوزن كغم/غم
 0.32 0.83 16 العمر سنة

( 1)±( أن جميع معامل االلتواء العينة تنحصر بين 1يبين الجدول )
 مما يدل على تجانس العينة.

 :وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات 2-3
در العربية المصا) :وسائل جمع المعلومات 2-3-1

 ،المالحظة والتحليل ،المقابالت الشخصية وآراء الخبراء ،واالجنبية
 (.شبكة المعلومات الدولية )االنترنيت(
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كامرة فديوية ) :األجهزة واألدوات المستخدمة 2-3-2

، را لتصوير االختباراتيكام، (1( صورة في الثانية عدد )250سرعة )

كرات يد عدد ، بيميزان ط، شريط قياس، (HPجهاز حاسوب )

صافرة فوكس عدد ، هدف كرة يد مقسم، ملعب كرة يد قانوني، (5)
(2)). 
البحث  بإجراءتحديد االختبارات الخاصة  2-4

لقياس المتغيرات قيد الدراسة وذلك وجب على الباحثة  :الميدانية
االختبارات  بإجراءللقيام  (1الملحق ) أخذ رأي الخبراء والمختصين

(، لذلك 201: 6) عليها يمكن القيام فيها، وتحد القياسوالظاهرة التي 
االختبارات قيد الدراسة لمتغيرات البحث المطلوبة  بإجراءقامت الباحثة 

من المتغيرات البايوميكانيكية من قوة الدفع وزاوية االنطالق للجسم 
 وارتفاع القفز ألفراد العينة من الناشئين.

 :اجراءات البحث الميدانية 2-4-1
 :االختبارات الخاصة بالبحث 2-4-2
وهي  :المتغيرات البايوميكانيكية قيد الدراسة 2-4-3

التعلم  الختباراتالمتغيرات قيد الدراسة والتي يمكن أن تحقق الغرض 
قامت  إذوالتي مثلت قوة الدفع وزاوية انطالق الجسم وارتفاع القفز، 

د( وتتبع ص/120الباحثة بنصب كامرة )آلة تصوير( فيديو بسرعة )
( وعند الكامرة الثانية ترم 6.5للنقاط المراد قياسها بشكل عمودي )

( لعدستها. ومن ثم ايجاد ترم 3.35( بارتفاع )ترم 6.75على بعد )
المتغيرات قيد الدراسة للمتغيرات البايوميكانيكية بتحليل الحركة 

 (  Kisovoبالبرنامج الحركي )
 يًا بكرة اليدالتصويب من القفز عال اسم االختبار:

قياس دقة التصويب بالقفز عاليًا بكرة اليد برجل  الهدف من  االختبار:
 واحدة أو برجلين معًا.

(، ساعة توقيت، صافرة، 12ملعب كرة يد، كرات يد عدد ) األدوات:
سم( بين الالعب المصوب والمرمى، هيكل 150حاجز بارتفاع )

 حديدية لتقسيم المرمى إلى ست مناطق تصويب.
 ريقة األداء:ط
يطلب من الالعب أن يقوم بالتصويب من القفز عاليًا على المرمى -1

 (.6( منتهيًا بالمنطقة )1بالمنطقة رقم ) ابتدأبشكل متسلسل 
( مرات، ومن مركز 6يتم التصويب من مركز الساعد األيمن )-2

 ( تصويبة.12( مرات، ليصبح المجموع الكلي )6الساعد األيسر )
( من مركز الساعد 9( أمتار عن خط )3على بعد ) يقف المختبر-3

األيمن، وهي منطقة التصويب األولى باالختبار، وعند سماع اشارة 

الصافرة ينطلق ويستلم الكرة من الزميل )الذي يقف في مركز 
الموزع( ليأخذ الخطوات التقريبية المسموح بها، ثم يقفز ويصوب 

 الكرة من فوق الحاجز على المرمى.
( ثواني بين عملية تصويب 5أن تحسب له راحة ايجابية )يجب -4

للرمي يعطى الالعب  إكمالهوأخرى، ويقوم المؤقت بحسابها وبعد 
( ثانية، ثم يؤدي نفس العمل من جهة اليسار لتكون 15راحة )

 (.1( رمية نحو المرمى، كما في الشكل )12مجموع الرميات )
 شروط االختبار:

 تعد المحاولة خاطئة. أخذ أكثر من ثالث خطوات-1
يجب أن يكون محسوب بالتسلسل من مربع واحد إلى مربع رقم -2

 ستة.
تم اعطاء وزن لكل منطقة من مناطق الستة على المرمى  التسجيل:

بناًء على اتفاق الالعبين حول هذه المناطق من ناحية السهولة 
وصعوبة بواسطة استمارة استبانة وزعت على الالعبين وتم اعطاء 

 زن لكل مربع كما يأتي:و 
 ( درجة.2( تعطى )1أذا دخلت الكرة المربع رقم )-
 ( درجة.4( تعطى )3أذا دخلت الكرة المستطيل رقم )-
 ( درجة.4( تعطى )3أذا دخلت الكرة المستطيل رقم )-
 ( درجة.6( تعطى )4أذا دخلت الكرة المستطيل رقم )-
 .( درجة5( تعطى )5أذا دخلت الكرة المربع رقم )-
 ( درجة.7( تعطى )6أذا دخلت الكرة رقم )-
في حالة مس الكرة العرضة هيكل الحديدي المثبت داخل المرمى -

 يمنح درجة واحدة.
 من هيكل الحديدي تعطى صفر. ارتدتأذ لم تدخل المرمى أو -

 
 
 
 
 

 

 
 ( يوضح اختبار التصويب بالقفز عاليًا برجل واحدة أو الرجلين معاً 1الشكل )

أجرت الباحثة التجربة : تجربة االستطالعيةال 2-4-4
االستطالعية بعد ما تم تحديد االختبار قيد الدراسة للمتغيرات 
البايوميكانيكية لقوة الدفع وزاوية االنطالق للجسم وارتفاع القفز لدى 

 أفراد العينة من الناشئين بكرة اليد.



 

  The International Sports Science Journal, Volume 3, Issue 11, November  2021                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 3, issue 11, November  2021 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 112 
 

( من خارج عينة البحث يوم 2أجرت الباحثة التجربة على )
على مالعب نادي الشباب. وكان الهدف من التجربة  6/4/2021

 االستطالعية:
 البحث. إلجراءاتصالحية األدوات واألجهزة ومالئمتها -
 فهم العينة لالختبارات وتطبيقها بشكل جيد.-
 مدى مالئمة االختبارات ألفراد العينة.-
معرفة مدى مالئمة الوقت وصيغة اجراء االختبارات وكفاءة -

 رات ونصبها.الكامي
 كفاءة فريق العمل المساعد.-
 الصعوبات والمشاكل عند التنفيذ لتالفيها.-
تم اجراء االختبارات يوم : الرئيسة التجربة 2-4-5
وعلى نفس مالعب نادي الشباب الرياضي من تصوير  8/4/2021

للمتغيرات البايوميكانيكية لقوة الدفع وزاوية االنطالق للجسم وارتفاع 
راء اختبار التصويب بالقفز عاليًا برجل واحدة  أو برجلين القفز واج

 معًا. سبقتها وحدة تعريفية قبل الشروع بأجراء االختبارات.
 :النتائج ومناقشتها عرض وتحليل -3
 : النتائج عرض وتحليل 3-1

يبين نتائج اختبار المتغيرات البايوميكانيكية التصويب من القفز  (2جدول )
 ين معابرجل واحدة بالرجل

المتغيرا
 ت

وحدة 
القيا
 س

 الرجلين معا   رجل واحدة
الدالل Sig ت ف هـ ف

 ع س ع س ة

قوة 
 درجة الدفع

3915.5
6 486.84 

4820,8
7 

1456.5
2 

1605.3
0 235.98 

6.80
3 

00
0 

معنو 
 ي

زاوية 
انطالق 
 الجسم

درجة/ 
 ثا

46.769
2 

5.4166
5 

52.589
7 

9.2244
5 

5.820- 1.4908
0 

3.90
4 

00
0 

و معن
 ي

ارتفاع 
 م/سم القفز

40.175
2 

4.5526
6 

46.541
0 

4.0891
4 98338. 1.364 

3.38
8 

00
0 

معنو 
 ي

 :المناقشة 3-2
 الدفع قوة متغير في معنوي فرق وجود ( تبين2الجدول ) خالل من

 بعد القسم ذا معا، يبدأ عاليا بالرجلين القفز من التصويب مهارة لصالح
 عمودياً  الجسم ثقل مركز يكونو  اقصاه الركبة مفصل انثناء يصل ان

 من الدفع حركة وتبدأ مشطها الى القدم من كامل االرتكاز ينتقل
 لمركز جيد طيران تأمين الدفع الركبة، ومهمة ومفصل الكاحل مفصل
 اقصاها القوة تصل أن بعد الدفع مرحلة تبدأ" ( إذ 57: 7) لالعب ثقل

 انثناء اقصى عند العمودي التوقف عند لحظة الصفر الى والسرعة
 ان تبين الدفع قوة متغير النتائج مالحظة خالل الركبة، "ومن لمفصل

 القفز مهارة اداء عند ذلك سبب الباحثة افضل. ترى الدفع للرجلين قوة
 االستمرارية في االداء ومع واحدة بقدم االرتكاز يكون واحدة برجل
 المسلطة القوة تكون وبذلك اقل، الدفع وزمن اقل قوة يجعل المهارة
 معاً  بالرجلين القفز عاليا مهارة اداء حالة في قليلة، واما االرض على

 المسلطة قوة تكون مما أكبر الرجلين لكلتا العضالت المساهمة فان
 زيادة ( ان176: 8عطية ) احمد سبع يذكر اذ اكبر، االرض على
 زيادة الى يؤدي والذي الالعب طيران سرعة الى يؤدي للرجلين القوة
 أن نرى لذلك دقة،  من تزيد والتي الكرة ضرب لحظة رتفاع الالعبا

 بالرجلين حصلوا القفز مهارة اداء خالل الالعبين به تميز ما ابرز
 زوايا يحققون جعلهم مما أجسامهم كتلة لمركز عالي ارتفاع على

 لالعب الصحيح دليال للمسار يعطي العمودي، مما إلى اقرب انطالق
 متطلبات وضمن المطلوب االرتقاء باتجاه بالالع على ويبرهن
 من القفز( تبين وارتفاع الجسم انطالق )زاوية متغير واما .الحركة
عاليا  القفز مهارة لصالح معنوي فرق ( وجود2الجدول ) خالل

 الميكانيكية العوامل من الجسم انطالق زاوية معا، وتعد بالرجلين
الطيران،  الجسم اثناء سير خط يقطعه الذي االفقي المدى على المؤثرة

 زاوية من واحدة درجة زيادة ( "ان77: 9محمود ) شاكر ايمانتذكر إذ
 التطبيق نتيجة للجسم الدافعة واتجاه القوة مقدار من يزيد االنطالق
 مناسب انطالق زاوية أو طيران مجال لتحقيق المتجهة للقوة السريع
 وضع يتم معا بالرجلين عاليا القفز مهارة اداء الجسم"، وعند سير لخط
 مفصل زاوية في كبير انثناء وجود مع االرض على القدمين كلتا

 عضالت مد ومع االرتكاز نقطة على الجسم ثقل مركز الركبة يصبح
 اتجاه وبذلك يكون اكبر، انطالق زاوية على الالعب يحصل الرجلين
 القفز مهارة اداء اثناء الالعب انطالق زاوية زاد عمودي، فكلما القفز

 الالعب عمودي، ليكسب لألعلى بشكل القفز اتجاه يصبح بالرجلين
 اكبر تكون المتحققه فأن المسافة االنطالق زاد كلما"قفز،  ارتفاع اعلى
( 239: 10") الميدان في تقاس التي الحقيقية المسافة مشابهه وتقريبا
 ان القفز، إذ مستوى ارتفاع في دورا ايضا الجسم انطالق ولسرعة

 من افضل، ويمكنه يصبح بالرجلين القفز ألداء الالعب انطالق عةسر 
 ويةزاو  سرعة افضلية خالل قفز، ومن اعلى ارتفاع على الحصول
 اعلى على الالعب بالرجلين، حصل التصويب نوع في الجسم انطالق

 .بالرجلين قفز مستوى ارتفاع
 الخاتمة:-4

 تاجات:من خالل ما توصلت اليه الباحثة كانت أهم االستن
أظهرت النتائج هناك عالقة ذات تأثير ايجابي بين المؤشرات -1

 البايوميكانيكية والتصويب بالرجل الواحد الرجلين معًا.
هناك أفضلية للمجموعة بالقفز بالرجل الواحدة ألفراد العينة في -2

 المتغيرات قيد الدراسة.
 :في ضوء االستنتاجات التي توصلت اليها الباحثة فأنها توصي

ضرورة استخدام مؤشرات بايوميكانيكية لألداء األمثل في عملية -1
 التصويب برجل واحدة أو برجلين معًا ألفراد عينة البحث.
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استخدام مؤشرات أخرى لدراسة مشابهة في المتغيرات االكثر تأثيرًا -2
 ألفراد عينات أخرى.

 المصادر
دار النشر الدولي، ، الرياض، 3التدريس واعداد المعلم، ط؛ الرحمن يس عبد [1]

2004. 
، األردن، دار الفرق 1مناهج التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق، ط ؛الديري [2]

 .1993 للنشر والتوزيع،
 .2004مدارس التعلم التعاوني،  ؛جونسون ديفيد وزمالئه [3]
المؤتمر  -تأثير اساليب التدريس على المستوى لألداء الحركي ؛كامل عصمت [4]

 .1986 ،رياضية، جامعة حلوان، مصرالعلمي للتربية ال
البحث العلمي ومناهجه، بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر،  ؛وجيه محجوب [5]

1998. 
محمد حسن عالوي؛ نصر الدين طه، االختبارات المهارية والنفسية في المجال  [6]

 .1987الرياضي، القاهرة، دار الفكر العربي، 
 لمرحلة الزمن – القوة منحنى صخصائ بين العالقة تحليل ؛شنين الجبار عبد [7]

 عاليا بالقفز البعيد التصويب ودقة المتغيرات البيوميكانيكية وبعض النهوض
 .1998، بغداد جامعة -دكتوراه طروحةااليد،  كرة في

 الزمن( بسرعة–المتغيرات البايوميكانيكية )القوة بعض عالقة ؛عطية سبع احمد [8]
 -الطائرة بكرة الوطني المنتخب ( لالعبي1منطقة ) من الساحق الضرب ودقة

 .2012، بغداد، أطروحة جامعة
 وبعض الزمن(–القوة (منحنى الخصائص بين العالقة تحليل ؛محمود شاكر ايمان [9]

 الطويل، أطروحة الوثب بفعالية النهوض لمرحلة المتغيرات البايوميكانيكية
 .1992، بغداد جامعة/دكتوراه

 واالداء الرياضي التدريب في يكانيكالبيوم تطبيقات ؛فضلي عبدالكريم صريح [11]
 .2012، دجلة دار الحركي، مكتبة

 المالحق:
 قاب العلمية للسادة المختصين( يوضح اسماء وال1الملحق )

 مكان العمل التخصص االسم الثالثي ت

 تدريب كرة يد أ.د عبد الوهاب غازي 1
كلية التربية البدنية وعلوم 

 جامعة بغداد –الرياضة 

 تعلم كرة يد در غازي سليمانأ.م.د حي 2
كلية التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة الجامعة المستنصرية

كلية التربية البدنية وعلوم  اختبار وقياس كرة اليد أ.م.د حردان عزيز سليمان 3
 الرياضة  الجامعة المستنصرية
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في تطوير بعض مكونات القوة العضلية وانجاز رفعة الخطف لدى ( Cross Fitتأثير أسلوب )
 الموهوبين في بغداد
 1أ.د سناء خليل عبيد 

 1الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

( 1 dr.sanaa_s@yahoo.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

( من االساليب لحديثة في التدريب والتي تعد نظاما جديدًا لمفردات Cross fitب )يعد اسلو  المستخلص:
التدريب المتكاملة إذ تعد بعض مكونات القوة العضلية إذ االرتقاء بالقدرات البدنية وتحدي الشخص لنفسه، 

تدريبية ( وما تتميز به من خصائص cross fitوتكمن اهمية البحث باستثمار تمرينات خاصة في اسلوب )
لتطوير مكونات القوة العضلية الخاصة التي تعد محددًا لإلنجاز في رياضة رفع االثقال والتي تعد من 
الباحثة محاولة تطبيق اسلوب تدريبي جديد قل استخدامه لدى المدربين وسعيًا منها لتطوير رياضة رفع 

اصة عالية الشدة باستعمال اسلوب االثقال للمبتدئين برفعة الخطف . وهدف البحث إلى اعداد تمرينات خ
(cross fit في رياضة رفع االثقال ومعرفة تأثير هذا االسلوب من التمرينات في تطوير مكونات القوة )

العضلية الخاصة واستخدمت الباحثة اسلوب المنهج التجريبي بأسلوب الضبط المحكم للمجموعتين 
على عينة اختيرت بالطريقة العمدية للعام الدراسي  التجريبية والضابطة ذي االختبارين القبلي والبعدي

( رباعين يمثلون أندية بغداد من الموهوبين برفع االثقال. وقد اجريت 10وكان عددهم ) 2020-2021
االختبارات القبلية في بعض مكونات القوة العضلية واالنجاز، أما المجموعة الضابطة فطبقت تمرينات 

االعتيادية وبعد انتهاء تنفيذ المنهاج على المجموعتين تم اجراء االختبارات  مكونات القوة العضلية الخاصة
البعدية للقوة العضلية واالنجاز للمجموعتين بعد معالجة النتائج التي حصلت عليها الباحثة تولت إلى أن 

ة ( قد أثرت بشكل ايجابي في تطوير بعض القدرات البدنية الخاصة وانجاز رفعcross fitتمرينات )
 الخطف لدى أفراد العينة التجريبية للموهبين.

 الموهوبين.-انجاز رفعة الخطف –مكونات القوة العضلية -( Cross Fitأسلوب ) الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:-1
بالنشاط البدني والرياضي لغرض تنشيط  بدأت دول العالم االهتمام

جيل يتمتع بالصحة الجيدة، فضاًل عن اكتساب قدرات بدنية بطرق 
واساليب علمية لغرض تكوين المجتمع واالجيال التي تتمتع بصحة 
عامة من الناحية الجسمانية والعقلية والتقنية واالجتماعية، إذ جاء هذا 

عن تطوير النشاط الرياضي  التوجه بشتى المجاالت الرياضية، فضالً 
في جميع االلعاب الرياضية ومنها االلعاب االولمبية والدولية والقارية 
التي جلبت العناية المتزايدة من جهة تمثيلها في المسابقات هي رياضة 

 رفع االثقال.
ومن هنا تظهر أهمية البحث باستثمار تمرينات خاصة وفق اسلوب 

(cross fitوما تتميز من خصائ ) ص تدريبية لتطوير مكونات القوة
العضلية الخاصة التي تعد محورًا في االنجاز في رياضة رفع االثقال، 
لذا تعد هذه الدراسة محاولة من الباحثة في تطبيق اسلوب تدريبي جيد 
ترد استعمله من المدربين واسعًا في تطوير رياضة رفع االثقال 

بإمكانيات مكونات  وخاصة رفعة الخطف التي يتصف الرباعين فيها
القوة العضلية خاصة ذلك ألجل تحقيق مستويات أدائية عالية 
ومتقدمة، وبما أن رياضة رفع االثقال تتميز بالعمل الديناميكي المتميز 
بالقوة االنفجارية والقوة القصوى للذراعين والساقين فضاًل عن القدرات 

كونات القوة األخرى. ومن ذلك استعمال األساليب الحديثة لتطوير م
( في تطوير cross fitالعضلية ومنها استعمال اسلوب تمرينات )

بعض القدرات البدنية الخاصة واالنجاز في رياضة االثقال وخاصة 
 رفعة الخطف ألفراد العينة.

 مشكلة البحث
لكون ما نرى ان الكثير من الباحثين يتناولون بعض مكونات القوة 

تمتع فيها الممارسين لرفع االثقال العضلية واساليب التدريب التي ي
وعالقتها بطبيعة االنجاز، لذلك ومن خالل خبرة الباحثة المتواضعة 

كلية التربية  -كونها مدرسة لمادة رفع االثقال في الجامعة المستنصرية
البدنية وعلوم الرياضة ومتابعة لبطوالت القطر برفع االثقال وجدت 

ة من الرباعين في أندية برفعة هناك ضعف باإلنجاز لدى أفراد العين
الخطف من الموهوبين ناتج عن عدم استخدام اساليب حديثة في 
التدريب، لذلك ارتأت الباحثة لمعالجة المشكلة باستخدام تمرينات 

( بوساطة التدريب على التدريب بأحمال تدريبية cross fitاألسلوب )
خالل تطوير مرتفعة الشدة لتطوير مستوى االنجاز برفعة الخطف من 

القدرات البدنية الخاصة برباعين األثقال، كونه اسلوب تدريبي حديث 
يهدف بالوصول بالرباع إلى رفع مكونات القوة العضلية الخاصة في 
العمل الديناميك لتطوير القوة االنفجارية والقوة القصوى، للذراعين 

 والساقين وبالتالي تحقيق االنجاز برفعة الخطف ألفراد العينة.

 أهداف البحث
 يهدف البحث بالتعرف على:

( لتطوير cross fitاعداد تمرينات خاصة على وفق اسلوب )-1
بعض مكونات القوة العضلية الخاصة قيد الدراسة لدى إفراد عينة 

 البحث.
( في تطوير القدرات cross fitالتعرف على تأثير تمرينات ) -2

 إفراد عينة البحث.البدنية قيد الدراسة وانجاز رفعة الخطف لدى 
معرفة أي االسلوبين أكثر في تحقيق االنجاز لدى إفراد عينة -3

 المجموعتين )الضابطة والتجريبية(.
 فروض البحث

هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارات مكونات القوة -1
العضلية قيد الدراسة لالختبارات القبلية والبعدية لدى إفراد 

ابطة والتجريبية( ولصالح نتائج االختبارات المجموعتين )الض
 البعدية.

هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج انجاز رفعة الخطف -2
)الضابطة  بعدية لدى إفراد المجموعتينلالختبارات القبلية وال

 والتجريبية( ولصالح نتائج االختبارات البعدية.

اصة على وفق هناك فروق ذات داللة معنوية الستخدام تمرينات خ-3
( في تطوير مكونات القوة العضلية قيد الدراسة cross fitاسلوب )

وانجاز رفعة الخطف لنتائج االختبارات البعدية بين إفراد المجموعتين 
 )الضابطة والتجريبية( ولصالح نتائج افراد المجموعة التجريبية.

 مجاالت البحث
وهوبين برفع المجال البشري: مجموعة من رباعي أندية بغداد الم

 االثقال. 
 .16/5/2021ولغاية  15/3/2021المجال الزماني: للفترة 

 ثقال.المجال المكاني: قاعة نادي الشباب الرياضي المغلقة لرفع اال
 منهج البحث واجراءاته الميدانية: -2

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي بتصميم منهج البحث:  2-1
( ذات االختبار القبلي والبعدي وذلك المجموعتين )الضابطة والتجريبية
 لمالئمته طبيعة مشكلة البحث.

تعد أهمية اختيار العينة : نتهعيمجتمع البحث و  2-2
بالطريقة التي تم بها من ضروريات البحث العلمي وشرط من شروط 
نجاح البحث. وأن اختيار العينة يرتبط غالبًا بمدى تمثيلها لمجتمع 

 عن امكانية تعميم نتائجها على ذلك األصل الذي أخذت منه، فضال
(، فالعينة هي الجزء الذي يمثل مجتمع األصل أو 164: 1المجتمع )

األنموذج الذي تجري الباحثة عليه مجمل ومحور عملها الذي قامت 
الباحثة باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية والتي يتم اختيارها 
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الدراسة التي نقوم فيها اختيارًا حرًا على أساس أنها تحقق اغراض 
الباحثة عليه، فقد تكونت عينة البحث من رباعي أندية بغداد من 

( 2( رباعين وتم استبعاد )12الموهوبين برفع االثقال، وكان عددهم )
الشتراكهم بالتجربة االستطالعية، وبذلك بلغ مجموع عينة البحث 

اعي أندية ( العبًا فقط وهم يمثلون عينة مجتمع البحث الكلي رب10)
بغداد من الموهوبين برفع االثقال إذ أجري التجانس للعينة كما هو 

 (.1مبين في الجدول )
( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وكل من )الوزن 1الجدول )

 والعمر والطول( للعينة باستخدام معامل االختالف في تجانس العينة

 بيالوسط الحسا وحدة القياس للمتغيرات
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 2.91 15.030 73.032 كغم/غم الوزن
 13.81 3.75 17.07 سنة/ شهر العمر
 0.76 0.81 172.56 م/ سم الطول

( أن المتغيرات بـ )الوزن والعمر والطول( 1ويتضح من الجدول )  
 ألفراد العينة قد مثلت التجانس.

 :مستخدمةالواالجهزة  واألدوات الوسائل 2-3
المصادر الوسائل المستخدمة في البحث: ) 2-3-1

(، 1والمراجع العربية واالجنبية، المقابالت الشخصية ملحق )
االختبارات والمقاييس، المالحظة العلمية، استمارة التسجيل، فريق 

 ((.2العمل المساعد ملحق )
: في البحث األجهزة واالدوات المستخدمة 2-3-2
( كغم، حفرة وثب طويل، مسطبة مائلة 3وزن ) (2كرات طبية عدد ))

( متر، اقراص حديد مختلفة 10إلجراء االختبار، شريط قياس )
 االوزان، حواجز مختلفة االرتفاعات، شفت حديد(.

تم أخذ قياسات الوزن اجراءات البحث الميدانية:  2-4
ومن ثم تم اعداد استمارة استبانة  والعمر والطول إلفراد عينة البحث.

ترشيح االختبارات المناسبة للمتغيرات البدنية الخاصة قيد الدراسة ل
لرباعي رفعة الخطف والحصول على نسبة االكثر اهمية لالختبارات 

 (.1للقدرات الخاصة من خالل عرضها على المختصين ملحق )
 :المستخدمة بالبحثاالختبارات توصيف  2-5

 (:59 :2اختبار رمي الكرة الطبية من الجلوس )اوال: 
 قياس القدرة االنفجارية للذراعين. الغرض من االختبار:

 )م/د(. وحدة القياس:
يعطي المختبر كرة طبية ويضعها في حجرة وعند  طريقة األداء:

إعطاء المدرب إشارة بالبدء يقوم المختبر بوضع الكرة الطبية عند 

صدره ويقوم برفع الكرة الطبية إلى األعلى ويعطي المختبر ثالث 
 (.200: 2اوالت بين كل محاولة وأخرى دقيقة )مح

تقاس المسافة في كل محاولة في قاعدة الكرسي إلى موضع  التسجيل:
 هبوط الكرة على األرض.

 ( ثانية.10اختبار القوة القصوى للذراعين في )ثانيا: 
 .قياس القدرة القصوى للذراعينالغرض من االختبار: 

 عدد/ثانية. وحدة القياس:
يأخذ المختبر الوضع الصحيح ويكون موضع االسناد  داء:طريقة األ

األمامي ويقوم المختبر بثني الذراعين ومدها بحيث يالمس الصدر 
 األرض في كل مرة يقوم فيها المختبر بثني الذراعين ومدهما كاماًل.

تسجل التكرارات لكل مختبر في استمارة التسجيل خالل  التسجل:
دد مرات المد والثني للذراعين من ( ثانية، بوساطة احتساب ع10)

 وضع االستناد االمامي .
 (:56: 3اختبار الوثب الطويل من الثبات)ثالثا: 

 قياس القدرة االنفجارية للساقين. الغرض من االختبار:
 حفرة وثب، شريط قياس . األدوات:

يقف المختبر وقدماه متباعدتين قلياًل مع ثني  وصف االختبار:
ذ يقوم بمرجحة الذراعين أمام خلف ويوم بالقفز ألبعد الركبتين قلياًل إ
 مسافة ممكنة.

يتم القياس من مكان النهوض وأول أثر يتركه الجسم وألقرب  التسجيل:
 سم.

: 4اختبار لتحديد االنجاز في رفعة الخطف)رابعا: 
29:) 

 قياس رفعة الخطف الغرض من االختبار:
 وزان )شفتان بوزن(. بار حديد، اقراص حديد مختلفة اال األدوات:

تم االعتماد على القانون الدولي لرفع األثقال في  وصف االختبار:
 تحديد مستوي االنجاز في رفعة الخطف.

يمنح كل رباع ثالث محاوالت لرفعة الخطف ويتم احتساب  التسجيل:
 المحاولة األفضل )األكثر(.

قامت الباحثة مع فريق العمل التجربة االستطالعية:  2-6
( من 2على ) 15/3/2021ساعد بإجراء التجربة االستطالعية يوم الم

الرباعين، إذ قامت الباحثة باختبار القدرة االنفجارية للذراعين والساقين 
والقدرة القصوى للذراعين واختبار االنجاز برفعة الخطف وكان الهدف 

 من التجربة االستطالعية.
دمة وسالمتها في التأكد من صالحية األجهزة واألدوات المستخ-1

 اجراء البحث.
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 معرفة الصعوبات والمشكالت التي تواجه البحث.-2
 معرفة الوقت الالزم لتغطية االختبار لكل العب.-3
 التعرف على مدى مالئمة االختبارات من قبل العينة.-4
 التعرف على الوقت الالزم ألداء االختبارات.-5
ات القبلية على عينة تم اجراء االختبار االختبارات القبلية:  2-7

البحث، إذ تم اجراء االختبارات الخاصة بالبحث في يوم االربعاء 
الساعة الثالثة عصرًا في القاعة الداخلية  17/3/2021الموافق 

لألثقال نادي الشباب الرياضي، بوساطة مجموعة من الخبراء 
 (.2كمحكمين ملحق )

باحثة قامت الالمنهج التدريبي )التجربة الرئيسة(:  2-8
( وحدة 16بوضع المنهج التدريبي على أفراد العينة التجريبية ولمدة )

يوم  12/5/2021يوم االحد ولغاية  21/3/2021تدريبية، من تاريخ 
( cross fitاالربعاء، إذ تضمنت مفردات المنهج التدريبي لتمرينات )

ع على وفق الشدة والحجم والراحة والتكرار بين التكرارات وبين المجامي
بأسلوب الطريقة المرتفعة الشدة والتكرارية، إذ الشدة والحجم والراحة 
والتكرار بين التكرارات وبين المجاميع وعلى وفق نظام الشدة، إذ 
تضمنت المنهج دفع الشفت أمام الصدر والبنج بريس وسط أمام 
وتمرينات العضلة مع رمي الكرات الطبية وعلى وفق التكرارات للشدة، 

ام الجسم أو من وضع الجلوس أو من وضع الوقوف أما من أم
وتمرينات القفز للحواجز المتنوعة االرتفاع مع تكرارات مختلفة لدفع 
الحديد )القرص( من أمام الصدر مع تمرينات )البنج بريس( من 

% حسب الشدة 90% حسب الشدة 85% بتكرارات حسب الشدد 80
ب شدة التمرين % وأيضًا حس80% حسب الشدة  وأخيرًا الشدة 95

( 16بتكرارات وزمن راحة كافية الستعادة الشفاء، إذ تضمنت المنهج )
وحدة تدريبية بهذا االسلوب وليومين اسبوعيًا ولمدة ثمانية اسابيع 

 )االحد واالربعاء( من كل اسبوع.
تم اجراء االختبارات البعدية على االختبارات البعدية:  2-9

الساعة الثالثة  16/5/2021 عينة البحث، يوم االحد المصادف
 عصرًا في القاعة الداخلية لمالعب نادي الشباب الرياضي.

استخدمت الباحثة  (:102: 5الوسائل االحصائية) 2-10

الوسط الحسابي،  : )( في معالجة البحثSpssالحقيبة االحصائية )
 للعينات المرتبطة وغير المرتبطة(. T-Testاالنحراف المعياري، 

 
 
 
 

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

( يبين العينة في االختبارات البدنية الخاصة القوة االنفجارية 2جدول )
للذراعين والساقين والقوة القصوى للذراعين وانجاز رفعة الخطف 

 للمجموعة الضابطة.
 االختبارات

وحدة 
 القياس

 البعدي القبلي
 ف ع ف س

T 
 المحتسب

sig 
 ةدالل

 ع س ع س الفروق
القدرة 

االنفجارية 
 للساقين

 معنوي 0,01 7,87 0,11 0,17 0,11 2,46 0,05 2,09 م/سم

القوة 
االنفجارية 
 للذراعين

 معنوي 0,000 8,53 0,12 0,75 0,17 7,82 0,12 7,06 سم

القدرة 
القصوى 
 للرجلين

 معنوي 0,01 3,77 0,46 0,71 0,40 10,81 0,40 10,10 م

عة رف
 معنوي 0,02 6,04 0,90 2,22 1,21 60,66 1,03 8,44 كغم الخطف

( T( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )2يبين جدول )
ومستوى الخطأ بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة. 

( بلغ فرق االوساط بين االختبارين القبلي 2ومن خالل الجدول )
( في القدرة االنفجارية للساقين وبانحرافات االوساط 0.17والبعدي )
( عند مستوى خطأ بلغ 7.87( المحسوبة )t( وقيمة )0.11قدرها )

( مما يدل على معنوية النتائج لصالح االختبار البعدي. وبلغ 0.01)
( في القوة 0.75فرق االوساط بين االختبارين القبلي والبعدي )

( t( وقيمة )0.12ت االوساط قدرها )االنفجارية للذراعين وبانحرافا
( مما يدل على 0.000( عند مستوى خطأ بلغ )8.53المحسوبة )

معنوية النتائج لصالح االختبار البعدي. وبلغ فرق االوساط بين 
( في القدرة  القصوى وبانحرافات 0.71االختبارين القبلي والبعدي )

ند مستوى ( ع3.77( المحسوبة )t( وقيمة )0.46االوساط قدرها )
( مما يدل على معنوية النتائج لصالح االختبار 0.01خطأ بلغ )

 البعدي.
( في رفعة 2.22وبلغ فرق االوساط بين االختبارين القبلي والبعدي )

( المحسوبة t( وقيمة )0.90الخطف وبانحرافات االوساط قدرها )
( مما يدل على معنوية النتائج 0.02( عند مستوى خطأ بلغ )6.04)

 ح االختبار البعدي.لصال
( يبين العينة في االختبارات البدنية الخاصة القوة االنفجارية 3جدول )

للذراعين والساقين والقوة القصوى للذراعين وانجاز رفعة الخطف 
 للمجموعة التجريبية

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 البعدي القبلي
 ف ع ف س

T 
 المحتسب

sig 
 داللة
 ع س ع س الفروق

درة االنفجارية الق
 للساقين

 معنوي 0,01 7,07 0,13 0,39 0,10 2,60 0,05 2,20 م/سم

القوة االنفجارية 
 للذراعين

 معنوي 0,00 8,24 0,33 1,14 0,29 8,31 0,10 7,16 سم

القدرة القصوى 
 للرجلين

 معنوي 0,03 5,32 0,36 0,38 0,36 11,15 0,38 10,36 م

 معنوي 1,03 5,27 1,07 2,32 0,98 61,25 0,65 58,98 كغم رفعة الخطف
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( T( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )3يبين جدول )
 ومستوى الخطأ بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية. 

( بلغ فرق االوساط بين االختبارين القبلي 3ومن خالل الجدول )
اقين وبانحرافات االوساط ( في القدرة االنفجارية للس0.39والبعدي )
( عند مستوى خطأ بلغ 7.07( المحسوبة )t( وقيمة )0.13قدرها )

( مما يدل على معنوية النتائج لصالح االختبار البعدي. وبلغ 0.01)
( في القوة 1.14فرق االوساط بين االختبارين القبلي والبعدي )
( tمة )( وقي0.33االنفجارية للذراعين وبانحرافات االوساط قدرها )

( مما يدل على 0.00( عند مستوى خطأ بلغ )8.24المحسوبة )
معنوية النتائج لصالح االختبار البعدي. وبلغ فرق االوساط بين 

( في القدرة  القصوى وبانحرافات 0.38االختبارين القبلي والبعدي )
( عند مستوى 5.32( المحسوبة )t( وقيمة )0.36االوساط قدرها )

يدل على معنوية النتائج لصالح االختبار  ( مما0.03خطأ بلغ )
 البعدي.

( في رفعة 2.32وبلغ فرق االوساط بين االختبارين القبلي والبعدي )
( المحسوبة t( وقيمة )1.07الخطف وبانحرافات االوساط قدرها )

( مما يدل على معنوية النتائج 0.03( عند مستوى خطأ بلغ )5.27)
 لصالح االختبار البعدي.

يبين العينة في االختبارات البدنية الخاصة القوة االنفجارية  (4جدول )
للذراعين والساقين والقوة القصوى للذراعين وانجاز رفعة الخطف 

 للمجموعة البعدية البعدية
وحدة  االختبارات

 القياس
 البعدي البعدي

 T ف ع ف س
 المحتسب

Sig داللة 
 ع س ع س الفروق

القدرة 
االنفجارية 

 نللساقي
 معنوي 0,01 7,87 0,11 0,17 0,11 2,46 0,11 2,46 م/سم

القوة 
االنفجارية 
 للذراعين

 معنوي 0,000 8,53 0,12 0,75 0,17 7,82 0,17 7,82 سم

القدرة 
القصوى 
 للرجلين

 معنوي 0,01 3,77 0,46 0,71 0,40 10,81 0,40 10,81 م

رفعة 
 معنوي 0,02 6,04 0,90 2,22 1,21 60,66 1,21 60,66 كغم الخطف

( بلغ فرق االوساط بين االختبارين البعدي 4ومن خالل الجدول )
( في القدرة االنفجارية للساقين وبانحرافات االوساط 0.17البعدي )
( عند مستوى خطأ بلغ 7.87( المحسوبة )t( وقيمة )0.11قدرها )

( مما يدل على معنوية النتائج لصالح االختبار البعدي. وبلغ 0.01)
( في القوة 0.75الوساط بين االختبارين البعدي البعدي )فرق ا

( t( وقيمة )0.12االنفجارية للذراعين وبانحرافات االوساط قدرها )
( مما يدل على 0.000( عند مستوى خطأ بلغ )8.53المحسوبة )

معنوية النتائج لصالح االختبار البعدي. وبلغ فرق االوساط بين 
( في القدرة  القصوى وبانحرافات 0.71االختبارين البعدي البعدي )

( عند مستوى 3.77( المحسوبة )t( وقيمة )0.46االوساط قدرها )

( مما يدل على معنوية النتائج لصالح االختبار 0,01خطأ بلغ )
 البعدي.

( في رفعة 2.22وبلغ فرق االوساط بين االختبارين بعدي لبعدي )
( المحسوبة t)( وقيمة 0.90الخطف وبانحرافات االوساط قدرها )

( مما يدل على معنوية النتائج 0.02( عند مستوى خطأ بلغ )6.04)
 لصالح االختبار البعدي.

 نتائج: مناقشة 2-2
 الحسابية االوساط قيم بين فروق ( وجود4-3-2الجدول ) من يتبين
 المجموعة لدى والبعدي لالختبارين القبلي المعيارية االنحرافات وقيم

عينة  لدى العليا لألطراف االنفجارية القدرة تطور أن تبين إذ التجريبية،
 تلك تؤدي إذ الكروس فت، تمرينات به تتميز ما إلى التجريبية البحث

 المحطة داخل تمرين لكل ووزن قليل عالية بشدد المتنوعة التمرينات
القدرة.  تطوير في ساعد وسرعة، وهذا قدرة بأقصى يتميز والذي

ا سوى القوة االنفجارية للذراعين او القوة االنفجارية لألطراف العلي
 معنوية الباحثة ( وتعزو49: 6االنفجارية للساقين، وهذا ما أكده )

 الى يهدف والذي الباحثة من المتبنى التدريبي االسلوب الفروق إلى
 االثر لها كان تدريبات مختلفة ضمن في الخاصة القدرات تطوير
 التي القدرة دابأزدي العليا رافلألط القصوى القدرة تطوير في الكبير
 خضعت التي العلمية االسس طريق عن تطويرها الباحثة على عملت
 ان كما والحجم، والتكرار، بالشدة والمتمثلة التدريبية التمرينات لها

 ولذا الخطف، لرفعة االنجاز تطور على انعكس القصوى القدرة تطور
 والتكنيك االثقال رفع تدريبات ان الباحثة (، لذلك يعزو56: 7يرى )
 السرعة عنصري على الحفاظ على الخطف تعمل لرفعة الحركي
 ناكد استعمال علينا )ان لذا االداء مرحلة في واحد آن في والقدرة

 تمرينات ضمن الخاصية هذه تطوير على تعمل مساعدة تمرينات
 مقاومات استعمال فت الكروس تمرينات من مميزات وان فت، الكروس

 من (، اما92: 8راحة() فترات وجود دون من متكررة محطات في
 فيرى " ان والقصوى االنفجارية القدرة تطوير في الباحثة نظر وجهة

 الوحدات ضمن في القوى العاب وتدريبات االثقال رفع تدريبات
 المستوى هذا الى الرباعين المباشر بوصول التأثير لها كان التدريبة
مما  ذلك من اقل وبشدد بتكرارات ياموالق مختلفة اوزان تطلب الذي
 . االنجاز تطوير في يسهم
 :الخاتمة-4
 توصيل وفروض اهداف ضوء في البحث نتائج اظهر ما إلى استنادا 

 :االتية االستنتاجات الى الباحثة
 القدرة تطوير في إيجابي بشكل ( أثرتcross fitإن تمرينات )-1

 المجموعة التجريبية. افراد والساقين لدى للذراعين االنفجارية
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 االثقال من تمرينات التمرينات المستخدمة قد أثرت بشكل افضل-2
 المجموعة الضابطة. افراد من قبل التقليدية المستخدمة

( تأثير ايجابي في رفع مستوى االنجاز لرفعة cross fitتمرينات )-3
 الذي اسهم القصوى والقدرة االنفجارية القدرة تطور الخطف بسبب

افراد المجموعة  لدى برفعة الخطف ع مستوى االنجازرف في
 التجريبية.

تم التوصيات إليها، توصي الباحثة بما  التي االستنتاجات في ورد مما
 يأتي:

( في رياضة رفع االثقال cross fitتأكيد استعمال االسلوب )-1
 االنجاز برفعة الخطف. لتطوير

 باستعمال سةالدرا هدف بمثل مشابهة ت دراسا اجراء ضرورة-2
 .cross fit)تمرينات )
 المصادر:

بغداد، مديرية دار المناهج : )أصول البحث العلمي ومناهجه ؛وجيه محجوب [1]
 .(2002للنشر والتوزيع، 

بية الرياضية بدنية مركبة االختبارات التطبيقية في التر ؛علي سلمان عبد الطرفي [2]
 .(2013بغداد، : )مهارية

بار والقياس، بدني، مهاري، خططي: )بغداد، االختعلي سلمان عبد الطرفي،  [3]
2008). 

 .2008 -2005 ؛االتحاد الدولي لرفع االثقال [4]
ة لعملية حركة اختبارات قياس وتقويم األداء والمصاحب ؛كمال عبدالحميد اسماعيل [5]

 .(2016، مركز الكتاب للنشر، القاهرة) :اإلنسان
مطبعة  ،عمان) :النفسالتربية وعلم  علم االحصاء في ئمباد ؛عبدالرحمن عوس [6]

 .(1980األخص، 
[7] Lee Brown; Strength training national and conditioning 

association: (U.S.A, Human Kinetics, 2007. 
[8] Dan Smith; Crossfit training: (U.S.A, Kinetics, 2015) 
[9] Darid Sandier; Sport power: (U.S.A, Human Kinetics, 

2005)  

 المالحق:
( يوضح اسماء والقاب العلمية للسادة المتخصصين الذين تم اجراء 1حق )مل

 المقابالت الشخصية معهم وعرض استمارة االستبانة عليهم
 مكان العمل التخصص االسم الثالثي ت
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/الجامعة المستنصرية اختبار القياس/مصارعة أ.د علي سلمان الطرفي 1
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/الجامعة المستنصرية اختبار وقياس كرة اليد حردان عزيز سلمان أ.د 2
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/الجامعة المستنصرية اختبار قياس تنس أ.م.د غادة محمود جاسم 3

 ( يوضح اسماء والقاب العلمية للسادة فريق العمل المساعد2ملحق )
 مكان العمل التخصص سم الثالثياال ت
 جامعة بغداد/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تدريب اثقال أ.د جميل منصور 1
 جامعة بغداد/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تدريب اثقال أ.د علي شبوط 2
 ة المستنصريةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/الجامع اثقال تأهيل م.د حيدر علي سلمان 3

( في رياضة رفع االثقال cross fitأنموذج من تماري )( يوضح 3) ملحق
 )البنج بريس( لذوي االحتياجات الخاصة الجزء الرئيس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 %90 %85 %80 %75 %70 التمرين
 5×1      5×5       2×2       2×5        3×3 بنج بريس مستوى وسط

      كغم(5دفع القرص امام الجالس )
      يس امام وسطبر 

      عقلة امام وسط
رمي الكرة الطبية من وضع الجلوس 

      الى االمام

      االستناد االمامي
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