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لمادة التربية الرياضية في مديرية تربية  ةالحديث تقييم لمدى توظيف المعلمين إلستراتيجيات التدريس
 صبة المفرقق

 3 د. محمد ناصر الراضي، 2 تاج الدين احمد محمد الوديان د.، 1 د. عبد الحكيم احمد مهنا حراحشة
 1 جامعة ال البيتالمدرسة النموذجية/

 2 استاذ مساعد قسم التربية الرياضية/جامعة جدارا

 3 جامعة جدارااستاذ مساعد قسم القياس والتقويم/
)m.alradi@jadara.edu.jo3 , t.alwedyan@jadara.edu.jo2 , abdhakeem75@yahoo.com1 (  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحديثة التدريس الستراتيجيات المعلمين توظيف لمدى تقييم الى الدراسة هذه هدفت المستخلص:
 المسحي الوصفي المنهج على االعتماد تم كما المفرق، قصبة تربية ريةمدي في الرياضية التربية لمادة
 مكونة عينة على الدراسة واشتملت ومعلمة، معلم( 187) من البحث مجتمع تكون إذ البيانات، لجمع
 فقرات وتكّونت البيانات، لجمع كوسيلة االستبانة على الباحثون اعتمد ومعلمة، معلم( 58) من

 واستراتيجية الذهني، العصف استراتيجية: )هي ةرئيس مجاالت( 7) على موزعه هفقر ( 52) ةاالستبان
 االدوار، لعب واستراتيجية الموجة، االكتشاف واستراتيجية التعاوني التعلم واستراتيجية المشكالت، حل

 رنامجب خالل من البيانات معالجة وتمت ،(المفاهمية الخرائط استراتيجية المتعدد، الذكاءات استراتيجية
 ،(االستبانة) المقياس وثبات صدق من التأكد وتم ،(SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائي التحليل

 بان النتائج أظهرت. الثالثي التباين وتحليل المعيارية، واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام وتم
 الحديثة التدريس تراتيجياتالس الرياضية التربية معلمي توظيف مدى ألسباب المعلمين تقدير درجة أن
 دالة فروق وجود إلى النتائج اشارت كما، كبيرة كانت المفرق قصبة مدارس في المادة تدريس في

 ةالرياضي ةالتربي معلمي توظيف مدى لتقييم العينة أفراد تقديرات متوسطات بين إحصائيا  
 الجنس لمتغير تعزى فرق،الم قصبة مدارس في المادة تدريس في الحديثة التدريس الستراتيجيات

 احصائيا   دالة فروق وجود وعدم العليا، الدراسات لصالح العلمي المؤهل ولمتغير االناث، لصالح
 اثناء الرياضية التربية لمعلمي تدريبية دورات عقد إلى الدراسة أوصت إذ الخبرة، لمتغير بالنسبة
 خطة في النظر واعادة المادة، تدريس يف الحديثة التدريس استراتيجيات استخدام كيفية على الخدمة

 متخصصة مواد تتضمن بحيث الرياضية التربية كليات لطلبة والدبلوم العليا والدراسات البكالوريوس
 .التدريس استراتيجيات في

 .والتعليم التربية مدارس - الحديثة التدريس استراتيجيات: الكلمات المفتاحية

mailto:m.alradi@jadara.edu.jo
mailto:t.alwedyan@jadara.edu.jo
mailto:abdhakeem75@yahoo.com
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 المقدمه:-1
في تحقيق اهداف التعلم  مهما دوراس توظف استراتيجيات التدري 

، واالساس الذي ةالتعلمي ةالتعليمي ةوتعتبر من اهم ركائز العملي
بالشكل  ةينبني عليه نجاحها في تحقيق اهدافها المنشود

التدريس بعد التطور  ةاستراتيجيالمطلوب، فقد تزايدت اهمية 
الكبير في كم وكيف المعرفة المعاصرة، وتنوع وسائل نقلها 

فاستراتيجية التدريس اليوم توسعت اهدافها ولم  وسرعة تداولها،
تعد مجرد وسيله لنقل المعلومات من الكتاب المدرسي الي اذهان 

لتوليد  ةالبيئة المناسب إليجادبل اصبحت وسيلة فاعله  المتعلمين،
التواصل والتفاعل الموجه خالل الدرس بين رؤية المتعلم من 

اخرى، واستراتيجيات  ةعلم من جهجهة، وبين ما يقدمه الم
 ةهي جملة االجراءات واالنشط ةالتدريس في التربية الرياضي

التي يتم التخطيط اليها  ةوالمتزامن ةوالمتكامل ةوالمتنوع ةالمختلف
 تخطيطا دقيقا من قبل المعلم، بهدف نقل المعلومات والمهارات

 ةلبيئواساليب التفكير والقيم للمتعلم، وتوفير ا والنشاطات
 ةداخل الغرف ةالتعلمي ةالتعليمي ةلتفاعل عناصر العملي ةالمناسب

 (.2002 ،)شوقيوخارجها 
ان المعلمين المبدعين بتوظيف المواقف المختلفة في أهداف 
تربوية يصبحون مع مرور الوقت على خبرة في اتخاذ القرارات 
الحكيمة من خالل اختيار األهداف في المرحلة المناسبة من 

وبة التي قد يعاني منها الطلبة، فهم يتابعون تقدم ونجاح الصع
تعلم الطلبة باستمرار وهم يوظفوا مبادئ معروفة للتعلم لكل 
الطالب، كما يختارون النشاطات التعليمية التي على عالقة 

  (GoldBerger, 1984) أشار إذ ،مباشرة باألهداف اليومية
عليمي يحقق الهدف أنــه ال يوجد استراتيجية تعلم أو سلوك ت

المقصود من العملية التعليمية لجميع الطالب على اختالفهم، 
وأن أفضل المعلمين هم الذين يطوروا مجموعة من األساليب 

 .التي تساعدهم في عملية التعلم
 تأثير وتأثرات التدريس ارتباطا وثيقا بعالقات يوترتبط استراتيج

لعمل المعلم  بمكونات المناهج األخرى وهي ترجمه حقيقية
باالشتراك مع طالبه لتسيير عملية التعلم، وهي ترجمة حقيقة 
لعمل المعلم باالشتراك مع طالبه لتسيير عملية التعلم، ان 
استراتيجيات التدريس الجيدة تثير اهتمام الطالب وتدفعهم للتعلم 

، كما انها تدفعهم للمشاركة مع المعلم، وتراعي ةوتشوقهم للمعرف

دية، وتساعد في تحقيق أهداف المنهج، وتتفق مع الفروق الفر 
طالعة النشاط العقلي للطالب، وطبيعة المحتوى تفرض على 

، وهناك محتويات يغلب ةالمعلم اختيار طرق التدريس المناسب
عليها الطابع النظري، واخرى يغلب عليها الطابع العملي او 

 (.2000التجريبي )عبد السالم، 
 مشكلة الدراسة:

ت البشرية للعملية التعليمية إن لم معلم  أحد أهم المدخاليعد ال
يكن أهمها على اإلطـالق فهـو العنصر الفعال والمؤثر في جميع 

و أفضل مدخالت النظام التعليمي وفي تحقيق أهدافه على نح
أن معلم التربية الرياضية له دورا  أساسيا  في  ، إذوبكفاءة عاليـة

ة ولقربة بغالبية تالميذه وتأثيره المباشر العملية التعليمية والتربوي
على سلوكهم، فإنه يعد أكثر المعلمين حاجة إلى أن يكـون 
متوافقـا  اجتماعيا  وشخصيا  ومهنيا  وتربويا، مع اتصافه بمجموعة 
االتجاهات اإليجابية التربوية والسلوكية التي تعينـه علـى القيام 

الرياضية برسالته خير بدوره بنجاح ولكي يقوم معلم  التربية 
وهذا ليقوم بمسؤولياته القيام، البد أن يهيأ له اإلعـداد المناسـب 

من خالل إعداده بالبرامج والخبرات والدورات التدريبة ليوظفها 
 في العملية التعليمية.

ويتوقف نجاح العملية التعليمية والتربوية على عدد من العوامل 
س الحديثة وأساليب التقويم األساسية مثل استخدام طرق التدري

المناسبة، واالستعانة بالوسائل التعليميـة وتكنولوجيا التعليم، 
وكذلك  وتوفير اإلدارة المدرسية الناجحة، ولكن أهم من كل هذه 
العوامل هو المعلم  القادر على القيام بوظيفته بطريقة فعالة 
 وبذلك يتضح مدى تزايد أهمية معرفة طرق التدريس الحديثة
خالل برامج أعداد المعلمين قبـل أو اثنـاء ممارسة مهنة التدريس 

 لتوطيد و استمرارها وتحقيق الكفاءة العالية .                                      
إن التعليم شهد في الفترة األخيرة عملية تطوير تفرضها طبيعة 

تي المرحلة، وهذا يستلزم التعرف على طرق التدريس الحديثة ال
تتماشى مسيرة تطور المناهج ومن ضمنها منهاج التربية 
الرياضية  أي طريقة التدريس بالكفاءات والمعوقات التي تواجه 
أسـتاذ التربية الرياضية أثناء حصة التربية الرياضية ومن هنا 
يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: تقييم لمدى 

التدريس الحديثة  ستراتيجياتالتوظيف معلمي التربية الرياضية 
 لمادة التربية الرياضية في مديرية تربية قصبة المفرق؟                                                                   
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 اسئلة الدراسة:
 حاولت هذه الدراسة االجابة على التساؤالت التالي:

تراتيجيات الس ةالرياضي ةمدى توظيف معلمي التربيل تقييم ما-
في تدريس المادة في مديرية تربية قصبة المفرق  ةالتدريس الحديث

)العصف الذهني، والتعلم التعاوني،  من وجهة نظر المعلمين
حل المشكالت، وخرائط المعرفة، ولعب االدوار، واالكتشاف، 

 .؟(ةوالذكاءات المتعدد
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
(0.05 ≥ αحول ) ةالرياضي ةتوظيف معلمي التربي تقييم لمدى 

الستراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس المادة في مدارس 
 .قصبة المفرق تبعا  لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة(؟

 اهداف الدراسة:
 هدفت الدراسة في التعرف على :

يجيات السترات ةالرياضي ةمدى توظيف معلمي التربيتقييم ل -
وتتمثل  ةالرياضي ةفي تدريس مادة التربي ةالتدريس الحديث

االستراتيجيات في )العصف الذهني، والتعلم التعاوني، حل 
المشكالت، وخرائط المعرفة، ولعب االدوار، واالكتشاف، 

 (.باألقران، والتدريس ةوالذكاءات المتعدد
ات الستراتيجي ةالرياضي ةتوظيف معلمي التربيمدى تقييم ل -

التدريس الحديثة في تدريس المادة في مدارس قصبة المفرق 
 تبعا  لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة(.

 فرضيات البحث:
توظيف  تقييم لمدى توجد فروق ذات داللة إحصائية حول-1

الستراتيجيات التدريس الحديثة في  ةالرياضي ةمعلمي التربي
تبعا  لمتغيرات  تدريس المادة في مدارس قصبة المفرق

 .)الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة(
توظيف  تقييم لمدى توجد فروق ذات داللة إحصائية حولال -2

الستراتيجيات التدريس الحديثة في  ةالرياضي ةمعلمي التربي
تدريس المادة في مدارس قصبة المفرق تبعا  لمتغيرات 

 .)الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة(
 :مجاالت البحث

( معلما  58اشتمل على عينة مكونه من )ال البشري: المج
 ومعلمة.

 الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسيالمجال الزماني: 
2018/2019 . 

معلمي ومعلمات التربية اقتصرت الدراسة على المجال المكاني: 
 .الرياضية في مدارس قصبة المفرق ولجميع المراحل التعليمية

 التعريفيات االجرائية:
مجموعة االفعال واالداء  استراتجيات التدريس الحديثة:-

واالنشطة التي يقوم بها المعلم بقصد جعل التالميذ يحققون 
اهداف تعليمية محددة، ومع االخذ في االعتبار ان االفعال التي 
يقوم بها المعلم ال تتم بمعزل عن سلوك التالميذ وذلك الن 

ميذ كبير وهذا التداخل التداخل بين افعال المعلم ونشاط التال
 والتفاعل هو الذي يحدد شكل العمل التعليمي )يحيى والمنوفي،

1998.) 
هو المعلم الذي لدية مؤهل  معلم التربية الرياضية اجرائيا:-

علمي في تخصص التربية الرياضية، والذي يقوم بتدريس مادة 
 التربية الرياضية في مدارس وزارة التربية والتعليم. 

 :ات الدراسةاجراء-2
تم استخدام المنهج الوصفي  :منهجية الدراسة 2-1

تم  إذ، بالطريقة المسحية نظرا لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة
والمقاالت  ةالرجوع الي االدب النظري والدراسات السابق

 .ةبموضوع الدراس ةوالدوريات المرتبط
من جميع  ةتكون مجتمع الدراس مجتمع الدراسة: 2-2

قصبة المفرق  تربية مديريةفي  ةالرياضي ةلمات التربيمعلمي ومع
والبالغ  2019-2018للعام الدراسي  نيللفصل الدراسي الثا

 معلم ومعلمه. 187عددهم 
تم اختيار عينه عمدية من معلمي  :ةعينة الدراس 2-3

 معلم ومعلمة . 58والبالغ عددهم  ةالرياضي ةالتربي
لى مجموعة من اعتمد الباحثون ع اداة الدراسة: 2-4

اإلجراءات التي من شأنها أن تحقق مصداقية أداة الدراسة 
على العديد من  واالطالع)الصدق الظاهري(، فبعد الرجوع 

الدراسات واألبحاث ذات الصلة بموضوع البحث، قام الباحثون 
بصياغة أداة الدراسة بصورتها األولية. وعرضها على مجموعة 

 إذختصين في مجال الدراسة، من المحكمين أصحاب الخبرة الم
( بهدف التأكد من صدق أداة الدراسة 6بلغ عدد المحكمين )
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ومدى مالئمتها مع أهداف البحث، والتأكد من سالمتها العلمية 
متخصصة،  ةوأكاديميواللغوية، وهم يمثلون مؤسسات تربوية 

رشاد الباحثون للقيام بما يلزم من تعديل  وذلك من أجل توجيه وا 
حذف للفقرات والعبارات الغير مناسبة من وجهة وتوضيح و 

نظرهم، والتي ال تتماشى باعتقادهم وبحكم خبرتهم الواسعة 
والكبيرة مع أهداف وشمولية البحث، ومدى مناسبتها لما وضعت 

، وقد تفضل األساتذة المحكمين مشكورين بإبداء إرشاداتهم لقياسه
ضافة وتعديل وتوجيهاتهم وأرائهم، فقد قام الباحثون على حذ ف وا 

ضافتها،  الفقرات التي طلب منه المحكمون تعديلها وحذفها وا 
وبناء  على ما ذكر تم الخروج بالشكل النهائي لألداة الدراسة 
بمعلوماتها الديمغرافية ومحاورها الرئيسية، كما قام الباحثون 
بوضع مقياس تقدير متدرج أمام كل فقرة من فقرات أداة الدراسة، 

ى المقياس على خمس مستويات حسب مقياس بحيث احتو 
(، وقام الباحثون Likert Five Scaleليكرت الخماسي )

(، 2008لدراسة الغامدي ) ةباستخدام أداة الدراسة استبان
( وقد تم  تعديل بعض فقرات الدراسة بما 2008والزهراني )

( فقره موزعه 52من ) ةيتالئم  مع الدراسة  وتكونت اداة الدراس
 ( مجاالت.7على )
ولغاية تحقيق وزيادة مصداقية أداة  صدق االداة: 2-5

الدراسة )االستبانة( قام الباحثون بتطبيق أداة الدراسة على عينة 
( معلم ومعلمة من خارج مجتمع 15استطالعية مكونة من )

الدراسة، إلصدار الحكم على مدى صالحية المحاور ومالءمتها 
على  ةاشتملت االستبان إذ وسالمة صياغتها لموضوع الدراسة،

( فقره موزعه على سبعة مجاالت هي: استراتيجية العصف 52)
( فقرات، واستراتيجية حل المشكالت وتضمن 7الذهني وتضمن )

( فقرات 8( فقرات ،واستراتيجية التعلم التعاوني تضمن )6)
واستراتيجية  ( فقرات،8واستراتيجية االكتشاف الموجة تضمن )

 8فقرات واستراتيجية الذكاءات المتعددة  8 منلعب االدوار تض
 فقرات . 7المفاهمية وتضمن  طاستراتيجية الخرائفقرات 

 تحليل النتائج )العساف، ألغراضوتم اعتماد المعيار التالي 
2004) 

 دير منخفضة جدا .قدرجة ت 1,8اقل من  1من -
 دير منخفضة.قدرجة ت 2.6الي اقل من  1.8من -
 درجة تقدير متوسطة . 3.4الي اقل  2.6من-

 ة تقدير كبيرة.جدر  4.2الي اي  3.4من -
 درجة تقدير كبيرة جدا. 4.2اكثر من -
من ثبات االداة بطريقة حساب  التأكدتم  ثبات االداة: 2-6

معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة )كرونباخ الفا( اذا 
ات لغاي( واعتبرت هذه القيمة مقبولة 0.93) لألداة هبلغت قيمت

 :( يوضح ذلك1الدراسة والجدول )
 كرونباخ) معادلة باستخدام الداخلي االتساق معاملنتائج  ( يوضح1الجدول )

 .(الفا

مدى توظيف معلمي التربية  تقييم ( ان مجاالت1يبين الجدول )
 إذيس الحديثة بيقيم اتساق داخلي الرياضية الستراتيجيات التدر 

( كما بلغت قيمة كرونباخ 0.93بلغت الدرجة الكلية لالستبيان )
( لمجال 0.84( لمجال العصف الذهني، وبلغت )0.85) الفا

( 0.88) استراتيجية حل المشكالت ولمجال التعلم التعاوني
( واستراتيجية لعب 0.81استراتيجية االكتشاف الموجة )ولمجال 

 .(0.86الخرائط المفاهمية ) ( استراتيجية0.81ار )االدو 
تم استخدام العمليات  :المعالجة اإلحصائية 2-7

 موباستخدا Spssباستخدام البرنامج االحصائي  اإلحصائية
)المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية،  :وانين االتيةقال

 (.تحليل التباين الثالثي
 ناقشتها:عرض وتحليل نتائج الدراسة وم-3
النتائج المتعلقة بالسؤال االول: ما مدى  3-1

الستراتيجيات  ةالرياضي ةتوظيف معلمي التربي
التدريس الحديثة في تدريس المادة في مدارس قصبة 

 المفرق ؟.
ستخراج المتوسطات الحسابية على هذا السؤال تم ا لإلجابة
ية رافات المعيارية لمدى توظيف معلمي التربية الرياضحواالن

 المجال الرقم
عدد 
 االتساق الداخلي  كرونباخ الفا الفقرات

 0.85 7 الذهنيالعصف  1
 0.84 6 استراتيجية حل المشكالت 2
 0.88 8 واستراتيجية التعلم التعاوني 3
 0.81 8 واستراتيجية االكتشاف الموجة 4
 0.83 8 واستراتيجية لعب االدوار 5
 0.81 8 واستراتيجية لعب االدوار 6
 0.86 7 الخرائط المفاهمية استراتيجية 7
 0.93 74 االداة ككل 



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4 Issue 1, January  2022                    

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 4, issue 1, January  2022 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 9 
 

الستراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس المادة في منطقة 
 قصبة المفرق.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى توظيف  يبين (2جدول )
معلمي التربية الرياضية الستراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس 

 المادة في مدارس تربية قصبة المفرق .

الر الرتبة
 قم

لمتوسط ا المجاالت
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 1.06 3.52 استراتيجة العصف الذهني . 1 1
 كبيرة 1.02 3.51 استراتيجية لعب االدوار 5 2
 كبيرة 1.06 3.51 إستراتيجية االكتشاف الموجة 4 3
 كبيرة 1.04 3.50 استراتيجية حل المشكالت 2 4
 كبيرة 1.00 3.45 إستراتيجية الذكاءات المتعددة. 6 5
 كبيرة 1.01 3.45 الخرائط المفاهنية إستراتيجية 7 6
 كبيرة 1.04 3.43 إستراتيجية التعلم التعاوني 3 7
 كبيرة 0.95 3.48 االداة ككل 3 8

 بين ( ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما2يبين الجدول )
العصف الذهني في  ةاستراتيجيجاء مجال  إذ( 3.52-3.43)
( وانحراف 3.52) متوسط حسابي بلغ بأعلىمرتبة االولى ال

الثانية  ة( ضمن درجة تقدير كبيرة تاله في المرتب1.06معياري )
( 3.51) مجال استراتيجية لعب االدوار بمتوسط حسابي

( ضمن درجة تقدير كبيرة ثم مجال 1.02) وانحراف معياري
انحراف ( و 3.51) االكتشاف الموجة بمتوسط حسابي استراتيجية
( ضمن درجة تقدير كبيرة، بينما جاء مجال 1.06) معياري

 حل المشكالت في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي استراتيجية
ضمن درجة تقدير كبيرة، وجاء  1.04 وانحراف معياري 3.50
الذكاءات المتعددة في المرتبة الخامسة بمتوسط  استراتيجيةمجال 
( ضمن درجة تقدير 1.00) ( وانحراف معياري3.45) حسابي

 الخرائط المفاهنية بمتوسط حسابي استراتيجيةكبيرة تالها مجال 
( ضمن درجة تقدير كبيرة، 1.01) (  وانحراف معياري3.45)

( 3.43) التعلم التعاوني بمتوسط حسابي استراتيجيةوجاء مجال 
( ضمن درجة تقدير كبيرة تالها مجال 1.04) وانحراف معياري

( وانحراف 3.37) بمتوسط حسابي باألقرانريس التد استراتيجية
 (.1.02) معياري

لغ المتوسط الحسابي لدرجة تقدير المعلمين لمدى توظيف بي
معلمي التربية الرياضية الستراتيجيات التدريس الحديثة في 

( وانحراف 3.47تدريس المادة في منطقة قصبة المفرق ككل )
 ضمن درجة تقدير كبيرة . 0.95معياري 

تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقد 
لتقديرات عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت الدراسة كما 

 يلي:
 العصف الذهني: استراتيجية.المجال األول: 1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  يبين (3جدول )
 استراتيجية العصف الذهني.

رقم 
 الرتبة نص الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

عدم القدرة على طرح مشكلة  1
 كبيره 1.13 3.91 1 وتوضيح ابعادها وجوانبها.

3 
عدم وجود القدرة على تنظيم 

 كبيره 1.19 3.66 2 المناقشة.

2 
وة الكافية لدى عدم وجود القد

التالميذ عما يدور في اذهانهم دون 
 تردد .

 كبيره 1.26 3.64 3

6 

عدم قدرة المعلم على استخدام 
استراتيجية العصف الذهني في 
جمع افكار من التالميذ للتوصل 

 لبدائل متعددة لحل المشكالت .

 كبيره 1.20 3.40 4

المعلومات الكافية حول  قلة توفر 7
 هذه االستراتيجية .

 متوسطه 1.22 3.36 5

 يقكثرة عدد التالميذ في الصف يع 4
 استخدام هذه االستراتيجية .

 متوسط 1.23 3.30 6

5 
استخدام  عدم قدرة المعلم على

استراتيجية العصف الذهني في 
 بعض الدروس كمقدمة للدرس.

 متوسط 1.25 3.30 7

 كبيرة 0.95 3.51  الكلي -

قد تراوحت ما  ة( أّن المتوسطات الحسابي3)يتضح من الجدول 
والتي تنص على  1رقم  ةالفقر  جاءت إذ( 330-3.91) بين

عدم القدرة على طرح مشكلة وتوضيح ابعادها وجوانبها في 
 ( وانحراف معياري3.92االولى وبمتوسط حسابي بلغ ) ةالمرتب

 ةالفقر  ة( ضمن درجة تقدير كبيرة، تالها في المرتبة الثاني1.13)
عدم وجود القدرة على تنظيم المناقشة بمتوسط ( ونصها3) رقم

دير ق( ضمن درجة ت1.19) ( وانحراف معياري3.66) حسابي
عدم قدرة ( ونصها 5رقم ) ةكبيره، وبالمرتبة االخيرة جاءت الفقر 

المعلم على استخدام استراتيجية العصف الذهني في بعض 
( وانحراف 3.30) الدروس كمقدمة للدرس  بمتوسط حسابي

وبلغ المتوسط  ( ضمن درجة تقدير متوسطة،1.25) معياري
( 0.95) ( واالنحراف المعياري3.51حسابي لالداه ككل )ال

 ضمن درجة تقدير كبيره .
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 المجال الثاني: استراتيجية حل المشكالت:.2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال يبين  (4جدول )

 استراتيجية حل المشكالت .
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الرتبة نص الفقرة
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

 الدرجة

2 
عدم قدرة المعلم على ايجاد 
مواقف تعليمية تمثل مشكلة 

 الطالب . تواجهفعلية 
 كبيره 1.16 3.65 1

5 
صعوبة توفير البيئة الصفية 
المالئمة لتطبيق هذه 

 االستراتيجية .
 كبيره 1.23 3.63 2

1 
عدم قدرة المعلم على استخدام 
استراتيجية حل المشكالت في 

 ريس .التد
 كبيره 1.23 3.59 3

6 

بعض التالميذ في  رغبةعدم 
المشاركة في حل المشكالت 

عليهم من  المطروحة ةالتعلمي
 قبل المعلمين.

 كبيره 1.21 3.44 4

4 
حاجة هذه االستراتيجية الي 
جهد كبير في االعداد والتنفيذ 

 والتقويم .
 كبيره 1.18 3.43 5

3 
صعوبة تدريب التالميذ على 

شكلة وتوقعها قبي رؤية م
 حدوثها.

 متوسط 1.22 3.27 6

 كبيرة 1.04 3.50  الكلي -

قد تراوحت ما  ة( أّن المتوسطات الحسابي4يتضح من الجدول )
( والتي تنص على 2) رقم ةجاءت الفقر  إذ( 3.27-3.65) بين

عدم قدرة المعلم على ايجاد مواقف تعليمية تمثل مشكلة فعلية 
 (3.65االولى وبمتوسط حسابي بلغ ) ةمرتبفي الالطالب  تواجه

تالها في  ،( ضمن درجة تقدير كبيرة1.16) وانحراف معياري
صعوبة توفير البيئة الصفية ( 5رقم ) ةالفقر  ةالثاني ةالمرتب

( 3.63) المالئمة لتطبيق هذه االستراتيجية بمتوسط حسابي بلغ
اءت ضمن درجة تقدير كبيره، بينما ج (1.23) وانحراف معياري

( ونصها حاجة هذه االستراتيجية الي جهد 4، 3) الفقرتين رقم
وفقرة صعوبة تدريب التالميذ  ير في االعداد والتنفيذ والتقويمكب

االخيرة وبمتوسط  ةعلى رؤية مشكلة وتوقعها قبي حدوثها بالمرتب
( 1.18) ( وانحراف معياري3.27( و)3.43حسابي بلغ )

سط ومتوسطة وبلغ المتو كبيره  ( ضمن درجة تقدير1,22و)
( 3.50المشكالت ككل )الحسابي لمجال استراتيجية حل 

 .من درجة تقدير كبيرهض( 1.04) وانحراف معياري
 

 المجال الثالث: استراتيجية التعلم التعاوني:-3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  يبين (5جدول )

 استراتيجية التعلم التعاوني.
م رق

 الفقرة
المتوسط  الرتبة نص الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

8 
 ةفي تصميم االنشط ةوجود صعوب

ليتعرف كل طالب على هذه 
 فعال. االستراتيجية

 كبيره 1.25 3.58 1

في التخطيط لهذه  ةصعوبوجود  2
 .االستراتيجية

 كبيره 1.17 3.45 2

4 
ي استخدام استراتيجية التعلم التعاون

تؤدي الي تواكل بعض التالميذ على 
 بعضهم بشكل سلبي.

 كبيره 1.26 3.44 3

 ةعدم توفر كفايات التدريس الالزم 5
 كبيره 1.16 3.44 4 لممارسة هذه االستراتيجية.

 ةعدم القدرة على تصميم استراتيجي 7
 كبيره 1.30 3.43 5 فعالة للتعلم التعاوني.

1 
وجود صعوبة في اعداد بطاقة 

او اية اداة اخرى تمكنني  ظةحمال
 من مراقبة التالميذ.

 متوسط 1.15 3.40 6

3 
صعوبة تحديد حجم مجموعات 

 كبيره 1.25 3.34 7 العمل.

6 

عدم القدرة على ادارة الموقف 
التعليمي بحيث يحقق االهداف 

من استخدام هذه  ةالمرجو  ةالمحدد
 االستراتيجية.

 متوسط 1.41 2.86 8

 كبيره 1.04 3.50 - الكلي -

قد تراوحت ما  ة( أّن المتوسطات الحسابي5) يتضح من الجدول
( والتي تنص على 8) رقم ةجاءت الفقر  إذ( 334-3.58) بين

ليتعرف كل طالب على هذه  ةفي تصميم االنشط ةوجود صعوب
االولى وبمتوسط حسابي بلغ  ةفعال في المرتب ةاالستراتيجي

من درجة تقدير كبيرة، ( ض1.25( وانحراف معياري )3.58)
في التخطيط لهذه  ةصعوبوجود  2فقر يةالثان ةتالها في المرتب

 ( وانحراف معياري3.45) بمتوسط حسابي بلغ االستراتيجية
ضمن درجة تقدير كبيره، بينما جاءت الفقرتين رقم  (1.25)

ونصها صعوبة تحديد حجم مجموعات العمل. عدم القدرة  6.3
 ةليمي بحيث يحقق االهداف المحددعلى ادارة الموقف التع

االخيرة   ةبالمرتب من استخدام هذه االستراتيجية. ةالمرجو 
 (1.25) ( وانحراف معياري3.34وبمتوسط حسابي بلغ )

( ضمن درجة تقدير متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي 1.28و)
 ( وانحراف معياري3.50لمجال استراتيجية التعلم التعاوني ككل )

 .رجة تقدير كبيرهمن دض( 1.04)
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 االكتشاف الموجة: استراتيجيةالمجال الرابع: -4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال يبين  (6جدول )

 استراتيجية االكتشاف.
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الرتبة نص الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

6 

عدم توفر القدرة على استخدام 
كشافي الذي يركز على المدخل االست

مواجهة المتعلم بمشكلة في 
 التدريس.

 كبيرة 1.20 3.84 1

وجود صعوبة في ادارة الصف اثناء  8
 تطبيق هذه االستراتيجية .

 كبيرة 1.21 3.55 2

الجماعي في العمل بصورة التدريس  5
 .ويلالصف يستغرق وقتا ط

 كبيرة 1.27 3.54 3

 الي جهد االستراتيجيتحتاج هذه  7
 كبيرة 1.15 3.52 4 كبير في االعداد والتنفيذ والتقويم.

ضعف اداء التالميذ ال يشجع على  1
 كبيرة 1.33 3.52 5 .االستراتيجيةاستخدام  هذه 

4 
عدم القدرة الكافية على استخدام 

في التدريس  ةاالساليب التكنولوجي
 باستخدام االكتشاف الموجه.

 ةمتوسط 1.20 3.44 6

3 

م مواقف تعليميه صعوبة تصمي
تساعد التالميذ على اكتشاف 

او القاعدة  او القانون    ةالخاصي
 الحل. او

 كبيرة 1.23 3.35 7

2 
صعوبة اعداد اسئلة للطلبة توجه .

خط تفكيرهم محز االكتشاف 
 المطلوب

 ةمتوسط 1.33 3.26 8

 كبيرة 1.06 3.50 - الكلي -

قد تراوحت ما ( ان المتوسطات الحسابية 6يتضح من الجدول )
عدم  والتي تنص على 6 ةجاءت الفقر  إذ(، 3.27-3.84بين )

توفر القدرة على استخدام المدخل االستكشافي الذي يركز على 
االولى وبمتوسط  ةمواجهة المتعلم بمشكلة في التدريس في المرتب

من درجة تقدير ض( 1.20وانحراف معياري ) 3.84بلغ حسابي 
صعوبة اعداد اسئلة ونصها  2رقم  كبيرة، بينما جاءت الفقرة

 رتبةللطلبة توجه خط تفكيرهم نحو االكتشاف المطلوب بالم
 1.33وانحراف معياري 3.27وبمتوسط حسابي بلغ  ةاالخير 

ضمن درجة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي لمجال استراتيجية 
( 1.06) ( وانحراف معياري3.51االكتشاف الموجه ككل )

 رة .ضمن درجة تقدير كبي
 
 
 

 المجال الخامس: استراتيجية لعب االدوار: -5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال استراتيجة يبين  (7جدول )

 لعب االدوار.
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الرتبة نص الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

4 
بكيفية  ةالكافي ةعدم المعرف

اتيجية االستفادة من هذه االستر 
 في المواقف التعليمية المختلفة.

 كبيرة 1.16 3.60 1

5 
ليس من الممكن لكثير من 
 ةالتالميذ التعلم بهذه االستراتيجي

. 
 كبيره 1.16 3.60 2

7 
وجود صعوبة في ادارة الصف 
 كبيرة 1.24 3.57 3 اثناء التطبيق هذه االستراتيجية .

6 
تحتاج هذه االستراتيجية الي جهد 

 كبيرة 1.17 3.53 4 االعداد والتنفيذ والتقويم. كبير في

1 
عدم القدرة على التحكم في 
انفعاالت التالميذ خالل الفترات 

 .ةالتمثيلي
 كبيرة 1.18 3.51 5

3 
عدم القدرة على تطبيق هذا 
النشاط التعليمي في مواقف 

 .ةتعليمية مختلف
 كبيرة 1.18 3.50 6

2 

تتطلب هذه االستراتيجية مجهود 
داد معين للمعلم يخالف واع

للتدريس باالستراتيجيات  أعداده
 .االخرى

 كبيرة 1,17 3,48 7

8 
التي يمكن  العلميةقلة المادة 

توظيفها عند تطبيق هذه 
 .يةاالستراتيج

 متوسطة 1.22 3.29 8

 متوسط 1.14 82.2 - الكلي -

 قد تراوحت ما ة( أن المتوسطات الحسابي7يتضح من الجدول )
( والتي 5( و)4جاءت الفقرتين رقم ) إذ(، 3.29-3.60بين )

بكيفية االستفادة من هذه  ةالكافي ةتنصان على عدم المعرف
االستراتيجية في المواقف التعليمية المختلفة و ليس من الممكن 

االولى  ةفي المرتب ةلكثير من التالميذ التعلم بهذه االستراتيجي
ضمن  (1.16) ي( وانحراف معيار 3.60وبمتوسط حسابي يلغ )

( ونصها 7رقم ) ةالفقر  ةالثاني ةدرجة تقدير كبيرة، تالها في المرتب
وجود صعوبة في ادارة الصف اثناء التطبيق هذه االستراتيجية 

( ضمن 1.24( وانحراف معياري )3.57بمتوسط حسابي بلغ )
في المرتبة االخيرة  8درجة تقدير كبيرة بينما جاءت الفقرة رقم 

التي يمكن توظيفها عند تطبيق هذه  ةمادة العلميقلة ال ونصها،
وبلغ المتوسط الحسابي لمجال استراتيجية لعب  .يةاالستراتيج

( ضمن درجة 1.02) ( وانحراف معياري3.51االدوار ككل )
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( فقرات قد حصيت على درجة 7ويالحظ ان هناك ) تقدير كبيرة.
 متوسطة.درجة تقدير  لىت فقرة واحدة علتقدير كبيره، بينما حص

 استراتيجية الذكاءات المتعددة: المجال السادس:-6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال استراتيجة  يبين (8جدول )

 الذكاءات المتعددة.
رقم 
المتوسط  الرتبة نص الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

عدم وجود المعرفة الكافية بهذه  4
 جية .االستراتي

 كبيرة 1.16 3.65 1

7 
قلة المادة العلمية التي يمكن 

يفها عند تطبيق هذه ظتو 
 .ةياالستراتيج

 كبيره 1.23 3.63 2

8 
ليس في استطاعتي ان استخدم 
نظرية الذكاءات المتعددة في تدريس 

 .ةالتربية الرياضي
 كبيرة 1.22 3.59 3

6 
تحتاج هذه االستراتيجية الي جهد 

 كبيرة 1.17 3.53 4 د والتنفيذ والتقويم.كبير في االعدا

2 

صعوبة توفير اشكال التعليم الذاتي 
لجميع التالميذ عند استخدام نظرية 
الذكاءات المتعددة في تدريس التربية 

 . ةالرياضي

 كبيرة 1.21 3.42 5

3 

معلوماتي غير كافية عن الذكاءات 
الذكاء  المتعددة )الذكاء الفراغي,

الذكاء  جتماعي,الذكاء اال الحركي,
 االستقاللي( .

 متوسطة 1.20 3.32 6

1 

يصعب عند التخطيط التدريس 
اعطاء فرصة لكل طالب ان يتعلم 

الذكاءات المتعددة التي  ألنواعوفقا 
 يتمتع بها.

 كبيرة 1.21 3.41 7

وجود صعوبة في تحقيقها في كل  5
 المواقف التعليمية

 متوسطة 1,20 3,29 8

 كبيرة 1.00 3.45 - الكلي -

بين  مان المتوسطات الحسابية قد تراوحت ( ا8يبين الجدول )
( والتي تنص على عدم 4جاءت الفقرة رقم ) إذ(، 3.65-3.27)

االولى  ةوجود المعرفة الكافية بهذه االستراتيجية في المرتب
( ضمن 1.16) ( انحراف معياري3.65)  وبمتوسط حسابي بلغ

( ونصها 7) مرتبة الثانية الفقرة رقمدرجة تقدير كبيرة ،تالها في ال
عند تطبيق هذه  توظيفهاقلة المادة العلمية التي يمكن 

 ( وانحراف معياري3.63) بمتوسط حسابي بلغ ةاالستراتيجي
( ضمن درجة تقدير كبيرة، بينما جاء في الفقرة االخيرة 1.23)

ونصها وجود صعوبة في تحقيقها في كل المواقف التعليمية 
( ضن درجة 1.20( وانحراف معياري )3.29) سابيوبمتوسط ح

تقدير متوسطة، ويلغ المتوسط الحسابي لمجال استراتيجية 

 ( وانحراف معياري3.45) تدريس الذكاءات المتعددة ككل
 ( ضمن درجة تقدير كبيرة.1.00)
 المجال السابع: استراتيجية الخرائط المفاهمية:-7

نحرافات المعيارية لتقديرات افراد المتوسطات الحسابية واال يبين (9جدول )
 عينة الدراسة لفقرات مجال استراتيجية الخرائط المفاهمية.

رقم 
المتوسط  الرتبة نص الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

صعوبة تحقيقها في كل المواقف  6
 التعليمية .

 كبيرة 1.17 3.53 1

7 
جميع التالميذ في عدم تفاعل 

طبيق هذه تة عند المشارك
 . ةاالستراتيجي

 كبيره 1.20 3.52 2

3 
 ةال يعتمد على هذه االستراتيجي

يعلم التالميذ  كأسلوببمفردها 
 مهارات التحليل.

 كبيرة 1.17 3.45 3

5 
معلما  ةاالستراتيجيتتطلب هذه 
 كبيرة 1.21 3.44 4 .ةعالية مدربا بكفاء

1 
عدم القدرة على استخدام خرائط 

 كبيرة 1.21 3.44 5 المعرفة .

 ةعدم وجود المعرفة الكافي 2
 .ةبخرائط المعرف

 كبيرة 1.15 3.40 6

4 
تحتاج هذه االستراتيجية الي 
الكثير من الجهد عند اعدادها 

 .وتنفيذها وتقويمها
 كبيرة 1.25 3.34 7

 كبيرة 1.01 3.45 - الكلي -

ين ب قد تراوحت ما ة( ان المتوسطات الحسابي9يبين الجدول )
( والتي تنص على 6رقم ) ةجاءت الفقر  إذ (،3.53-3.34)

االولى  ةصعوبة تحقيقها في كل المواقف التعليمية في المرتب
( ضمن 1.17( وانحراف معياري )3.53وبمتوسط حسابي )

( ونصها 7) رقم ةالفقر  ةالثاني بةرجة تقدير كبيرة، تالها في المرتد
عند تطبيق هذه عدم تفاعل جميع التالميذ في المشاركة 

( وانحراف معياري 3.52) بمتوسط حسابي بلغ ةاالستراتيجي
( 4) رقم ة( ضمن درجة تقدير كبيره، بينما جاءت الفقر 1.20)

الكثير من الجهد عند  ىتحتاج هذه االستراتيجية ال ونصها
 وبمتوسط حسابي بلغ ةاالخير  بةعدادها وتنفيذها وتقويمها بالمرتا
قدير متوسطة، ت( ضمن درجة 1.25) ( وانحراف معياري3.34)

 وبلغ المتوسط الحسابي لمجال استراتيجية الخرائط المعرفية ككل
 ( ضمن درجة تقدير كبيره.1.01وانحراف معياري ) (3.45)

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة 
( حول توظيف معلمي α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

الستراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس المادة  ةالرياضي ةالتربي
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في مدارس قصبة المفرق تبعا  لمتغيرات )الجنس، المؤهل 
 العلمي، الخبرة(؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على توظيف معلمي 

ريس المادة اتيجيات التدريس الحديثة في تدالستر  ةالرياضي ةالتربي
، تبعا  الختالف متغير الجنس )ذكور، في مدارس قصبة المفرق

ناث(، ومتغير المؤهل العلمي )بكالوريس، دراسات عليا(،  وا 
سنوات،  10إلى  5سنوات، من  5ومتغير الخبرة )أقل من 

 (.10كانت كما هي موضحة في الجدول ) إذسنوات(،  10أكثر
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد  يبين (10ل )الجدو 

الذاتية  لإلدارةدرجة ممارسة قادة المدارس الثانوية عينة الدراسة على 
حسب متغير الجنس والمؤهل العلمي من وجهة نظر المعلمين 

 والخبرة 

  مستويات المتغير
 ةتوظيف معلمي التربي

الستراتيجيات  ةالرياضي
 دريس الحديثةالت

 الجنس

 الذكور
N=27 

 3.38 الوسط الحسابي
 0.42 االنحراف المعياري

 اإلناث
N=31 

 3.56 الوسط الحسابي
 0.43 االنحراف المعياري

المؤهل 
 العلمي

سبكالوريو   
N=36 

 3.44 الوسط الحسابي
 0.46 االنحراف المعياري

 دراسات عليا
N=22 

 3.57 الوسط الحسابي
حراف المعيارياالن  0.48 

 الخبرة

سنوات 5أقل من   
N=15 

 3.45 الوسط الحسابي
 0.44 االنحراف المعياري

سنوات 10إلى  5من   
N=22 

 3.45 الوسط الحسابي
 0.48 االنحراف المعياري

سنوات 10أكثر  N=21 
 3.47 الوسط الحسابي
 0.54 االنحراف المعياري

وق ظاهرية بين متوسطات ( وجود فر 10يالحظ من الجدول )
توظيف معلمي  تقييم مدى أفراد عينة الدراسة على تقديرات
ريس المادة الستراتيجيات التدريس الحديثة في تد ةالرياضي ةالتربي

، وفق متغيرات الدراسة المستقلة في مدارس قصبة المفرق
)الجنس والمؤهل العلمي والخبرة(، وللكشف عن داللة هذه 

اختبار تحليل طات الحسابية، تم استخدام الفروق في المتوس
كانت النتائج، كما هي موضحة في الجدول  إذالتباين الثالثي، 

(11.) 
 
 

اختبار تحليل التباين الثالثي للفروق بين تقديرات أفراد يبين  (11الجدول )
الستراتيجيات التدريس  ةالرياضي ةالتربيالعينة على توظيف معلمي 

دة في مدارس قصبة المفرق تبعا  الختالف الحديثة في تدريس الما
 متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة 

 المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 *0000. 15.339 1.296 1 1.296 الجنس
 *0060. 8.328 7040. 1 7040. العلمي المؤهل

 1200. 2.203 1860. 2 3720. الخبرة
  0840. 53 4.478 الخطأ
  58 743.939 الكلي

 (α ≤0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى  (11يبين الجدول )

( بين متوسطات تقديرات أفراد ≤0.05الداللة اإلحصائية )
 ةالرياضي ةتوظيف معلمي التربي تقييم لمدى  العينة على

الستراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس المادة في مدارس 
 قصبة المفرق، تعزى لمتغير الجنس لصالح االناث.

وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة اإلحصائية 
(≤0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على )  تقييم

ات التدريس الستراتيجي ةالرياضي ةتوظيف معلمي التربي لمدى
الحديثة في تدريس المادة في مدارس قصبة المفرق تعزى لمتغير 

 المؤهل العلمي لصالح مؤهل دراسات عليا.
وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة اإلحصائية عدم 

(≤0.05بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على )  تقييم
جيات التدريس الستراتي الرياضية ةتوظيف معلمي التربي لمدى

الحديثة في تدريس المادة في مدارس قصبة المفرق تعزى لمتغير 
 الخبرة. 

 :مناقشة النتائج والتوصيات 3-3
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال االول: ما 3-3-1

 الرياضية مدى توظيف معلمي التربيةتقييم ل
الستراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس المادة في 

 المفرق ؟مدارس قصبة 
المعلمين لمدى توظيف  ييمأظهرت نتائج التحليل أن درجة تق

معلمي التربية الرياضية عن استخدام استراتيجيات التدريس 
الحديثة في تدريس المادة في قصبة المفرق كبيرة، وتعزى هذه 
النتيجة إلى تكليف معلم التربية الرياضية بعدد كبير من حصص 
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بعض المسؤوليات اإلدارية وكذلك االشغال أسبوعيا  إلى جانب 
للياقة البدنية، مما يشكل عبئا  ثقيال   اهلل تدريب جائزة الملك عبد

على كاهل المعلم يجعله يعزف عن استخدام استراتيجيات 
التدريس الحديثة، ويعتمد اعتمادا كليا أو شبه كلي على الطريقة 

التي االعتيادية، فهو لن يجد الوقت الكافي إلعداد األنشطة 
وال شك أن هذه العوامل مؤثرة في استخدام  ،تتطلبها تلك الطرائق

استراتيجيات التدريس الحديثة، وذلك أن معظم هذه الطرائق، 
تتطلب مرافق ووسائل وبيئات تعليمية خاصة، من اجل توظيفها 
بشكل فاعل، وهو ما تفتقر إليه كثير من مدارسنا في  خاصة 

لى عدم إلمام المدرس والوطن العربي عامة، إضافة إ
باستراتيجيات التدريس الحديثة، وعدم اهتمام برامج تدريب 
المعلمين بالطرائق الحديثة، واالكتفاء باستخدام الطريقة التقليدية 
تحول دون تقبل المعلم الستراتيجيات التدريس الحديثة كما تتفق 

( والتي 2008نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الزهراني )
ت إلى أن أعلى سبب من أسباب عزوف معلمي التربية توصل

الفنية عن استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة هو عدم 
مناسبة هذه االستراتيجيات لجميع األعمار والمستويات الطالبية، 

الجهد المبذول والزمن المطلوب لتطبيق بعض ضال عن ف
 االستراتيجيات.

البطاينة وأبو رحمة وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  
( التي توصلت إلى أن استخدام الطالب الستراتيجيات 2012)

 التدريس المعاصرة كانت كبيرة.
وفيما يلي مناقشة النتائج المتعلقة بكل مجال من مجاالت 

 الدراسة:
مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال األول:  3-3-2

 استراتيجية العصف الذهني:
المعلمين لمدى توظيف  ييمدرجة تقأظهرت نتائج التحليل أن 

معلمي التربية الرياضية الستراتيجية العصف الذهني في تدريس 
المادة في قصية المفرق كبيرة، وتعزى هذه النتيجة إلى أن 
استخدام هذه االستراتيجية يسبب العديد من المشكالت داخل 

أن بعض الطلبة  ونالحظ الباحث إذالغرفة الصفية وخارجها 
لة الصبر فتجدهم يسارعون الى مناقشة البدائل يتصف بق

والفرضيات قبل دراسة الموقف والتفكير فيه بشكل فعال. ويبدي 
خرين أو األفكار بعض الطلبة عدم الرغبة في مناقشة افكار اآل

، ويفشل بعض الطلبة في التفكير بعمق عند المطروحة للنقاش
ت حول الحاجة إلى تطوير أو الوصول إلى بدائل أو فرضيا

الموقف، ويدخل بعض الطلبة في مناقشات مع اآلخرين رغم 
عدم توفر المعلومات النظرية أو األساسية او العملية للدخول في 
المناقشة وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  البطاينة وأبو رحمة 

( التي توصلت إلى أن استخدام الطالب الستراتيجيات 2012)
 يرة.التدريس المعاصرة كانت كب

مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال الثاني:  3-3-2
 حل المشكالت: استراتيجية

المعلمين لمدى توظيف  ييمأظهرت نتائج  التحليل أن درجة تق
الستراتيجية حل المشكالت في تدريس  معلمي التربية الرياضية

المادة في مدارس قصبة المفرق كبيرة، وتعزى هذه النتيجة إلى 
 إنه ال إذالتقليدي للدروس والحصص اليومية طبيعة الجدول 

يسمح باستغالل الوقت بشكل يتناسب مع المستلزمات في 
اسلوب التعلم التعاوني، وعدم وجود التجهيزات المدرسية 
الضرورية مثل أدوات ومواد رياضيه ومصادر للتّعلم، وعدم توفر 
ا الوعي الكافي لدى المعلمين وأولياء أمور الطالب بفاعلية هذ

ضعف تأهيل المعلم وتدريبه، فضال عن النوع من التّعلم، 
 وضيق وقت المعّلم، وعدم توفر العزيمة لدى المعلم.

مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال الرابع:  3-3-3
 االكتشاف الموجه: استراتيجية

المعلمين لمدى توظيف  ييمأظهرت نتائج التحليل أن درجة تق
تراتيجية االكتشاف الموجه في معلمي التربية الرياضية الس

تدريس المادة في مدارس قصبةٍ المفرق كبيرة، وتعزى هذه 
الطالب لصعوبات، وخاصة بطييء  دالنتيجة إلى مواجهة بع

تتطلب هذه االستراتيجية تحديد المشكلة وفرض  إذالتعلم 
الفروض واختبارها ثم الوصول الى استنتاجات، وكلها تمثل 

التعلم، وتتطلب هذه االستراتيجية خبرات مشكلة للطالب البطيء 
معرفية كمتطلبات سابقة للتعلم، ويخشى من استخدام المعلمين 

في جميع المواقف التعليمية، في  االستراتيجيةالمتحمسين لهذه 
حين يمكن أن تفيد استراتيجيات أخرى في بعض الموضوعات 
أكثر من االكتشاف الموجه، وقد تؤدي إلى صعوبة في ضبط 

صف والنظام في مما ينجم عنه ارتباك أو مشكالت تؤدي إلى ال
 أعاقة عملية التعلم.
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مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال الخامس:  3-3-4
 لعب األدوار: استراتيجية

المعلمين لمدى توظيف  ييمأظهرت نتائج التحليل أن درجة تق
استراتيجية لعب األدوار في تدريس المادة في مدارس قصبة 

كبيرة، وتعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام هذه  المفرق
االستراتيجية قد يؤدي إلى صعوبة في ضبط الصف والنظام فيه 
مما ينجم عنه ارتباك أو مشكالت تؤدي إلى إعاقة عملية التعلم، 
وذلك ألن اسلوب لعب األدوار يقوم في المشاركون بتمثيل أدوار 

محاولة لمحاكاة محددة لهم في شكل حالة أو سيناريو وذلك ك
الواقع، وتتطلب هذه االستراتيجية الكثير من الوقت ألعداد 

 الموقف التمثيلي والجهد الكبير من قبل المعلم والطلبة.
مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال السادس: استراتيجية تدريس 

 المتعددة )جاردنر(: الذكاءات
توظيف المعلمين لمدى  ييمأظهرت نتائج التحليل أن درجة تق

معلمي التربية الرياضية الستراتيجية تدريس الذكاءات المتعددة 
)جاردنر( في تدريس المادة في مدارس قصبة المفرق كبيرة، 

يتطلب  ةاالستراتيجيوتعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام هذه 
الوقت الطويل والجهد الكبير من قبل المعلم، ويحتاج إلى تدريب 

، االستراتيجيةعلى استخدام هذه معلمي التربية الرياضية 
يتطلب اإلعداد المسبق  االستراتيجيةباإلضافة الى أن هذه 

وتطبيق أدوات محددة لقياس وتحديد أنواع الذكاءات السائدة لدى 
 الطلبة.

مناقشة النتائج المتعلقة بالمجال السابع:  3-3-5
 استراتيجية الخرائط المفاهيمية:
لمدى توظيف معلمي  التقييمأظهرت نتائج التحليل أن درجة 

التربية الرياضية الستراتيجية الخرائط المفاهيمية في تدريس 
المادة في مدارس قصبة المفرق كبيرة، وتعزى هذه النتيجة إلى 
وجود المعرفة الكافية بخرائط المعرفة لدى المعلمين، وتحتاج هذه 
 االستراتيجية إلى المزيد من المتابعة والتطوير عند إعدادها
وتنفيذها وتقويمها من اجل مواكبة التطور الرياضي العالمي، 

 فضال عن، جود معلمين مدربين بكفاءة عاليةباإلضافة الى و 
تفاعل جميع التالميذ في المشاركة عند تطبيق هذه االستراتيجية، 
ويعزو الباحثون ذلك إلى وعي المعلمين في استخدامهم ألدوات 

 ةالتدريسيوضبط العملية  توجيهو التقويم والذي يزيد من تسهيل 

في االتجاه الصحيح، ويساعد الطلبة على اختيار المسار 
الصحيح الذي يناسب مع قدراتهم وميولهم واستعدادهم للمشاكل 
التي تواجههم في الحياة، وتعزيز اتجاهاتهم نحو العمل الدؤوب 
من خالل االنغماس في األنشطة العملية ومواجهة المشكالت 

طراف وهذا يستدعي التكامل والتعاون بين جميع أاليومية، 
، وزيادة الترابط بين النظام التعليمي المشاركين في العمل التربوي

( 2009والمجتمع. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السبيعي )
التي توصلت إلى أن من أساليب التدريس الفعالة األقل شيوعا  

 المفاهيم. هي أسلوب التدريس المعتمد على خرائط
 الخاتمة:-4

 بناء  على تحليل النتائج توصلت الدراسة إلى االستنتاجات اآلتية:
أن درجة تقدير المعلمين ألسباب مدى توظيف معلمي التربية -1

الرياضية الستراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس المادة 
في مدارس قصبة المفرق كانت كبيرة عدا استراتيجية 

من وقت  هتتطلبكانت بدرجة متوسطة لما  نباإلقراالتدريس 
 وجهد كبير.

وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات تقديرات أفراد العينة -2
الستراتيجيات  ةالرياضي ةتوظيف معلمي التربي لتقييم مدى

التدريس الحديثة في تدريس المادة في مدارس قصبة المفرق، 
لمؤهل العلمي تعزى لمتغير الجنس لصالح االناث، ولمتغير ا

لصالح الدراسات العليا، وعدم وجود فروق دالة احصائيا  
 .بالنسبة لمتغير الخبرة

بناء على النتائج التي توصلت اليها الدراسة فان الباحث يوصي 
 بما يلي:

 وقبل عقد دورات تدريبية لمعلمي التربية الرياضية اثناء-1
لحديثة في الخدمة على كيفية استخدام استراتيجيات التدريس ا

 تدريس المادة.
في خطة الدراسات العليا والدبلوم بحيث تتضمن مواد  تطوير-2

متخصصة في طرق التدريس الحديثة واعتبارها متطلب 
 اجباري

تنمية االتجاهات االيجابية لدى معلمي التربية الرياضية نحو -3
 استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة

على اعطاء هذا الجانب اهمية حث وزارة التربية والتعليم -4
 كبرى الستراتيجيات التدريس .
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 اإلنسان لقيم السبل أفضل أن الشخصية، ومنظري النفس علماء من الكثير يعتقد المستخلص:
 في المهمة األبعاد من التطرف نحو التوجه ويعد. (منظما كال) اعتباره هو معه والتعامل
 تحت ويجرب ويتغير يغير أن يستطيع المرتفع التطرف نحو التوجه ذو فالفرد. اإلنسانية الشخصية
 واألوامر والقواعد األحكام جميع يتقبل فهو قهرية غير أم قهرية كانت سواء المختلفة الظروف
 للنشاط ممارسين والغير للممارسين التطرف نحو التوجه على التعرف إلى البحث ويهدف. القائمة

 التوزيع ذو العشوائي الطبقي باألسلوب العينة اختيار تم المستنصرية، جامعة طالب لدى الرياضي
 فقرة( 38) من النهائية بصورته تكون الذي( التطرف نحو التوجه) مقياس تبني تم وقد. المتساوي

 البناء وصدق الظاهري الصدق استخدمت إذ) والثبات الصدق) البحث أداة الباحثة استخرجت وقد
 التطرف نحو التوجه مقياس ثبات بلغ وقد االختبار، إعادة المقياس ثبات في استخدمت حين في

 نحو توجه يوجد:  هي الباحثة إليها توصلت التي تائجالن ضمن ومن(. 8: 1) النصفية والتجزئة
 توجد إذ المستنصرية، الجامعة طالب لدى الرياضي للنشاط ممارسين والغير ارسينمللم التطرف

 .الطالب من ممارسين والغير الممارسين متغير وفق على إحصائية داللة ذات فرق
 فيه يوازي آمن أكاديمي جو توفير محاولة: منها والمقترحات توصيات من بمجموعة خرجت وقد

 عمى الحصول ضرورة تستنفذ ال بحيث الالمنهجية والنشاطات األكاديمية المتطلبات بين الطالب
 بذلك وتعزله ممارس والغير الرياضي للنشاط الممارس الطالب طاقات لكل عال تراكمي معدل

 .دادبغ محافظة خارج الجامعات بعض في مماثلة دراسة إجراء. اجتماعيا
 للنشاط ممارسين والغير الممارسين - (واالجتماعي الديني) التطرف - : التوجهالكلمات المفتاحية

 .المستنصرية الجامعة طالب - الرياضي
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 المقدمة: -1
 استهدافا   األكثر وهم وحاضرها، األمة مستقبل الشبابيعد 

األخالقية واالجتماعية.  المكونات تمس التي الفكرية للهجمات
 الصعوبة ومن متغير ومتطور معاصر عالم لشباببا ويحيط

 الشباب بعض إلى ينساب  ذلك، ولهذا فقد أدراك مكاناالب
 مجتمعهم في محدد دور عن بحثهم أثناء والتوتر القلق مشاعر

هدف حياتهم، وهذا المتغير يعد من أهم القوى االجتماعية. وفي و 
معنا في هذا السياق وبقراءة سريعة لألحداث التي مر بها مجت

السنوات األخيرة، فأن الترجمة الحقيقية للمسببات وللمفردات 
وألثار هذا المصطلح قد ظهرت على جميع فئاته، وقد تأثرت 
منه جميع مؤسساته، إال أن من أكبر تلك اآلثار، كانت على 
المؤسسات التربوية )الجامعية( ذلك أن العديد من أهداف 

اجتماعا ، على أن واحدا   الجامعة ال تتحقق في طلبة متطرفين
من اهداف البرامج الجامعية وهو المشاركة في النشاطات 
الرياضية يعد من أهم الخطط لمواجهة المشكالت السلوكية 

 للطلبة ومنها سلوكيات التطرف االجتماعي والديني.
( الجامعة المرحلة (المرحلة هذه يف الطلبة فان ذلك اطار وفي
 Adolescence لفكري والمراهقية سن التصحيح ا في زالوا ما

 االعدادية ينب تقعي الت النمو مراحل من مرحلة يه التي
لتغيرات المتميزة )الجسمية، والعقلية، ا وتتخللها والنضج والرشد

واالنفعالية، االجتماعية والخلقية والرياضية( التي تتم في العقد 
سي الثاني من العمر، فالمراهقة والتصحيح هي الميالد النف

والحقيقي للفرد كونه ذات متفردة والتي من أهم خصائصها 
االنفعالية سرعة القابلية للتهيج ونوبات الغضب وعدم القدرة على 
تركيز االنتباه ونوبات القلق، يحاول المراهقون جاهدين اقامة 
االتزان النفسي من جديد مجربين كل االمكانيات وكافة الحلول 

فيمرون بمرحلة التوافق المتخبط بين وينابون الدفاع واالشباع، 
التناقضات السلوكية. فغالبا  ما تكون المراهقة اتجاهات عدوانية 
ضد االسرة والكلية واشكال السلطة قد ينجم عنها بناء شخصية 

صائص تلك المرحلة خ(. إذن ف21: 2ثائرة عدوانية متطرفة )
أقل تغذي سلوكيات التطرف المؤثرة في الشباب والشابات ولكن 

منها فهما  واستيعابا  لدى هؤالء الشباب األمر الذي قد يؤثر على 
 (.56: 3اتجاهاتهم في الحياة. ومن ثم على شخصيتهم )

وفي هذا السياق وبقراءة سريعة لألحداث التي مر بها مجتمعنا 
في السنوات االخيرة، فأن الترجمة الحقيقية للمسببات وللمفردات 

رت على جميع فئاته، وقد تأثرت وآلثار هذا المصطلح قد ظه
منه جميع مؤسساته، إال أنمن اكبر تلك اآلثار، كانت على 
المؤسسات التربوية )الجامعة( ذلك أن العديد من اهداف 
الجامعات أن تتحقق في الطلبة المتطرفين، على أن واحدا  من 
اهداف البرامج الجامعية وهو المشاركة في النشاطات الرياضية 

الخطط لمواجهة المشكالت السلوكية للطلبة  يعد من أهم
الممارسين للنشاط الرياضي والغير ممارسين له، ومنها سلوكيات 

 التطرف لدى الطلبة.
( فأن علينا أن نهتم بأبعاد 1977ومن ثم االشارة )هول ولندزي، 

ظاهرة تطرف الشباب وأن نهتم بتحليل حاجاتهم النفسية، 
ب الكتطرف يعد ناتجا  لعدم الذي يسيطر على الشبا فاإلحباط

(. وألهمية موضوع التطرف 74: 4إشباع تلك الحاجات )
وتبعات نفسية في معظم المجتمعات، فقد تناوله العديد من 
الباحثين بالدراسة والتحليل، وقد أظهرت دراسة قام بها مركز 
البحوث األمنية واألهلية في امريكا أن بعض الشباب في الوطن 

صفون بالتطرف نتيجة العتناقهم أفكار متطرفة العربي الذين يو 
بعيدة عن الواقع، هم في األصل شبابا عاديون، لذلك جاء 
البحث أن يستطيعوا إشباع حاجاتهم النفسية للمجتمع الذي رفض 

: 5تحقيق رغباتهم وحاجاتهم ووجدوا الباب مفتوحا  للتطرف )
دولة (. وتقع المسؤولية في األول واالخير على مؤسسات ال67

في تسخير االمكانات التي يحتاجها التربويون لبذل جهودهم في 
تحصين الشباب والشابات من الفكر المنحرف، ثم توجيهه نحو 
الفكر الصحيح الذي يخدم دينه وأمته، بدال  من اعتناق هذه 
األفكار الهدامة التي تدمر مستقبل الشباب وتؤدي بهم إلى 

ذا نظرنا إلى نقطة التأثر األولى التي يتأثر  الهاوية السحيقة، وا 
بها األبناء فإننا نجدها متمثلة في األم واألب. ومن هنا جاءت 
أهمية البحث إلى العمل على خلق استقرار أسري يكفل تعلق 
األبناء باآلباء وتأثرهم بسلوكياتهم، فالغربة األسرية ال تولد إال 
كم غربة فكرية تخضع الفكر للتحكم الخارجي، وأعني بالتح

الخارجي تحكم أهل األهواء والتطرف الفكري سواء كان ذلك 
 ممارسة النشاط الرياضي أو الغير ممارس للنشاط الرياضي.
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 مشكلة البحث:
الوحدة  هعميمثل اإلنسان القاعدة االساسية في بناء المجتمع ف

ذا كانت  التي يتكون منها ويقوم عليها، لذا يعد هدفا  ساميا ، وا 
فة في طرائق تنظيميها وكيفية ضبط سلوك المجتمعات مختل

كن أن ممأن تمنع إشكاال  من السلوك من اللألفراد فقد تستطيع 
 تهوي ببنيتها االجتماعية إذا فسح لها المجال.

وعلى تعدد وتنوع اشكال السلوك لألفراد وخاصة طلبة الجامعات 
الممارسين للنشاط الرياضي أو الغير ممارسين للنشاط الرياضي 

ابرزها في العصر الراهن، هي سلوكيات التطرف التي تنحى  فأن
االنفعالية والمعرفية في  بإبعادهابصاحبها بعيدا  عن الوسطية 

المجتمع لتأخذ ابعادا  تعبيرية بالسلوكيات غير السوية كقصور 
الحوار والمشاركة، والتشدد بالرأي، والتصلب في المواقف والعنف 

اتجاه افراد معينين من أبناء المنطقة  والعدائية والسلوك العدواني
أو الحي الواحد. أو اتجاه فئة اجتماعية أخرى معينة من دون 

 غيرها.
إذ تطرق البحث لمعالجة المشكلة لدراسة المفاهيم التي يصعب 
تحديدها، نظرا  إلى ما يشير إليه المعنى اللغوي للتطرف من 

ن مجتمع إلى تجاوز حد االعتدال، وحد االعتدال نسبي يختلف م
آخر وفقا  لنسق القيم السائدة في كل مجتمع، فما يعده مجتمع 
من المجتمعات سلوكا  متطرف آخر من الممكن أن يكون مألوفا  
في مجتمع آخر. وهذا ما يظهر مفهوم الدين والسلوك 
االجتماعي في العصر الحالي، فمنهم من يعد سلوكا  متطرفا  

لمجتمعات العربية ذات ومنهم من يعده مألوف في اكثر ا
االنظمة الدينية واالجتماعية المتطرفة، أذن يمكن أن نقول أن 
االعتدال والتطرف يرتبطان بالمتغيرات البيئية والحضارية 

 (.70: 6والثقافية والدينية للبلدان التي تمر بها المجتمعات )
إذ انبثقت سلوكيات التطرف بشكل واضح في مجتمعنا العراقي 

من سلوكيات غريبة في ظل الظروف التي مر بها  وما افرزته
كست آثار ذلك على فئات المجتمع عبعد االحتالل ولقد ان

العراقي بشكل عام وعلى طلبة الجامعات الممارسين للنشاط 
الرياضي والغير ممارسين بشكل خاص، أن هذه الفئة وبسبب 
المرحلة العمرية التي تميزها عن غيرها من حساسية لعوامل 

واالقتصادي والنضج العقلي  والثقافيغيير القيمي والفكري الت

واكثر حاجة للتعبير السلوكي لدى الطالب في كلية التربية 
 البدنية وعلوم الرياضة وكلية الطب.

ومن هنا جاءت معالجة المشكلة والدور المهم والفعال لألبوين 
في القيام بمراقبة تصرفات األبناء، وصداقاتهم واتصاالتهم 

ستخدامهم لوسائل المعرفة سواء كانوا ممارسين للنشاط وا
 الرياضي أو غير ممارسين.

 أهداف البحث:
 يهدف البحث الحالي التعرف على:

التوجه نحو التطرف لدى الممارسين والغير ممارسين للنشاط -1
 الرياضي من طالب الجامعة المستنصرية.

دى التعرف على دالة الفروق في التوجه نحو التطرف ل-2
الممارسين للنشاط الرياضي والغير ممارسين من طلبة الجامعة 

 علمي( بين الطالب.-في التخصص سواء )رياضي
 فروض البحث

هناك عالقة ذات داللة معنوية بين الممارسين والغير -1
الممارسين للنشاط الرياضي في التوجه نحو الطرف من طلبة 

لعام الدراسي العلمي( ل–الجامعة المستنصرية التخصص )رياضي
2020-2021. 

 مجاالت البحث:
المجال البشري: طالب الجامعة المستنصرية كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة وكلية الطب.
 .1/3/2021ولغاية 25/12/2020 المجال الزماني:  للفترة من

المجال المكاني: كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وكلية الطب 
 ية الجامعة المستنصر 

 :المصطلحات تحديد
 : من كل عرف التطرف:: أوال  

التعريف اللغوي للتطرف: التطرف في اللغة كلمة مشتقة من 
الطرف بمغنى الناحية، أو الطائفة من الشيء، وتطرف فالن أي 

(. 572: 7) أتى الطرف، وفي المسألة جاوز فيها حد االعتدال
بسم اهلل  فالطرف من كل شيء منتهاه، وفي التنزيل العزيز:

الرحمن الرحيم }وأقم الصالة طرفي النهار{ صدق اهلل العظيم 
 (.114)سورة هود: آية 

التعريف االصطالحي للتطرف، فقد عرفها قاموس )وبستر، 
Webster ،أنه تجاوز 2001( نقال عن )ميادة عبد الحسن )
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لحدود االعتدال واالبتعاد بشدة عما هو منطقي ومعقول 
(، فيما عرفها )عبد الستار( نقال 11: 8كالتطرف في الرأي )
( أنه اسلوب مغلق للتفكير يتسم بعدم 1977عن )فاخر عاقل، 

القدرة على تقبل أية معتقدات أو آراء تختلف عن معتقدات 
(، اما )عبد اهلل( عرفها 92: 9الشخص أو الجماعة المتطرفة )

د ( وهو اتخاذ الفر 1988على انها نقال عن )إبراهيم العظماوي، 
موقفا  يتسم بالتشدد والخروج عن االعتدال والبعد عن المألوف 
وتجاوز المعايير الفكرية والسلوكية والقيم األخالقية التي حددها 

(، اما )اندورا( نقال عن 29: 10وارتضاها أفراد المجتمع )
( هو استجابة موضوعية لمثيرات 1989، عباس محمود عوض)

ا عرفها )سمير( نقال عن (، فيم12: 11خارجية أو داخلية )
( ان الجماعات التي اعتقدت 1991)جورج أي فيكسون، 

معتقدات تختلف عن معتقدات المجتمع الذي تنتمي إليه، 
واحتكرت لنفسها من الوعظ واالرشاد والتعليم وتفسير الظواهر 

(. 43: 12الكونية أو االجتماعية اعتبرت جماعات متطرفة )
( كتعريف نظري في 1996اهلل، اعتمدت الباحثة تعريف )عبد 

بحثها. أما التعريف اإلجرائي للتطرف هو الدرجة الكلية التي 
يحصل عليه الطالب عند إجابته على مقياس التوجه نحو 

 التطرف في هذا البحث.
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
 الحالي البحث أهداف لتحقيق :منهج البحث 2-1

 لوصفي ذو العالقات االرتباطية وكاناستخدمت الباحثة المنهج ا
 لذلك ممثلة عينة واختيار البحث مجتمع تحديد في الباحثة البد

 ،والموضوعية والثبات بالصدق تتصف وتبني أدوات المجتمع
 تحميل اجل من الرئيسة البحث عينة على تطبيقيا ثم ومن

قامت  ومقترحات، بتوصيات للخروج إحصائيا اهالبيانات ومعالجت
 النحو وعلى اإلجراءات، هذه باستعراض الفصل هذا حثة فيالبا

 : اآلتي
طالب  الحالي المجتمع تحدد :البحث وعينته مجتمع 2-2

المستنصرية  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وكلية جامعة
للطالب وبالطريقة العمدية، إذ بلغ  2021-2020للعام الدراسي 
تربية البدنية وعلوم الرياضة ( طالبا  من كلية ال916مجموعهما )

وكلية الطب. اعتمدت الباحثة في اختيار عينة البحث التطبيقية 
على الطريقة العمدية ذات التوزيع المتساوي من طالب الجامعة 

( كلية 2( طالب جامعي من )100المستنصرية، إذ تم اختيار )
( تربية بدنية 50موزعين بالتساوي على وفق التنوع للنشاط )

 ( يوضح ذلك.1( كلية الطب والجدول )50م الرياضة و )وعلو 
 ( يبين افراد عينة البحث1جدول )
 ذكور الكلية ت
 50 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ممارسين للنشاط الرياضي 1
 50 كلية الطب غير الممارسين للنشاط الرياضي 2

من اجل قياس متغير : تحديد المتغيرات المبحوثة 2-3
 اآلتية: باإلجراءاتث قامت الباحثة البح
إذ قامت الباحثة في هذا تحديد متغير التوجه نحو التطرف: -

( ألنها 1961الصدد بتبني التعريف النظري لـ )البورت، 
اعتمدت عليه في قياس هذا المتغير بوصفه إطارا  نظريا  في 

 البحث.
 صياغة تمت أن بعد عرض األداة على المحكمين: 2-4

( 2( فقرة )ملحق 38البالغة ) فقراته واعداد المقياس تعليمات
قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من المحكمين المختصين 

(، إذ بينت الباحثة للمحكمين الهدف من 1)ملحق  في علم النفس
الدراسة والتعريف النظري المعتمد في دراسة المتغير مبينة لهم 

( في حين 5دائما  )أن لكل فقرة )خمس بدائل( إذ يعطي للبديل 
( وقد حصلت الباحثة على 1يغطي للبديل أبدا  الدرجة رقم )

موافقة السادة المحكمين على تعليمات المقياس وطريقة إعداد 
الفقرات على وفق طريقة االختيار المتعدد )خمس بدائل( وقد 

%( فأعلى والجدول 80( فقرة بنسبة )38حصلت الموافقة على )
 ( يوضح ذلك.3)

( يبين أراء المحكمين في صالحية فقرات مقياس التوجه نحو 2)جدول 
 التطرف

النسبة  الموافقون العدد الفقرات
 المئوية

 النسبة المعارضون

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,19
,20,23,24,27,28,29,31,3

2,33,34,35,36,37 

34 10 100
% 

0 50% 

26 ,25 ,22 ,21 4 8 80% 2 20% 

 التجارب االستطالعية: 2-5
من اجل التعرف  التجربة االستطالعية األولى: 2-5-1

( طالب كلية 5( وعلى )3على وضوح تعليمات المقياس )ملحق 
( طالب من كلية الطب بتاريخ 5التربية البدنية وعلوم الرياضة )



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 1, January  2022                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 4, issue 1, January  2022 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 21 
 

على مقياس وفق فقراته وبدائله ومعرفة معدل  27/12/2020
إلجابة على المقياس، فضال  عن الكشف الوقت الذي تستغرقه ا

عن الفقرات الغامضة وغير الواضحة ألفراد العينة ومحاولة 
تعديلها، فقد سعت الباحثة إلى اجراء هذا التطبيق، ألنه يحقق 
مدى فهم العينة للتعليمات ومعرفة وضوحها، ولتحقيق هذا 
الهدف قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة بلغ عددها 

طالبا  تم اختيارهم بطريقة عشوائية من الجامعة  (10)
المستنصرية موزعين بالتساوي وفق متغير الممارسين للنشاط 

 ( يوضح ذلك.3الرياضي والغير ممارسين للكليتين، والجدول )
( يبين عينة البحث التطبيق االستطالعي االول موزعين على وفق 3الجدول )

 .سين في الرياضةارسين وغير الممار متغير النشاط المم
 ذكور الكلية ت
 50 التربية البدنية وعلوم الرياضة 1
 50 كلية الطب 2

وقد بينت الباحثة أن تعليمات المقياس وفقراته وبدائله كانت   
 واضحة، إذ يستفسر عنها أحد.

 من الهدف كان :التجربة االستطالعية الثانية 2-5-2
 التطرف نحو هالتوج مقاييس فقرات تحليل اإلجراء هو هذا
 القوة ارسين والغير ممارسين للنشاط الرياضي واستخراجمللم

 هذا لفقرات التمييزية القوه حساب خالل من لها التميزية
 على قدرتها مدى الفقرة هو التمييزية بالقوة ويقصد المقياس،
 ذلك عن فضال الصفة، تلك في األفراد الضعاف بين التمييز

 الفقرات استيعاب لغرض لفقراتها ابحس تتطلب النفسية المقاييس
 بينها. تميز التي الفقرات عمى والبقاء المستجيبين تميز التي ال

التوجه للممارسين للنشاط  مقياس فقرات 2-6
 ضوء في التطرف الرياضي والغير ممارسين نحو

 العينتين أسلوب وباستعمال التميزية قوتها
 فقرات من فقرة لك فان السابقة البيانات ضوء في :المتطرفتين

من  أكثر تميزها معامل يكون عندما استبقت قد المقياس
، 22، 25، 26عدا ) ما الفقرات جميع ان ذلك ( ومعنى1.98)

 أقل التائية المحسوبة قيمتيا كانت إذا مميزة غير عدت ( فقرة21
 بصيغته المقياس سيكون ( وعليه1.98الجدولية ) القيمة من

 صيغته إلى ( يشير3وملحق ) رة( فق34من ) مكون النهائية
 الفقرات. لتسلسل النهائية

  :االسس العلمية للمقياس 2-7
 مفهوم كان وان الصدق مفهوم أن :الصدق مؤشر 2-7-1

المقياس، وهو  استعمال على وفق تختلف معان عدة له واسع
 أن لقياسه، أي وضع ما يقيس أن الصدق هو معاني أول

 شيء يقيس وال يقيسها انه عميز  التي الوظيفة يقيس المقياس
 إلى يشير الصدق أن إليها، كما باإلضافة منها أو بدال   آخر

الشروط  أهم من لقياسه، وهو نهدف ما قياس في اإلدارة خاصية
 )خير النفسية واالختبارات المقاييس بناء في توافرها يجب التي
 هناك أساليب أن من الرغم ( وعلى413: 14()1987اهلل، 
 على الحاالت بعض في الحصول يمكن إذ األداة، قصد تقدير
الكيفي  تقدير على الحاالت األخرى وفي الكمي الصدق معامل

 عدة الحالي للمقياس كان ( فقد360: 15()1980فرج، (
 :هي مؤشرات للصدق

 أن إلى يشير الصدق مفهوم كان أن :الظاهري الصدق-أ
 أن دون من لقياسها المخصص الوظيفة بالفعل يقيس المقياس
 يتمثل الصدق من النوع هذا فان جانبها أخرى إلى وظيفة يقيس

 ومعرفة للفقرات بالنظر أي المقياس لمحتويات األولي بالفحص
 فإذا المراد قياسها، للوظيفة مطابقا يبدو تقيسه ما ماذا كان

 أن فقراته أي ظاهريا صدقا   صادقا   المقياس كان االثنان اقترب
 الصدق إلى الوصول تم مطلوب، وقد بالجانب غالبا   تتصل

 بالمقاييس علمية درجة على مختص محكم خالل من الظاهري
 يعطى لذلك الذاتية بدرجة يتصف الحكم أن النفسية، وبما

اإلجراء  ( وهذا370، 2002من محكم )عودة،  ألكثر المقياس
 الستعمال أفضل وسيلة ( بأنهEBELإليه ) أشار ما مع يتفق

 تمثل مدى بتقدير الخبراء من عدد قيام والظاهري ه الصدق
 المراد قياسها  للصفة المقاييس فقرات ومواقف
(EBEL,1972)(15 :79ولقد ) من النوع للباحثة هذا تحقق 

 وطريقة وبدائله وتعميماته المقياس فقرات عرض خالل الصدق
 النفس علم في الخبراء المختصين من على مجموعة تصحيحه

 وبدائله فقرات المقياس صالحية حولبآراءهم  لألخذ وذلك
 تمت كما البحث، لمجتمع ومالئمته تصحيحه وتعليماته وطريقة

 .آنفا إليه اإلشارة
 لسمة المقياس قياس مدى البناء بهدف يقصد: البناء صدق-ب
(، 43: 16()1981وآخرون،  الزوبعي(معينة سلوكية ظاهرة أو
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 قبوال   لصدقا أنواع أكثر أن المختصين من كبير عدد إذ وضح
 تشجيع من حيث للصدقEBEL) –ايبل(مفهوم  جوهر مع يتفق

 مقياس في البناء صدق مؤشرات توفرت بالمعنى، ولقد المقياس
 ضمن فقراته وصياغة هومفهتحديد م بعد التطرف نحو التوجه
 البناء لمؤشرات صدق الكمي تحقيق عن المفهوم، فضال ذلك
 .القوة التمييزية خالل من وذلك
 التميزية القوه لحساب :الطرفية المقارنة طريقة 2-7-2
 قامت، إذ التطرف نحو التوجه المقياس فقرات من فقرة لكل

لحساب القوة التميزية لكل فقرة من  المقياس هذا بتطبيقة الباحث
فقرات المقياس التوجه نحو التطرف )الديني واالجتماعي( قامت 

عينة بلغ عددها  ( على3الباحثة بتطبيق هذا المقياس ملحق )
( طالب من الممارسين للنشاط الرياضي والغير ممارسين 100)

من طلبة الجامعة المستنصرية، وبعد تصحيح فقرات المقياس 
 بها، الخاص البديل على اشر التي الدرجة وبإعطاء المستجيب

 بأدنى أعلى درجة وانتهاء من تنازليا الدرجات ترتيب تم فقد
على  الحاصلة االستمارات من%( 27) نسبة اختيار درجة، وتم
 من %(27نسبة ) العليا واختيار بالمجموعة سميت الدرجات

 بالمجموعة وسميت أدنى الدرجات على الحاصلة االستمارات
والدنيا  %( العليا27نسبة ) فان وهكذا ( استمارة أيضا27الدنيا )

 حجم من عليه نحصل ان يمكن ما أفضل تمثل الدرجات من
 صورة على المقياس عمى توزيع الدرجات يكون ماوتمايز عند

: 13()1981، وآخرون الزوبعي( االعتدالي التوزيع المنحنى
 المجموعتين لكال والتباين الحسابي الوسط استخراج وبعد (74

 مستقلتين التائي لعينتين باستعمال االختبار الباحثة قامت
القيمة  نال وذلك المجموعتين، أوساط بين الفرق داللة الختبار
 وقد المجموعتين. بين للفقرة القوة التميزية تمثل المحسوبة التائية
 بالقيمة مقارنتها عند مميزة كانت فقرات المقياس جميع أن تبين

( وعند درجة حرية 0.05( عند مستوى داللة )1.98الجدولية )
( يوضح 4( وجدول )26، 25، 22، 21( ما عدا الفقرات )98)

 ذلك.
 
 
 

حساب القوة التمييزية للمقياس بطريقة المجموعتين بين ي (4جدول )
 .مارسين للنشاط الرياضي والغير الممارسينمالمتكافئتين لل

 ت
القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 التائية
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.05عند 
الوسط 
 الحسابي

الوسط  التباين
 الحسابي

 التباين

 مميزة 6,66 0,91 3,92 0,07 4,92 1
 مميزة 3,50 1,19 4,03 0,42 3,96 2
 مميزة 17,45 0,80 2,96 0,90 4,29 3
 مميزة 6,15 1,02 88,2 0,71 4,11 4
 مميزة 6,77 1,25 2,55 0,76 4,04 5
 مميزة 5,47 1,02 2,88 1,20 4,14 6
 مميزة 7,73 1,37 2,29 0,76 4,07 7
 مميزة 8,56 1,13 2,14 1,02 4,11 8
 مميزة 4,35 1,94 2,55 1,33 3,77 9
 مميزة 7,36 1,80 2,96 0,76 4 10
 مميزة 4,33 1,30 2,66 13,1 3,70 11
 مميزة 3,70 1,80 3,03 1,26 4,03 12
 مميزة 2,08 1,28 3,14 0,85 3,62 13
 مميزة 4,16 1,50 2,85 0,82 3,85 14
 مميزة 3,51 1,38 2,66 1,07 3,66 15
 مميزة 4,52 1,11 2,96 1,07 4 16
 مميزة 6,80 1,02 2,45 0,87 3,88 17
 مميزة 4,77 1,61 2,33 1,47 3,62 18
 مميزة 4,77 1,61 2,33 1,47 4,62 19
 مميزة 2,27 0,94 3,40 0,38 3,81 20
 غير مميزة 0,23 1,22 2,07 0,90 3,85 21
 غير مميزة 1,71 1,90 3,29 0,77 4,18 22
 مميزة 2,08 1,66 2,74 0,80 3,96 23
 مميزة 4,44 1,76 3 0,94 4,11 24
 غير مميزة 1,31 1,35 3,74 0,72 4,03 25
 غير مميزة 0,95 1,19 3,74 0,96 3,96 26
 مميزة 6,19 1,64 3,51 0,23 4,81 27
 مميزة 4,69 1,53 2,92 0,61 4 28
 مميزة 8,21 0,86 2,40 0,70 3,96 29
 مميزة 9,42 0,79 1,77 1,28 3,85 30
 مميزة 7,91 0,94 1,77 1,25 3,59 31
 مميزة 3,72 1,80 3,03 0,72 3,96 32
 مميزة 38,2 1,48 2,22 1,34 4,03 33
 مميزة 2,61 1,31 2,18 1,80 3,62 34
 مميزة 5,53 1,84 2,81 0,89 4,25 35
 مميزة 3,11 1,76 3 1,00 3,81 36
 مميزة 7,25 1,54 37,2 0,87 4,11 37
 مميزة 7,68 1,87 2,22 0,82 4,14 38
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 التجزئة(الداخلي  االتساق بطريقة الثبات 2-7-3
 من التحقق تم الطريقة بهذه الثبات معامل : لحساب)النصفية

استخدمت  ، إذوالزوجية الفقرات الفردية بين الدرجات تكافؤ
 ولما ،(0.68النتيجة ) وكانت بيرسون االرتباط الباحثة معامل

 لذلك نصف المقياس، يمثل الطريقة بهذه رجالمستخ االرتباط كان
 معامل براون لتصحيح-سبيرمان معادلة باستخدام قامت الباحثة
 مؤشرا  جيدا   يعد ( مما0.80الثبات ) معامل بلغ الثبات، إذ
التعديل  بعد الثبات معامل واصبح للمقياس الداخلي لالتساق

(0.80.) 
لتجربة ا بإجراءقامت الباحثة  :التجربة الرئيسة 2-8

الرئيسية بعد توزيع مقياس التوجه نحو التطرف بين الممارسين 
والغير ممارسين للنشاط الرياضي لطالب كلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة وكلية الطب الجامعة المستنصرية.
 الحالي البحث بيانات لمعالجة :اإلحصائية الوسائل 2-9
( واستخدمت: spssاإلحصائية ) الوسائل استعملت الباحثة فقد
 االختبار ،الحالي البحث نتائج الستخراج واحدة لعينة التائي االختبار(

 في الفرق داللة على الفقرات( والتعرف تميز(لعينة مستقلة  التائي
 بيرسون  االرتباط معامل، النوع وفق متغير التطرف نحو التوجه

 معادلة، )النصفية والتجزئة الصدق، بطريقة الثبات معامل )الستخراج
 (.النصفية( التجزئة بطريقة الثبات معامل لتصحيح(براون  سبيرمان

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:-3
 تحليل بعد اليها من قبل الباحثة التوصل تم التي النتائج عرضتم  

 في ومناقشتها البحث، ثم تفسيرها أهداف وفق الطالب على إجابات
 التوصيات من عدد بقة، وتقديمالسا والدراسات النظرية األطر ضوء

 اآلتي: وعلى النحو والمقترحات
 لدى التطرف نحو التوجهنتائج عرض وتحليل  3-1

 :ومناقشتها المستنصرية طلبة الجامعة
 البحث عينة لدرجات الحسابي المتوسط أن البحث نتائج رتهأظ

لدى الطالب من الممارسين  التطرف نحو التوجه مقياس على
للنشاط الرياضي الجامعة المستنصرية للعام  والغير ممارسين

( واالنحراف المعياري 127: 15) 2021-2020الدراسي 
( أكبر 6.98ة )ي( والقيمة التائ102( والوسط الفرضي )18.64)

 ( فيدل ذلك على0.05من القيمة الجدولية عند مستوى الداللة )

 من الممارسين للنشاط الرياضي والغير التطرف نحو توجه وجود
 الممارسين لدى طالب الجامعة المستنصرية.

 .يبين التوجه نحو الطرف لدى طلبة الجامعة المستنصرية (5جدول )

الوسط  العدد نوع العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

طلبة الجامعة 
 المستنصرية

100 127.02 18.64 102 6.98 1.98 0.05 

 احصائيا   دال فرق وجود الى تشير النتيجة ذلك تفسير ويمكن
 بأن القول المحسوب، وبذلك يمكن المتوسط لصالح الفرق وان
الطالب الممارسين  لدى موجودة التطرف نحو التوجه صفة

الطالب  ان يعني وهذا والغير ممارسين للنشاط الرياضي،
 على النتيجة هذه تفسير ويمكنعال،  تطرف يمتازون بتوجه

 ان) وتكن(يرى  والذي ( المنتبناه1979وتكن، (نظرية  وفق
 معه التعامل ثم بأجرائه المنفصلة الموقف على إدراك القدرة النمو

 او التوجه تمايز علمية نمو على دليل هو متكاملة بطريقة
التمايز للممارسين للنشاط الرياضي على الغير الممارسين 

خارجية،  امور من بها مايحيط وكل التوجه الرياضي بينللنشاط 
تقديم  على قادرون فيم العالي التمايز ذوي االشخاص اما

 فصل مهوبإمكانومصادرها،  لألفكار محددة خاصة استجابة
 اكثر اكبر، وهم بوضوح أخرين افكار عن الخاصة افكارهم
 نتيجةال . وهذهمهبيئت عن باستقاللية التصرف على وقدرة نشاطا
 اظهرت ( التي2003وقسطنطين،  جوشو(دراسة  مع تتفق

توجه الغير للممارسين للنشاط الرياضي،  من جيدة مستويات
 اظهرت ( التي2007دراسة )الكعبي،  مع هذه النتيجة واختلفت

 الرياضي. المتوسط من اقل التوجه من اإلجمالي المستوى بأن
 .الفقرات عددها × اعدده/البدائل اوزان مجموع=الفرضي المتوسط*
 لدى التطرف نحو نتائج التوجهعرض وتحليل  3-2

 الطالب الممارسين والغير الممارسين للنشاط الرياضي 
 :النشاط لمتغير تبعا   الجامعة المستنصرية

 عينة لدرجات الحسابي المتوسط استخراج تم الهدف هذا لتحقيق
نة الغير ( وعي50عددهم ) الممارسين للنشاط من الطالب البالغ

الطالب  عينة متوسط بلغ (، وقد50عددهن ) البالغ الممارسين
 عينة ( وبلغ متوسط149.57مقداره ) ( وبتباين116.45)

 القيمة (، وبلغت326.52مقداره ) ( وبتباين137.46الطالب )
 عند الجدولية من القيمة اقل وهي )6.98المحسوبة ) التائية



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 1, January  2022                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 4, issue 1, January  2022 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 24 
 

 ( مما1.98والبالغة ) (98حرية ) ( ودرجة0.05داللة ) مستوى
بين الممارسين والغير ممارسين للنشاط  فرق وجود  إلى يشير

( 6وجدول ) التطرف نحو التوجه في الرياضي من الطالب 
 .ذلك يوضح
الطالب الممارسين والغير  لدى التطرف نحو ( يبين التوجه6جدول )

 .شاطالن لمتغير تبعا   الممارسين للنشاط الرياضي الجامعة المستنصرية

 العدد نوع العينة
الوسط 
 التباين الحسابي

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

 مستوى
 الداللة
0.05 

 645.57 622 50 ممارسين
 دالة 1.98 6.98

 236.75 294 50 غير ممارسين

 داخل في يسود الذي الجو ان من النتيجة هذه تفسير ويمكن
التطرف الغير ممارسين،  نحو التوجه الى الطالب يدفع الجامعة

 والتعبير االفكار طرح وفي التعامل في االفراد بين توجه ان إذ
 نحو االجتماعي والتوجه الدور طبيعة الى يعود وهذا الرأي عن

البيئة، وال  مع االفراد تعامل وشكل طبيعة وان والنفسي التطرف
 العالقات ونوع بالفرد بالخبرات المحيطة تتأثر الذات سيما تمايز
 . وهذا االجتماعية التنشئة ونوع الرياضية واالنشطة الشخصية

الغير ممارسين  لدى التطرف نحو ظهور التوجه الى ادى مما
كدراسة  دراسات عدة نتائج النتيجة هذه للنشاط الرياضي. وتؤكد

 حين في البحث، عينة من اختالف ( وعلى الرغم1991باهي، (
 (. 1993دراسة )حمزة،  تائجون النتيجة هذه اختلفت

 نحو التوجه في عرض وتحليل نتائج الفروق 3-3
 لنوع طلبة الجامعة المستنصرية تبعا   لدى التطرف

 علمي( –العينة )رياضي 
 عينة لدرجات الحسابي استخراج المتوسط تم الهدف هذا لتحقيق

 ( طالبا  وعينة50عددهم ) الممارسين للنشاط الرياضي البالغ
عينة  متوسط بلغ ( طالبا ، وقد50عددهم ) لبالغالعلمي ا
عينة  متوسط ( وبلغ645.57مقداره ) ( وبتباين622الرياضي )
 التائية القيمة ( وبلغت296.75مقداره ) ( وبتباين6.89العلمي )

 مستوى عند القيمة الجدولية من اقل (، وهي8.98المحسوبة )
 يشير مما (.1.98( والبالغة )98حرية ) ( ودرجة0.05داللة )

 التطرف نحو التوجه في العلمي واإلنساني بين فرق يوجد ال إلى
 .ذلك ( يوضح7وجدول )

 

طلبة الجامعة  لدى التطرف نحو التوجه في ( يبين الفروق7جدول )
 .علمي(–العينة )رياضي لنوع المستنصرية تبعا  

الوسط  العدد العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط  التباين
 الفرضي

درجة 
 الحرية

القيمة 
 التائية

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 361.83 19.022 128.38 50 رياضي
102 98 0.63 1.98 0.05 

 347.44 18.64 125.98 50 علمي

 قيمتهما التائية فان يالدراس فوالص بالتخصص لقيتع ما ماإ
 الجدوليم التائية الق من أقل يالتوال على( 0.63) المحسوبة

عليها هي أقل من  طبقين   أعاله يرالتفس فان يهوعل (،1.98)
القيمة التائية الجدولية، مما يشير إلى أنها غير دالة إحصائيا . 
وقد تعزى تلك النتائج إلى أن الخبرات الحياتية التي يتعرض لها 
طلبة الجامعة الممارسين للنشاط الرياضي بشكل عام خبرات 

إلى بيئة ثقافية واحدة بما تحمله  انتماؤهممتشابهة، فضال عن 
من تطورات تكنولوجية وعلمية تزودهم بالمعارف المختلفة في 

حتى  وازدادتشتى المجاالت، وبذلك توسعت آفاقهم المعرفية 
ية المرنة التي تمكنهم من نأصبحوا يتمتعون بالقابلية الذه

–عاب ما يجري في البيئة من تغيرات متالحقة )معرفيةياست
ثقافية( فينعكس ذلك على تصوراتهم المعرفية –ةاجتماعي

 لألحداث وعلى النواتج االنفعالية لديهم.
 الخاتمة:-4
استنتجت الباحثة  الدراسةإليها ت النتائج التي توصل على بناء  

 التالي:
ان التوجه نحو التطرف )الديني واالجتماعي( كان متفاوت -1

ي من طالب بين الممارسين والغير ممارسين للنشاط الرياض
 الكلية.

 :باالتي وعلى ضوء االستنتاجات اوصت الباحثة
الممارسين والغير ممارسين  اتجاهات قياس متابعة يجب-1

 التوجه حيال المستنصرية الجامعة للنشاط الرياضي طالب
 المجتمع. في التطرف نحو

 االيجابية السياسية الداللة ذات تعزيز الجامعة طالب على-2
 ب.الطال بين ونشرها

 على الدولة مؤسسات من وغيرها الجامعة في الطالب تشجيع-3
نحو التطرف سواء كانوا  التوجه من مستوياتهم على المحافظة

ممارسين للنشاط الرياضي أو غير ممارسين للنشاط 
 الرياضي.

 أكثر.  برفاهية العيش لهم يحقق األسري مما التماسك-4
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دراستهم  إلكمال ةالمستنصري الجامعة طلبة الى فرص إعطاء-5
 نحو التوجه أهمية على وتأكيدها االعالم بوسائل واالهتمام
 . الجامعة طلبة لدى التطرف
 المصادر:

عادل عز الدين األشول؛ سيكولوجية الشخصية الشخصية، القاهرة، مكتبة االنجلو  [1]
 (.1988المصرية، 

، مكتبة مدبولي، عبد المنعم الحنفي؛ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي: )القاهرة [2]
1978.) 

 (.2001الصحة النفسية: )ليبيا، غربان، الدار العربية للنشر والتوزيع،  الخالدي؛أديب  [3]

ليندال دافيدوف؛ مدخل علم النفس، )ترجمة( سيد الطواب )وآخرون(: )الرياض، دار  [4]
 (.1977ماكنجرو هيل للنشر، 

طلبة الجامعة، رسالة ماجستير ندى عبد باقر الدياج؛ بناء مقياس الشخصية الناضجة لدى  [5]
 (.1999غير منشورة، جامعة بغداد، كلية التربية )ابن الرشد(، 

(، الهوية االجتماعية واالستقرار النفسي وعالقتهما 2003كفاح سعيد الديعي؛ ) [6]
بالتصنيف االجتماعي لدى الموظفين والموظفات في دوائر الدولة الحكومية بأمان 

كتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب، العاصمة صنعاء: )وأطروحة د
2003.) 

حامد عبد السالم زهران، واجالل سري؛ دراسات في علم النفس النمو: )القاهرة، عالم  [7]
 (.2002الكتب للطباعة والنشر والتوزبع، 

ميادة عبد الحسن الصالحي؛ السعادة وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعة:  [8]
 (.2001ستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب، )رسالة ماج

 (.1977: )بيروت، دار العلم للماليين، 2فاخر عاقل؛ معجم علم النفس، ط [9]

إبراهيم العظماوي؛ معالم من سيكولوجية الطفولة والفترة والشباب: )لم يذكر اسم الناشر  [11]
 (.1988ودار النشر، 

ة اآلداب، جامعة االسكندرية، دار عباس محمود عوض؛ الموجز في النفسية: )كلي [11]
 (.1989المعارف للطباعة والنشر، 

جورج أي فيكسون؛ تعليل اإلحصائي في التربية وعلم النفس، ترجمة هناء العكيلي:  [12]
 (.1991)بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر، 

عة خليل عبد الرحمن المعايطة؛ علم النفس االجتماعي: )األردن، عمان، دار الفكر للطبا [13]
 (.2000والنشر والتوزيع، 

[14] Allport, Gordon, W (1995). Becoming, Basic Considerations 
for Psychology of Personality. New Haven, Conn, Yale 
University, Press. 

[15] Donelson . (1990). Group Dynamics, Brokslole Publishing 
company, California. 

[16] Ebel, R. L. (1972) Educational Measuurment. New Jersey, 
Prentic Hall, Englewood cliffs. 

[17] Engllish, A, C, . English, H. B. (1958) Acornpehensive 
dictionary of Psychological and Psychoanalytic terms, 
New York, Longmans, Green, 1st. ed. 

[18] Felker, D.W. (1974). Bullding positive aelf- concepts 
Minneapolis: Burgress 

 المالحق
قاب العلمية المحكمين والمختصين في علم سماء وال( يوضح ا1ملحق )

 النفس الذين عرضة عليهم استمارة االستبانة للمقياس
 مكان العمل التخصص االسم الثالثي ت

كلية النسور الجامعة كلية التربية  علم النفس كرة قدم أ.د ماهر محمد عواد 1
 البدنية وعلوم الرياضة

علم النفس  العاب  نب حسن فليحأ.د زي 2
 قوى

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 الجامعة المستنصرية

 علم النفس كرة قدم أ.م.د حيدر غضبان ابراهيم 3
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة المستنصرية

 
 

اس ( يوضح االستبيان المقدم إلى السادة الخبراء لبيان صالحية مقي2ملحق )
 التوجه نحو التطرف بصيغته االولية

 صالحية مقياس التوجه نحو التطرف بصيغته االولية ةاستبان
 ................................. المحترم االستاذ الفاضل

 ...ريقدتتحية و 
تروم الباحثة إلى دراسة )التوجه نحو التطرف )الديني 

شاط الرياضي واالجتماعي( لدى الممارسين والغير ممارسين للن
لدى طالب الجامعة المستنصرية( وقد تبنتها الباحثة مقياس 

( والذي عرف التوجه نحو التطرف بأنه )اتخاذ 2015 ،)عمران
الفرد موقفا  يتسم بالتشدد والخروج عن حد االعتدال والبعد عن 
المألوف وتجاوز المعايير الفكرية السلوكية والقيم االخالقية التي 

لنفسه( علما  أن هذا المقياس يشمل بعدين  حددها وارتضاها
 )التوجه نحو التطرف الديني، والتوجه نحو التطرف االجتماعي(.
كما أن الباحثة وضعت خمسة بدائل أمام كل فقرة من فقرات 
المقياس وهي )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير 

 موافق بشدة(.
الفقرات يرجى  واآلن بين يديك استاذي الفاضل مجموعة من

قراءتها ووضع عالمة )صح( تحت حقل صالحة إذا كانت غير 
صالحة يرجع نفس العالمة نفسها في حقل غير صالحة، أما إذا 
أرتأيتم إعادة صياغة الفقرة فأرجوا أن يتم ذلك في حفل التعديل 

 وأخيرا  فأن الباحثة تقوم بالشكر والتقدير لتعاونكم.
 لباحثةا

: يقصد به الميل إلى التشدد التطرف الديني أوال : التوجه نحو
والمغاالة في األمور الدينية بالقدر الذي يتجاوز حد 
االعتدال وذلك بالخروج على التعاليم الدينية السمة 

 والتعصب للرأي.
غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة

تحتاج 
إلى 
 تعديل

 المالحظات

     اعتقد أن هناك رأي أصلح أفراد المجتمع 1
     تقد أن هناك رأي عقالني مهما اختلفت اآلراء الدينيةاع 2
     اعتقد أن عمل المرأة حسب التعليم الدينية 3

4 
ينبغي أن يلتزم االشخاص في أداء الفرائض في دور 

     العبادة مهما تكن الظروف

     يجب أن تجبر النساء على أرتاء الحجاب 5
     نأقاطع من ال يلتزمون بتعاليم الدي 6
     أكون مرنا  في تطبيق االحكام الدينية 7
     أحث الطلبة على أداء الصالة في المدارس والجامعات 8
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ويقصد به موقف الفرد ثانيا : التوجه نحو التطرف االجتماعية: 
الرافض للتقاليد واالعراف االجتماعية بشكل ال يتفق مع ما 

 وقيم. ئيؤمن به المجتمع من مباد
غير  صالحة قراتالف ت

 صالحة
 إلى تحتاج
 تعديل

 المالحظات

     أرى أن معظم الناس لم تعد تراعي األخالق 1

ينبغي أن يتمتع اإلنسان بحرية من دون ضوابط  2
 اجتماعية

    

     أتمسك بأفكاري دائما  وأرفض أي تجديد فيها 3
     ارتكب ما أشاء من أخطاء من دون أن أشعر بالندم 4
     ره كليات البنات في الجامعةأك 5
     أمارس حريتي الشخصية من دون قيود 6
     اعتقد أن تخلصي من سيطرة والدي حرية لي 7
     أرى أن عمل المرأة خارج المنزل غير مقبول اجتماعيا   8
     اعتقد أن التقدم الحضاري يكون على حساب عاداتنا 9

لعادات االجتماعية أرى أن إتباع بعض االعراف وا 10
 تخلف ورجعية

    

     أوافق أسرتي التي ترفض مساواة الرجل بالمرأة 11

أرفض الحضور في أي مناسبة اجتماعية كحفالت  12
 الزواج وغيرها

    

 ( يوضح االستبيان بصيغته النهائية3ملحق )
 استبانة مقياس التوجه نحو التطرف بصيغته النهائية

 ............................ المحترم...... عزيزي الطالب
 ...تحية طيبة

أضع بين يديك مجموعة من الفقرات التي تعكس بعض اآلراء 
والمعتقدات التي يستخدمها أفراد المجتمع والتي تهدف الباحثة 
من خالل إجاباتكم عنها والوقوف على مواقفكم الحقيقية بشأنها. 

موضوعية وصراحة في ونظرا  لما نعهده فيكم من صدق وأمانة و 
التعبير عن آرائكم الحقيقية اتجاها  لذا ترجو الباحثة وضع اشارة 
)صح( على أحد البدائل لكل فقرة من الفقرات المقياس. علما  
بأنه ال توجد إجابة صحيحة أو اخرى خاطئة بقدر ما تعبر عن 

 آرائكم الحقيقية نحوها وزيادة في االطمئنان.
 الجنس: ذكر ........ 

 لتخصص: رياضي ........ا
 التخصص: علمي.......

 الباحثة
 
 
 
 
 

: يقصد الميل إلى التشدد أوال : التوجه نحو التطرف الديني
والمغاالة في االمور الدينية بالقدر الذي يتجاوز حد االعتدال 

 وذلك بالخروج على التعاليم الدينية والتعصب للرأي.
موافق  الفقرات ت

 بشدة
معارض  معارض محايد موافق

 بشدة
      اعتقد أن رجال الدين أصلح أفراد المجتمع 1

اعتقد أن هناك رأي عقالني مهما اختلفت  2
 اآلراء الدينية

     

      اعتقد أن عمل المرأة حسب التعاليم الدينية 3

ينبغي أن يلتزم االشخاص في أداء الفرائض  4
 في دور العبادة مهما تكن الظروف

     

      تجبر النساء على أرتداء الحجابيجب أن  5
      أقاطع من ال يلتزمون بتعاليم الدين 6
      أكون مرنا  في تطبيق االحكام الدينية 7

8 
أحث الطلبة على أداء الصالة في المدارس 

      والجامعات

ويقصد به. موقف الفرد ثانيا : التوجه نحو التطرف االجتماعي: 
عراف االجتماعية بشكل ال يتفق مع ما يؤمن الرافض للتقاليد واأل
 وقيم. ئبه المجتمع من مباد

 الفقرات ت
موافق 
 معارض محايد موافق بشدة

معارض 
 بشدة

      أرى أن معظم الناس لم تعد تراعي االخالق 1

2 
ينبغي أن يتمتع اإلنسان بحرية من دون ضوابط 

 اجتماعية
     

      جديد فيهاأتمسك بأفكاري دائما  وأرفض أي ت 3

4 
أرتكب ما أشاء من أخطاء من دون أن أشعر 

      بالندم

      أكره كليات البنات في الجامعة 5
      أمارس حريتي الشخصية من دون قيود 6
      اعتقد ان تخلصي من سيطرة والدي حرية لي. 7

8 
أرى أن عمل المرأة خارج المنزل غير مقبول 

      اجتماعيا .

9 
تقد ان التقدم الحضاري يكون على حساب اع

 .عاداتنا
     

10 
أرى أن إتباع بعض االعراف والعادات االجتماعية 

      .تخلف ورجعية

      .أوافق اسرتي التي ترفض مساواة الرجل بالمرأة 11

أرفض الحضور في أي مناسبة اجتماعية كحفالت  12
 .الزواج وغيرها
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التكراري على بعض المتغيرات الكينماتيكية لمرحلـة قوس االندفاع ومستوى  باألسلوبنات تأثير تمري
 األداء بالقفز العالـي 

 1 أحالم صادق حسينأ.م.د 
 1 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضية/كلية التربية األساسية /جامعة المستنصرية

(1 drahlam1974@gmail.com) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستخلص:
 : البحث اهداف

 العالـي بالقفز االنجاز مستوى لتطوير الكينماتيكية المتغيرات بعض وفق على تمرينات إعداد-1
 .بحثال وعينة تتالئم

 بالقفز االنجاز مستوى في الكينماتيكية المتغيرات بعض وفق على تمرينات تأثير على التعرف-2
 .العالـي
 : البحث فرضيات

 .العالـي بالقفز االنجاز مستوى لتطوير الكينماتيكية المتغيرات بعض وفق على للتمرينات-1
 :البحث مجاالت
 . المستنصرية الجامعة األساسية التربية كلية منتخب: البشري المجال
 .12/6/2021 ولغاية 1/5/2021 من المدة :الزماني المجال
 .المستنصرية الجامعة األساسية التربية لكلية الداخلية قاعة :المكاني المجال

 الجامعة األساسية التربية كلية منتخب من البحث عينة اختيار وتم التجريبي المنهج استخدام تم
 .المستنصرية

 وفاعليته البحث، في المتبع التدريبية المنهاج صالحية أثبتت االختبارات أفرزتها التي تائجالن وأسفرت
 المتغيرات بعض وفق على تمرينات اعتماد التوصية تم وقد الدراسة، قيد المتغيرات في التأثير في

 .قبل من المعدة العالـي بالقفز االنجاز مستوى لتطوير الكينماتيكية
 .يالعال لقفزا - االندفاع قوس- الكينماتيكية - التكراري األسلوب: الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة-1
من األلعاب التي تتطور بأستمرار في  تعد فعالية القفز العالي

جميع أنحاء العالم بسبب أستخدام العاملين في حقلها لألسلوب 
. وترتبط العلمي في كافة المجاالت وخصوصا  في مجال التدريب

ارتباطا وثيقا بالعلوم الرياضية  مراحل الفنية للفعالية القفز العالي
ها علم البيوميكانيك الذي يقوم بكشف االخطاء االخرى ومن

وتوفير المعلومات الدقيقة التي قد التستطيع العين المجردة 
 .فعالية القفز العاليالتي تمتلكها األداء مشاهدتها للسرعة 
 تمرينات على وفق المتغيرات البايوميكانيكيةومن هنا البد من 

ستخراجها وللتحليل طبيعة المتغيرات المراد ا على وفقوالمناسبة 
 النه علم يهتم بدراسة ينماتيكي أثر كبير في هذه اللعبةالبيوك

 ، وكذلك األشكال الهندسيةالصفات والخصائص الوصفية للحركة
 .المختلفة دون التطرق الى القوى

على  الباحثةومن هنا تكمن أهمية البحث في حقيقة اعتمد 
في  ينماتيكيةعلى وفق بعض المتغيرات الكاستخدام تمرينات 

مستوى مما يؤدي إلى تأثيرات كثيرة في  القافزين العاليتدريبات 
وباختالف تلك الطرائق واألساليب التدريبية وتنوعها  اإلنجاز لهم

األمر الذي سينعكس بالتالي على زيادة القدرة على التكيف مع 
في تحسين المختلفة وما لذلك من عالقة  الفعاليةمتطلبات 

 . جازالمستوى االن
 :مشكلة البحث

مدرسين مادة الساحة والميدان من  بوصفها الباحثة تالحظ
 القافزين العاليإن بعض  ومدربة منتخب الكلية التربية االساسية

والسيما في  االنجازيعانون من االنخفاض واضح في مستوى 
، بسبب ضعف مستوى لمرحلـة قوس االندفاعالثلث األخير 
والذي يؤدي إلى التعب المبكر والى  ية والمهار القدرات البدنية 

المراحل الفنية لفعالية القفز قلة التركيز، وعدم القدرة في تنفيذ 
والتي تتطلب إلى مجهود بدني معين. ويتضح مما تقدم  العالي

للوصول إلى المستويات  االنجازانه ال يمكن االرتقاء بمستوى 
إليجاد أفضل الطرق . و البدنية والفنيةالعليا من دون رفع الكفاءة 

واألساليب التدريبية التي يمكن اعتمادها في رفع مستوى هذه 
القدرات البدنية الخاصة المهمة ال بد وان نستخدم التقنيات 
والطرق والوسائل التدريبية على عينات تدريبية للوصول إلى 

 األهداف المرسومة.

  اهداف البحث:
لكينماتيكية إعداد تمرينات على وفق بعض المتغيرات ا-1

 لتطوير مستوى االنجاز بالقفز العالـي تتالئم وعينة البحث.
التعرف على تأثير تمرينات على وفق بعض المتغيرات -2

 الكينماتيكية في مستوى االنجاز بالقفز العالـي.
  فرضيات البحث:

للتمرينات على وفق بعض المتغيرات الكينماتيكية لتطوير -1
 الـي.مستوى االنجاز بالقفز الع

 مجاالت البحث:
منتخب كلية التربية األساسية الجامعة  المجال البشري:
 المستنصرية .

 .12/6/2021ولغاية  1/5/2021المدة من  المجال الزماني:
المجال المكاني: قاعة الداخلية لكلية التربية األساسية الجامعة 

 المستنصرية.
جراءاته الميدانية: يةمنهج-2  البحث وا 
المنهج التجريبي لمالئمته  تم استخدام :بحثمنهج ال 2-1

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

يتكون مجتمع البحث من  البحث:مجتمع وعينة  2-2
والبالغ  منتخب كلية التربية األساسية الجامعة المستنصرية

إلجراء الدراسة  منهم العباستبعاد وقد تم  قافز( 5عددهم )
 قافزين( 4ليصبح قوام عينة البحث األساسية )االستطالعية 
 %( من المجتمع األصلي. 80وكانت نسبته )

 االختبارات االتية: الباحثةواعتمد 
لوحة ترقيم، ليسجل عليها رقم الالعب الذي  ةالباحث تاستعمل

ي عملية خرين فأعطي له قبل البدء بالمسابقة، ليتميز عن اآل
اثبين عن أسماء الو  ةستعيض بها الباحثتتحليل الفلم الفيديوي، ل

العالمات  ةالباحث تاستعملفي دراسة متغيرات البحث. و 
وهو اعتماد نقطة  لواثبينل كتلة الجسم لتعين مركز ثقل العاكسة،

وتم بدء االختبار بعد أن تمكن الواثبين الورك نقطة افتراضية. 
وتحديدها، وتم تصوير جميع  ةالتقريبية من ضبط الركض

المحاوالت، وتحليل أفضل محاولة وألعلى ارتفاع وصل إليه كل 
لغرض التعرف على بعض المتغيرات الكينماتيكية  واثب.

، ومن اجل الحصول باإلنجازللركضة قوس االندفاع وعالقتها 
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 تعلى صيغة علمية الستخراج قيم المتغيرات الكينماتيكية، قام
باستعمال التصوير الفيديوي الذي يمكن من خالله دراسة  ةاحثالب

  .الحركة ووصفها
على  31/4/2021 بإجراء تجربة استطالعية في الباحثة اجرت

 العينة االستطالعية وذلك للتأكد من: 
 لعينة البحث. اترينمدى مالئمة التم-1
تنفيذ التعرف على مدى قابلية العينة واستطاعتها في -2

 .التدريبية الوحدات 
أثناء تنفيذ  الباحثةتالفي المعوقات والمشاكل التي قد تواجه -3

 االختبار.
تحددت إجراءات البحث بأجراء  ة:التجربة الرئيس 2-3

وعلى القاعة  1/5/2021االختبارات القبلية بتاريخ  الباحثة
، اذ باختبار بية األساسية الجامعة المستنصريةالداخلية لكلية التر 

وكانت هناك فترات راحة مناسبة بين اختبار  نجازاالمستوى 
ومن ثم تطبيق واخر وكذلك لضمان المشاركة الفاعلة للمختبرين 

ولغاية  2/5/2021من التكراري باألسلوبتمرينات ال
وحدات تدريبية في  ثالث، إذ تضمن على 12/6/2021

( اسابيع 6ايام وفي كل اسبوع ولمدة ) ثالثاالسبوع وبواقع 
 .دكتور المادة الساحة والميدانالسيد  وبإشراف

 إعداد التمرينات وفق بعض المتغيرات الكينماتيكية
 :(1ملحق )

قام الباحثة بأعداد التمرينات، ثم تطبيق التمرينات على عينة 
 في القسم الرئيس ( أسابيع مدة الوحدة التدريبية6البحث لمدة )

 ( دقيقة.50)
الءم وقدرات عينة التمرينات تدريبية الذي يت ضعتم و -

 البحث. 
المراحل الفنية لفعالية القفز مراعاة التمرينات لطبيعة أداء -

 . العالي
مراعاة التمرينات لخصائص المرحلة العمرية للعينة قيد -

 الدراسة.
مراعاة عنصر المرونة والتكيف مع الظروف المحيطة وذلك -

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

يكون فيها األداء متنوعا  بين أداء بشدة  القفز العاليبما أن -
قصوية وأداء بشدة شبه قصوية على طول فترات أداء لذا 

وفق بعض المتغيرات  التمريناتتم تنفيذ مفردات 
الكينماتيكية بتطوير القوة العضلية باألسلوبين الثابت 

 على هذا النوع من األداء.والمتحرك 
نفذت وحدات البرنامج التدريبي بالطريقة التكرارية وبواقع -

 مجموعتين لكل تمرين.
%( 80–60) الثابت من لألسلوب اترينتراوحت شدة التم-

–50المتحرك من ) لألسلوب اترينبينما تراوحت شدة التم
75.)% 

بتثبيت الشدة والحجم والراحة على طول  ةالباحث تقام-
االسبوع لكل اسلوب مع مراعاة عند الزيادة في الشدة ان 
يقل الحجم وتزداد الراحة في االسابيع االخرى وهو مبدأ 

 تدريبي صحيح.
أجريت االختبارات البعدية لعينة  االختبارات البعدية: 2-5

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

13/6/2021 . 
وتم استخدام نظام الحقيبة  الوسائل االحصائية: 2-6

 . الوسائل االحصائيةاالحصائية الستخراج 
 : تهاومناقش عرض وتحليل النتائج-3

 االنجازيبين نتائج االختبارات  (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 

( في جميع متغيرات البحث، وهذا يعني وجود فروق 0.05)
 ح البعدي.معنوي بين النتائج االختبارات القبلية والبعدية ولصال

 

وحدة  االختبار ت
 القياس

قيمة 
ولكوكسن 
 المحسوبة

قيمة 
(Z) 

 احتمالية
 الخطأ

الداللــة 
 اإلحصائية

 معنوي 0.001 2.13 6.72 درجة مستوى األداء 1
 معنوي 0.00 2.33 5.24 م/ثا تغير معدل السرعة 2
 معنوي 0.001 2.12 5,02 كغم.م/ثا كمية الحركة 3
 معنوي -0.00 2.73 6,32 درجة زاوية الميالن 4
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 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 

الكينماتيكية لمرحلـة قوس االندفاع للعينة اإلنجاز والمتغيرات 
تمرينات المعدة عملت زيادة الرياضي من لبحث وذلك الن ا

 األمور فضال عن اإلنجاز على ته مما اثر معدل سرع

أي إن زيادة معدل ) ،الكينماتيكية والفنية المتعلقة بالفعالية
السرعة بصورة مناسبة يؤدي إلى حصول الواثب على السرعة 

األفقية  األفقية المناسبة من خالل االستعمال الصحيح للقوة
شروط بايوميكانيكية تخدم الحركة والعمل بشكل فعال تحت 

األمر الذي يسمح بزيادة السرعة العمودية ومن ثم الحصول على 
أن عبد الوهاب ). ووضح (172 ،2010: 2)(مسافة عمودية

ا( ستؤدي إلى زيادة قوة م/ث 0.1الزيادة في السرعة بمقدار )
( باوند والتي ستؤدي مع 30ـ  26( بمقدار )الدفع )ضغط القدم

في ارتفاع الوثب بمقدار المحافظ على زاوية النهوض إلى زيادة 
( نقال ماينل)أشار  فضال عن .(2012،201: 1)(سم 3.5" 

بية ياالنتقال غير الجيـد للركضة التقر  )إنإلى  (1975عن هارة، 
أي إن القسم ألتحضري  الوثب(والتعجيل ـ إلى  )السرعةهبوط 

الرئيسي يؤدي إلى فقدان كبير في القوة ال يتمكن إلى القسم 
الواثب تعويضه عن طريق الوثب القوي، ومن ثم يؤدي إلى عمل 
غير اقتصادي الذي بدوره يؤدي إلى عدم حصول الواثب على 

يمكن  الفنيأداء  .(85، 1975: 4)المطلوب(االرتفاع 
ذي ممارستها بمهارة اكبر عندما يمتلك الرياضي عنصر القدرة ال

يربط القوة بالسرعة وهذا ما يحققه التمرينات على وفق بعض 
المتغيرات الكينماتيكية الذي يعد من أفضل الطرق لتطوير القوة 

إن التمرينات على وفق بعض المتغيرات  إذ االنفجارية.
الكينماتيكية تتضمن دورة مد وانقباض للعضلة مما يسبب 

طاقة الميكانيكية مرونتها ويعمل على استفادة العضلة من ال
المنعكسة والناتجة عن تأثير اإلطالة مما يؤدي إلى قوة وسرعة 

إن عامل القدرة )وهذا ما أكده لؤي ساطع  األداء.اكبر في 
االنفجارية للرجلين يمثل األهمية األولى للعناصر البدنية التي 

 .(98 ،2010: 3)(بصفة عامة تتطلبها فعاليات الرياضية
 

 الخاتمة:-4
ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة استنتجت الباحثة وعلى 
 التالي:

ظهور فروق ذات داللة احصائية في نتائج االختبارات القبلية -1
والبعدية في المتغير مستوى األداء الفني لعينة البحث 

 ولصالح االختبارات البعدية.
اسهمت تمرينات على وفق بعض المتغيرات الكينماتيكية التي -2

 البحث. عينةلدى  االداء ا المنهج التدريبية في تطويرتضمنه
وعلى ضوء االستنتاجات التي توصلت لها الدراسة توصي 

 الباحثة التالي:
اعتماد تمرينات على وفق بعض المتغيرات الكينماتيكية -1

الكينماتيكية في  من قبل الباحثة في تطوير المتغيرات  ةالمعد
 .القفز العالي

 شابهة وعلى فئات عمرية مختلفة. إجراء دراسات م-2
وفي المتغيرات  المراحل الفنيةضرورة التركيز على تحسين -3

 .القافزين العاليالمرتبطة بها لدى  المختلفة
 :المصادر

بسام عبد الوهاب، وهبي علوان؛ التقويم البيو ميكانيكي للحركة في الرياضة  [1]
 .201ص (،2012والتمرين: )بغداد، دار امجد للنشر، 

ريح الفضلي؛ تطبيقات البيوميكانيك في التدريب الرياضي واألداء الحرك: ص [2]
 .172(، ص 2010)عمان، دار دجلة، 

لؤي ساطع محمد جواد؛ تأثير استخدام تمرينات الباليومترك في تحسين اداء  [3]
مسكة الرمي من فوق الصدر بتطويق الرأس مع الذراع وتطوير بعض 

البحث وعلم النفس، كلية التربية األساسية، القدرات البدنية المرتبطة: )مجلة 
 .98، ص (2010، 12الجامعة المستنصرية، المجلد 

: )بغداد، مطبعة التحرير، 1؛ أصول التدريب )ترجمة( عبد علي نصيف، طهارة [4]
 .85(، ص1975
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 المالحق:
 ( يوضح تفاصيل الوحدات التدريبية خالل البرنامج التدريبي وأوقاتها1ملحق )

 بالدقائق ونسبتها المئوية ولكل أسلوب تدريبي

 تفاصيل التدريب

الوقت خالل 
الوحدة 

التدريبية        
 )دقيقة(

الوقت 
خالل 
األسبوع 
 )دقيقة(

الوقت 
الكلي    
 )دقيقة(

النسبة 
المئوية 
% 

 . القسم اإلعدادي1
 أ( الجزء النظري

 ب( الجزء التحضيري

 
 د 5
 د 10

 
 د 15
 د 30

 
 د 120
 د 240

 
4.17 
8.33 

 . القسم الرئيسي2
 أ( االداء الفني

ب( تدريبات القوة العضلية 
 )اعداد بدني(

 
 د 40
 د 60

 
 د 120
 د 180

 
 د 960
 د 1440

 
33.33 
50 

 . القسم الختامي3
 ارتخاء اترينتم

 
 د 5

 
 د 15

 
 د 120

 
4.17 

 100 د 2880 د 360 د 120 المجموع
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 دوافع المشاركة لدى العبي منتخبات الكليات لبعض االلعاب الفرقية في بطولة جامعة الموصل
 2م.م محمد مقداد سالم  ،1م.د طيف طالل صابر
 1مديرية تربية نينوى وزارة التربية/

 2قسم رعاية الموهبة الرياضية في نينوى وزارة الشباب والرياضة/
(1 mohammdmkdad@gmail.com, 2 Ttaaaiiifff86@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منتخبات العبي لدى المشاركة دوافع ابعاد على التعرف  الى الحالي البحث هدف المستخلص:
 .الموصل جامعة بطولة في الفرقية االلعاب لبعض الكليات
 البحث عينة بلغت إذ البحث، بيعةط لمالئمتة المسحي باألسلوب الوصفي المنهج الباحثان استخدام

 العبا  ( 20)و الطائرة كرة لفعالية العبا  ( 22) و القدم، كرة لفعالية العبا  ( 18) وبواقع العبا  ( 60)
 دويكات،) اعده الذي المشاركة دوافع مقياس بتبني الباحثان فقام البحث اداة أما السلة، كرة لفعالية
 احصائيا   البيانات معالجة وفي وثباته صدقه من التحقق وتم فقرة،( 30) من المقياس ويتكون( 2004

 واهم( الفرضي المتوسط المئوية، النسبة المعياري، االنحراف الحسابي، الوسط) الباحثان استخدام فقد
 : الباحثان اليها توصل التي النتائج

 . الموصل جامعة بطولة في الكليات منتخبات العبي لدى عامة بصفة المشاركة دوافع وجود-1
 ألسباب فيها يشتركون إذ الجامعات لطلبة الهامة النشاطات من الفرقي الرياضي النشاط يعد-2

 تحسين البدنية الياقة الفوز حب الفريق، روح حب كفريق، العمل دوافع: )اهمها مختلفة ودوافع
 . جدا كبيرة ةبدرج مهمة كانت إذ( والمنافسة التحدي، حب المستويات، اعلى الى الوصول المهارة،

 : يأتي بما الباحثان اوصى البحث نتائج ضوء وفي
 الرياضين المشرفين قبل من عليها والتعرف الكلية طلبة بدوافع االهتمام من المزيد توجيه-1

 .والمدربين
 دوافعهم من تزيد ان ممكن التي الطالب لدى والشخصية النفسية بالجوانب االهتمام ضرورة-2

 .  للمشاركة
 :  يأتي ما الباحثان قترحوا كما
 .  الكلية في الفردية االلعاب العبي لدى مشابهة دراسات اجراء ضرورة-1
 منتخبات العبي وبين الجماعة االلعاب منتخبات العبي بين الدوافع في مقارنة اجراء ضرورة-2

 . الفردية االلعاب
 .الموصل جامعة - الفرقية االلعاب- الكليات منتخبات - دوافع: الكلمات المفتاحية

mailto:1%20mohammdmkdad@gmail.com
mailto:Ttaaaiiifff86@gmail.com
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 المقدمة:-1
تعد مرحلة التعليم الجامعي مجاال خصبا ومنبعا غزيرا لرفد 

ية بالكوادر والكفاءات المؤهلة في مختلف المجتمعات العصر 
مجاالت الحياة وعلى قدر الرعاية واالهتمام بهؤالء الشباب تتحدد 
استمرارية استثمار طاقاتهم وامكاناتهم في انشطة واعمال مفيدة 
يكتسب من خاللها العديد من المعلومات والخبرات التي تساهم 

(. 28، 1983 على مواجهة مشاكل الحياة المتعددة )الكردي:
وتعد الدوافع احدى فروع علم النفس الرئيسية في وقتنا الحاضر 

تمثل االسس الهامة لعملية التعلم وطرق التكيف مع العالم  إذ
وقد اجمع علماء النفس على ان الدوافع هي محركات  الخارجي،

السلوك اليومي على وجه العموم )ذيابات واخرون(. وقد اشار 
ان الرغبة التي تسبق الفعل السلوك  ( الىsallyصالح عن )

، 1983وتحدده تسمى القوى الدافعة او المثير الدافع. )صالح: 
10.) 

ورغم تباين اآلراء حول موضوع الدافعية اال ان هناك اتفاقا على 
ان الدافعية ذات ارتباط وثيق بسلوك االنسان وبمستوى ادائه، 

و الجامعة او سوآءا كان هذا السلوك في االسرة او المدرسة ا
الملعب لذلك سمي علم النفس بعلم دراسة السلوك )راتب: 

(، وبما ان الدوافع تعد من اكثر موضوعات علم 19، 1990
النفس اهمية واثارة الهتمام الجميع، من هنا يتساءل المربون 
الرياضيون لماذا يمارس الطلبة انشطة رياضية، وماهي الحوافز 

كة في االنشطة الرياضية، لماذا التي تحفز الطلبة على المشار 
يشارك البعض وال يشارك االخرون، فهم بالتالي يتسألون عن 

 (.11، 1982الدوافع وطرق استغاللها تطبيقا )جالل وعالوي: 
ان للدوافع الرياضية اهمية كبيرة في جميع االنشطة الرياضية، 
ي فالدوافع تتأثر بطرق عديدة ايجابية او سلبية، مما يوثر بالتال

في فاعلية تعلم المهارة الرياضية ومستوى االداء وطريقة 
استجابات الالعب للمواقف واالشياء، فاختالف وتباين سلوك 
الالعبين يرد الى الدوافع وخبرات التعليم فالسلوك قصري وهادف 
وليس عشوائيا فهناك اغراض يسمى السلوك الى تحقيقها )راجح: 

1999 ،13. ) 
(، هي القوى الداخلية التي 1975)عالوي، ان الدوافع كما يشير 

تحرك وتوجه سلوك الفرد، وكذلك تعتبر معيارا مهما وعلميا 
لتفسير ظاهرة اقبال الالعبين على ممارسة النشاطات الرياضية 

وبما ان االلعاب الجماعية او الفرقية كرة قدم والسلة والطائرة من 
تستقطب ممارستها االلعاب الشعبية والجماهيرية في العراق والتي 

عددا كبيرا من االفراد ذوي المستويات الثقافية واالجتماعية 
والعلمية وخصوصا طلبة الجامعات، الن المرحلة الجامعية تمتاز 
بالنحو البدني واالجتماعي والعقلي الجيد، ومن هنا جاءت اهمية 
دراسة دوافع المشاركة لدى العبي منتخبات جامعة الموصل 

لفرقية من خالل النشاطات الذي ينظمها قسم لبعض االلعاب ا
النشاط الرياضي بالجامعة الن دراسة الدوافع تعتبر اهم 

 المحركات االساسية في مختلف االنشطة الرياضية.
 مشكلة البحث

يعد النشاط الرياضي الجامعي هو من اكثر االنشطة التي تتيح 
لك للطالب فرصة لالنتقال بمجتمع الجامعة والتفاعل معه وذ

بسبب الطبيعة المتميزة بهذا النشاط فمن خالله يمكن الكشف 
عن قدرات الطلبة واستعداداتهم وعن طريقه يمكن صقل ورعاية 
وتنمية مواهبهم وتعديلها واكسابهم مهارات جديدة، وهذا ال يتحقق 
اال من خالل برامج مختلفة وخطط توزع على فترات زمنية سواء 

او يومية في كل لعبة من االلعاب شهرية او اسبوعية او فصلية 
التي تمارس في الجامعة بحيث تتيح للطاب فرصة المتعة اثناء 

 الممارسة التي تكون دافعا لالستمرار في هذه الممارسة.
ويرى الباحثان ان االنشطة الرياضية في جامعة الموصل تفتقر 
الى الكثير من العوامل التي تقيد في تنشيط الدافعية لدى 

عن طريق ممارسة النشاطات الرياضية وذلك من خالل الطالب 
بلورة االهداف وتوفير االمكانيات وتوظيف الكوادر الفنية القادرة 
على تحسين مستويات االداء بأساليب علمية تختصر الكثير من 
الوقت ويدخل عنصر التشويق للطالب كما يرى الباحثان ان من 

شعور والرغبات اهم مبررات الدراسة الحالية هو معرفة ال
الشخصية التي تتيح اصال من تميز دوافع الطالب ورغباتهم الن 
الطالب  في الجامعات يمارسون االنشطة الرياضية ليس من 
اجل الممارسة بل ألسباب اخرى الن المرحلة الجامعية تمتاز 
بالنحو البدني واالجتماعي والعقلي الجيد وبالتالي البد صقلها من 

البرامج الرياضية ومن هنا تبرز مشكلة  خالل المشاركة في
 البحث من خالل التساؤل االتي ؟ 

ما دوافع المشاركة لدى العبي منتخبات الكليات لبعض -
 االلعاب الفرقية في بطولة جامعة الموصل. 
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 هدف البحث
 التعرف على ابعاد دوافع المشاركة لدى العبي منتخبات -

 جامعة الموصل. ةفي بطول لبعض االلعاب الفرقية الكليات
 البحث فرض

التوجد فروق ذات داللة احصائية في ابعاد دوافع المشاركة -
في بطولة  لبعض االلعاب الفرقية الكليات لدى العبي منتخبات

 .جامعة الموصل
 مجاالت البحث

 جامعة الموصل   كليات العبي منتخبات المجال البشري:-
وعلوم الرياضة  قاعة قسم التربية البدنية المجال المكاني:-

 /جامعة الموصل 
ولغاية  6/12/2020الفترة من  المجال الزماني:-
10/5/2021 

 تحديد المصطلحات:
اذن " حالة استثارة وتوتر داخلي تثير  الدافعية او الدافع-

 .(16، 2000 :)قطامي السلوك وتدفعه الى تحقيق هدف معين"
الداخلية ( الى انها مجموعة الظروف 2000، العمر)ويعرفها -

 :والخارجية التي تحرك الفرد من اجل تحقيق حاجاته )العمر
2000 ،18). 

هي القوى الداخلية التي تحرك الفرد  ويعرفها الباحثان اجرائيا:
 نحو النشاط الرياضي  .    

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
ستخدم الباحثان المنهج الوصفي ا: منهج البحث 2-1

 لمالئمته لطبيعة البحث. يباألسلوب المسح
 اشتمل مجتمع البحث على مجتمع البحث وعينته: 2-2

كرة القدم )العبي منتخبات الكليات لبعض االلعاب الفرقية 
المشاركين في بطولة الجامعة والبالغ  صاالت، والسلة، والطائرة(

الفصل  في( كلية 12)( طالبا  موزعين على 264عددهم )
 .        2021-2020الدراسي االول للعام 

تم اختيار عينة البحث بالطريقة إذ : عينة البحث 2-2-1
( العبا  ايضا 60من المجتمع االصلي والبالغ عددهم ) العشوائية
( العبا  لفعالية كرة 22( العبا  لفعالية كرة القدم، و)18وبواقع )
 ( العبا  لفعالية كرة السلة.20) الطائرة و

 

 ( يبين عينة البحث1جدول )

النسبة  العدد الفعالية ت
 المئوية

 %30 18 كرة قدم صاالت 1
 %36.66 22 كرة الطائرة 2
 %33.34 20 كرة السلة 3

 %100 60 المجموع

 :اداة البحث 2-3
قام الباحثان باالعتماد على  مقياس الدافعية: 2-3-1

( 2004مقياس الدوافع المشاركة الذي اعده )بدر دويكات( لعام )
( موزعه على االربعة 1( فقرة ملحق )30ياس من )وتكون المق

ابعاد وهي )االجتماعي، الشخصي، االداء الفني، النفسي( . 
واعطيت خمسة بدائل على فقرات المقياس تقيس مستوى موافقة 

( ومهم 5الفرد على الفقرة وهي مهم جدا وتحصل على العالمة  )
وسطة ( ومهم بدرجة مت4بدرجة كثيرة وتحصل على العالمة )

( ومهم بدرجة قليلة تحصل على 3تحصل على العالمة )
( 1( وغير مهم اطالقا وتحصل على العالمة )2العالمة )
 (.157، 2004)دويكات، 

يعد الصدق " اهم شروط االختبار صدق االداة:  2-3-2
الجيد فاالختبار الصادق هو الذي ينجح في مقياس ما وضع من 

ض التأكد من صدق ( ولغر 183، 1995اجله" )حسانين: 
المقياس قام الباحثان بعرضه على مجموعة من السادة الخبراء 
والمختصين في مجال االدارة التربوية الرياضية والعلوم النفسية 
للتأكد من صالحية المقياس لهذا الغرض وتم استخدام النسب 
المئوية معيارا حول مدى صدق المقياس للغرض الذي وضع من 

%( فاكثر على 80اء السادة الخبراء بنسبة )اجله. اذ اتفقت ار 
 (.2صالحية المقياس لتمثيل الظاهرة المطلوب قياسها، ملحق )

االستقرار بمعنى  يقصد بالثبات " ثبات المقياس: 2-3-3
لو كررت عمليات قياس الفرد الواحد لبينت درجته شيئا من 

راد االستقرار ومعامل الثبات هو معامل االرتباط بين درجات االف
( 248، 2000 :في االختبار في مرات االجراء المختلفة" )ملحم

وألجل الحصول على ثبات المقياس استخدم الباحثان اعادة 
( طالب من 10التطبيق وذلك من خالل تطبيق المقياس على )

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة، واعيد توزيع المقياس بعد 
تمت معالجتها احصائيا مرور اسبوعين وبعد جمع االستمارات 
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باستخدام معامل االرتباط البسيط )بيرسون( فظهرت قيمة )ر( 
( وهذا يدل على ارتباط عال، وثم يؤكد ان 0.83المحسوبة )

 المقياس يتمتع بمعامل ثبات عال . 
لغرض الوصول الى هدف البحث  التطبيق النهائي: 2-4

ساسية وبعد قام الباحثان بتوزيع االستبيان على عينة البحث اال
 اإلجابة عليها تم جمع االستمارات الخاصة باالختبار . 

)الوسط الحسابي، االنحراف  الوسائل االحصائية: 2-5
 المعياري، المتوسط الفرضي، النسبة المئوية(.

 تها:مناقشالنتائج و  عرض وتحليل -3
 :النتائج عرض وتحليل 3-1

ـــان ولل ـــات التـــي حصـــل عليهـــا الباحث تحقـــق مـــن بعـــد جمـــع البيان
صـــحة فرضـــية البحـــث رصـــدت نتـــائج مقيـــاس الـــدوافع المشـــاركة 

ثـــم تـــم تحليـــل البيانـــات  جامعـــة الموصـــللـــدى العبـــي منتخبـــات 
 وعلى النحو االتي: احصائيا  
( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسط 2الجدول )

 الفرضي لعينة البحث  لمقياس دوافع المشاركة
المعالجات 

 حصائيةاال
 الفعاليات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 13,588 127,227 كرة قدم

90 
كرة 
 7,495 132,785 الطائرة

 6,232 129,200 كرة السلة

 :مناقشة النتائج 3-2
يتبين من الجدول اعاله ان قيمة االوساط الحسابية قد بلغت 

( وهي اكبر 129.2، )(132.785(، )127.227ى التوالي )عل
، كرة الطائرة، توسط الفرضي لدى العبي كرة القدممن قيمة الم

، ذلك ان المقياس لصالح عينة البحثكرة السلة. اذ يتضح من 
ان العينة تتمتع بدرجة عالية من الدافعية نحو المشاركة  إذ

لممارسة االلعاب الفرقية ويعزو الباحثان سبب ذلك هو معرفة 
 من تميز دوافع الشخصية التي تنبع اصالالشعور والرغبات 
، الن الطلبة في الجامعات يمارسون االنشطة الطلبة ورغباتهم

الرياضية ليس من اجل الممارسة بل ألسباب اخرى الن المرحلة 
الجامعية تمتاز بالنمو البدني واالجتماعي والعقلي الجيد وبالتالي 

، الرياضيةالمشاركة في الفعاليات  البد من صقلها من خالل

( . إذ اجمعت هذه 2000، )داغر وصالحوهذا يتفق مع ذكره 
الدراسة على ان ترتيب دوافع المشاركة في الفعاليات الفرقية 
حسب اهميتها كانت )اكتساب اللياقة البدنية، والصحة، 
والترويح، والمحافظة على المستوى الرياضي والوصول الى 

 .ماعي، واالستمتاع(البطولة، وتطوير المهارة، والعمل الج
 الخاتمة:-4

 من خالل النتائج تم الوصول اليها استنتج الباحثان.
 وجود دوافع المشاركة بصفة عامة لدى العبي منتخبات-1

 جامعة الموصل  . الكليات في بطولة
يعد النشاط الرياضي الفرقي من النشاطات الهامة لطلبة -2

تلفة اهمها: الجامعات إذ يشتركون فيها ألسباب ودوافع مخ
)دوافع العمل كفريق، حب روح الفريق، حب الفوز الياقة البدنية 
تحسين المهارة، الوصول الى اعلى المستويات، حب التحدي، 

 والمنافسة( إذ كانت مهمة بدرجة كبيرة جدا .
 وفي ضوء نتائج البحث اوصى الباحثان بما يأتي: 

والتعرف عليها  توجيه المزيد من االهتمام بدوافع طلبة الكلية-1
 من قبل المشرفين الرياضين والمدربين .

ضرورة االهتمام بالجوانب النفسية والشخصية لدى الطالب -2
 التي ممكن ان تزيد من دوافعهم للمشاركة . 

 المقترحات 
ضرورة اجراء دراسات مشابهة لدى العبي االلعاب الفردية -1

 في الكلية . 
 الكليات بين العبي منتخبات ضرورة اجراء مقارنة في الدوافع-2
 لأللعاب الكليات عبي منتخباتة وبين اليالجماع لعابلأل

 الفردية.
 :المصادر

، دار المعارف، 7علم النفس التربوي، ط ؛(1982جالل، وعالوي، حس ) [1]
 القاهرة . 

" القياس والتقويم في التربية البدنية  ؛(1995، محمد صبحي )حسانين [2]
 ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة .1ة، جوالرياضة"، الطبعة الثالث

: " نظرية المنظمة (2000، عادل حرحوش )، منقذ محمد وصالحداغر [3]
 والسلوك التنظيمي "، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد .

دوافع المشاركة في البرامج الرياضية التنافسية لأللعاب  ؛(2004دويكات، بدر ) [4]
عة النجاح الوطنية، كلية العلوم التربوية، جامعة الجماعية لدى طلبة جام

 النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين . 
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وافع التفوق في المجال الرياضي "، دار الفكر " د ؛(1990راتب، اسامة كامل ) [5]
 ، مصر .العربي، القاهرة

 ، دار المعارف، القاهرة11أصول علم النفس، ط ؛(1999راجح، أحمد عزت ) [6]
" عالقة الدافعية نحو العمل ببعض المتغيرات  ؛(2000، بدر عمر )العمر [7]

الشخصية والوظيفية لدى الموظفين في دولة الكويت "، مجلة مركز التربوية، 
 ، مطابع دار الشرق، جامعة قطر، دوحة .ةالعدد السابع عشر، السنة التاسع

" اثر كل من متغير الجنس والصف والتحصيل  ؛(2000قطامي، يوسف ) [8]
افعية التعلم لدى طلبة منطقة االغوار الوسطى في االردن "، الدراسي في د

 (، االردن .2، العدد )27، المجلد دراسات
العالقة بين ممارسة النشاط الرياضي  ؛(1983الكردي، عصمت درويش ) [9]

، رسالة ماجستير غير منشورة، والتحصيل العلمي لدى طلبة الجامعة االردنية
 معة حلوان.جا ،كلية التربية الرياضية، القاهرة

، 1القياس والتقويم في التربية وعلم النفس، ط ؛(2000ملحم، سامي محمد ) [11]
  دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.

 المالحق:
 استبيان آراء الخبراء والمحكمينيوضح ( 1الملحق )

 جامعة الموصل
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 اء والمحكمين استبيان آراء الخبر 

 األستاذ الفاضل ................... المحترم 
 تحية طيبة: 
دوافع المشاركة لدى العبـي بحثهم الموسوم ) اجراءيروم الباحثان 

ــــبعض االلعــــاب الفرقيــــةالكليــــات  منتخبــــات ــــة جامعــــة  ل فــــي بطول
( ولغرض تحقيق أهـداف البحـث ينـوي الباحثـان اسـتخدام الموصل
، (2004والمعد من قبـل )بـدر دويكـات، ، دوافع المشاركةمقياس 

 ( ابعاد وهي :4( فقرة موزعة على )30ويتكون المقياس من )
 البعد االجتماعي  .1
 البعد الشخصي  .2
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لدى طالب المرحلة الرابعة في كلية التربية البدنية  لقانون لعبة كرة اليدي المعرفاختبار التحصيل بناء 
 وعلوم الرياضة/جامعة الموصل

2 د قصي حازم محمد عبد الرحمنا.، 1 الباحثة سفانه زهير صالح  

1 كلية التربية االساسية/ جامعة الموصل  

2 اسية/ جامعة الموصلكلية التربية االس  

( 1 safana.bep44@student.uomosul.edu.iq, 2 pdr.qusayhazem@uomosul.edu.iq) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة لطالب اليد كرة لعبة لقانون المعرفي التحصيل اختبار بناء الى البحث يهدف المستخلص:
 .الموصل جامعة/االساسية التربية كلية/الرياضة وعلوم البدنية التربية قسم في الرابعة الدراسية
  المسحي المنهج الباحثان واستخدم

 البدنية التربية وكليات بأقسام الرابعة الدراسية السنة بطلبة ثلوتم عمدية بطريقة البحث مجتمع حدد
 .بـ البناء عينة وتمثلت(. 2021-2020) الدراسي للعام/الرياضة وعلوم

 التربية كلية/الرياضة وعلوم البدنية التربية قسم/الرابعة الدراسية السنة طالب من عينة-
 البط( 30) عددهم يبلغ الذين الموصل، جامعة/األساسية

 يبلغ الذين/الموصل جامعة/الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/الرابعة الدراسية السنة طالب من عينة-
 .طالبا  ( 30) عددهم

 يبلغ الذين/تكريت جامعة/الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/ الرابعة الدراسية السنة طالب من عينة-
 كلية/الرياضة وعلوم البدنية التربية قسم/الرابعة راسيةالد السنة طالب من عينة. طالبا  ( 20) عددهم
 .طالب( 20) عددهم والبالغ المستنصرية، جامعة/األساسية التربية
 الدراسية السنة لطالب اليد كرة لعبة لقانون المعرفي التحصيل باالختبار فتمثلت بناؤها المراد األداة اما

 راعا وقد الموصل جامعة في الرياضة وعلوم البدنية بيةالتر  قسم األساسية التربية كلية في الرابعة
 لفقرات االحصائي التحليل واجراء البحث لألداة االعداد عملية في العلمية األسس توفير من الباحثان
 المناسبة االحصائية الوسائل وباستخدام المقياس، لفقرات العلمية الشروط توافر من والتأكد االختبار
 : تياال الباحثان استنتج

 . فقرة( 51) من يتكون النهائية بصورته المعد اليد كرة لعبة لقانون المعرفي للتحصيل االختبار-1
 :أهمها كان التوصيات من بعدد الباحثان واوصى

 مادة في الرابعة السنة طالب تقويم في المدرسين قبل من المعرفي التحصيل اختبار اعتماد ضرورة-1
 .اليد كرة لعبة

 .المعد االختبار صالحية من للتأكد أخرى عينات على االختبار يقتطب ضرورة-2
 .اليد كرة لعبة -المعرفي التحصيل اختبار :المفتاحية الكلمات

mailto:safana.bep44@student.uomosul.edu.iq
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 المقدمة:-1
التربوي  تعد االختبارات التحصيلية واحدة من وسائل التقويم 

رئيسة تعمل على قياس مستوى  وعية، وهي وسيلةالموض
تحصيل الطالب، والتعرف على مدى تحقيق المنهج الدراسي 
لألهداف المرسومة له، والكشف عن مواطن القوة والضعف لدى 
الطلبة في تحقيق االهداف المتوقع تحقيقها من قبلهم، فضال عن 

درس اثارة دافعية الطلبة على التعليم، وتزويد الطالب والم
 مناهجبالتغذية الراجعة عن مستوى تحصيل الطلبة وتقييم ال

التعليمي والتحقق من مدى مالءمتها مع المستوى التعليمي 
طلبة وبذلك يمكن على ضوؤها العمل على تحسين العملية لل

 التربوية والسير بها الى األفضل. 
( بان التحصيل المعرفي هو من أهم 2011ويذكر )الجليلي،  

ت التعليمية، لذا اهتم المختصون في مجال التربية والتعليم النتاجا
به ألنه يمثل أهمية كبيرة في حياة الطلبة الدراسية فهو نتيجة ما 
يحدث في المؤسسة التعليمية من عمليات تعلم متنوعة ومتعددة 
للمهارات والمعارف المختلفة التي تدل على نشاطه العقلي 

مستوى التحصيل المعرفي بأنه والمعرفي، وينظر الباحثون إلى 
 العالمة التي يحصل عليها الطالب في اي اختبار مقنن

 .(21، 2011 :)الجليلي
ويعد قياس المعرفة في المجال الرياضي من أهم أنواع القياس 

ترتقي بالعملية  إذفهي من المنظومات الرئيسة في هذا المجال 
مة في قياس التعليمية، ومن الضروري أن تكون األدوات المستخد

المعرفة مصممة بحيث يستطيع المدرس أن يحدد بسهولة عما 
يجب أن يتعلمه الطالب من الحقائق العلمية التي يجب أن يتم 
تزويدهم بها داخل الوحدة التعليمية وفي الواقع أن هناك أنواع 
عديدة من االختبارات المعرفية المقننة واألكثر شيوعا منها 

تتطلب االختبارات  إذتكون موضوعية، األنواع العلمية والتي 
 (.22، 2001 :)فرحات مختصرةالمقننة الموضوعية إجابات 

كما تعد المعرفة القانونية من األمور الهامة التي ينبغي على 
الطالب ممارسا  كان أو مشاهدا أن يتفهم ويستوعب قدرا  مالئما  

ان من  من األمور والموضوعات التي تتعلق بالمعرفة القانونية إذ
الضروري على الطالب معرفة األمور التي تتعلق باللعبة التي 

 يمارسها.

وبما أن طلبة قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة هم مشروع  
معلم جامعي مستقبال، لذا أصبح من الواجب المامهم بقوانين 
األلعاب التي سوف يقومون بتدريسها في المدرسة، والطالب 

ع بين اللعبة والمعلومات المعرفية للعبة المتميز هو الذي يجم
والقوانين الخاصة بها وتعد عملية اكتساب االداء المهاري للعبة 
الرياضية بدون المعرفة القانونية المرتبطة بها تكون العملية 

 ناقصة.
والمجال المعرفي والعملي في التربية البدنية وعلوم الرياضة كبيرا 

ن في هذا المجال تحديد هذه جدا لذا لزم األمر على العاملي
المعرفة بصورة صحيحة من حيث تحديد كيفية تعليم المهارات 
الخاصة باللعبة المحددة وكذلك الجانب التكتيكي والمعرفة 

، وتعد لعبة ل العملية التعليمية لهذه اللعبةالقانونية لها حتى تكتم
كرة اليد من االلعاب الجماعية التي تطورت على المستوي 

مي والمحلي وواكب هذا التطور التعديل والتغيير في القوانين العال
واألنظمة التي تحكمها وتماشيا مع التعديالت التي طرأت على 
القانون فقد عزم الباحثان على القيام ببناء اختبار معرفي حديث 

في قسم التربية  رابعةالتحصيل لطلبة المرحلة ال ىلقياس مستو 
 جامعة الموصل./االساسية ة التربيةالبدنية وعلوم الرياضة لكلي

 ومن هنا نستطيع أن نوجز أهمية هذا البحث بما يأتي:
توفير وسيلة قياس موضوعية تخدم الطلبة من خالل   

الدرجة وكذلك لمعرفة  إعطاءالدقة والعدالة في 
مستواهم من الناحية المعرفة القانونية للعبة والتي 

نقاط  جةسوف تساعد التدريسي أو المدرب لمعال
 .الضعف في أمتالكهم المعرفة

 مشكلة البحث:
في ضوء األهداف التعليمية الخاصة باألنشطة الرياضية ومنها 

تقويمي هدفه تيسير برنامج محاضرات كرة اليد يكون هناك 
عملية التعليم وقياس مدى التحصيل والتحسن والتشخيص 

قويم فضال  عن إثارة دوافع التعلم ويشمل هذا الت ،والتصنيف
الجوانب العلمية الخاصة بالقواعد الخاصة باللعبة والتحكيم، 
ويبرز قانون لعبة كرة اليد كأحد الجوانب المعرفية التي يخطط 
لها المدرس ويسعى إلى قياسها بشكل علمي وموضوعي ولكن 
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على الرغم من إن عملية التقويم في التربية الرياضية تعطى 
بشكل عام وللجانب المعرفي  اهتماما  كبيرا  للجانب المعرفي

للمواد العملية بشكل خاص فقد الحظ الباحثان نقص واضحا  في 
توافر األدوات الموضوعية لقياس التحصيل المعرفي في قانون 
كرة اليد هذا األمر دفع الباحثان إلجراء هذه الدراسة اعتقادا  

في رفع المستوى المعرفي للطالب   أن تسهم منهما أنها يمكن
الل إتباع الباحثان الخطوات العلمية والمنهجية إلخراج أداة من خ

قياس أكثر فعالية ومصداقية ودقة وعملية يمكن أن يستعان بها 
كرة اليد لعبة حصيلية في قانون في تقييم الجوانب المعرفية والت

في قسم التربية البدنية وعلوم  رابعةالسنة الدراسية ال ةبلدى طل
 جامعة الموصل./األساسيةكلية التربية /الرياضة

 يهدف البحث الى:  هدف البحث:
دى لقانون لعبة كرة اليد ل يلمعرفا التحصيل اختباربناء -1

في قسم التربية البدنية وعلوم  رابعةطالب السنة الدراسية ال
 جامعة الموصل./كلية التربية االساسية/رياضةال

 مجاالت البحث: 
الرابعة بأقسام  طلبة السنة الدراسية المجال البشري:

للعام الدراسي /وكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة
(2020-2021). 

 .18/4/2021 لغايةو  14/3/2021 الفترة منالمجال الزماني: 
التربية وكليات  ماقساالقاعات الدراسية في  المجال المكاني:

 .البدنية وعلوم الرياضة
جراءاتمنهجية البحث و -2  : ميدانيةال ها 
استخدم الباحثان المنهج الوصفي  نهج البحث:م 2-1

 باألسلوب المسحي لمالئمته لطبيعة ومشكلة البحث.
حدد مجتمع البحث بطريقة  مجتمع البحث وعينته: 2-2

التربية عمدية وتمثل بطلبة السنة الدراسية الرابعة بأقسام وكليات 
وتمثلت  ،(2021-2020للعام الدراسي ) البدنية وعلوم الرياضة

 ة البناء بـ .عين
م التربية البدنية قسالدراسية الرابعة/ عينة من طالب السنة-

جامعة الموصل، الذين وعلوم الرياضة/كلية التربية األساسية/
 ( طالب.30يبلغ عددهم )

ة التربية البدنية كليمن طالب السنة الدراسية الرابعة/ عينة-
( 30الذين يبلغ عددهم )وعلوم الرياضة/جامعة الموصل/

 طالبا .
التربية البدنية كلية السنة الدراسية الرابعة/عينة من طالب -

( 20جامعة تكريت/الذين يبلغ عددهم )وعلوم الرياضة/
 طالبا .

م التربية البدنية قسمن طالب السنة الدراسية الرابعة/ عينة-
جامعة المستنصرية، وعلوم الرياضة/كلية التربية األساسية/

  .( طالب20والبالغ عددهم )
خطوات بناء اختبار التحصيل المعرفي لقانون  2-3

يعد االختبار التحصيلي من أهم األدوات لجمع  كرة اليد:
المعلومات الالزمة لعملية التقويم التربوي، وبشكل خاص لتقويم 
الطلبة، سواء كانت هذه االختبارات غير مقننة أو مقننة، غير 

عة المحاضرات، أن األخير هو األنسب ألغراض التقويم في قا
ولذلك سيكون التركيز هنا على االختبار الذي يعد، اذ أن 

مدرس هو الغرض العام من بناء اختبار التحصيل الذي يعده ال
 (.16، 2008: )القدومي تقويم األهداف التدريسية

وللوصول إلى مقياس معرفي خاص لقياس التحصيل المعرفي 
الى بناء مقياس خاص لقانون لعبة كرة اليد، فقد عمل الباحثان 

الختبار التحصيل المعرفي لهذه اللعبة وذلك باعتمادهما على 
( فضال عن بعض المقابالت 2016كتاب قانون كرة اليد )

( التي أجراها الباحثان مع عدد من 1الشخصية )الملحق
 المختصين لصياغة بعض هذه الفقرات.

من ومقياس التحصيل المعرفي المعد بصورته االولية يتكون 
فقرة(، وهو من نوع االختيار من متعدد )رباعي البدائل(،  100)

وللوصول إلى صالحية المقياس المزمع تطبيقه في الدراسة 
الحالية، فأن اإلجراء يستوجب التحقق من األسس العلمية له من 
تحديد األهداف السلوكية للمادة التعليمية ثم إعداد جدول 

 .المواصفات الخاص به وصدقه وثباته
لهدف السلوكي هو وصف )ا االهداف السلوكية: 2-3-1

لإلنجاز أو األداء الذي يراد للمتعلم أن يمتلك القدرة على إظهاره 
بعد المرور بخبرة تعليمية، والهدف يصف المرغوب في تحقيقه 

 (.16، 2008 :)القدومي ن المتعلم وال يصف عملية التعلم(م
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ة لكل من المدرس وتعد االهداف السلوكية ذات اهمية كبير 
والطالب والمادة الدراسية والمجتمع، وتكمن اهميتها للمدرس بأنها 
تساعده في اختيار األنشطة ووضوح الرؤية وتحديد الوسائل 

 المختلفة والتقويم المناسب. 
ولغرض تحديد االهداف السلوكية ونسبها لالختبار الخاص 

(، الذي تم 1)بالتحصيل المعرفي، اعد الباحثان استبيان الملحق 
توزيعه على عدد من المختصين في القياس والتقويم وطرائق 

(، وبعد 2تدريس التربية الرياضية وتدريسيي اللعبة الملحق )
جمع هذه االستبيانات وتحليليها، توصل الباحثان أن اغلبية 
المختصين قد حددوا مستويات ثالثة من تصنيف بلوم لألهداف 

%، 35 %، الفهم40)المعرفة السلوكية ونسبها والتي هي 
%(، إذ كان التحديد لخصوصية اللعبة وقانونها 25والتقويم 

 ومستويات المتعلمين وقدراتهم المعرفية والتحصيلية.
( هدفا  سلوكي باالعتماد على الفقرات 100ثم أعد الباحثان )

القانونية لالختبارات السابقة والفقرات االخرى التي أعدها 
بعد دراسة ومراجعة مواد قانون اللعبة التي لم الباحثان بنفسهم 

تكن موجودة في االختبارات السابقة، وتحقق كل فقرة من فقرات 
االختبار هدفا  سلوكيا  معينا  باالعتماد على تصنيف بلوم في 

 المجال المعرفي.
وروعي عند إعداد االهداف السلوكية لالختبار ان تغطي محتوى 

في االختبار، وتحقيق االهداف السلوكية المادة التعليمية الداخلة 
 الخاصة بالخطط التدريسية.

يعد جدول المواصفات  اعداد جدول المواصفات: 2-3-2
من أهم الخطوات التي يجب ان تتبع إلعداد اختبار التحصيل 
المعرفي، يتم الوصول إلى ذلك بتحليل محتوى المنهاج أو 

التعليم التي يجب البرنامج، وبالفحص الدقيق للبرامج، ونواتج 
 .(43، 2001 :")فرحات اختبارها في ضوء األهداف السلوكية

 وتم إعداد جدول المواصفات وفق الخطوات اآلتية: 
في ضوء عدد الدروس المستغرقة في تدريس كل فصل، 

 واستخرجت األوزان النسبية لهذه الدروس وذلك من خالل:
لكل  الوزن النسبي للدروس = عدد الدروس المستغرقة-1

 . 100× المجموع الكلي لدروس المادة التعليمية فصل/

تحديد األوزان النسبية لألهداف السلوكية على كل مستوى من -2
 مستويات )بلوم( المعدلة وذلك من خالل: 

الوزن النسبي ألهداف المستوى=عدد األهداف السلوكية في كل -
 100×مستوى/المجموع الكلي لألهداف السلوكية في المستويات

 تحديد عدد الفقرات المراد وضعها لالختبار: -
روعي عند تحديد عدد فقرات االختبار األهداف التي -1

( 100سيحققها أن تغطي المادة التعليمية بأكملها، وقد حددت )
فقرة لتغطية جميع المادة التعليمية واألهداف السلوكية المحددة 

 جميعها. 
مادة التعليمية: ال تحديد عدد الفقرات لكل فصل من فصول-2

 وحدد ذلك عن طريق المعادلة اآلتية: 
الوزن النسبي × عدد الفقرات في كل فصل = عدد الفقرات الكلي 

 الوزن النسبي لمستوى الهدف.  × لمحتوى الفصل 
ومن خالل الخطوات المذكورة آنفا  أعد جدول المواصفات الذي 

ر أو يمكن أن يوفر درجة مقبولة من صدق محتوى االختبا
صدق تمثيل عينة الفقرات لألهداف، إذ قسمت الموضوعات 

( يبين 1والمستويات وأوزانهما على أسس منطقية والجدول )
 ذلك.
 .يبين جدول مواصفات اختبار التحصيل المعرفي (1) الجدول

 المعامالت العلمية لالختبار:  2-4
 صدق االختبار: 2-4-1
هو الحكم المنطقي  الصدق الظاهري: 2-4-1-1

الظاهري المبدئي بمقبولية فقرات المقياس من قبل المحكمين 
 حيث نوع الفقرة وأسلوبها ووضوحهاالمختصين أو الخبراء من 

عدد 
 الفقرات

 االغراض السلوكية
نسبة 
 التركيز

عدد 
 المحاضرات

 المعرفة الفهم التطبيق األهداف
25% 35% 40% 

33 8 12 13 33.33 2 

 الملعب, الكرات,
 زمن اللعب, إشارة النهاية, الوقت المستقطع
 الفريق, البدالء, التجهيزات, إصابة الالعب

حارس المرمى, منطقة المرمى لعب الكرة , اللعب  -
 السلبي

33 8 12 13 33.33 2 

 المخالفات والسلوك غير الرياضي
رمية اإلرسال , الرمية الجانبية  تسجيل األهداف , -

 , رمية حارس المرمى
 (5أمتار) 7الرمية الحرة, رمية الـ 

–التعليمات العامة لتنفيذ الرميات )رمية اإلرسال 
الرمية  –رمية حارس المرمى  –الرمية الجانبية 

 أمتار(7رمية الـ  –الحرة 
 إشارات اليد العقوبات, الحكام, الميقاتي والمسجل, 2 33.33 14 12 8 34

 المجموع 6 100% 40 36 24 100%
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يعتمد هذا النوع من الصدق على   (.341 ،2012 )الحكاك:
فكرة مدى مناسبة االختبار لما يقيس، ولمن يطبق عليهم، ويبدو 
مثل هذا الصدق في وضوح البنود، ومدى عالقتها بالقدرة أو 
السمة أو البعد الذي يقيسه االختبار، وغالبا ما يقرر ذلك 

مي مجموعة من المتخصصين في المجال الذي يفترض أن ينت
يأخذ في االعتبار التعليمات  إذإليه هذا االختبار أو ذاك، 
 .(143، 2003 :والزمن المحدد )عبد الرحمن

الباحثان  بعد تحديد مستويات األهداف السلوكية ونسبتها، اعد
ولية والذي يتكون من مقياس التحصيل المعرفي بصورته اال

صين ، وتم عرضه على مجموعة من الخبراء والمخت( فقرة100)
(، وبعد جمع االستبيان فقد اتفق لمختصين 2) في اللعبة الملحق

على حذف عدد من هذه الفقرات  لتكرار البعض منها وعدم 
، إذ تم حذف مع مفردات قانون اللعبة وموادها تطابق االخرى

 ،11 ،10، 9، 8 ،5، 2 ،1( فقره ذات التسلسالت االتية )30)
12، 13، 15، 16، 17 ،21، 25، 26، 30، 38، 42، 
51، 53 ،54، 55، 57 ،58، 59، 74، 75، 91، 93 ،
 ( فقرة .70( ليتكون مقياس عينة البناء من )98
ويقصد به قدرة االختبار على صدق التمييز:  2-4-1-2

التمييز بين المجموعات المختلفة، أو حتى األفراد الذين تقع 
 (.144، 2003 :درجاتهم على طرفي المنحنى. )عبد الرحمن

هو الصدق الذي يقوم على قدرة االستبيان على التمييز بين و 
يتم ترتيب الدرجات التي يتحصل عليها افراد  إذطرفي الخاصية، 

العينة في االختبار تنازليا او تصاعديا، فتصبح لدينا مجموعتين 
متطرفتان أو يطلق عليهما المجموعة العليا والمجموعة الدنيا ثم 

ذا  كانت هناك داللة فهذا يعني ان تحتسب الفرق بينهما وا 
 االختبار يميز بين طرفي الخاصية.  

وقد تطرق إلى هذا اإلجراء عندما استخرجت معامالت القوة 
التمييزية لفقرات االختبار، إذ تبين أن لهذه الفقرات القدرة على 

 التمييز بين المستجيبين. 
إن  التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار: 2-4-1-3

ساس من تحليل فقرات االختبار إحصائيا  هو تنقيح الهدف األ
قدار فاعليته بوصفه أداة االختبار وتحسينه نوعيا  لتحديد م

(، لذا تطلب من الباحثان العمل 233، 2000 :)ملحم تقويمية

بهذه اإلجراءات للتأكد من صالحية االختبار إحصائيا ، وقد تم 
 هذا االجراء كم يلي:

 سهولة فقرات المقياس:معامل صعوبة و  2-4-1-4
هناك  فقرات االختبارصعوبة ولحساب معامل  "

حساب مؤشر صعوبة الفقرات فيهما طريقتين يتم 
 إذ (ادنى واعلى)احداها بدون تقسيم العينة الى قسمين

يتم تقدير عدد االجابات الصحيحة على الفقرة بالنسبة 
 ا، لذ(319، 2006 رضوان،)" لكل المفحوصين

هذه الطريقة بعدم تقسيم العينة الى ان الباحث استخدم
 فقرات االختبارصعوبة لحساب معامل قسين 

( معامالت صعوبة وسهولة فقرات المقياس 3) ويبين الجدول
 .التحصيل المعرفيالختبار 

 يبين القوة التمييزية لفقرات اختبار التحصيل المعرفي (3) الجدول
تسل
سل 
 الفقرة

معامل 
الصعو 
 بة

تسل
سل 
 الفقرة

امل مع
الصعو 
 بة

تسل
سل 
 الفقرة

معامل 
الصعو 
 بة

تسل
سل 
 الفقرة

معامل 
الصعو 
 بة

تسل
سل 
 الفقرة

معامل 
الصعو 
 بة

تسل
سل 
 الفقرة

معامل 
الصعو 
 بة

تسل
سل 
 الفقرة

معامل 
الصعو 
 بة

1 35 11 49 21 38 31 18 41 58 51 37 61 38 
2 40 12 51 22 41 32 41 42 17 52 31 62 27 
3 33 13 51 23 57 33 17 43 55 53 16 63 36 
4 38 14 38 24 46 34 43 44 41 54 19 64 37 
5 35 15 45 25 36 35 40 45 85 55 92 65 47 
6 31 16 35 26 48 36 81 46 58 56 41 66 46 
7 47 17 58 27 42 37 54 47 55 57 46 67 42 
8 55 18 45 28 39 38 82 48 51 58 43 68 35 
9 51 19 46 29 47 39 47 49 47 59 48 69 43 
10 58 20 51 30 36 40 15 50 41 60 42 70 31 

 100 × العدد الكلي لإلجابات÷ عدد االجابات الصحيحة 
 معامل الصعوبة-1معامل السهولة=     

، كما 80-20 بين وقد اعتمد الباحثان على معامل صعوبة ما
يمكن قبول الفقرة وتعد جيدة من حيث  إذ( 1979يشير )أبل، 

، 80-20 التمييز إذا كان مؤشر صعوبتها محصورا ما بين
ات مؤشر صعوبة أقل عن ذلك او زاد، وانه كلما وتهمل الفقرة ذ

 :زاد معامل الصعوبة دل ذلك على سهولة الفقرة )رضوان
( فقرات 10(، ووفق هذا االجراء فقد تم حذف )230، 2006

، 54، 53، 45، 42، 40، 38، 36، 33، 31وهي الفقرات )
 فقرة. 60( لتكون عدد الفقرات 55
وة التمييزية للفقرة أو يقصد بالق معامل التمييز: 2-4-1-5

الموقف هو مدى قدرتها على التمييز بين األفراد الممتازين في 
 بين األفراد الضعفاء في االختبارالصفة التي يقيسها االختبار و 

(Gronlund, 1971, 253.) 
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وللتعرف على مدى تمييز كل فقرة على حدا، عمل الباحثان 
ييز الى مجموعتين تضم بترتيب البيانات تنازليا وتقسيم عينة التم

% من 50%، وتضم المجموعة الدنيا 50 المجموعة العليا
 (.4العينة، وكما مبين في الجدول )

 بصورته النهائية يبين معامالت تمييز فقرات المقياس (4الجدول )
تسلسل 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

تسلسل 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

تسلسل 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

تسلسل 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

تسلسل 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

تسلسل 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

1 0.0- 11 0.30 21 0.52 31 0.50 41 0.30 51 0.84 
2 0.48 12 0.30 22 0.42 32 0.42 42 0.30 52 0.26 
3 0.1- 13 0.30 23 0.32 33 0.30 43 0.54 53 0.08 
4 0.60 14 0.0 24 0.34 34 0.32 44 0.52 54 0.02 
5 0.52 15 0.42 25 0.56 35 0.34 45 0.40 55 0.38 
6 0.14 16 0.20 26 0.44 36 0.32 46 0.40 56 0.32 
7 0.42 17 0.40 27 0.40 37 0.38 47 0.32 57 0.40 
8 0.34 18 0.38 28 0.62 38 0.36 48 0.56 58 0.02 
9 0.30 19 0.40 29 0.34 39 0.36 49 0.44 59 0.54 
10 0.32 20 0.52 30 0.52 40 0.36 50 0.44 60 0.42 

اشار  إذفما فوق،  0.30واعتمد الباحثان نسبة قبول تمييز للفقرة 
( الى انه يمكن قبول الفقرة التي يكون معامل 1979)أبل، 
، 1فما فوق، ووفق هذا االجراء تم حذف الفقرات ) 0.30تمييزها 

( ليصبح عدد الفقرات 58، 54، 53، 52، 16، 14، 6، 3
رته النهائية. وبعد فقرة، وهو عدد الفقرات للمقياس بصو  51

تطبيق كافة األسس العلمية، توصل الباحثان الى المقياس 
قانونية ( فقرة 51المعرفي لقانون لعبة كرة اليد والذي يتألف من )

 خاصة بقانون هذه اللعبة.
 )الصميدعي وآخرون،يعرفه ثبات االختبار:  2-4-2 

 بأنه االختبار الذي يعطي نفس النتائج أو مقاربة " (2010
لنفس العينة أو مشابهة لها وتحت نفس الظروف يعد ثابتا  

الثبات معنويا( إحصائيا  إذا ظهر معامل االرتباط )معامل 
وقد تحقق من ثبات  (.120، 2010: )الصميدعي وآخرون

االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية، إذ بعد تصحيح 
ار في اإلجابات جمعت درجات المحاوالت الفردية من االختب

عالمة واحدة، وجمعت المحاوالت الزوجية من االختبار في 
عالمة ثانية، واحتسب معامل االرتباط بين هاتين العالمتين، إذ 

( ثم عولجت نتيجة معامل االرتباط بوساطة معادلة 0.79بلغ )
)سبيرمان ـبراون( لتالفي تقليص عدد المحاوالت إلى النصف، 

. إذ يجد سمارة وآخرون "أن (0.88وبذلك بلغ معامل الثبات )
)سمارة  " الي( فأعلى فإنه ثبات ع0.75معامل الثبات إذا بلغ )

 (.120، 1989 :وآخرون

العية الختبار التحصيل التجربة االستط 2-5
ثم عمد الباحثان الى تطبيق تجربة استطالعية المعرفي: 

لالختبار على عينة استطالعية من طالب السنة الدراسية الرابعة 
كلية التربية االساسية /التربية البدنية وعلوم الرياضةقسم  في

( طالبا  وذلك في يوم االحد الموافق 15الذين يبلغ عددهم )
 إذ كان من اهداف هذه التجربة هي: 4/4/2021
التعرف على مدى استجابة الطالب نحو االجابة على فقرات -1

 المقياس.
 فقرات المقياس.  تحديد الوقت الالزم المناسب لإلجابة على-2

 وتبين للباحثين بعد تطبيق االختبار ما يأتي:     
 تفاعل الطالب نحو االجابة على فقرات المقياس.-1
 اجابة الطالب على الفقرات جميعها الخاصة بالمقياس.-2

وتبين أن الوقت المستغرق لإلجابة على االختبار يتراوح ما     
، وهو وقت مالئم ( دقيقة45( دقيقة بمتوسط )60-30بين )

 ومقبول لهذه الفئة العمرية ولهذه المرحلة الدراسية.
بعد التحقق من  بصورته النهائية: االختباروصف  2-6

 اختبار التحصيلاصبح  ختبارصحة تطبيق خطوات بناء اال
لقانون لعبة كرة اليد جاهزا  بصورته النهائية وكما مبين  يالمعرف

 في الجدول أدناه.
 ين المواصفات بصورة النهائية الختبار التحصيل المعرفييب (2الجدول )

عدد 
 الفقرات

 االغراض السلوكية
نسبة 
 التركيز

عدد 
 المحاضرات

 المعرفة الفهم التطبيق االهداف
25% 35% 40% 

17 4 6 7 33.33% 2 

 الملعب, الكرات,
 زمن اللعب, إشارة النهاية, الوقت المستقطع

 جهيزات, إصابة الالعبالفريق, البدالء, الت
حارس المرمى, منطقة المرمى لعب الكرة, 

 اللعب السلبي

17 4 6 7 33.33% 2 

 المخالفات والسلوك غير الرياضي
تسجيل األهداف, رمية اإلرسال, الرمية 

 الجانبية, رمية حارس المرمى
 (5أمتار) 7الرمية الحرة, رمية الـ 

التعليمات العامة لتنفيذ الرميات )رمية 
رمية حارس  –الرمية الجانبية –إلرسال ا

 أمتار( 7رمية الـ  –الرمية الحرة  –المرمى 

17 4 6 7 33.33% 2 
 العقوبات

 الحكام, الميقاتي والمسجل, إشارات اليد
 المجموع 6 100% 21 18 12 51%

وبعد تطبيق هذه االجراءات جميعها المذكورة سابقا  فإن اختبار 
لعبة كرة اليد أصبح جاهزا للتطبيق التحصيل المعرفي لقانون 

 على افراد عينة.
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استخدم الباحثان الحقيبة  الوسائل اإلحصائية: 2-7
( والقوانين اإلحصائية ذات العالقة، SPSS 25اإلحصائية )

 للتوصل الى نتائج البحث الحالي.
 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:-3

التحصيل  اختبارخالل تطبيق حصل الباحثان على نتائج من 
 المعرفي لقانون لعبة كرة اليد و كما مبين في الجدول ادناه

 يبين المعالم اإلحصائية لمقياس المعرفة القانونية بكرة اليد (3جدول )
 النتيجة االلتواء المنوال االختالف ع± -س العدد العينة

طالب كلية واقسام 
سالب  -0.41 30 %21.67 6.75 31.14 100 التربية الرياضية

 بيعيط

%( 21.67( ان معامل االختالف بلغ )3يتبين من الجدول )
وعدم تشتتها لكون  ختبارمما يدل على تجانس العينة في اال

%(، وكذلك يتبين بان معامل 30معامل االختالف اقل من )
لعينة البحث  ختبار( مما يدل على مالئمة اال-0.41االلتواء )

(، 1ل االلتواء اقل من )لكون معام ختباروتوزيعهم طبيعيا في اال
 وهو سالب طبيعي.

 الخاتمة:-4
من خالل نتائج الدراسة توصل الباحثان الى اعداد اختبار -

التحصيل المعرفي لقانون لعبة كرة اليد والذي يعد صادقا  لتقييم 
المعلومات والمعارف بالمواد القانونية لكرة اليد لطلبة قسم التربية 

التربية األساسية، والذي يتكون من  البدنية وعلوم الرياضة كلية
 ( فقرة. 51)
التحصيل المعرفي لقانون كرة اليد وسيلة علمية يمكن  اختبار-

 يتميز بمعامالت علمية عالية. إذاالعتماد عليها 
 التوصيات:

التحصيل المعرفي من قبل المدرسين في  اختبارضرورة اعتماد -
 اليد. كرة لعبة في مادةلرابعة تقويم طالب السنة ا

على عينات أخرى للتأكد من صالحية ختبار ضرورة تطبيق ا-
 المقياس المعد.
 المصادر:

أثر استخدام دورة التعلم الخماسية لتدريس القواعد  ؛(2010أحمد، صالح ) [1]
النحوية على التحصيل وتنمية التفكير االستداللي لمرحلة اإلعدادية، مجلة 

 القراءة والمعرفة، دار المنظومة.
التحصيل الدراسي، دار المسيرة، عمان،  ؛(2011لي، لمعان مصطفى )الجلي [2]

 االردن.

أفكار للبرهنة واإلثبات نحو رؤية جديدة في  ؛(2012) الحكاك. وجدان جعفر [3]
القياس النفسي والتقويم التربوي فقرات المقاييس النفسية بين التحليل المنطقي 

يل اإلحصائي والعاملي، والظاهري للمحكمين الخبراء والمختصين وبين التحل
 جامعة بغداد مركز البحوث التربوية والنفسية مجلة البحوث التربوية والنفسية.

عالقة الصالبة النفسية بالتحصيل الدراسي لطالب  ؛(2017خالد، الشايب ) [4]
التربية البدنية والرياضية، مذكرة ماجستير في التربية الحركية لدى الطفل 

 والمراهق، جامعة ورقلة.
: النجف، 1اساسيات التعلم الحركي، ط ؛(2008دليمي: ناهدة عبد زيد )ال [5]

 العراق، دار الضياء للطباعة والنشر والتصميم.
(: المدخل إلى القياس في التربية البدنية 2006رضوان، محمد لطفي الدين ) [6]

 ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر.1والرياضة، ط
، مكتبة 2لقياس والتقويم في التربية، طمبادئ ا ؛(1989سمارة، عزيز وآخرون ) [7]

 دار فكر الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
اساسيات التدريس، عمان دار المناهج للنشر  ؛(2010شبر. خليل واخران ) [8]

 والتوزيع     
اإلحصاء واالختبار في المجال  ؛(2010) لؤي غانم واخران الصميدعي، [9]

 ، العراق1الرياضي، ط
القياس النفسي النظرية والتطبيق، دار الفكر  ؛(2003سعد ) ،عبد الرحمن [11]

 العربي.
القياس واالختبار في التربية الرياضية، ب ط،  (:2001) ليلى السيد فرحات، [11]

 مركز الكتاب للنشر
االختبارات التحصيلية وطرق اعدادها، جامعة  ؛(2008القدومي، عبد الناصر ) [12]

 النجاح الوطنية، مركز القياس والتقويم.
 ، القاهرة، عالم الكتب1اساليب التدريس. ط ؛(2012سعيد عبد اهلل ) ،الفي [13]
، دار 1مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط ؛(2000ملحم، سامي محمد ) [14]

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.
[15] Gronland, N. (1971), Measurement and Evaluation in 

Teaching   Second Ed., New York, USA 
 المالحق:
 السلوكية االهداف لتحديد المختصين لجنة يوضح استبيان (1الملحق )
 ونسبتها

 جامعة الموصل/ كلية التربية االساسية
 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 المحترم...…………………السيد المختص 
 / استبيان لجنة المختصين لتحديد االهداف السلوكية ونسبتها م

)بناء الباحثان في االجراءات األولية للبحث الموسوم بـــــ شرع 
لدى طالب المرحلة  لقانون لعبة كرة اليدي المعرفاختبار التحصيل 

 (الرابعة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل
وعلى عينة من طالب قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  

 جامعة الموصل./لتربية االساسيةكلية ا/(رابعة)المرحلة ال
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ومن متطلبات إجراءاته هو بناء اختبار تحصيلي خاص بقانون 
اللعبة على وفق االهداف السلوكية األولية والمتمثلة بالمستويات 

، التركيب، التحليل، التطبيق ،الفهم، المعرفية لبلوم )المعرفة
ولية والتقويم(، واقترح الباحثان تطبيق المستويات الثالث األ

المعرفي والتعليمي لعينة  ونسب تقديرية لها )حسب المستوى
ولما ما تتمتعون به من اختصاص دقيق في مجال  ،البحث(

القياس والتقويم وتدريس وتحكيم لعبة كرة اليد، فالباحثان يرجوان 
منكم تقديم المساعدة العلمية القيمة في بيان رأيكم السديد في 

والنسب المئوية  المحددة من قبلهما ويات المعرفيةصالحية المست
المقترحة للمستويات المحددة مع عينة البحث الحالية، أو اضافة 

 أي مستويات اخرى ونسب مئوية تقديرية لها. 
 شاكرين تعاونكم معنا

  :االسم الثالثي واللقب العلمي
 الباحثان

 جدول يبين االهداف المعرفية والنسب المقترحة من قبل الباحثان
هداف اال ت

 المعرفية
النسب المقترحة 
 من الباحثة

النسب المقترحة 
 المالحظات من المختص

   %40 المعرفة 1
   %35 الفهم 2
   %25 التطبيق 3
   ------- التحليل 4
   ------- التركيب 5
   ------- التقويم 6
 يوضح اسماء المختصين (2الملحق )

المقابالت 
 الشخصية

تحديد 
األهداف 

وكية السل
 ونسبها

مقياس 
التحصيل 
 المعرفي

 اسم الخبير أو المختص االختصاص عنوان
اللقب 
 ت العلمي

* * * 

كلية التربية 
البدنية وعلوم 

الرياضة / جامعة 
 الموصل

 1 أ.د هاشم احمد سليمان قياس وتقويم

 * * 
كلية التربية 
االساسية / 
 جامعة دهوك

 2 أ.د أحمد قاسم محمد قياس وتقويم

 * * 
كلية التربية 

االساسية/ جامعة 
 أربيل

طرائق 
 3 أ.د حسين سعدي ابراهيم تدريس

 *  

كلية التربية 
البدنية وعلوم 

الرياضة / جامعة 
 الموصل

طرائق 
 تدريس

 4 أ.د اياد محمد شيت الزبيدي

* * * 

كلية التربية 
البدنية وعلوم 

الرياضة / جامعة 
 الموصل

القياس 
 5 أ.د سبهان محمود أحمد والتقويم

كلية التربية  * * * طرائق   6 أ.د صفاء ذنون أسماعيل

البدنية وعلوم 
الرياضة / جامعة 

 الموصل

 تدريس

* * * 

كلية التربية 
البدنية وعلوم 
الرياضة / جامعة 

 الموصل

طرائق 
 7 أ.د افراح ذنون يونس تدريس

* * * 
كلية التربية 
االساسية / 
 جامعة الموصل

 8 أ.م.د يدعلي فتاح رش تعلم حركي

* * * 
كلية التربية 
االساسية / 
 جامعة الموصل

 9 أ.م.د أحمد مؤيد حسين قياس وتقويم

* * * 

كلية التربية 
البدنية وعلوم 
الرياضة / جامعة 

 تكريت

طرائق 
 تدريس

 10 أ.م.د زياد سالم عبد

* * * 

كلية التربية 
البدنية وعلوم 
الرياضة / جامعة 

 الموصل

طرائق 
 تدريس

هيل نجم عبد محمد س
 اهلل

 11 أ.م.د

 * * 

كلية التربية 
البدنية وعلوم 
الرياضة / جامعة 

 الموصل

طرائق 
 12 أ.م.د جمال شكري بسيم تدريس

  * 
كلية التربية 
االساسية / 
 جامعة الموصل

 13 أ.م.د احمد هشام احمد قياس وتقويم

 * * 
كلية التربية 
االساسية/ جامعة 

 دهوك

طرائق 
تدريس/كرة 

 اليد
 14 أ.م.د سعدي عمر يونس

  * 

كلية التربية 
البدنية وعلوم 
الرياضة / جامعة 

 الموصل

 15 أ.م.د أحمد حازم أحمد قياس وتقويم

  * 

كلية التربية 
البدنية وعلوم 
الرياضة / جامعة 

 الموصل

علم التدريب 
الرياضي 
 )كرة يد(

 16 أ.م نوفل فاضل الحياوي

 * * 
كلية التربية 

عة االساسية /جام
 الموصل

 17 م.د بسام علي محمد قياس وتقويم

 يوضح المقياس بصورته النهائية (3الملحق )
  كلية التربية األساسية/جامعة الموصل

 الدراسات العليا-قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 عزيزي الطالب ..... 

 م / استبيان الختبار التحصيلي
المعرفي لمادة قانون  بين ايديكم مقياس خاص الختبار التحصيل

 لعبة كرة اليد . لذا نرجو منكم االجابة على جميع فقراته.
 يرجى االنتباه الى ما يلي عند االجابة:
 قراءة الفقرة بتأني قبل االجابة عليها.

( لإلجابة التي تتوقع انها  تكون االجابة بوضع عالمة )  
 متالئمة مع الفقرة المحدد.
 ميع فقرات المقياس.التأكد من االجابة على ج
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الوقت المحدد لإلجابة على جميع فقرات المقياس هو ساعة وربع 
 الساعة.

 ابتعد عن التخمين لتحديد الجواب لفقرة.
 فقرات اختبار التحصيل المعرفي

 يمكن اعطاء عقوبة اإليقاف لمدة دقيقتين لكل من:-1
 الالعب.-أ

 اإلداري.-ب 
 المدرب.-ج
 .ذكر في االختيارات كل ما-د
 من هو الذي يقرر إيقاف زمن اللعب واستئناف اللعب:-2
 حكم الملعب.-أ
 المؤقت والمسجل.-ب
 حكم مرمى.-ج
 حكم الملعب وحكم المرمى.-د
 إذا انتهى الشوط االول من اللعب متأخرا:-3
 يبقى زمن الشوط الثاني كما هو-أ
 ينقص الزمن الزائد من الشوط الثاني -ب
 ال يؤثر على زمن الشوطين-ج
 االجابات خاطئة جميعها-د
إذا دخل الملعب العب اضافي من دون غرض التبديل -4

 فالعقوبة هي:
 يغادر الالعب االضافي الملعب من دون اية عقوبة -أ

يغادر الالعب االضافي الملعب ويعطى الفريق المنافس –ب 
 رمية حرة للفريق 

ايقاف الالعب دقيقتين ويغادر الملعب العب اخر ليلعب -ج
 فريق ناقص العب لمدة دقيقتين.ال
 االجابات خاطئة جميعها-د
إشهار الحكم للبطاقة الزرقاء بجانب البطاقة الحمراء الحد -5

 الالعبين تعني:
 ايقاف لمدة دقيقتين -أ
 استبعاد-ب
 استبعاد مع تقرير-ج
 االجابات خاطئة جميعها -د

 من شروط الرمية الجانبية:-6
 جانبوضع إحدى القدمين على خط ال-أ
 أن تؤدى بصافرة حكم -ب
 وضع القدمين كلتيهما على خط الجانب-ج
 ب أن تكون القدمين خلف خط الجانبيج-د
يحق ألي العب مسجل في ورقة التسجيل ومتواجد في -7

 مقاعد البدالء االشتراك باللعب في أية لحظة على أن: 
 يستأذن من الحكم-أ
 يدخل من منطقة التبديل-ب
 قاتييستأذن من المي–ج 
 يستأذن من المسجل  -د
 مكان أو منطقة تبديل حارس المرمى هي:-8
 من اي من منطقة في الملعب-أ

 مكان مخصص للتبديل الحراس–ب 
 في منطقة التبديل-ج
 االجابات صحيحة كلها-د
 اليسمح لحارس المرمى:-9
ترك منطقة المرمى من دون كرة واالشتراك في اللعب داخل -أ

 منطقة المرمى
 رك بالكرة داخل منطقة المرمى بدون قيود التح-ب
ترك منطقة مرماه بالكرة ولعبها مرة أخرى في منطقة اللعب -ج

 إذا لم تكن الكرة تحت سيطرته.
 االجابات خاطئة جميعها-د

 يسمح لحارس المرمى:  -10
 تعريض المنافس للخطر عندما يكون في حالة دفاع.-أ
جي بعد سيطرته لعب الكرة عمدا خارج خط المرمى الخار -ب

 على الكرة
 ترك منطقة مرماه بالكرة وهي تحت سيطرته-ج
للقيود التحرك بالكرة داخل منطقة المرمى من دون أن يخضع -د

 المطبقة على العبي الملعب
في الدقائق الخمس االخيرة من الوقت األساس للمباراة -11

 يسمح بوقت ......مستقطع لكل فريق:
 ( مستقطعين2) وقتين-أ
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 ( مستقطع 1ت)وق-ب
 ( اوقات مستقطعة3)-ج
 جميع االجابات خاطئة-د

يتم منح كل فريق ............... أوقات مستقطعة في -12
 زمن المباراة االساس وليس في األوقات اإلضافية: 

 (2)-أ
 (3)-ب
 (4)-ج
 (1)-د

عندما يدخل العب الملعب من الفريق المهاجم لمنطقة -13
 المرمى ومعه الكرة: 

 أمتار للفريق المنافس 7الـ رمية -أ
 رمية حرة للفريق المنافس -ب
 قوبةال يعاقب الالعب باي ع-ج
 رمية حارس مرمى-د

 اليعاقب اي العب ملعب بدخوله منطقة مرماه عندما: -14
يدخل أي العب من الفريقين منطقة المرمى من دون كرة ولم -أ

 يكتسب اية استفادة من ذلك
افع منطقة المرمى وحصل دخول العب من الفريق المد-ب

 استفادة 
دخول العب من الفريق المدافع منطقة المرمى واضاع -ج

 بدخوله فرصة واضحة للتسجيل  
لمنطقة المرمى وافاد  دخول العب من الفريق المهاجم-د

 بتصرفه هذا
إذا تعمد العب )مدافع او مهاجم( لعب الكرة الى منطقة -15

 المرمى ودخلت الكرة المرمى: 
ال يحتسب هدف -ف للفريق المنافس                بهد–أ 

 وتستمر المباراة 
أمتار للفريق  7رمية -د رمية حرة للفريق المنافس           -ج

 المنافس 
إذا تعمد العب بلعب الكرة الى داخل منطقة مرماه -16

ارس المرمى ولم واستقرت الكرة داخل منطقة مرماه أو لمسها ح
 تدخل المرمى:

 أمتار للفريق المنافس7 رمية-أ
 رمية حرة للفريق المنافس -ب
 يستمر اللعب من دون أية عقوبة-ج
 جميع االجابات الخاطئة -د

يسمح لالعب باالحتفاظ بالكرة لمدة ........, حتى لو -17
 كانت مستقرة على االرض.

 ( ثواني.4)-أ
 ( ثواني.5)-ب
 ( ثواني 2)-ج
 ( ثواني3)-د

القدم او الساق أسفل الركبة, ما عدا إذا تعمد لمس الكرة ب-18
 إذا رميت الكرة عليه الالعب من قبل العب منافس فيعاقب بـ :

 ال عقوبة إذا لم تتحقق استفادة لالعب المخالف او فريقه-أ
 عقوبة برمية حرة للفريق المنافس-ب
 ال عقوبة حتى إذا تحقق افادة لالعب المخالف او فريقه-ج
 قتين.ايقاف الالعب لمدة دقي-د

يعاقب الفريق الذي يحتفظ بالكرة بدون اي محاولة -19
 للهجوم أو التصويب على المرمى بــ:

 متر للفريق المنافس 7برمية -أ
 يعاقب الالعب الذي بيده الكرة بإيقاف لمدة دقيقتين -ب
يعاقب الفريق برمية حرة للفريق المنافس من المكان الذي -ج

 اوقف اللعب عنده 
 جميعها ئةاالجابات خاط-د

يسمح لالعب أن يمسك الكرة ويطببها ويمسكها ثانية بعد -20
 أن تكون قـد.

 المست العبا اخر.-أ
 المست هيكل المرمى.-ب
 نقل الكرة من يد ألخرى.-ج
 االجابات السابقة صحيحة جميعها-د

 يسمح لالعب الدخول على المنافس. -21
 بدفع المنافس لداخل منطقة المرمى      -أ
 أو ضرب الكرة من يدي المنافس بسحب -ب
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بالجري والوثب نحو المنافس أو عرقلة المنافس أو تعريضه -ج
 للخطر بأية طريقة أخرى 

افس، من أجل التنافس على باستخدام الجذع لحجز المن-د
 المكان.

ال يسمح لالعب الدخول على المنافس في الحاالت -22
 االتية:  

 تالحم البدني مع المنافس استخدام الذراعين المثنيتين في ال-أ
استخدام اليد المفتوحة للعب للكرة بعيدا عن المنافس من أي -ب

 اتجاه 
حجز المنافس بالجذع، وأيضا عندما ال تكون الكرة بحوزة -ج

 المنافس 
وقادرا  مسك المنافس )الجسم أو المالبس( حتى لو كان حرا  -د

 على االستمرار في اللعب.
مرمى للخطر عندما يؤدي العب عقوبة تعريض حارس ال-23

 أمتار أو الرمية الحرة: 7الفريق المنافس رمية ال 
 رمية حارس مرمى -أ
 أيقاف الالعب لمدة دقيقتين-ب
 استبعاد الالعب المخطئ-ج
 قريراستبعاد الالعب مع ت-د

عقوبة نزع أو ضرب الكرة بيد واحدة أو باليدين من يد -24
 العب المنافس فيعاقب بــ: 

 حرة للفريق المنافس  رمية-أ
 متر للفريق المنافس7رمية -ب
 ايقاف الالعب لمدة دقيقتين-ج
 استبعاد الالعب المخطئ-د

 وعرقلته أو عقوبة الجري أو الوثب نحو المنافس,-25
 تعريضه للخطر بأية طريقة أو اخرى:

 رمية حرة-أ
 استبعاد الالعب المخطئ-ب
 متر 7رمية -ج
 ايقاف الالعب لمدة دقيقتين-د

لعدم احترام  أمتار 7العب لم يتمكن من تنفيذ رمية الـ -26
( ثانية األخيرة من الشوط 30المسافة لالعب المدافع في )

 الثاني فالعقوبة هي:
 أمتار 7انذار الالعب المدافع +رمية الـ -أ
 استبعاد الالعب المدافع رمية حرة-ب
 أمتار 7العب المدافع +رمية الـ استبعاد ال-ج
 الالعب المدافع مع تقرير  ستبعادا-د

 تحتسب رمية حرة عند:-27
إطالق صفارة من دون مسوغ في الوقت نفسه مع وجود فرصة -أ

 واضحة للتسجيل 
اهدار فرصة واضحة للتسجيل عندما يتدخل أحد غير -ب

 مصرح له بالتواجد بالملعب 
إيقاف اللعب من دون وجود مخالفة، ولم يكن أي فريق -ج

 يستحوذ على الكرة
 خط المرمى الخارجي أو خط الجانبيلعب الكرة عمدا عبر -د

ما هو االجراء الذي يتخذ عندما يتم تبديل الالعبين ببطء -28
 أو تنقل الكرة ببطء واضح داخل الملعب:

 استمرار اللعب دون اي اجراء.-أ
 استخدام االشارة التحذيرية للعب السلبي.-ب
 رمية حرة للفريق المنافس.-ج
 جابات خاطئة.جميع اال-د

 يكون حجز الالعب المنافس باستخدام:-29
 اعين )اليدين(.الذر -أ
 الساقين والرجلين.     -ب
 الجذع.-ج
 ندفاع نحوه أو القفز في اتجاهه.اال-د

 تدل االشارة األتية على:-30
 خطأ المهاجم )الدخول الخاطئ(-أ
 اللعب السلبي -ب
 الضرب على الذارع-ج
 ل الحكمالوقت المستقطع من قب-د

 األتية على: تدل االشارة -31
 اللعب السلبي -أ
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خطوات أو االحتفاظ بالكرة أكثر  3التحرك بالكرة أكثر من -ب
 ثواني 3من 
السماح بدخول شخصين الى الملعب في أثناء الوقت -ج

 المستقطع من الحكم
 أمتار  3االحتفاظ بمسافة -د

 تدل االشارة األتية على: -32
 رية للعب السلبياالشارة التحذي-أ
خطوات أو االحتفاظ بالكرة أكثر  3المشي بالكرة أكثر من -ب
 ثواني  3من 
 الضرب على الذراع-ج
 هدف صحيح-د

 تدل االشارة األتية على:-33
 هدف صحيح-أ 
 رمية حارس المرمى-ب
 االشارة التحذيرية للعب السلبي-ج
 اتجاه الرمية الحرة -د

 تدل االشارة األتية على:-34
 الضرب على الذراع-أ
 هدف صحيح-ب
 اللعب السلبي -ج
 الوقت المستقطع من الحكم -د

 تدل االشارة األتية على:-35
 الوقت المستقطع من قبل الحكم-أ
 اللعب السلبي-ب
 خطأ المهاجم )الدخول الخاطئ(-ج
 الضرب على الذراع-د

 تدل االشارة األتية على:-36
   اتجاه الرمية الحرة              -أ
 هدف صحيح-ب
 رمية حارس مرمى            -ج
 االمتار3االحتفاظ بمسافة -د

 تدل االشارة األتية على:-37
 رمية حارس مرمى-أ

 اتجاه الرمية الحرة-ب
 هدف صحيح-ج
 الضرب على الذراع -د 

العب ارتكب خطآ تسبب بضياع فرصة واضحة للتسجيل -38
 الف بــ:في أي مكان داخل الملعب فيعاقب الفريق المخ

 رمية حرة للفريق المنافس-أ
 رمية مرمى-ب
 أمتار للفريق المنافس  7رمية الـ -ج
 ةرمية جانبي-د

عاد حارس المرمى الى منطقة مرماه الخاصة به والكرة -39
 معه فيعاقب بــ:

 .رمية حرة للفريق المنافس-أ
 .رمية جزاء للفريق المنافس-ب
 .رمية مرمى-ج
 رمية جانبية-د

 ( سم إلى:15منطقة التبديل تمتد)عالمة -40
 داخل الملعب فقط-أ
 خارج الملعب فقط-ب
 داخل وخارج الملعب-ج
 كل االجابات خاطئة-د 

 متى تنفذ رمية االرسال:-41
       بعد كل هدف تم احرازه في المباراة-أ
 في بداية كل شوط من اشواط المباراة -ب
كل شوط من  بعد كل هدف تم احرازه في المباراة وفي بداية-ج

 اشواط المباراة
 بعد تنفيذ رمية الجزاء-د

 تتم الرمية بمجرد أن:-42
 تترك الكرة يد الالعب-أ
 تالمس يد الزميل -ب
 يق الخصم تالمس يد أحد أعضاء الفر -ج
 تلمس األرض-د

االعتداء هو السلوك البدني الخشن الواضح والمتعمد -43
 الذي يوجه خالفا للقوانين ضد:
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 الالعب-أ
 لمسجل أو الموقت ا-ب
 الحكم أو االداري -ج
 االجابات صحيحة جميعها-د

أمتار بالتصويب على المرمى خالل زمن  7تنفذ رمية الـ -44
 قدره.......... بعد صافرة من حكم الملعب:

 ( ثواني3)-أ
 ( ثواني4)-ب
 ( ثواني 6)-ج
 ( ثواني 5)-د

 بحضور:يقوم الحكم األول بأجراء القرعة قبل بدء المباراة -45
 .مدربي الفريقين-ا
 .الحكم الثاني-ب
 .الحكم الثاني ورئيس الفريقين-ج
 .الفريقين رئيس-د

 يحتسب الهدف إذا:-46
عبرت الكرة بمحيطها كامال خط المرمى الداخلي بين القائمين -أ

 وأسفل العارضة
المست الكرة خط المرمى الداخلي بين القائمين وأسفل -ب

 العارضة
 المرمى وبقية تالمس جزء منه عبرت الكرة خط -ج
اجتازت الكرة أكثر من نصفها خط المرمى بين القائمين -د

 وأسفل العارضة
في حالة تعادل الفريقين باألهداف في شوطي المباراة -47

فيتم تمديد اللعب لشوطين إضافيين فترة كل منهما ...... 
 وبينهما فترة استراحة لمدة......... 

 دقيقة 2ة دقائق واستراحة مد 6-أ
 دقيقة1دقائق واستراحة مدة  4-ب
 دقيقة 2دقائق واستراحة  5-ج
 دقيقة  1دقائق واستراحة  5-د

عقوبة محاولة التأثير على قرارات معينة للحكم عن  ما-48
 باالحتجاجات الشفهية وغير الشفهية: 

 استبعاد الالعب-أ

 ايقاف الالعب لمدة دقيقتين-ب
 ينيقتبطاقة صفراء وايقاف لمدة دق-ج
 إنذار الالعب   -د

يجب على الالعبين جميعهم أن يبتعدوا مسافة ال تقل -49
 متر عند تنفيذ الرمية:7عن....... من خط الـ 

 (   متر4)-أ
 ( متر2)-ب
 ( متر    1)-ج
 ( متر3)-د

عند رمي الكرة أو ركلها بصورة اعتراضية من العب -50
 :مخالف عند قرار الحكم بعقوبة ضده فالعقوبة هي

 االيقاف لمدة دقيقتين-أ
 االستبعاد -ب
 االستبعاد مع التقرير الكتابي-ج
 االجابات صحيحة جميعها-د

عند ازعاج المنافس أو اإليماء له أو الصراخ في وجهه -51
 الذي يتسبب في تشتيت ذهنه فعقوبة ذلك هي:

 االستبعاد-أ
 االستبعاد مع التقرير-ب
 لمدة دقيقتين االيقاف-ج
 تصاعدية ابتداء بإنذارالعقوبة ال-د
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تأثير تمرينات مهارية وفقا  للتدوير العقلي باستخدام وسائل تعليمية في تطوير سرعه االستجابة 
 الحركية ودقة المناولة بكرة القدم للصاالت

 2عفر صادق ، أ.م.د صادق ج1فرح فالح حسن 
 1الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 2الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

( 1 Farah.F.Alsaady@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سرعه تطوير في وعالقة العقلي للتدوير وفقا   مهارية تمرينات إعداد الى الدراسة هدفت المستخلص:
 بواقع التجريبي المنهج الباحثان استخدم اذ. البحث عينة قدرات مع تتالءم إذ الحركية االستجابة
 . البحث لطبيعة لمالءمته والبعدي القبلي االختبار ذات ضابطة واالخرى تجريبية مجموعه مجموعتين

 وعلوم البدنية التربية قسم االساسية التربية كلية طلبة العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار تم وقد
 . 2020/2021 الدراسي للعام طالبا  ( 121) عددهم الغوالب الثانية المرحلة الرياضة

 ضابطه ومجموعه( 15) عددهم والبالغ تجريبيه مجموعه مجموعتين الى الطلبة الباحثان قسم وقد
 . طالبا  ( 131) النهائي العينة عدد فاصبح( 16)  عددهم والبالغ
 اختبار هي اختبارات ثالث، خدماست إذ البحث متغيرات لقياس اختبارات مجموعة الباحثان استخدم وقد

 الموضوعة المهارية التمرينات انجاز تم وقد المناولة دقة واختبار المعدل الحركية االستجابة سرعة
 وذلك االسبوع في واحدة تعليمية وحدة اسابيع 8 مدة خالل التجربة انجاز تم العقلي للتدوير وفقا  

 لفرض التجربة استكمال على الباحثان مقدرة وعدم اكورون وباء تفشي بسبب الراهن البلد الوضع بسبب
 االزمة خلية توجيهات وفق على االثنين يوم المصادف 15/2/2021 يوم الكلي التجوال حظر

 استمرت إذ. التعليمية الوحدات من القدر بهذا االكتفاء وتم الدوام عن الطلبة وانقطاع المركزية
 ليكون االحد يوم في اسبوعيا   تعليمية وحدة بواقع أسابيع (8) بواقع شهرين لمدة المهارية التمرينات

 زمن دقيقة،( 90) الكلي التعليمية الوحدة وزمن.  تعليمية وحدة( 8) التعليمية للوحدات الكلي العدد
 إجراء منها توصيات عدة الى الباحثان توصلت وقد دقيقة،( 60) التعليمية الوحدة في الرئيس الجزء

 ولكال االعمار وبمختلف وفردية فرقية اخرى والعاب مهارات على الدراسة لهذه مشابهة دراسات
 .الجنسين
 كرة-الحركية االستجابة سرعه-تعليمية وسائل-العقلي التدوير-مهارية تمرينات :المفتاحية الكلمات
 .للصاالت القدم
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 ة:المقدم-1
 تزداد التي الفرقية الرياضات من الصاالت قدم كرة رياضة تعدّ 

 اللعبة مهارات أغلب تمثل كونها يوم بعد يوما   اتساعا شعبيتها
 لسهولة وأيضا   القدم، كرة لعبة وهي أ الا  العالم في شعبية األكثر

 فقرات ووضوح مهاراتها، وكثرة ملعبها، حجم وصغر ممارستها،
 ملحوظا   اهتماما   األخيرة السنوات شهدت كلذل قانونها، ومواد

 خاصة الدراسات هذه كانت سواء اللعبة بهذه المتعلقة بالدراسات
 مصلحة في تصب وجميعها الحركي التعلم أو التدريب بعلم
 خاص، بوجه الرياضة لهذه الممارسين الرياضيين أداء تطور
 . عام بوجه اللعبة وتطور
 تحديد مجال في الجديدة يباالسال من العقلي التدوير ويعد

 أداء في اهمية ذو انه اذ ،للمتعلمين العقلية واالفادة المستويات
 الى الوصول من الرياضي يمكن الذي فهو الرياضية، المهارات

 النشاط الى والمشتتة السلبية االفكار دخول تمنع عقلية حالة
 جاد، القادر عبد سميرو  باهي، حسن مصطفى) الحركي
 مدى خالل من البحث هذا أهمية تكمن هنا ومن. (1999
 باستخدام العقلي للتدوير وفقا   المهارية التمرينات من االستفادة
 المناولة ودقة الحركية االستجابة سرعه تطوير في تعليمة وسائل
 .للصاالت القدم بكرة

 :البحث مشكلة
 المناهج وبحوث الدراسات على الباحثان إطالع خالل من

 من وبالرغم الصاالت، قدم كرة مهارات بتعلم ةالخاص التعليمية
 األدوات استخدام وظفت التي الدراسات من العديد وجود

 لكن المختلفة الرياضية المهارات تعلم في التعليمية والوسائل
 باستخدام أهتمت التي الدراسات بقلة تكمن هذه الدراسة مشكلة
 عامة بصورة الرياضي بالمجال وادخالها العقلي التدوير تمرينات

 الحركية االستجابة لتطوير خاصة بصورة للصاالت القدم وكرة
 تمرينات عمل الى عمد لذلك للصاالت، القدم بكرة المناولة ودقة

 و الحركية االستجابة سرعة لتطوير العقلي للتدوير وفقا   مهارية
 تقديم الباحثان ارتى لذا . للصاالت قدم بكرة المناولة دقة

 تعليمية وسائل باستخدام العقلي للتدوير وفقا   مهارية تمرينات
 القدم بكرة المناولة ودقة الحركية االستجابة سرعه تطوير لغرض

 . للصاالت

 :البحث هدف
 وفقا   المناولة بمهارتي خاصة مهارية تمرينات وتصميم إعداد-1

 . البحث عينة وقدرات تتألم العقلي للتدوير
 العقلي لتدويردة على وفق االمع تمريناتالتعرف على تأثير ال-2

 المناولة ودقة الحركية االستجابة سرعةعلى نتائج اختباري 
 نوعتيممجلدى افراد عينة البحث ال للصاالت القدم بكرة

 )الضابطة والتجريبية(.
 :البحث فرض

 سرعة ياختبار  نتائج بين معنوية داللة ذات فروق هنالك-1
 افراد لدى والبعدية ةالقبلي المناولة ودقة الحركية االستجابة

 .البعدية اتختبار الانتائج  ولصالح نوعتيمالمج
 االختبارات نتائج بين إحصائية داللة ذات فروق هنالك-2

 )الضابطة والتجريبية( نوعتيممجدى افراد الل البعدية البعدية
 . ألفراد المجموعة التجريبية البعدية اختباراتنتائج  ولصالح

 : البحث مجاالت
 التربية كلية الجامعة المستنصرية / طالب :لبشريا المجال

 .  لثةالثا المرحلة/الرياضة وعلوم البدنية التربية قسم/االساسية
 وعلوم البدنية التربية لقسم الخارجي الملعب :المكاني المجال
 .   المستنصرية الجامعة/االساسية التربية كلية/الرياضة
 14/2/2021 ولغاية 3/12/2020 :ألزماني المجال

 جراءته الميدانية:  ا  منهجية البحث و  -2
ان مشكلة البحث فرضت استخدام  منهج البحث: 2-1

المنهج التجريبي لمالءمته طبيعة المشكلة باستخدام تصميم 
ابطه ذات االختبارين ضالمجموعتين المتكافئتين التجريبية وال

 القبلي والبعدي .
من  يكون مجتمع البحث :همجتمع البحث وعينت 2-2

طالب المرحلة الثانية لقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في 
كلية التربية االساسية/الجامعة المستنصرية للدراسة الصباحية 

 . 2020/2021( طالبا  للعام الدراسي 121والبالغ عددهم )
وقد قسم الباحثان الطلبة الى مجموعتين مجموعه تجريبيه وهم 

(، تم 1ة وهم طالب قاعة )( ومجموعة ضابط2طالب قاعة )
( 16( طالب من المجموعة التجريبية ونتائج )15اختيار نتائج )

( 31طالب من المجموعة الضابطة وبذلك اصبح عدد العينة )
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ثم قام  %( من مجتمع البحث .25.61طالب يمثلون نسبة )
بأجراء التجانس لبعض المتغيرات وكما موضح في  انالباحث

 ( 1الجدول )
 االنثروبومترية والقياساتيبين تجانس العينة  (1الجدول )

( بما ان 3)±أن جميع قيم معامل االلتواء محصورة بين بما 
العينة من ضمن المنحى الطبيعي للتوزيع لذا فالعينة متجانسة 

 .في هذه المتغيرات
 :االدوات واالجهزة والوسائل المساعدة3-2 

المصادر والمراجع : )وسائل جمع المعلومات 2-3-1
تمارة تسجيل اس، مواقع االنترنيت ،العلمية العربية واألجنبية

 .((2ملحق ) ستمارة تفريغ البيانات(، ا1ملحق ) معلومات
شريط قياس )فيته( عدد ) االدوات المستخدمة: 2-3-2
سم  50اقماع ملونة بارتفاع  ،(10كرة قدم قانونية عدد ) ،(1)

 . ((2عدد ) 120×  120اهداف صغيره قياس ، (10عدد )
ديوية نوع كاميرا تصوير ف) األجهزة المستخدمة: 2-3-3
(SONY( عدد )1) ،( كاميرا تصوير فوتوغراف نوع(Nikon 

( تقيس Diamondساعة الكترونية للتوقيت نوع ) ، (1عدد )
)الوسائل التعليمية التي تم استخدامها في البحث  0.001لغاية 

هي اقماع مختلفة االحجام و شواخص حديدية على هيئة العب 
وكذلك  60×60( واهداف صغيرة بقياس )5عدد) 
120×120)). 
 توصيف االختبارات المستخدمة: 2-4-3
اختبار نيلسون لالستجابة الحركية  2-4-3-1

 (:2010، الشبلي فالح ناجي مثال) االنتقائية المعدل
قياس القدرة على االستجابة الحركية  الغرض من االختبار:

 بسرعه ودقة وفقآ الختيار المثير .

ء مستوية خالية من العوائق منطقة فضا-1) االدوات الالزمة:
شريط -3, ساعه ايقاف-2تر، م 15وبعرض  ترم 20بطول 
 .(شواخص ملونة-4، قياس

 وصف االداء:
تحديد منطقة االختبار بخمسة مواقع عبارة عن خمسة خطوط -1

ذات نهاية واحدة )مشتركة المركز( وطول كل واحد منها 
مركز والمسافة بين كل موقع الى االخر مع ال ترم 6.40

 .°45يشكل زاوية مقدارها 
يقف المختبر في نقطة المركز المحددة لالختبار بينما يقف -2

 1.5الحكم ممسكا بساعة التوقيت خلف المختبر على بعد 
 لإلعالن عن لون الموقع المطلوب . ترم
يتخذ المختبر وضع االستعداد بحيث يكون خط المنتصف -3

 ال .بين القدمين مع حني الجذع لألمام قلي
عند سماع اشارة البدء يحاول المختبر الركض بأقصى سرعه -4

 باتجاه الموقع المحدد .
يجب أن يبدأ االختبار بأن يعطى المحكم اإلشارة  ادارة االختبار:

 االتية:
 ابدأ وفي جميع المحاوالت. –استعد -
مؤقت يقوم بإعطاء اشارة البدء وحساب الزمن المستغرق ال -

 داء االختبار.
 جل يقوم بالنداء على المختبرين وتسجيل النتائج .مس-

 إذ ان:درجات  10االختبار يقاس من  التسجيل:
 إذثانية  1.0 يحسب الزمن الخاص بكل محاولة ال قرب-

 5يحسب الوسط الحسابي للمحاوالت والدرجة المعيارية من )
 درجة( .

درجة  0.5( درجات وذلك بإعطاء 5تحسب درجة الدقة من )-
 ه الصحيح وصفر درجة لالتجاه الخاطئ .لالتجا

 الدرجة الكلية هي حاصل جمع درجة الزمن + الدقة .-
 خلف حاتم قصي) المناولةاختبار دقة  2-4-3-2

 :(70 ص ،2008 الساعدي، عباس
 10)  المناولة نحو هدف صغير يبعد مسافة اسم االختبار:

 .(ترم
 .قياس المناولة الهدف من االختبار:

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

الوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 االلتواء

 0.161 0.792 18.00 18.91 سنة /شهر عمرال 1
 0.160- 9.989 65.00 66.166 كيلو غرام كتلة ال 2
 0.453 6.359 179.0 180.583 سم طول ال 3
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(، هدف صغير أبعاده 5)كرات قدم عدد  ستخدمة:األدوات الم
60 X 60 . سم، شريط قياس، شريط الصق 

( وعلى مسافة ترم 1يرسم خط البداية بطول )اجراء االختيار: 
( عن الهدف الصغير وتوضع الكرات الخمس على ترم 10)

خط البداية وعند سماع اشارة البدء يقوم المختبر بتهديف هذه 
لصغير من خالل اتخاذه المكان الصحيح الكرات نحو الهدف ا

  .موضح في الشكل عند خط البداية وحسب ما
تحتسب الدرجة بمجموع الدرجات التي يحصل عليها  التسجيل:

 المختبر من مناولة الكرات الخمس وعلى النحو االتي:
 درجة( لكل محاولة صحيحة تدخل الهدف الصغير .  2)-1
او العارضة ولم تدخل  درجة( اذا مست الكرة القائم 1)-2

 الهدف . 
 )صفر( في حالة خروج الكرة عن الهدف الصغير . -3

 (10-حدود الدرجة هي من )صفر
   :التجارب االستطالعية 2-5
أجريت التجربة  :  التجربة االستطالعية -21-5

الساعة  1/12/2020 االستطالعية في يوم الثالثاء المصادف
عد وكان الغرض منها بحضور فريق عمل المسا صباحا   10

التعرف على مدى صالحية االختبارات من حيث الصعوبة 
ضبط الوقت المستغرق ، فضال عن ومقدرة الطلبة من تأديتها

بأخذ القياسات الجسمية لجميع  انقام الباحث فيمالكل اختبار، 
بطالب  اتمثلو  إذالطالب وكتلتهم واعمارهم البيولوجية والتدريبية، 

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية  المرحلة الثانية
طالبا   121 وكان عددهم  االساسية/الجامعة المستنصرية،

داخل الوحدات التعليمية وزمن  اتتحديد عدد التمرينكذلك تم و 
من سالمة  والتأكد اترينالوحدة ومدى استيعاب الطلبة للتم

 االدوات المستخدمة .
تعد االسس العلمية  االسس العلمية لالختبارات: 2-6

لالختبار شرطا البد من توافره بحيث ال تعتمد نتائجه ما دام هذا 
الشرط غير متوافر فيه وعليه فقد سعى الباحثان الى ايجاد كل 
من الثبات والصدق والموضوعية لالختبارات سرعة االستجابة 

 دمة وكاالتي: الحركية والمهارية )دقة المناولة( المستخ

عمد الباحثان على معامل  :ثبات االختبارات  2-6-1
الثبات لالختبار المهاري للطالب عن طريق اعادة االختبار، اذ 
تم تطبيق االختبار على عينة من طالب المرحلة الثانية قسم 
التربية البدنية وعلوم الرياضة الجامعة المستنصرية كلية التربية 

( طالبا  في يوم الثالثاء 20دهم )االساسية الذي كان عد
وتم اعادة االختبار يوم االحد بتاريخ  8/12/2020

وباستخدام قانون االرتباط البسيط )لبيرسون( تم  13/12/2020
لسرعه  ( 0.87استخراج درجة عالية من الثبات بلغت قيمتها )

( 0.90االستجابة الحركية اما بلغت درجة الثبات لدقة المناولة ) 
. 
قام الباحثان باستخراج الصدق  صدق االختبارات: 2-6-2

  :الذاتي لالختبارات من خالل المعادلة االتية
 ص واخرون، وهيب حسين عبد سعاد)(=الثبات)الصدق الذاتي

لسرعه االستجابة الحركية  اذ بلغت قيمة معامل الصدق (،97
 . ( 0.94اما بلغت دقة المناولة ) ( 0.93) ـب
اعتمد درجات الدقة  تبارات:موضوعية االخ 2-6-3

التقسيم الموضوعة لمناطق  على وفقالموضوعة في االختبارات 
الدقة المحددة بأرقام ويتم تسجيل رقم المنطقة وهذا ال يختلف 

 عليه أثنان .
 :إجراءات التجربة الرئيسة 2-7
قام الباحثان بإجراء  االختبارات القبلية: -21-7

ث وكانت في يوم الخميس الموافق االختبارات القبلية لعينة البح
صباحا  بمساعدة فريق العمل  9تمام الساعة  17/12/2020

المساعد على ارضيه القاعة الخارجية لقسم التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة . 

الى  انولضمان خط الشروع الواحد للمجموعتين فقد عمد الباحث
 من خاللافة، استخراج  التكافؤ للعينة في المتغيرات المبحوثة ك

إيجاد التكافؤ لعينة البحث وذلك باعتماده على نتائج االختبارات 
( يبين 2القبلية للمجموعتين التجريبية والضابطة، والجدول )

 تكافؤ مجموعتي البحث .
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إليجاد التكافؤ بين مجموعتي البحث  (T-test)يبين قيم اختبار  (2جدول )
 االختبارات القبليةفي اختبار المتغيرات قيد الدراسة في 

متغيرات 
 البحث

وحدة 
 القياس

قيمة  الضابطة التجريبية
(T) 

درجة 
sig الداللة 

 ع -س ع -س
االستجابة 
 الحركية

غير  0.528 0.64 1.32 4.59 0.885 4.06 درجة
 دال

دقة 
 المناولة

غير  0.481 -0.12 1.76 2.46 1.85 3 درجة
 دال

 (0.05)  ≥معنوي 

على وفق نتائج االختبارات  الرئيسة:التجربة  2-8-2
القبلية لعينة البحث عمد الباحثان الى بناء تمرينات مهارية وفقا  
للتدوير العقلي ضمن القسم الرئيس تهدف الى تطوير سرعه 
االستجابة الحركية ودقة المناولة لدى الالعبين بالكرة القدم 

 كاالتي:  العينة الى مجموعتين وهي انقسم الباحث إذللصاالت . 
المعدة المهارية  اتالمجموعة األولى )التجريبية( نفذت التمرين-

( دقيقة داخل الجزء 45-30بمقدار )ين الباحث من قبل
 .الرئيس لكل وحدة

 المجموعة الثانية )الضابطة( نفذت المنهج المتبع في القسم .-
كان البدء بتطبيق الوحدات التعليمية في يوم االحد الموافق -

صباحا  وانتهى  10.30ـ في الساعة ال 20/12/2020
  .7/2/2021في يوم االحد الموافق 

اجريت االختبارات البعدية  االختبارات البعدية: 2-8-3
( طالبا  والمجموعة 15للمجوعتين التجريبية والبالغ عددهم )

( طالبا  في يوم االحد الموافق 16الضابطة والبالغ عددهم )
اء مدة تطبيق التمرينات، وقد وذلك بعد انته 14/2/2021

حرص الباحثان على توافر الشروط نفسها التي أجريت فيها 
االختبارات القبلية من حيث المكان والزمان واالدوات وطريقة 
تنفيذ االختبارات وأمكن وضع كاميرات التصوير واألبعاد 

القبلية و  االختباراتفي  اعتمادهاالمالئمة نفسها والتي تم 
ات وبوجود الفريق المساعد ذاته في االختبارات حساب الدرج

 القبلية .
استخدم الباحثان نظام الحقيبة  الوسائل االحصائية: 2-9

 . Spssاالحصائية 
 
 

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج: -3
عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية  1-3

 للمجموعتين التجريبية والضابطة ومناقشتها:
وتحليل نتائج االختبارات القبلية عرض  3-1-1

 :والبعدية للمجموعة التجريبية ومناقشتها
( Tيبين قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم اختبار ) (4الجدول )

لنتائج االختبارات القبلية والبعدية لمتغيرات البحث للمجموعة 
 التجريبية 

 (0.05) ≥ معنوي ∞
توسط الحسابي و ( يتضح لنا الم4من خالل عرض الجدول )

االنحراف المعياري للمجموعة التجريبية لالختبارين القبلي 
 والبعدي . 

بلغ  إذاختبار نيلسون لسرعه االستجابة الحركية االنتقالية المعدل 
( وبانحراف 4.06المتوسط الحسابي في االختبار القبلي )

(، فيما بلغ المتوسط الحسابي في االختبار 8.85) معياري بلغ
( T(، و بلغت قيمة )0.66( وبانحراف معياري )5.29ي )البعد

( وبذلك يكون الفرق 0.05( وقيمة مستوى الداللة )-5.351)
 معنويا  ولصالح االختبار البعدي . 

اختبار دقة المناولة بلغ المتوسط الحسابي في االختبار القبلي 
(، فيما بلغ المتوسط 1.85) ( وبانحراف معياري بلغ3.0)

( وبانحراف معياري 7.60االختبار البعدي ) الحسابي في
( وقيمة مستوى الداللة T( )-6.74(، و بلغت قيمة )1.50)
 ( وبذلك يكون الفرق معنويا  ولصالح االختبار البعدي . 0.05)
مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية  3-1-2

 للمجموعة التجريبية:
ستجابة الحركية ( الختبار سرعة اال4اظهرت نتائج الجدول )

للمجموعة التجريبية ان هناك فرقا ذي داللة معنوية لصالح 
المجموعة التجريبية لالختبار البعدي مما يدل على وجود تطور 

 في اختبار نيلسون لالستجابة الحركية االنتقالية المعدل. 

متغيرات 
 البحث

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
درجة  (Tقيمة ) ع ف  ف 

Sig 
 الداللة

 ع -س ع -س
االستجابة 
 الحركية

- 0.66 5.29 885. 4.06 درجة
1.234- 

.89353 -
5.351- 

 لدا 0.000

 دال 0.000 -6.74- 2.64 -4.6- 1.50 7.60 1.85 3.0 درجة المناولة
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مهارية وفقا  للتدوير  اتذلك الى استخدام تمرين انالباحث يعزوو 
 -المناولة :دقة  سرعة االستجابة او ت لتطويرالعقلي سواء كان

سرعه االستجابة الحركية اذ تم التدرج في استعمال الوسائل 
التعليمية على العينة اي كان هناك تدرج بالصعوبة من خالل 
تقليل مسافة االداء وزيادة المسافة وكذلك التغير في زاوية 

فرص  الوسائل المستخدمة وتغير في زاوية المرمى مما خلق
تحدي لدى الالعب من خالل التنفيذ او ركل الكرة قبل اجتيازها 
للمسافة المحددة  وبالتالي زيادة سرعة االستجابة الحركية من 
خالل التكرار وتنوعه وهذا بدوره يؤدي الى سرعة في اتخاذ 

 القرار . 
استعمال الوسائل التعليمية في التمرينات يجعل اداء  فضال عن

ف تكاد تكون مشابهة لظروف اللعب وهذا بدوره التمرين في ظرو 
ذلك  دويع، يعزز من فاعلية التمرينات في تطوير الالعب مهاريا  

من االساليب التعليمية حديثة االستخدام، وان التنفيذ الصحيح 
تقلل زمن االستجابة مما يكيف الالعب  اترينك التموالمستمر لتل

 . لهذا الغرض وتقديم الفرصة لصقل مواهبهم 
 دقة المناولة 

 إذان التدريب المنتظم بالكرة ضمن تمرينات المناولة  وتكرارها 
يصل الالعب الى مرحلة االلية اذ تؤدى المهارة دون حصول 
تشتت عند االداء كذلك فان الوسائل المستخدمة الدور االكبر 

 في تفعيل البرامج .
اء قريبا فاستخدام االدوات المساعدة في التمرينات تجعل من االد

 ،الى حد ما لظروف اللعب وبالتالي يحسن من مستوى الدقة
، وكلما ازدادت خبرة الالعب نتيجة التكرار كلما زاد تحسن الدقة

ان التكرار يساعد في التصحيح المستمر عن طريق البصر  إذ
اضافة الى تقوية االحساس بالمديات، وان استخدام االسلوب 

اختالف المسافات في اداء االمثل في تدرج حجم االهداف و 
التمرين كل ذلك يؤدي الى تطوير الدقة وهذا هو هدف التمرين، 
اذ ان االستخدام االمثل في التمرينات الموضوعة وفقا  للتدوير 
العقلي اذ ان التمرينات المستخدمة تساعد في توجيه المهارة نحو 
اداء مشابه لظروف اللعب، كذلك فالتمرير الجيد يجب ان يكون 
في الوقت المناسب والمكان المناسب وقد تم ذلك من خالل 

وضعيات التحكم بمسافات االداء وتنوع االهداف وتغير احجام و 

المعدة لتطوير الدقة المناولة من  اترينوزوايا الهدف، اذ ان التم
المدرب يساعد على تقصير رد الفعل وزيادة سرعة االستجابة 

 الحركية  . 
االختبارات القبلية والبعدية  عرض وتحليل نتائج 3-2

 للمجموعة الضابطة ومناقشتها:
عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية  3-2-1

 والبعدية للمجموعة الضابطة:
بعد أن انتهت الباحث من اختباراته القبلية والبعدية للمجموعة 
الضابطة من عينة البحث عمدت إلى تفريغ البيانات ومعالجتها 

 (.5الجدول )إحصائيا كما في 
( Tيبين قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم اختبار ) (5الجدول )

 لنتائج االختبارات القبلية والبعدية لمتغيرات البحث للمجموعة الضابطة 

يبين فرق األوساط الحسابية واالنحراف  المعياري لفروق 
( المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج tاالوساط وقيمة )

 بارين القبلي و البعدي للمجاميع البحثية .االخت
 (0.05)≥معنوي تحت مستوى داللة 

( يتضح لنا المتوسط الحسابي و 5من خالل عرض الجدول )
االنحراف المعياري للمجموعة الضابطة لالختبارين القبلي 

 والبعدي . 
بلغ  إذاختبار نيلسون لسرعه االستجابة الحركية االنتقالية المعدل 

( وبانحراف 4.59الحسابي في االختبار القبلي )المتوسط 
(، فيما بلغ المتوسط الحسابي في االختبار 1.32) معياري بلغ
( T(، وبلغت قيمة )1.15( وبانحراف معياري )4.66البعدي )

(  وبذلك يكون الفرق 0.05( وقيمة مستوى الداللة )1.38-)
 معنويا  ولصالح االختبار البعدي . 

لة بلغ المتوسط الحسابي في االختبار القبلي اختبار دقة المناو 
(، فيما بلغ المتوسط 1.76) ( وبانحراف معياري بلغ2.46)

( وبانحراف معياري 5.0الحسابي في االختبار البعدي )
( وقيمة مستوى الداللة T( )-2.905(، وبلغت قيمة )2.56)
 ( وبذلك يكون الفرق معنويا  ولصالح االختبار البعدي . 0.05)

متغيرات 
 البحث

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 (Tقيمة ) ع ف ـ ف ـ

درجة 
Sig الداللة 

 ع -س ع -س
االستجابة 
 الحركية

غير  0.892 0-138. 1.945 -0.069 1.15 4.66 1.32 4.59 درجة
 دال

 دال 0.012 -2.905 3.377 -2.533 2.56 5.0 1.76 2.46 درجة المناولة
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مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية  3-2-2
 للمجموعة الضابطة:

( فقد اظهرت النتائج وجود فروقا   معنوية 5من خالل الجدول )
ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية 

 انالباحث يعزوللمجموعة الضابطة ولمصلحة االختبار البعدي، و 
لمجموعة الضابطة من المنهج المتبع هذه الفروق إلى استفادة ا

من لدن المدرس الذي كان يركز فيه على جانب الحركة السريعة 
في تطبيق بعض الجوانب المهاريه وطريقة التدريب المستخدمة 

 لتطوير بعض القدرات البدنية، وكان سبب هذا التطور في:
سرعه االستجابة الحركية إلى المنهج الذي وضعه قسم التربية 

المستخدمة داخل  اترينوعلوم الرياضة وطريقة اداء التم نيةالبد
الدرس لتطوير بعض القدرات البدنية والحركية  مما تساعده على 
تطوير بسيط في سرعة االستجابة الحركية لهذه المجموعة، و قد 

 سابقا . اناطلعت عليه الباحث
هناك عدة عوامل تلعب دور كبير في تنمية سرعة االستجابة  إذ
حركية كالعوامل الفسيولوجية والنفسية التي تؤثر في سرعة رد ال

الفعل وبداية الحركة والتي يمكن تنميتها بالتدريب وهذا ما كانت 
عليه المجموعة الضابطة من خالل التدريبات اليومية في تحسين 

، )علي سبهان ويذكر وتطوير سرعة االستجابة الحركية.
ضرورية لالعب فهو ( أن سرعة االستجابة الحركية 2004

يحتاج إلى التكيف السريع لما يقوم به المنافس، وهذا يعتمد على 
سرعة االستجابة الحركية ومقدار سرعة حركته وباتجاه وأوضاع 

تفق ي، و (15ص  ،2004علي سبهان صخي الكعبي، ) مختلفة
ومن الجدير بالذكر ان التدرج في تدريب . مع هذا  انالباحث

لى الصعب واعطاء التعليمات لتصحيح المهارات من السهل ا
االخطاء اثناء وبعد االداء عمل على زيادة دافعية العينة . وعلى 
الرغم من ان التمرينات لم تتأثر بمؤثرات خارجية اال انها ادت 
الى تحسن مستوى افراد العينة من ناحية االداء المهاري بقدر 

اداء  التطور في فضال عنمعين وبنسب متفاوتة لكل مهارة 
توجد فروقات في  إذالمهارات تختلف من شخص الى اخرى 

 ،خلف اسراء) مستواهم في تعلم المهارات في كرة القدم للصاالت
 .(51ص، 2019

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

عرض وتحليل نتائج االختبار البعدي  -31-3
 وعتين التجريبية والضابطة:للمجم
يبين بيانات االختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة  (6الجدول )

 في المتغيرات المبحوثة
وحدة  متغيرات البحث

 القياس
قيمة  الضابطة التجريبية

(T) 
درجة 
Sig 

 الداللة
 ع -س ع -س

 غير دال 105. -1.73 1.15 4.66 0.66 5.29 درجة االستجابة الحركية
 دال 002. -3.85 2.56 5 1.50 7.60 درجة المناولة

 (0.05)  ≥ معنوي
( يتضح لنا المتوسط الحسابي و 6من خالل عرض الجدول )

االنحراف المعياري للمجموعة التجريبية والضابطة لالختبارين 
اختبار نيلسون لسرعه االستجابة الحركية  لنتائج البعدي البعدي
بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية  إذ ،لاالنتقالية المعد

(، فيما بلغ المتوسط 0.66( وبانحراف معياري بلغ )5.29)
( وبانحراف معياري 4.66الحسابي للمجموعة الضابطة )

( وقيمة مستوى الداللة -T( )1.73وبلغت قيمة ) (،1.15)
( وبذلك يكون الفرق معنويا  ولصالح االختبار البعدي 0.05)

 التجريبية .  ةوعللمجم
اختبار دقة المناولة بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 

(، فيما بلغ المتوسط 1.50( وبانحراف معياري بلغ )7.60)
( وبانحراف معياري 5.0الحسابي للمجموعة الضابطة )

( وقيمة مستوى الداللة T( )-3.85(، وبلغت قيمة )2.56)
 ولصالح المجموعة التجريبية. يا  ( وبذلك يكون الفرق معنو 0.05)
مناقشة نتائج االختبار البعدي للمجموعتين  3-3-2

 التجريبية والضابطة:
بعد عرض وتحليل النتائج الخاصة باالختبارات البعدية 
للمجموعتين التجريبية والضابطة، تبين لنا وجود فروق ذات 

  ائيةداللة معنوية في اختبارات )نيلسون لالستجابة الحركية االنتق
واختبار دقة المناولة( ولصالح المجموعة التجريبية وتعزو 

سرعة االستجابة الحركية  ذلك  إلى التطور الحاصل في انالباحث
للمجموعة التجريبية إلى نوعية التمرينات المعتمدة وما لها من 

تعد  ، إذتأثير فعال في تحسين مستوى سرعه االستجابة الحركية
قدرة مهمة في لعبة كرة القدم للصاالت  سرعة االستجابة الحركية
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إذ أصبح األداء البدني و المهاري و الخططي في كرة القدم 
للصاالت ال غنى عنه في أحد أجزائه على هذه القدرة، فالالعب 
مطالب أن يركز األداء في اتجاهين أحدهما األداء الصحيح 

جيدة للمهارة واآلخر سرعة إنجاز المهارة المطلوبة، والمعرفة ال
تقانها إحدى عوامل الثقة  ألسلوب سرعة االستجابة الحركية وا 

 فضال عنلدى الالعب المدافع وسرعة أداء والمناولة الى الزميل 
لالعب المهاجم أثناء التحرك بالكرة في المواقف المختلفة فسرعة 
االستجابة الحركية للقدمين لها أهمية كبيرة في هذه اللعبة لذا 

أن الالعب المدافع الجيد هو  لمختصين على "أتفق العديد من ا
الذي يجيد استخدام قدمه، فحركات القدمين أصبحت أمرا  
ضروريا  لنجاح المهارات المختلفة سواء في الدفاع أو الهجوم 
فضال عن الدور الرئيس والمهم لسرعة االستجابة الحركية 

، والتي تميز العب (65، ص  2020محمود داوود، )للقدمين "
 ة القدم للصاالت .كر 

اذ إن التمرينات المستخدمة كان لها تأثير بمستوى األداء 
إن كثيرا  من الالعبين يفقدون دقتهم إذ المهاري لدى الالعبين، 

المهارية عندما يكون هناك خلل في بعض القدرات الحركية التي 
مع ما يراه  انتقع من ضمنها االستجابة الحركية، وتتفق الباحث

إذ إن التعب الذي يولده الجهد المبذول  ( "2009، )عمر محمد
سواء في التدريب أو المنافسة يفقد الالعب تركيزه ودقته في أثناء 

لذلك  (، 113، ص 2009، عمر محمد مجيد)األداء المهاري" 
فأن تطور سرعة االستجابة الحركية ساعد الالعبين على أداء 

 المهارات بشكل جيد .
فلم تظهر فروق بين االختبارات البعدية  أما للمجموعة الضابطة

من تغير مؤشر سرعة االستجابة الحركية ودقة المناولة من 
ذلك إلى عدم فاعلية المنهج  انعزو الباحثيالتطور الذي حدث، و 

المتبع للدرس في تطوير نقاط الضعف لدى الالعبين ومن ثم 
انعكاسها على مستوى الالعبين في نتائج اختبار سرعة 

 جابة ودقة المناولة في كرة القدم للصاالت .  االست
ما أفترضه في فرضيتها  ينومما يقدم من النتائج يتحقق للباحث

 الثانية .
 
 

 الخاتمة:-4
فقد خرج  انفي ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث

 باالستنتاجات االتية:
 انتبين ان للتمرينات المهارية المعدة المصممة من قبل الباحث-1

ا  للتدوير العقلي كان لها تأثير ايجابي في تطوير سرعة وفق
 االستجابة الحركية لعينة البحث التي زودت بها .

 انتبين ان للتمرينات المهارية المعدة المصممة من قبل الباحث-2
وفقا  للتدوير العقلي في تطوير دقة المناولة لعينة البحث التي 

 زودت بها.
كان  انالمستخدمة من قبل الباحث تبين ان للوسائل التعليمية-3

لها دور كبير في تطوير سرعة االستجابة الحركية ودقة 
 المناولة لعينة المجموعة التجريبية التي استعملها .

 يوصي بما يأتي: انفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحث
العمل على االفادة من نتائج الدراسة الحالية باستخدام -1

رية وفقا  للتدوير العقلي وذلك لتناسبها مع التمرينات المها
التنافس والمرح فيما  ألجواءاعمار الطالب اذ يحتاج الطالب 

 بينهم .
اعتماد التمرينات المستخدمة ألنها تساعد على تطوير -2

 مختلف في القدرات والمهارات االساسية بكرة القدم للصاالت.
لي والتعمق ضرورة اجراء دراسات وبحوث حول التدوير العق-3

اكثر في الجانب النظري والعملي من حيث استخدام الوسائل 
الخاصة بالتدوير العقلي التي تشمل االهداف الصغيرة 

 .اد في تغير زوايا وقياسات الملعبوالشواخص وكذلك االعتم
 المصادر:

 بعض اداء تعلم في الحركية التشكيالت تمرينات استخدام تأثير: خلف اسراء [1]
 :للطالبات االيقاعي الجمناستك في العقلية والدافعية الحرة رضيةاال المهارات

، (2019 ،المستنصرية جامعة، االساسية التربية كلية، ماجستير رسالة)
 51ص

 المجال في ةالفسيولوجي االختبارات ةموسوع ؛واخرون وهيب الحسين عبد سعاد [2]
 . 97 ص ،(2014 للنشر، والوثائق الكتب دار بغداد،): الرياضي

 أداء بدقة وعالقتها الحركية االستجابة وسرعة التوقع الكعبي؛ صخي سبهان ليع [3]
 التربية كلية ماجستير، رسالة) :الطائرة بالكرة الحر لالعب الدفاعية المهارات
 .15 ص ،(2004 بغداد، جامعة الرياضية،

 أداء و القوة تحمل لتطوير باألثقال خاصة تمرينات تأثير حمجيد محمد عمر [4]
 :دون فما سنة( 18) بأعمار السلة بكرة المركبة الهجومية هاراتالم بعض

 .113 ص ،(2009 الرياضية، التربية كلية بغداد، جامعة ماجستير، رسالة)
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 اكتساب في لّلعب مشابهة تمرينات تأثير ؛الساعدي عباس خلف حاتم قصي [5]
 رسالة) :القدم كرة بخماسي األساسية والمهارات الحركية الصفات بعض
 .70 ص ،(2008 ديالى، جامعة تير،ماجس

 والحركية البدنية القدرات لبعض اختبارات وتقنين تصميم ؛الشبلي فالح ناجي مثال [6]
 اطروحة، )سنة( 18 -13) وبأعمار بغداد في الثانوية المدارس لطالب
 .  2010، الرياضية التربية كلية، بغداد جامعه(، دكتورا

 ص ،(2020 العربي، الفكر دار) لقدم،ا لكرة والتدريب المدرب ؛داوود محمود [7]
65 

 تنمية الرياضي التفوق سيكولوجية ؛جاد القادر عبد سميرو  باهي، حسن مصطفى [8]
 (1999 العربية، النهضة مكتبة القاهرة،: )العقلية المهارات

 المالحق:
 التعليمية الوحدات من انموذج( يوضح 1ملحق )
 االول :االسبوع
  االولى :التعليمية الوحدة

 ،شواخص ،كرات للصاالت قدم كرة ملعب :المستخدمة دواتاال
  مصغرة اهداف ،اقماع

 15 :الطالب عدد
 دقيقة 90 :التعليمية الوحدة زمن
 دقيقة 35.2 :اتللتمرين الكلي الزمن
 وفقا   المهارية اترينالتم تعلم :التعليمية الوحدة من الهدف

 العقلي للتدوير
 المالحظات الشرح  الزمن االقسام

لقسم ا
 االعدادي

 من قبل استاذ المادة يشمل االعداد العام والخاص والتهيئة للقسم الرئيس  د 20

القسم 
 الرئيس

 د 60

الجزء 
 التعليمي

 شرح من قبل الباحث / د تعلم الخطوات التعليمية للمهارات التطبيقية 10

الجزء 
 التطبيقي

 رمز
 التمرين

زمن 
 التمرين

 المجاميع
الراحة 
بين 
 ميعالمجا

زمن 
العمل 
 الكلي

 

A1 50 زمن االنتقال من تمرين  د 4.8 ثا 30 4 ثا
 د 1الى اخر 

A2 50 زمن االنتقال من تمرين  د 4.8 ثا 30 4 ثا
 د 1الى اخر 

A10 50 زمن االنتقال من تمرين  د 4.8 ثا 30 4 ثا
 د 1الى اخر 

A14 60 زمن االنتقال من تمرين  د 5.5 ثا 30 4 ثا
 د 1لى اخر ا

B1 60 زمن االنتقال من تمرين  د 5.5 ثا 30 4 ثا
 د 1الى اخر 

C1 50 د 4.8 ثا 30 4 ثا  
 د 5 30.2 د 3  د 5.3 مج

/ د الوقت المتبقي من الجزء الرئيسي اخذ المنهج المتبع من  20
 قبل االستاذ

د اعطاء المالحظات  5
من قبل المدرب 
واالنتقال الطالب 

 رسللد
القسم 
 الختامي

  تهدئة واسترخاء اتينر مباراة صغيرة وتم  د 10
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نسبة مساهمة متغيرات حصيرة القفز بمؤشر دقة الضرب الساحق المستقيم بالكرة الطائرة لدى العبي 
 مركة نادي بيش

 أ.د مجيد خـدا يخــش أسد  1م.م نبرد أحمـد أسماعيل 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الرياضية/جامعة السليمانية

 كلية التربية الرياضية/جامعة كرميان 
(1 nabardismail@gmail.com,  2  drmajeed968@gmail.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 لضربا( دقة ومؤشر القفز، حصيرة) متغيرات قيم على التعرف إلى البحث يهدف المستخلص:
 الضرب دقة بمؤشر Smart Jump القفز حصيرة متغيرات قيم وعالقة البحث، عينة لدى الساحق
 الساحق الضرب دقة بمؤشر القفز حصيرة متغيرات قيم مساهمة ونسبة البحث، عينة لدى الساحق
 بيعةلط لمالئمته وذلك االرتباطية العالقات بأسلوب الوصفي المنهج الباحثان واستخدم البحث، لعينة
 والبالغ الطائرة بالكرة الرياضي بيشمركة نادي العبي من تحدد فقد البحث مجتمع أما الدراسة هذه

 رقم العالي المركز من الساحق الضرب العبي من العبين( 8)اختيار  تم وقد العبا ، (17) عددهم
 الى للتعرف القفز حصيرة  على الباحثان أعتمد فقد البيانات جمع وسائل اما العمدية بالطريقة( 4)
 لقياس الفيديوي للتصوير وكاميرتان ،(الطيران زمن القفز، ارتفاع التماس، زمن القوة، دفع القدرة،)

 وإليجاد االصلي، باالختبار اإلخالل دون الدقة درجات لقياس وكاميرا محاولة، كل دقة أداء زمن
  البيانات، لمعالجة (SPSS) جتماعيةاال للعلوم االحصائية الحقيبة أستخدم تم اإلحصائية المعالجات
 :االستنتاجات أهم الى الباحثان وتوصل

 عينة لدى الطائرة بالكرة المستقيم الساحق الضرب أداء عند المبحوثة القفز حصيرة لمؤشرات-أوال  
 .الدقة بمؤشر عالية ارتباط عالقة البحث
 المستقيم الساحق الضرب اداء دعن الدقة بمؤشر عالية بنسب القفز حصيرة متغيرات ساهمت-ثانيا  
 .البحث عينة لدى

 ارتفاع اعلى على الالعب لوصول للرجلين االنفجارية القدرة تطوير على بالتأكيد ،انالباحث ويوصى
 للذراع الحركية السرعة تطوير المستقيم، الساحق الضرب اداء اثنا الكرة بتوجيه الالعب ليساعد
 .البحث عينة لدى الطائرة بالكرة المستقيم الساحق ربالض اداء عند الالعبين عند الضاربة
 . الطائرة الكرة- دقة - القفز حصيرة - مساهمة نسبة :المفتاحية الكلمات

mailto:nabardismail@gmail.com
mailto:drmajeed968@gmail.com
mailto:drmajeed968@gmail.com
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 مقدمة:ال–1
شهد العالم في الوقت الحاضر تقدما  علميا  وتقنيا  كبيرا  في 
تطبيق األسس العلمية والتكنولوجية ألحديثة في المجال 
ام الرياضي والتي ساهمت برفع المستوى العلمي بشكل ع

والمستوى الرياضي بشكل خاص في مراحل التعلم أو 
التدريب أو المسابقات وفي كافة المستويات، وقد ساهمت 
تلك األجهزة بشكل فاعل في اختزال الوقت والجهد لإلجابة 
على كثير من التساؤالت لحل المشاكل في العملية التدريبية 
ب لتطور األداء، وظهر ذلك واضحا  في الكثير من األلعا

الرياضية ومنها لعبة الكرة الطائرة التي شهدت تطورا  كبيرا  
ويعود  " في طريقة أدائها وتنفيذ مهاراتها الهجومية والدفاعية

الفضل في ذلك إلى التوظيف االيجابي لكثير من العلوم 
 .كالفسلجة والتشريح والتدريب، وغيرها من العلوم

منها مهارة الضرب داء المهارات الهجومية للكرة الطائرة و أن إ
هم واقوى طرق الهجوم التي أالساحق التي تعد "من 

يستخدمها الفريق خالل اللعب وهي من حيث الفاعلية تعتبر 
االولى في ترتيب المهارات من خالل تاثيرها وبالمقارنة مع 
بقية المهارات في سير المباراة، ويعتبر الضرب الساحق 

 )%21) يمثل نسبة إذالسالح االول في تحقيق نقطة للفريق 
(، يحتاج متطلبات 83:  18") من بقية المهارات االخرى

عالية من القوة العضلية للذراع الضاربة والرجلين وعلى وجه 
اعلى قوة ديناميكية يمكن ان  التحديد القوة االنفجارية "

 :3") تنتجها العضلة او مجموعة العضالت لمرة واحدة
في االداء الحركي. لذا فأن  فضال  عن التوافق والدقة ،(450

دراسة وتحليل هذه المهارة من جوانبها الفسلجية والقدرة 
البدنية باستخدام اجهزة القياس العلمية الحديثة سيسهم في 
تطوير االداء وتحقيق افضل النتائج، وبغية الكشف عن 
 متغيرات القفز العمودي يمكن استخدام جهاز حصيرة القفز

بالكرة الطائرة للحصول على  لضرب الساحق المستقيم
تقديرات موضوعية لتقويم االداء، بما يضمن تحقيق افضل 

 اداء.

من خالل الحصول على معلومات  تكمن أهمية البحثو 
وكذلك نستفيد من نتائج هذه دقيقة وعلمية تخدم المدربين 

 .والتشخيص االنتقاءالدراسة في عملية 
 مشكلة البحث:

كاديمية والميدانية والعملية في خالل خبرة الباحثان االمن 
الكرة الطائرة، كذلك من خالل متابعة الباحثان لمباريات  لعبة

الدوري النخبة العراقية للرجال في لعبة الكرة الطائرة ومقارنتها 
مع بعض المباريات لألندية والمنتخبات العالمية المتطورة في 

ز ومما ضعف أثناء القف لعبة الكرة الطائرة الحظا إِن هناك
أنعكس سلبا  على مستوى األداء وبناء على ذلك أرتاى 

التحليل الدقيق لمتغيرات حصيرة القفز  استخدامالباحثان الى 
)القدرة، دفع القوة، زمن التماس، ارتفاع القفز،  التي تمثل

زمن الطيران( للقفز العمودي للرجلين لمهارة الضرب الساحق 
دقة ووفقا  لتقنية التبط بمؤشر ير  الكرة الطائرة وما المستقيم في

)حصيرة القفز(، ووجود حاجة ماسة لدراسة  الجهاز الحديث
وتحليل هذه المهارة بأسلوب علمي رصين للتعرف على نسبة 
مساهمة متغيرات حصيرة القفز بمؤشر دقة الضرب الساحق 
المستقيم بالكرة الطائرة، وان معرفة هذه العالقة بين هذه 

ا  لوضع كم من البيانات العلمية الدقيقة المتغيرات مهمة جد
داء مهارة أبين ايدي المدربين والعاملين على تطوير مستوى 

 الضرب الساحق المستقيم لالعبين.
 أهداف البحث: 

 يهدف البحث الى االتي:
حصيرة القفز، ومؤشر دقة  التعرف على قيم متغيرات-1

 .الرياضي الضرب الساحق لالعبي نادي بيشمركة
عرف على عالقة قيم متغيرات حصيرة القفز بمؤشر الت-2

 .الرياضي دقة الضرب الساحق لالعبي نادي بيشمركة
القدرة، دفع ) نسبة مساهمة قيم متغيرات حصيرة القفز-3

القوة، زمن التماس، ارتفاع القفز، زمن الطيران( بمؤشر 
 .الرياضي دقة الضرب الساحق لالعبي نادي بيشمركة

لة للتنبؤ بدقة األداء بداللة متغيرات التوصل الى معاد-4
القدرة، دفع القوة، زمن التماس، ارتفاع ) حصيرة القفز

 القفز، زمن الطيران(
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 البحث:  تيفرضي
 :اآلتي انيفترض الباحث

هناك عالقة ذات داللة احصائية بين قيم ومتغيرات -1
حصيرة القفز بمؤشر دقة الضرب الساحق لالعبي نادي 

 .الرياضي بيشمركة
 لقيم متغيرات حصيرة القفز عاليةهناك نسب مساهمة -2

 بمؤشر دقة الضرب الساحق لالعبي نادي بيشمركة
 .الرياضي

 مجاالت البحث:
فريق نادي بيشمركة بالكرة الطائرة  يالعب البشري: المجال

 (.2016-2015) للرجال في للموسم
 .1/3/2016الى  26/7/2015بتاريخ  المجال الزماني:

بيشمركه  لشهيد احمد( في ناديا) قاعة مكاني:المجال ال
 الرياضي في السليمانية.

 :المصطلحاتتحديد 
مقدار االختالفات الناتجة في المتغيرات  " نسب المساهمة:

المستقلة والمنعكسة على المتغير التابع في معادلة 
 (.66-64:  6") االنحدار
 الداءا زمن على) الدرجة (المثالي االداء هو مؤشرة الدقة:

 )بالدرجة(ناتج االداء  من يقاس المثالي االداء ان اذ
:  9") عالية دقة على دلت كبيرة النتيجة كانت وكلما
201.) 

جراءاتمنهجية البحث و  -2  :ه الميدانيةا 
استخدم الباحثان المنهج الوصفي  منهج البحث: 2-1

بأسلوب العالقات األرتباطية لكونه أكثر المناهج مالئمة 
لبحث، إذ إن هذا األسلوب "يسعى إلى محاولة لطبيعة ا

تحديد العالقة بين متغّيرين أو أكثر قابلين للقياس، ودرجة 
 (.103: 15هذه العالقة")

تم تحديد مجتمع البحث  مجتمع البحث وعينته: 2-2
ة بالكرة الطائرة المتأهل في دوري كمر بيشمن العبي نادي 

والبالغ  (2016-2015) نخبة العراق للموسم الرياضي
( العبين من العبي 8) اختيار( العبا ، وقد تم 17) عددهم

( بالطريقة 4) الضرب الساحق من المركز العالي رقم

العمدية وذلك الستمرار جميع الالعبين بالتدريب وخوض 
-2015) لدوري النخبة للموسم استعداداالمباريات التجريبية 

أذ بلغت  ( ولكون طبيعة البحث تعتمد على اختيارهم2016
العبين  (3%(، وكذلك اختيار )47.06) نسبتهم المئوية

بطريقة عشوائية بأسلوب القرعة كعينة للتجربة االستطالعية، 
( العبين وهم الالعبين الحر والمعدين 6) استبعادوتم 

 )سنتر(. ولالعبين ارتكاز
لغرض معرفة التجانس لدى عينة  تجانس العينة: 2-3

التي لها عالقة بالبحث، قام  البحث في بعض المتغيرات
معامل االلتواء للمتغيرات وكما مبين في  باستخراجالباحث 
 (.1) الجدول
األوساط الحسابية واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء يبين  (1جدول )

 لمتغيرات عينة البحث

االنحراف  االلتواء
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

وحدة 
 ت المتغيرات القياس

 1 الطول سم 191.88 4.58 0.23
 2 الكتلة كغم 83.63 5.76 0.23
 3 العمر الزمني سنة 28.38 3.70 0.80
 4 العمر التدريبي سنة 6.63 1.92 0.07

( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات 1) يبين الجدول
)الطول، الكتلة، العمر الزمني، العمر التدريبي(، والتي لها 

في الجدول أن قيم معامل االلتواء كانت عالقة بالبحث ويظهر 
( وبهذا تكون 1)± ( هي أصغر من0.07و + +0.80) بين

 اعاله. ةالعينة البحث متجانسة، في المتغيرات المذكور 
 األجهزة واألدوات ووسائل جمع المعلومات: 2-4
األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:  2-4-1
المانية  firstم نوع ميزان الكتروني حساس لقياس وزن الجس)

صنع Smart Jump جهاز حصيرة القفز ،(1) الصنع عدد
 عدد Dellجهاز حاسوب نوع  ،سمX 75سم 75سويدي، قياسها 

كاميرا تصوير فيديوية  ،(2) كاميرا تصوير فيديوية عدد ،(1)
( 240ة )( ذات سرع1) يابانية الصنع عدد Sonyنوع 

ملعب الكرة ، (2) عددمسند كاميرا ، صورة/ثانية + حامل ثالثي
حاسبة  ،(6) ( وكرات عدد2.43) بارتفاعالطائرة قانوني وشبكة 

شريط ، كورية الصنع Casio( نوع 1) يدوية عدد إلكترونية
 .(وحدة قياس سنتمتر ترم (5) معدني لقياس الطول
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مصادر العلمية ال) وسائل جمع المعلومات: 2-4-2
، المالحظة ،نترنيت()األ شبكة المعلومات، العربية واألجنبية

، استمارة استطالع أراء الخبراء والمختصين، والقياس االختبارات
البيانات  استمارة تفريغ(، 3ملحق ) الفريق العمل المساعد
 .(متغيرات الحصيرة القفز

 ترشيح اختبار الضرب الساحق المستقيم: 2-5
اختيار االختبار المناسب تم ترشيح عدة اختبارات  اجلمن 

الساحق المستقيم وذلك باالعتماد على المصادر للضرب 
والمراجع الخاصة بالكرة الطائرة وتم اعداد استمارة استبيان 
تضمنت االختبارات المرشحة والخاصة للضرب الساحق 

 وكان عددهم وتم عرضه على الخبراء والمختصين ،المستقيم
ألجل اختيار األهم وتم  (35)( أذ تكون أعلى درجة هي 7)

% كشرط للقبول، إذ يشير بلوم وآخران الى 75نسبة  اعتماد
% 75 أّنه على الباحث الحصول على الموافقة بنسبة "

(. وكما مبين في 126:  4") فأكثر من آراء المحكمين
 الجدول أدناه.

 جدول االهمية النسبية لالختبارات المرشحة يبين (2) دولج

 1 2 3 4 5 * الدرجات االختبارات ت
االهمية 

 بيةالنس
 %86     6 الضرب الساحق المستقيم 1
 %14   1   الضرب الساحق المستقيم 2
 - - - - - - الضرب الساحق المستقيم 3
 - - - - - - الضرب الساحق المستقيم 4
 - - - - - - الضرب الساحق المستقيم 5

 %100      المجموع

ات تتشابه أسماء االختبارات ولكنها تمثل اختبار  مالحظة:*
 مختلفة وتم عرضها على الخبراء والمختصين بشكل تفصيلي.

: 11) اختبار دقة الضرب الساحق المستقيم 2-5-1
49:) 

قياس دقة الضرب الساحق في اتجاه  الغرض من االختبار:
 مستقيم.
( كرات طائرة، ملعب كرة طائرة، شريط الصق 6) االدوات:

ع الشريط في لتحديد المنطقة المحددة لسقوط الكرة، بأن يوض
 ( امتار من المنطقة الخلفية3) )خط النهاية( وحتى ركن الملعب

اما المنطقة الثانية فتحدد في  ة،( للنهايترم 3×  ترم 3)
 المنطقة االمامية للملعب.

( 4) مواصفات االداء: يقوم المختبر بالضرب الساحق من مركز
لتمرير ( باستخدام ا3) بان يقوم المدرب بالتمرير له من المركز

( 5) على المختبر اداء Lange Diagonalالطويل القطري 
( محاوالت في المنطقة 5)أ( و) محاوالت في المنطقة االمامية

( 10) )ب(. يحسب للمختبر المحاوالت الصحيحة في الخلفية
 محاوالت.
 التسجيل:

نقاط لكل ضربة ساحقة تسقط فيها الكرة في داخل المنطقة  5
 )أ( و)ب(.  المخططة

نقاط لكل ضربة ساحقة تسقط فيها الكرة على خط منطقة  5
 )أ( و)ب(. المخططة

)أ(  نقطة لكل ضربة ساحقة تسقط فيها الكرة في المنطقة بين
 و)ب(.

( لكل ضربة ساحقة تسقط في خارج الملعب أو داخل 0)
 المنطقة غير المخططة.

لقياس متغيرات  Smart Jump حصيرة القفز 2-5-2
اصة لعضالت الرجلين في أثناء القفز وكاميرا حصيرة القفز الخ

تصوير فيديوية لقياس زمن أداء دقة كل محاولة، وكاميرا لقياس 
 درجات الدقة دون اإلخالل باالختبار االصلي(.

)اختبار دقة  اعتمد الباحثان في اختبار الدقة على مقياس
الضرب الساحق المستقيم( وحسب تقسيم الدرجات في هذا 

الزمن كمؤشر للدقة وذلك من خالل  اعتمادى أن االختبار عل
صورة/ثانية وقد وضعت  (240الكاميرا السريعة ذات سرعة )

)بالسرعة( عن حافة  على حامل ثالثي وأن بعد الكاميرا الخاصة
عن سطح  1.35 عدستها وارتفاع 2.30 الملعب المنافس
درجات اختبار  احتسابالدقة من خالل  احتساباألرض، ويتم 

الزمن من لحظة خروج  واحتسابب الساحق المستقيم، الضر 
الكرة من يد الالعب إلى لحظة سقوطها على األرض من خالل 

: 8) ، وتم تطبيق القانون اآلتي(Kenova)  برنامج استخدام
122.) 
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الدقة = مجموع درجات كل محاولة/مجموع زمن كل  مؤشر
 محاولة )درجة/ثانية(.

 :Smart Jumpجهاز حصيرة القفز  2-5-3
)القدرة، دفع القوة، زمن التماس،  لقياس مؤشرات هدف الجهاز:

ارتفاع القفز، زمن الطيران( للرجلين ألداء الضرب الساحق 
 .الكرة الطائرة المستقيم في

 .Smart Jumpجهاز حصيرة القفز االدوات المستخدمة:
سطح  الحصيرة من لحظة االرتقاء بالقدمين على  وصف االداء:
)القدرة، دفع القوة، زمن  تحليل المؤشرات ليها يتموالهبوط ع

التماس، ارتفاع القفز، زمن الطيران( عند أداء مهارة الضرب 
(، 4) الساحق المستقيم من المنطقة الهجوم االمامية مركز

وكذلك استخراج قيمة المؤشرات بواسطة الضغط على الحصيرة 
جهاز الى ال PS2بتسجيل وتحويل المعلومات عن طريق كبل 

وتنسيق المعلومات مع التصوير  Smart Jumpسرعة ذكية 
ومعالجة المعلومات عن االداء  Smart Jumpالذي يقوم بها 

بشكل السلكي ومع ذلك تخزين االرقام  PDAالقفز ونقلها الى 
 Microsoft Office Excelوالمعلومات الواردة بشكل ملف 

رات ويعمل على الحاسوب من أجل عرض واستخراج المؤش
سم  75x75الخاصة بالجهاز، إذ يبلغ سطح قياس نشط الجهاز 

)المنطقة  وتم تثبيته في المنطقة االمامية لملعب الكرة الطائرة
 سم عن خط الفاصل بين الملعبين 40 الهجومية( بمسافة تبعد

سم الخط الجانبي وتم  50)خط أسفل السبكة( وبمسافة تبعد 
بناء على  Smart Jump تحديد مكان جهاز حصيرة القفز

المحاوالت التي اعطيت لعينة التجربة االستطالعية، تثبيت 
 في الصفحة الالحقة.  Smart Jumpحصيرة القفز 

عدة بيانات خاصة بمتغيراتها  بإعطاءيقوم الجهاز  التسجيل:
 المبحوثة.
قام الباحثان باالستعانة باألستاذ الدكتور رائد فائق  مالحظة:

كلية التربية الرياضية جامعة نيك/بايوميكاعبد الجبار 
  Smart Jump السليمانية المختص في تشغيل الجهاز

 والتحليل البياناتها في الجهاز.
برنامج  اناستخدم الباحث التحليل بالحاسوب: 2-5-4-1

Kinovea  وهو برنامج عالمي وتم اعتماده في كثير من

كي، المختبرات العالمية المتخصصة في التحليل البيوميكاني
والبرنامج يغني عن الكثير من الخطوات التي كانت مستخدمة 
في السابق في البحوث المحلية، وذلك بدوره يؤدي الى فقدان 
بعض التفاصيل والتي ربما تكون مهمة في بعض االحيان في 

فان الفيلم المصور  Kinovea خطوات التحليل، اما في برنامج 
م خام ويتم استخراج يؤخذ كما هو ويدخل الى البرنامج كفيل

الكرة( من لحظة خروج الكرة من يد  انطالق)زمن  المتغير
 .باألرضالالعب إلى لحظة ارتطام الكرة 

 " االستطالعيةتعد التجربة  التجربة االستطالعية: 2-6
دراسة تجريبية اولية يقوم بها الباحث على عينة الصغيرة قبل 

 (.79: 9") واتهقيامه ببحثه بهدف اختبار اساليب البحث واد
صورة المصغرة لما سيتم يوم  " وان التجربة االستطالعية هي
من تجميع المختبرين حتى  ابتداءتطبيق االختبارات الرئيسية 

االنتهاء من تنفيذ جميع االختبارات، وذلك للتأكد من سالمة 
 (.105: 13") التنظيم الموضوع
عبين من نادي على ال جراء التجربة االستطالعيةقام الباحثان بأ

الذي يلعب في دوري النخبة العراق للموسم الحالي  بيشمركة
 في القاعة المغلقة 15/11/2015 بتاريخ (،2015/2016)

)الشهيد احمد( في نادي بيشمركة الرياضي في السليمانية 
 Smart القفز ( عصر باستخدام جهاز الحصيرة2) الساعة
Jump  الكرة، من أجل وكاميرة تصوير فيديوية لتسجيل سرعة

الوقوف على أمكانية فريق العمل المساعد في السيطرة على 
، تزامن االجهزة في أثناء األداء لمهارة الضرب الساحق المستقيم

قد تواجه الباحثان  يتعرف الصعوبات الميدانية الت فضال عن
تسجيل  وفضال  عن التأكد من  ،خالل تنفيذ التجربة الرئيسة

 Smart Jump جهاز الحصيرة القفز معلومات على متغيرات
وتأكيد من موقع وصالحية الكاميرات وضعها على الحامل 
الثالثي ومعرفة الوقت المستغرق إلجراءات االختبار وتنفيذه، وتم 
تفادي بعض الصعوبات التي واجهت الباحثان مثل االضاءة في 
القاعة، تحديد مكان وضع االجهزة والكاميرات تحديد وقت 

 .االختبار
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 األسس العلمية لالختبار: 2-7
 صدق االختبار: 2-7-1
قام الباحثان بإيجاد الصدق التالزمي بين اختبار الضرب  :أوال  

الساحق المستقيم ونفس االختبار بعد أضافة حصيرة القفز عليه 
وذلك بقيام العينة االستطالعية بتطبيق االختبار الضرب الساحق 

داء االختبار مرة أخرى مع أضافة المستقيم وتسجيل الدرجات ثم أ
باالختبار ومن ثم إيجاد  Smart Jump جهاز الحصيرة القفز

معامل االرتباط بين نتائج العينة االستطالعية في االختبارين اذ 
( وهذا يدل على عدم تأثر 0.92بلغت درجة معامل االرتباط )

 الموضوعة. باألجهزةاالختبار 
 المحاوالت عدد اعتماد تم االرتباط معامل لحساب :مالحظة
 10 بواقع محاولة 30 والبالغة االختبار في الثالث لالعبين
 .العب لكل محاوالت

قام الباحثان بإيجاد األسس العلمية الختبار الضرب  :ثانيا  
 Smart الساحق المستقيم بعد أضافة جهاز حصيرة القفز

Jump ( 0.96على االختبار فقد بلغ معامل الصدق الذاتي )
 العتماد على معامل الثبات.با
ألجل التأكد من الثبات قام  ثبات االختبار: 2-7-2

 الباحثان بتطبيق االختبار على العينة استطالعية والبالغة عددهم
( محاوالت، بتاريخ 10العبين كل العب يؤدي ) (3)

)الشهيد  ويصادف يوم الخميس في قاعة المغلقة 19/11/2015
( 10) رياضي في السليمانية الساعةاحمد( في نادي بيشمركة ال

المصادف يوم  22/11/2015صباحا  ثم إعادة االختبار بتاريخ 
االحد في نفس مكان وزمان وظروف التطبيق األول وقد بلغت 
درجة معامل االرتباط بين التطبيق االول والثاني لالختبار 

(0.93.) 
موضوعية االختبار  إليجاد: موضوعية االختبار 2-7-3

لتسجيل الدرجات االختبار  (2ملحق ) ستعانة بمحكمينتم اال
وبعد إيجاد العالقة بين درجات الحكمين بلغت درجة معامل 

 (. 3) (، كما مبين في الجدول1) موضوعية
 
 

األسس العلمية االختبار الضرب الساحق المستقيم مع يبين  (3) جدول
 الجهاز

 إحصائية متغيرات
 االختبار

 معامل الثاني قالتطبي األول التطبيق
 الثبات

 الصدق
 الموضوعية الذاتي

 ع± س   ع± س  
 1 0.96 0.93 4.89 27.67 6.92 28.67 مع الجهاز الساحق المستقيم االختبار الضرب

بعد التأكد من عدم وجود صعوبات  التجربة الرئيسة: 2-8
ي يوم الجمعة تذكر قام الباحثان بإجراء التجربة الرئيسة ف

)الشهيد احمد( في  في القاعة المغلقة 27/12/2015المصادف 
( صباحا  10السليمانية، الساعة )نادي بيشمركة الرياضي في 

( العبين نادي بيشمركة 8) وبمساعد الفريق العمل المساعد على
( محاولة 80) الرياضي بالكرة الطائرة إذ بلغت عدد المحاوالت

ت ( محاوالت استخراج متغيرا10كان نصيب كل العب )
)القدرة، دفع القوة، زمن  تتكون Smart Jumpالحصيرة القفز 

للتعرف على قوة القفز  ماس، ارتفاع القفز، زمن الطيران(الت
زمن أداء ضربة الكرة عن طريق كاميرة  واستخراجللرجلين، 

 فيديوية لتسجيل اداء مهارة الضرب الساحق المستقيم من المركز
(4.) 
لغرض معالجة  حث:المعالجات اإلحصائية للب 2-9

للعلوم  استخدم الباحثان الحقيبة االحصائية إحصائياالبيانات 
لمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها  SPSS  االجتماعية

 الوسط الحسابي، االنحراف المعياري،) :االتيإذ تم استخدام 
االرتباط المتعدد )االنحدار البسيط، ، االلتواء، ارتباط بيرسن

 تحليل التباين، اختبار ت للعينات المستقلة، تعدد(االنحدار الم
(Fالخاص باالنحدار المتعدد ) ،النسبة المئوية.) 
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عرض نتائج االنحدار المتعدد بين مؤشرات  3-1-3
)القدرة ودفع القوة  Smart Jump حصيرة القفز

وزمن التماس وأعلى ارتفاع وزمن الطيران( ومؤشر 
 الدقة للضرب الساحق المستقيم:

االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل يبين  (4) ولجد
 Smart االرتباط البسيط بين مؤشر الدقة ومؤشرات حصيرة القفز 

Jump للضرب الساحق المستقيم 

داللة 
 االرتباط

مستوى 
 الخطأ

معامل 
االرتبا
 ط

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

وحدة 
 المتغيرات القياس

 مؤشر الدقة درجة/ثانية 5.61 0.53 ....... ....... .......
 القدرة واط 469.63 36.86 0.89 0.00 معنوي
 دفع القوة نيوتن 58.25 5.37 0.71 0.02 معنوي
 زمن التماس ملي ثانية 0.22 0.04 0.41 0.32 عشوائي
 ارتفاع القفز سم 56.51 6.04 0.84 0.00 معنوي
 زمن الطيران مللي ثانية 0.47 0.13 0.81 0.015 معنوي

معامل االرتباط المتعدد ونسبة المساهمة والخطأ يبين  (5) جدول
 Smartالمعياري للتقدير بين مؤشر الدقة ومؤشرات حصيرة القفز 

Jump للضرب الساحق المستقيم 

الخطأ المعياري 
 للتقدير

R² 
 معامل التحديد المتعدد

 المعدل

R² 
 معامل التحديد
 المتعدد

R 
 معامل االرتباط

 لمتعددا
0.25 0.77 0.83 0.89 

( بلغ معامل االرتباط المتعدد بين مؤشرات 5) يبين الجدول
ومؤشر الدقة وبلغ معامل Smart Jump  حصيرة القفز

( معامل 0.83) ( ومعامل التحديد المتعدد0.89) االرتباط
 (.0.25) (، والخطأ المعياري بلغ0.77) التحديد المتعدد المعدل

ليل التباين الخاص باالنحدار المتعدد لفحص جودة تحيبين  (6) جدول
توفيق أنموذج االنحدار الخطي المتعدد بين مؤشر الدقة ومؤشرات 

 للضرب الساحق المستقيم Smart Jumpحصيرة القفز 

 الداللة
نسبة 
 الخطأ

F  قيمة 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المتغير التباين المربعات

 24.66 0.003 معنوي
 االنحدار 1.600 1 1.600

مؤشر 
 الدقة

  االخطاء 0.389 6 0.065
 المجموع  1.989 7 

 (.0.05( اذا كانت نسبة الخطأ اصغر من)0.05معنوي عند نسبة الخطأ)
( الخاص باالنحدار المتعدد F) ( قيمة اختبار6) يبين الجدول 

بين لفحص جودة توفيق أنموذج االنحدار الخطي المتعدد 
ومؤشر الدقة للضرب  Smart Jump مؤشرات حصيرة القفز

(، 24.66) ( المحسوبةF) الساحق المستقيم اذ بلغت قيمة
 (، مما يدل على معنوي الفروق.0.003وبنسبة الخطأ مقدارها )

 Smart حصيرة القفز لمؤشرات الثابت الحد تقديرات قيميبين  (7) جدول
Jump  ومستوى داللة معياريةال وأخطائها مؤشر التقدير في 
 الفروق وداللة الحقيقي

الخطأ  بيتا B المتغيرات
نسبة  قيمةT المعياري

 الداللة الخطأ

 معنوي 0.000 9.52 1.23 11.70 الحد الثابت
 معنوي 0.003 4.97 0.01 0.89 القدرة

 معنوي 0.042 2.50 0.28 0.71 دفع القوة
 عشوائي 0.320 2.83 14.85 0.41 زمن التماس
 معنوي 0.022 6.07 0.008 0.76 ارتفاع القفز
 معنوي 0.015 3.36 0.37 3.18 زمن الطيران

 (.0.05) ( اذا كانت نسبة خطأ اصغر من0.05) معنوي عند نسبة خطأ

مناقشة نتائج االنحدار المتعدد بين مؤشرات  3-1
)القدرة ودفع  Jump)  (Smart  حصيرة القفز

وزمن الطيران( القوة وزمن التماس وأعلى ارتفاع 
 ومؤشر الدقة في الضرب الساحق المستقيم:

( يمكن مالحظة انه قد 7، 5،6 (من خالل النظر الى الجداول
تم التوصل الى الشروط النظرية أو الرياضية لصالحية نموذج 
االنحدار الذي تم توفيقه بين المتغيرات المستقلة)القدرة ودفع القوة 

الطيران( وبين المتغير  وزمن التماس وارتفاع القفز وزمن
التابع)مؤشر الدقة(. من الشروط النظرية يمكن ان نالحظ من 

( ان المتغيرات المستقلة مجتمعة لها القدرة على 5) الجدول
 تفسير نموذج االنحدار اذ بلغت قيمة معامل التحديد المعدلة

%( من نسبة التغيرات التي 77) (، بمعنى انها تفسر0.77)
%(، تعود للخطأ 23التابع وان نسبة) تحدث في المتغير

 العشوائي.
 ( للمتغيرات المستقلة تتكونT) ( ان قيمة7) كما ويبين الجدول

)القدرة، دفع القوة، زمن التماس، ارتفاع القفز، زمن الطيران( 
( عند 3.36(، )6.07( )2.83(، )2.50(، )4.97) بلغت

، (0.042(، )0.003) مستوى احتمالية بلغت على التوالي
( والذي يدل على المعنوية، 0.015(، )0.022(، )0.320)

 المتغير هذا تطور على ان يدل ماعدا زمن التماس عشوائي مما
القوة  اقل كانت القوة دفع زمن كان كلما اي القوة زمن بقلة هو

 زادت جميل( بقوله "كلما )كمال اكده ما وهذا اكبر المبذولة
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( 30: 5") العضلي الشد توق قل كلما وقدراته امكانية الالعب
 زمن اقل في متفجرة عن قوة عبارة هي القوة هذه ان " فضال عن

(، وهذا يدل على معنوية المؤشرات ذو فائدة كبيرة 620:  17)
بشكل مجتمع في تمثيل العالقة مع المتغير التابع)مؤشر الدقة(. 
ويعزو الباحثان السبب الى معنوية هذه المؤشرات هو انها 

 ارتفاع رورية وخاصة لدى العبي كرة الطائرة انمؤشرات ض
 جدا  بالنسبة لمهارة مهم متغير هو القفز( ارتفاع) مركز الثقل

 الوثب زاد فكلما الطائرة الكرة في الساحق المستقيم الضرب
 ممكنة نقطة ابعد الى الوصول الالعب استطاع العمودي
 مالخص فريق ساحة فان وبالتالي )عالية نقطة من )الضرب

 الكرة توجيه يستطيع بحيث اكبر لدى الالعب مكشوفة تكون
 المهارات "كلما هذه دقة اداء تزداد وبالتالي يريد اينما المرسلة
الضرب  في االداء تحسن الى ذلك االداء العمودي الوثب تحسن
متغير دفع القوة مؤشر إلى  ( وان80: 7") الطائرة الكرة الساحق

تتوسع الساقين  إذمن الساقين مدى العمق في الثني الحاصل 
عطاء فترة لتحويل القوة  لمحاولة تخفيف التصادم مع األرض وا 
 من االتجاه األفقي إلى العمودي في المرحلة التالية من الحركة

إي بما معناه الزيادة في تمطية عضالت الرجلين  (.54: 10)
 مما يودي إلى زيادة في إنتاج القوة المسلطة على األرض بالتالي

 األمر تحقيق ارتفاع اكبر يمكن من التوجيه بدقة أعلى، وهذا
 والفارغة المناسبة المنطقة إلى الكرة توجيه على الالعب يساعد
 المنافس. الفريق ملعب في الالعبين من
 في وضحنا كما االخرى المتغيرات نتيجة فهو الدقة متغير أما

 السابقة تللمتغيرا الحركي المسار كان فكلما اعاله المناقشات
كلما زمن تماس  إذ مثال عالية الدقة تكون الصحيح باالتجاه
 الن وذلك الدقة وزادت القفز زاد ارتفاع جيد باألرضالقدمين 
 نتيجة الدقة مناطق على السيطرة الضارب يكسب  االرتفاع
(، ويعزو الباحث ذلك الىا تطوير قدرة 98: 19) العالي ارتفاعه

القوه او السرعة او االثنان معا   عضالت الساقين، الى زيادة
والذي يعتمد على نوع القدرة المطلوب لطبيعة النشاط الممارس 
وبشكل عام يمكن زيادة القدرة عن طريق بذل اكبر قوة من خالل 
الحركات السريعة، لهذا فان القدرة الميكانيكية هي قابلية 

: 12) الرياضي على استعمال قوته في وقت ومسافة محدود

وأبو العال  )محمد حسن عالوي (، وهذا ما أكده223-225
أنَّ القدرة لها أهمية خاصة بدرجة إتقان األداء المهاري  أحمد( "

 ( و88: 14") المهارة اكتسابفي أثناء المنافسة، وفي أثناء 
السفلى  لألطراف(، ويدل هذا على ان تدريبات العينة 133: 1)

داء القفز والكبس من قبل المدرب قد ساعد الالعبين على ا
ارتباط إحصائيا  بين  لمرات عديدة، مما يشير إلى وجود عالقة

الساحق المستقيم،  زمن الطيران ومتغير الدقة عند أداء الضرب
زمن الطيران   ويعزو الباحثان سبب هذه العالقة إلى أن

فترة بقاء الالعب في الهواء وهو كما أشرنا إليه سابقا    يعني
التحكم في توجيه الكرة إلى المكان المناسب،  نيةيعني زيادة إمكا

الدقة و فترة الطيران  فمن المنطقي أن تكون هناك عالقة بين
 فعندما ينخفض زمن البقاء في الهواء مؤشر إلى أن القفز كان

ضعيف وليس بارتفاع مناسب اليمكن الالعب من النظر إلى 
دقة األداء، يؤدي إلى التأثير على  ملعب الفريق المقابل بتمعن

الكرة الحائط الصد  يكون هدف الالعب الرئيسي هو أن تجتاز إذ
وتسقط في ملعب المنافس، وفي جميع األحوال يجب مالحظة 

بينهما في  واالرتباطاالمور التي تخص المؤشرات الميكانيكية 
أداء حركي يدل مؤشر "زمن التماس من لحظة البدء بمد 

ى اللحظة التي تقطع القدمان مفاصل العاملة في هذا األداء ال
ان الزمن يلعب دور اساسي في دفع القوة  باألرضاتصالها 

(، وأما "دفع القوة فيعطي أدق 105: 8") لألداءوالقدرة االزمة 
إن هذه تعمد على صحة اختيار  إذحساب الرتفاع الطيران، 

 اللحظة التي قبل القفز والتي يكون فيها القافز ثابت، وقوة رد
)كتلة( الجسم مما يعطي دقة  رض تكون مساوية لوزنفعل اال

ناتج  " فضال عن(، 101: 8") في حساب ناتج ارتفاع القفز
القدرة يهدف أيضا  الى إنجاز شغل محدد تقوم به عضالت جسم 
االنسان وهذا الناتج يعتمد على مجموعة دفوع القوة النهائي 

اع القفز "وهو (، وارتف106: 8") لتحقيق أفقية لفترة زمنية قصيرة
)اي ارتفاع مركز ثقله(  ناتج المسافة التي يقفزها الالعب بالهواء
مؤشر دفع القوة  إعطاءوهي ايضا  يلعب دور اساسي في 

الحاصلة بالعضالت العاملة ومؤشر زمن التماس يعطي فعل 
القوة الذي بزيادته تزداد مسافة ارتفاع القفز باستخدام اقل زمن 

ان ارتفاع مركز  (، و"106-105: 8") )الدفع( ممكن للتماس
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كتلة الجسم له عالقة بالزمن الدفع اللحظي وسرعة الجسم خالل 
االنطالق والتي من خاللها يكتسب الجسم زخما كبيرا  خالل 
نقصان زمن الدفع وهذا يدل على استخدام مقادير عالية من القوة 
بلحظة قصيرة والذي يسبب في حصول الالعب على اعلى 

مؤشر زمن الطيران يعني الزمن   (، وأن222: 8ع")ارتفا
المستغرق من ترك القدمين لحظة النهوض الى لحظة الهبوط 
وكذلك متغير زمن التماس ودفع القوة والقدرة وأما حركة الذراعين 
تتأثر بارتفاع القفز ومع ذلك يسبب تزايد  زمن الطيران 

إليه سابقا   فترة بقاء الالعب في الهواء وهو كما أشرنا  يعني
التحكم في توجيه الكرة إلى المكان المناسب،  يعني زيادة إمكانية

الدقة و فترة الطيران  فمن المنطقي أن تكون العالقة طردية بين
فعندما يزداد زمن البقاء في الهواء سوف يسمح لالعب بتوجيه 
الكرة في المكان المناسب والعكس صحيح  أي يؤدي إلى التأثير 

داء، وأما متغير الدقة فكان تطوره نتيجة تطور على دقة األ
جميع المؤشرات السابقة فهو النتيجة او المحصلة النهائية 
للحركة فمتى ما تحرك الجسم بمسار حركي صحيح وسريع 
للوصول الى وضع الضرب اعطى ذلك الوقت المناسب لضرب 

 (.76: 2) الكرة والتحكم باالتجاه المطلوب وبدقة
 :الخاتمة -4
دراسة استنتج الباحثان  التي توصلت لهاالنتائج ى ضوء عل

 التالي:
عالقة ارتباط عالية لمؤشرات حصيرة  ظهر لدينا إن هناك-1

داء الضرب الساحق أالقفز المبحوثة بمؤشر الدقة عند 
  المستقيم بالكرة الطائرة لدى عينة البحث.

د ي عالقة بين زمن التماس ومؤشر الدقة عنألم تظهر لدينا -2
اداء الضرب الساحق المستقيم بالكرة الطائرة لدى عينة 

 البحث
ساهمت مؤشرات حصيرة القفز بنسب عالية بمؤشر الدقة عند -3

 داء الضرب الساحق المستقيم لدى عينة البحث. أ
بداللة متغيرات حصيرة  التوصل الى معادلة التنبؤ بدقة األداء-4

 القفز وهي كاآلتي:

دفع القوة +  ×0.71القدرة + ×0.89+11.70معادلة التنبؤ= 
 ×3.18ارتفاع القفز +  ×0.76زمن التماس + ×0.41

 زمن الطيران. 
دراسة بوصي الباحثان  على ضوء االستنتاجات التي توصلت لها

 التالي:
التأكيد على تطوير القدرة االنفجارية للرجلين لوصول الالعب -1

اثنا اداء على ارتفاع ليساعد الالعب بتوجيه الكرة أالى 
 الضرب الساحق المستقيم.

تطوير السرعة الحركية للذراع الضاربة عند الالعبين عند -2
اداء الضرب الساحق المستقيم بالكرة الطائرة لدى عينة 

 البحث.
 إعتماد معادلة التنبؤ كوسيلة للتعرف على دقة أداء الالعبين.-3
اجراء بحوث مشابهة على العضالت العاملة واعتماد -4

 شرات مختلفة ليكون مكمل لهذا البحث.مؤ 
 المصادر:

الخطط  –المعاصر، األسس الفسيولوجية؛ التدريب الرياضي أبو عالء أحمد الفتاح [1]
أخطاء الحمل التدريب،  –التدريب الطويل المدى –التدريب الناشئين –التدريبية

 .2012، دار الفكر العربي، القاهرة، 1ط
تيكي وعالقته بدقة الضرب الساحق بنوعيه ؛ التحليل الكينمااحمد امين عكور [2]

)رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية .الواطي والعالي بالكرة الطائرة
 .(2000الرياضية، 

، القاهرة، دار الفكر العربي، اسس ونظريات التدريب الرياضي ؛بسطويسي احمد [3]
1999. 

، )ترجمة( محمد التكوينيتقييم تعلم الطالب التجميعي و ؛ س وآخران .بلوم بنيامين [4]
 .1983أمين المفتى وآخران، القاهرة، 

 بدعم ، نشروالعشرين الحادي للقرن الرياضي التدريب الربضي؛ جميل كمال [5]
 .2004االردنية، االردن،  الجامعة

، )ترجمة( شالل حبيب االنحدار المتعدد وتحليل التباين؛ جورج وسلووكي [6]
 .1990اد، الجبوري، مطابع التعليم العالي،  بغد

 القوة تطوير في باألثقال الشدة مختلفة تدريبية ج مابر  تأثير غازي؛ علي حازم [7]
 )رسالة الطائرة. بالكرة القطري الساحق الضرب اداء بدقة وعالقة المميزة بالسرعة

 (.2006القادسية،  جامعة الرياضية، التربية كلية ماجستير،
ي للقوانين الميكانيكية، المؤتمر ؛ مظاهر التعلم الحركصريح عبد الكريم الفضلي [8]

العلمي الثاني للبيوميكانيك لكليات التربية الرياضية، جامعة القادسية، كلية التربية 
 .2011، كانون األول، 1، العدد11الرياضية، المجلد

 ؛ تطبيقات لبيوميكانيكي التدريب الرياضي واالداءالفضلي عبدالكريم صريح [9]
 . 2010، األردنية الهاشمية، دار دجلة، مملكة 2الحركي، ط

 ،و التكتيك الفردي الحديث التكنيك؛ د اهلل الكاتب وعامر جبار السعديعقيل عب [11]
 .2002 مطبعة التعليم العالي، بغداد،
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؛ اثر منهج تدريبي مقترح لتطوير بعض علي مهدي هادي عبود الجمالي [11]
 الطائرة.الخاصة بمهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة  الصفات الحركية

 (.2002)رسالة الماجستير، كلية التربية الرياضة، جامعة القادسية، 
 .1988، الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، البايوميكان ؛فؤاد السامرائي [12]
، القاهرة، الهيئة العامة 1، جمعجم العلم النفس والتربية: مع اللغة العربيةمج [13]

 .1984لشؤون المطابع االميرية، 
، دار المعارف، القاهرة،  6، طعلم التدريب الرياضي؛ ويمحمد حسن عال [14]

1979. 
البحث العلمي في التربية الرياضية ؛ محمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب [15]

 .1999، القاهرة، دار الفكر العربي، وعلم النفس الرياضي
 ،الرياضي التدريب وطرائق النظريات الميداني التطبيق ؛ابراهيم رضا محمد [16]

 .2009الجامعية للطباعة والنشر والترجمة، العراق، ، الدار 2ط
، القاهرة، دار 3، طالقياس والتقويم بالتربية الرياضة؛ حمد صبحي حسانينم [17]

 .1995الفكر العربي، 
الموسوعة العلمية للكرة الطائرة, مهارات, خطط, اختبارات ؛ مروان عبد المجيد [18]

، عمان، المؤسسة 1، طيمبدنية ومهارة قياسات جسمية, انتفاء المعاقين, تحك
 .2001الوراق للطباعة والنشر، 

[19] 19-Aria slingers . Joan Ackerman ; Volley ball , U.S.A . 
1986. 

 المالحق
أسماء السادة المختصين الذين تم عرض استمارة أهم يوضح  (1) ملحق

 اختبار لمهارة الضرب الساحق المستقيم بكرة الطائرة
 المؤسسة االختصاص اللقب العلمي واالسم ت

 أ.د أزاد حسن قادر 1
الكرة /التعلم الحركي

 الطائرة
كلية التربية جامعة أربيل/

 الرياضية

أ.م.د هوشيار عبدالرحمان  2
 محمد

الكرة /علم التدريب
 الطائرة

كلية جامعة السليمانية/
 التربية الرياضية

الكرة /التعلم الحركي ال كاكه حمه سعيدذأ.م.د كة 3
 الطائرة

كلية امعة السليمانية/ج
 التربية الرياضية

 أ.م.د ديمن فرج محمد 4
الكرة /الطب الرياضي

 الطائرة
كلية جامعة السليمانية/

 التربية الرياضية

الكرة /القياس والتقويم الدين محمد أ.م.د أياد نور 5
 السلة

كلية جامعة السليمانية/
 التربية الرياضية

الكرة /ركيالتعلم الح م.د توانا وهبي غفور 6
 الطائرة

كلية التربية جامعة حلبجة/
 الرياضية

الكرة /التعلم الحركي م.م زانا محمد محمد صالح 7
 الطائرة

كلية التربية جامعة كوية/
 الرياضية

 المحكمين( يوضح أسماء السادة 2ملحق )
 المؤسسة االختصاص اللقب العلمي واالسم ت

 طرق/ماجستير طالب عباس أكرام عصام 1
 ريسالتد

 األساس الرياضية التربية كلية
 رميانك جامعة

 كرة /العاب مدرب أحمد محمد شاكر 2
 الطائرة

 جامعة الرياضية التربية سكول
 السليمانية

 
 

 المساعد العمل فريق ( يوضح أسماء3ملحق )
 المؤسسة اللقب العلمي واالسم ت
 يةالسليمان جامعة/ الرياضية التربية كلية عباس عادل ضياء م.م 1

طالب ماجستير/ كلية التربية الرياضية/ جامعة  نبرد محمد طالب 2
 حلبجة.

 جامعة/ الرياضية التربية كلية/ ماجستير طالب عصام اكرام عباس 3
 .كرميان
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نجاز رمي  لحظه الرمي ( في بعض المتغيرات البايوميكانيكيةEMS) زالتحفيمع ات القوة مرينتأثير ت وا 
 لفئة الشباب  الرمح

 2 م.د بالل علي احمد، 1 م.د ناصر حسين علي
 1 /كلية العلومجامعة بغداد

 2 /كلية الطبسينا للعلوم الطبية والصيدالنية جامعة أبن
(2 dr.bilal@ibnsina.edu.iq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من وتتطلب المستوى عالي فني اداء إلى تحتاج التي الفعاليات من الرمح رمي فعالية تعد المستخلص:
 الجوانب اتقان عن فضال العصبي العضلي والتوافق والسرعة ةكالقو  المستوى عالية بدنية قدرات الرماة
 اترينالتم اعداد في البحث أهمية تعد اذ الفعالية، هذه بها تتميز التي البايوميكانيكية الشروط وفق الفنية

 بعض في تأثيرها ومعرفة EMS استخدام مع الرمي لحظه بالسرعة المميزة والقوة اللحظية بالقوة الخاصة
 اعداد الى البحث ويهدف( الشباب) فئة من للرياضيين االنجاز ومستوى البايوميكانيكية اتالمتغير 
 هذه تأثير معرفة ثم للرماة( EMS) الكهربائي التنبيه مع بالسرعة المميزة والقوة اللحظية القوة تدريبات
 داللة ذات فروق اكهن ان الباحثان ويفترض. الرمي لحظه البايوميكانيكية المتغيرات بعض في التدريبات
 الدفع لحظه اليمين رجل اللحظية القوة) قيم في البحث لعينة والبعدية القبلية االختبارات بين إحصائية
 رجل اللحظي الدفع وزمن الرمح ترك لحظه اليسار رجل الرمي لحظه اللحظية والقوة األخيرة الخطوة
( 12) التدريبي المنهج تطبيق استغرق قدو  الرماة لدى اإلنجاز ومسافة الرمح انطالق وسرعه اليمين
 وقد البحث، مدة خالل تدريبية وحدة( 36) بمجموع أي األسبوع في تدريبية وحدات( 3) وبواقع أسبوع،
 مع بالسرعة المميزة والقوة اللحظية القوة) اترينتم فاعلية أهمها من كان استنتاجات عدة الباحثان استنتج
 المتغيرات بعض مقدار تحسين في المعد التدريبي المنهج ضمن دمتاستخ والتي( الكهربائي التحفيز

 .اإلنجاز تطور في الكبير األثر لها كانت والتي الرمي لحظه البايوميكانيكية
 .الكهربائي التحفيز-بالسرعة المميزة القوة-اللحظية القوة :المفتاحية الكلمات

mailto:dr.bilal@ibnsina.edu.iq
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  :المقدمة–1
يعد التدريب الرياضي في مقدمة المجاالت التي القت تطورا  
ملحوظا  من خالل إدخال مشاركة الكثير من العلوم النفسية 

كيه التي من شأنها دراسة جميع ما هو والفسيولوجية والبايوميكاني
مؤثر في الوصول إلى أعلى أنجاز في فعالية الرمي، أن تحقيق 
األرقام القياسية يحتاج الى التطور في وسائل وأدوات التدريب 
وهذا لم يحدث بمحض الصدفة اذ تعد وسائل وأدوات التدريب  

ق الحجر األساس لتقدم الالعبين في أدائهم الحركي الفني وف
الشروط البايوميكانيكية الصحيحة، فضال  عن التعرف على 
مسببات الحركة الرياضية مما يكفل اقتصادا  وفعالية في الجهد 
ومن هنا تكمن أهمية البحث في ربط التمرينات الخاصة بالقوة 
)اللحظية والقوة المميزة بالسرعة( مع التحفيز الكهربائي، فضال  

تغيرات البايوميكانيكية ومستوى عن معرفة تأثيرها في بعض الم
االنجاز للرياضيين من فئة )الشباب( التابعين لالتحاد العراقي 
أللعاب القوى، ان فعالية رمي الرمح من فعاليات العاب القوى 
التي تحتاج إلى اداء فني عالي المستوى وتتطلب أن يمتلك 

كذلك الرياضي ترابط في القدرات البدنية مثل انواع القوة والسرعة 
دراسة ظواهر الضعف ومعالجتها اذ ان التخطيط للتدريب 
والسيما الشباب يعد العملية التي تهدف إلى تنظيم إجراءات 
التنمية الشاملة لالعبين )بدنيا ، مهاريا ( وهذه التنمية بكل 
الجوانب ال تتم من خالل االجراءات النظرية فقط، انما يأتي من 

دريب المختلفة التي يستعين بها خالل استخدام أساليب وطرق الت
 المدربون لتطوير قدرة الرياضي لتحقيق افضل انجاز.

  مشكلة البحث
يرى الباحثان أن االهتمام  بموضوع تدريبات القوه مع التحفيز، 
لم يأخذ حيزه عند تدريب رماة الرمح العراقيين ويحتاج إلى الكثير 

رمي الرمح من التطوير، لذا فان موضع تطوير انجاز فعالية 
يتطلب إعداد استراتيجيات تدريبية خاصة تتضمن التأكيد على 
مداخل جديدة تلعب دور في تحقيق هذا االنجاز أال وهي مداخل 
تدريب القوة مع التحفيز الكهربائي، ويعتقد الباحثان إن هذه 
التدريبات تزيد من كفاءة الرماة البدنية وفقا لخصوصية األداء 

نيكيتها، من خالل تجربة الباحثان الميدانية لهذه الفعالية وميكا
في مجال العاب القوى والسيما في فعاليات الرمي الحظ ان 

هناك تدنيا  في المستوى االنجاز الرقمي واختالفا  كبيرا  بين 
األرقام المسجلة في هذه الفعالية لفئة الشباب بين دول العالم 

عديدة منها  وبين ما يسجل لالعبينا وربما يعود ذلك ألسباب
ضعف في بعض المتغيرات البدنية والسيما القوة اللحظية والقوة 
المميزة بالسرعة الفعالية ولهذه المرحلة العمرية بالذات، اذ تمتاز 
هذه الفعالية بأداء فني وشروط ميكانيكية خاصة تشكل األسلوب 

 الحركي لها.
 اهداف البحث

 (.EMSي )اعداد تمرينات القوة مع التحفيز الكهربائ-1
التعرف على تأثير تمرينات القوة مع التحفيز الكهربائي -2

(EMS نجاز رمي ( في بعض المتغيرات البايوميكانيكية وا 
 الرمح للشباب.

 فروض البحث
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية -1

والبعدية في بعض المتغيرات البايوميكانيكية وانجاز رمي 
 الرمح.

 ت البحثمجاال
العبوا فعالية رمي الرمح للشباب التابعين الى  المجال البشري:

 االتحاد العراقي المركزي أللعاب القوى. 
 .10/3/2021الى  2/1/2021 المجال الزماني:

ملعب كلية التربية البدنية وعلوم  المجال المكاني:
الرياضة/جامعة بغداد وملعب وزارة الشباب والرياضة قسم 

 رياضية.الموهبة ال
 :واجراءاته الميدانية البحث يةمنهج–2
استخدم الباحثان المنهج التجريبي كونه  منهج البحث: 1–2

يتالءم وطبيعة البحث والمشكلة المراد بحثها بتصميم المجموعة 
 الواحدة.

العينة التي اختارها الباحثان اشتملت عينة البحث:  2–2
ئة الشباب دون سن رماة الرمح التابعين التحاد العاب القوى ف

( رماة، اذ 6سنة، والمنتظمين بالتدريب والبالغ عددهم ) 20
% من عدد الرماة الكلي بفئة الشباب 100بلغت نسبة العينة 

ولمعرفة توزيع العينة توزيعا طبيعيا استخدم الباحثان معامل 
 (.1االلتواء وكما مبين في الجدول )
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 ( يبين تجانس عينة البحث 1الجدول )

وحدة  متغيرال ت
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االلتواء الوسيط

 0.78 18.5 0.699 18.2 سنة العمر الزمني 1
 0.664 70.5 4.66 75.8 كغم الكتلة 2
 0.489 172.01 7.42 175.23 سم الطول 3
 0.647 5.21 0.101 6.00 سنة العمر التدريبي 4

دوات وسائل جمع المعلومات واألجهزة واال 2-3
 المستخدمة في البحث:

الدراسات والبحوث ) وسائل جمع المعلومات: 2-3-1
والتقارير العلمية والمنشورات الخاصة بنتائج البطوالت الصادرة 

المالحظة التقنية والتجريب،  من االتحاد الدولي أللعاب القوى،
 المقابالت الشخصية، االختبارات والقياسات(.

كامرات عدد )في البحث: االدوات المستخدمة  2-3-2
 ثانية،صورة/ 240نوع كاسيو يابانية الصنع سرعة الكامرة  2

، مثقالت على شكل أحزمة مختلفة 2حامل ثالثي للكامرة عدد 
سم  70كغم(، صندوق خشبي بعرض  1غم الى 100االوزان )
درجة، 15سم ومائل بدرجة  5ارتفاع  4متر عدد  3وطول 

متر،  100ياس معدني بطول عالمات دالة فسفورية، شريط ق
ميزان اليكتروني لقياس  ، صفارة،2ساعة توقيت يدوية عدد 

( ياباني الصنع، حاسبة البتوب نوع elactaالكتلة نوع )
lenovo 310   صيني المنشأ، الكترودات تستعمل مع جهاز

التحفيز الكهربائي في اثناء التدريب، كحول طبي للتنظيف، قطن 
 EM 80 3-in-1 digitalكهربائي نوع جهاز التحفيز ال طبي،

TENS/EMS unit Beurer   الماني الصنع، حافظه  6عدد
 كغم((. 700وزن ) 10رمي عدد  ارماحلتثبيت،  6عدد 
 االجهزة المستخدمة باالختبارات: 2-3-3
جهاز ماسح القدم (: dynafootجهاز ) 2-3-4

( فرنسي الصنع من األجهزة العلمية dynafootااللكتروني )
الحديثة ضمن مختبرات البايوميكانيك الرياضي في العالم ويتألف 

 Pressure( و)Solesالجهاز من عدة أجزاء وتشمل )
sensors technology(و )Shock Sensor 

Technology(و )Data transmission(و )Power 
supply(و )Computer Communication(و )Bluetooth 

10m range البيانات يتطلب أوال ( ومن أجل الحصول على
إدخال بعض المعلومات المهمة للرامي ليسنى عمل الجهاز قبل 
البدء وتشمل االسم والعمر والوزن وقياس الحذاء الذي يرتديه 
الرامي حتى تتم قراءة البيانات بشكل صحيح اثناء اداء االختبار، 
بعد االختبار نستخرج بعض المتغيرات قيد الدراسة منها القوة 

ة وزمن الدفع اللحظي للرامي، كما يقيس جهاز المسلط
(dynafoot مقدار الضغط المسلط لكل جزء من اجزاء القدم )

فضال عن اعطاء الفترة الزمنية من بداية اول حركة مس للقدم 
الى لحظة االنتهاء من االختبار ان مسافة ارسال البيانات 

متر أي يؤدي العب الرمي بكل  20للجهاز المستقبل هو 
وله ودون إعاقة كما كان في السابق عند استخدام منصة سه

القوه وهذه هي ميزة هذا الجهاز  في استخراج القوة في كل 
( تبين شكل الجهاز وطريقة التثبيت 1مراحل االداء صوره رقم )

 مع منحنيات القوة للرجلين اثناء مرحلة الرمي. 

 
ات القوة للرجلين شكل الجهاز وطريقة التثبيت مع منحني توضح (1صوره )

 اثناء مرحلة الرمي

 إجراءات البحث الميدانية: 4–2
بعد  :بعض االختبارات الخاصة برمي الرمح 1–4–2

االطالع على العديد من المصادر العلمية، والدراسات السابقة 
المشابهة، واخذ آراء الخبراء في مجال البايوميكانيك العاب 

 القوى، تم تحديد بعض االختبارات:
اختبار انجاز رمي الرمح 2-4-1-1
(https://www.iaaf.org/home:) 
 .قياس أفضل مسافة أفقية للرمح )االنجاز( هدف االختبار:-
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يقوم الرامي برمي االداء داخل القطاع  وصف األداء:-
( محاوالت لكل رامي 3المخصص للرمي، ويتم إعطاء الالعب )

 . 3ويتم اختيار أفضل مسافة متحققة من المحاوالت 
جميع  :قياس بعض المتغيرات البايوميكانيكية 2-4-2

المتغيرات البايوميكانيكية تم استخراجها )لحظة وضع الرمي 
والرمي( منها القوة اللحظية رجل اليمين لحظه الدفع الخطوة 
األخيرة والقوة اللحظية لحظه الرمي رجل اليسار لحظه ترك 

انطالق الرمح الرمح وزمن الدفع اللحظي رجل اليمين وسرعه 
وجهاز  Kinoveaمن خالل استخدام برنامج التحليل 

dynafoot. 
اجريت التجربة االستطالعية  التجربة االستطالعية: 2-5

في  3/1/2021( بتاريخ dynafootلغرض التثبت من عمل جهاز )
ظهرا في ملعب كلية التربية البدنية لعلوم الرياضة في  2تمام الساعة 

حد من عينه البحث وكان الهدف من هذه بغداد، على العب وا
 :التجربة كما يلي

 التعرف الزمن الكلي لتركيب الجهاز على القدمين. -
استيعاب افراد العينة لالختبارات المستخدمة وادائها بصورة -

 متناسقة. 
 كيفية تجاوز المشاكل التي قد ترافق العمل.-
البحث  تدريب الفريق المساعد على أداء وفهم طبيعة تجربة-

وقياساته والسيما المراحل المتسلسلة لتهيئه عمل جهاز 
(dynafoot وتسجيل البيانات في االستمارات الخاصة )

 لهذا الغرض.  
معرفه المسافة واالرتفاع المناسب لوضع كامرة التصوير -

 .الفديوية السريعة
بعد االنتهاء من التجربة  :االختبارات القبلية 6–2

جميع المعوقات والصعوبات، قام الباحثان  االستطالعية وتالفي
بأجراء االختبارات القبلية ألفراد العينة اذ بدأت االختبارات يوم 

 6، وأجري الباحثان االختبارات المعدة على الرماة 4/1/2021
من افراد العينة وتم إعطاء ثالث محاوالت لكل رامي اختير منها 

 .أفضل انجاز إلجراء العمليات اإلحصائية
اعتمد الباحثان المنهج التدريبي : التجربة الرئيسة 2-7

المعد وقام الباحثان بتطبيق المنهج على عينة البحث في فترة 

في ملعب كلية  5/1/2021االعداد الخاص ألفراد العينة بتاريخ 
التربية البدنية لعلوم الرياضة في بغداد اذ تضمن منهج التدريب 

 مع التحفيز الكهربائي. للعينة واستخدام التدريبات المعدة
المنهج التدريبي والتدريبات المستخدمة في  2-7-1

تم وضع المنهج التدريبي الخاص بالبحث بعد االطالع  البحث:
على المصادر العلمية المتخصصة وااللتقاء بالخبراء المختصين 

اذ استغرق زمن الجزء الرئيس  في مجال التدريب الرياضي.
( ما عدا زمن االحماء وزمن تركيب دقيقة 60-50للتدريب من )

أجهزة التحفيز الكهربائي اذ كان زمن تثبيت األجهزة على 
دقائق تقريبا  اذ يتم بشكل جماعي للعينه وتم  10الالعبين 

)العضلة  اختيار العضالت العاملة التي تم تحفيزها وهي
المستقيمة الفخذية و العضلة التوأمية للرجلين و العضلة المربعة 

حرفة والعضلة الثالثية الرؤوس  واستمر تطبيق المنهج المن
 اذ اعتمد الباحثان على المبدأ األساسي ،اسبوع(12المقترح مدة )

للتدريب وهو التدرج في الحمل التدريبي في الوحدات التدريبية 
اذ تم التعامل مع الشدة والراحة والحجم من خالل تطبيق  ،المعدة

لباحثان قياس الشدة القصوية مبدأ التنوع في الحمل )اجرى ا
اذ تم استخدام  ألفراد العينة لتحديد الشدد المستخدمة في المنهاج

طريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة والمنخفض الشدة اثناء 
% 95 % الى70التموج في التدريب اذ تراوحت الشدة ما بين 

اذ تم اعتماد الحد االقصى في  ،من البرنامج التدريبي المعد
 بتحديد الشدد القصوية للمنهاج. ختبارات الخاصةاال

( وحدة تدريبية واستخدم 36يتكون المنهج التدريبي المقترح من )
الباحثان الجزء الرئيس من الوحدة التدريبية فقد كان بواقع حال 
يومين في األسبوع لتدريبات القوة اللحظية والقوة المميزة بالسرعة 

لكهربائي وكما موضح بالتدريبات ويوم واحد لتدريبات التحفيز ا
اليوم األول )تثقيل الذراعين  تمريناتبالنسبة لألسبوع األول، من 

% من وزن الذراعين من ثم الرمي من وضع الثبات، 3بوزن 
خطوات، أداء  5غم ومن ثم الرمي من  700بوزن  االداء مسك

امتار  3سم وطول  70الرمي على صندوق خشبي بعرض 
درجة مئوية مع تثقيل  15شكل مائل بدرجة وارتفاع األرض ب

% من 3ـ % من وزن الساقين وتثقيل الذراعين ب3 ـالساقين ب
الوزن النسبي للذراعين ويكون الركض باألداة الخاصة برمي 



 

 

 
 The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 1, January  2022                    

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 4, issue 1, January  2022 
ISSN: 1658- 8452 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 79 
 

غم مع التحفيز الكهربائي، تثقيل الساقين خالل  700الرمح 
% 3األداء الكامل لرمي الرمح ومن ثم الرمي ويكون ب تثقيل 

ن وزن  الساقين، اما بالنسبة للتحفيز الكهربائي فكانت بواقع م
 على وفق كانت زيادة شدة التحفيز بصورة تدريجية إذيوم واحد 

( HZزيادة تردد التيار ) من حيث البرنامج الخاص بالجهاز
وزمن التحفيز للعضالت المستهدفة والتي تم ذكرها سابقا  مع 

 .ثبات عرض الموجه الخاصة بالتحفيز
تطبيق بعد االنتهاء من : االختبارات البعدية 2-7-2

التدريبي للعينه قام الباحثان بأجراء االختبارات البعدية  البرنامج
وقد حرص الباحثان على توافر ، 15/3/2021ألفراد العينة يوم 

الشروط نفسها التي أجريت فيها االختبارات القبلية من حيث 
نفيذ االختبارات وحساب المكان والزمان واالدوات وطريقة ت

 الدرجات وبوجود الفريق المساعد ذاته في االختبارات القبلية.
نظام الحقيبة  انأستخدم الباحثالوسائل اإلحصائية:  2-8

الوسط : )( للحصول على نتائجSPSSاإلحصائية الـ )
 T- testو ،وااللتواء ،واالنحراف المعياري ،والوسيط ،الحسابي

 (.للعينات المترابطة
 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها –3
عرض نتائج الفروق في بعض المتغيرات  1–3

نجاز رمي الرمح لالختبار القبلي  البايوميكانيكية وا 
 والبعدي وتحليلها ومناقشتها:

نتائج الفروق في بعض المتغيرات يبين المعالم االحصائية ل (2الجدول )
نجاز رمي الرمح لالختبار لدى افراد عينة القبلي والبعدي  البايوميكانيكية وا 

 البحث

      5درجة الحرية = 

ويعزو الباحثان سبب التقدم الذي حصل في مستوى قيم بعض 
( هو ان 2المتغيرات البايوميكانيكية والتي تم ذكرها بالجدول )

لتي استخدمها التمرينات الخاصة مع التحفيز الكهربائي ا
الباحثان على وفق األداء اثرت بفاعلية عالية والتي ظهرت 
أهميتها في مرحلة الرمي وان التمرينات التي استخدمها الباحثان 
والتي تم التركز عليها خالل المنهاج التدريبي  لتدريبات القوة 
اللحظية والقوة المميزة بالسرعة مع التحفيز الكهربائي والذي طبق 

اد العينة قد ساهمت في تطور المجاميع العضلية العاملة على افر 
بحيث اثرت بشكل مباشر على زمني االنقباض واالنبساط 

مما يضمن ذلك  (Juhanis, 2013) العضلي باقل ما يمكن
، (Brice, 2014) ن الدفع اللحظي لحظة الرمينقصانا  في زم

والذي يعبر عن قابلية الفرد على بذل اعلى معدالت القوة 
األداة  اللحظية والذي اثر بشكل مباشر على سرعه االنطالق

(Dapena, 1984) وكذلك ادى إلى زيادة القوة العضلية ،
االنفجارية اللحظية إلنتاج  اكبر قدرة عضلية على وفق نوع 
المقاومة المستخدمة، إذ يرى بعض الباحثان ان األلياف 

على وفق نوع المقاومة  العضلية لديها القدرة على انتاج قوة كبيرة
، (L. W. Judge et al., 2016) التي تجابهها تلك األلياف

وبذلك فان عدد الوحدات الحركية العاملة سوف تزداد، وتزداد 
)ابو العال احمد  تبعا  لذلك قدرتها على انتاج اعلى طاقة الحركية

والقوة اللحظية  .(1994 ر الدين سيد،عبد الفتاح واحمد نص
والقوة المميزة بالسرعة تعد من الصفات البدنية المهمة للرماة 
اثناء الدوران وفي لحظة الرمي، وعليه فتطوير هذه الصفات 
يؤثر في رفع مستوى االعداد المهاري والوصول الى المسارات 
 الحركية الصحيحة لالقتصاد ببذل الجهد وتوفير اعلى مستوى

يب تنمية كما ان أسال (Tidow, 1990) للقوة لحظه الرمي
القوة اللحظية والقوة المميزة بالسرعة الخاصة ال يأتي اال نتيجة 
التدريب الخاص الذي يعتمد على تدريبات االنقباض العضلي 

( فهو Duchateau & Hainaut, 2003على وفق االداء )
يعطي فرقا  واضحا  في مستوى القوة العضلية، إذ ان " اعداد 

بالسرعة للرماة يعد من المميزات القوة اللحظية والقوة المميزة 
الفاصلة لبناء قابلية القوة التي تتوافق وخواص األلعاب 
الرياضية، فواجبات اعداد القوة الخاصة ينفذ في عالقة مشتركة 

 المتغيرات
 البعدي القبلي

 Tقيمة  ع ف ف
مستوى 
 الداللة

 المعنوية
 ع س ع س

سرعة االنطالق متر 
 دال 0.045 2.666 1.378 1.500 0.516 25.666 1.169 24.166 /ثانية

القوة اللحظية رجل 
اليمين لحظه الدفع 

األخيرة/  الخطوة
 نيوتن

 دال 0.001 5.605 208.34 412.87 231.82 2330.0 141.43 1917.12

والقوة اللحظية لحظه 
الرمي رجل اليسار 
لحظه ترك الرمح/ 

 نيوتن

 دال 0.000 6.116 185.85 401.87 212.8 2162.7 107.12 1760.8

زمن الدفع اللحظي 
 رجل اليمين/ثانية

 دال 0.001 6.835 0.029 0.081 0.016 0.271 0.027 0.353

مسافة انجاز رمي 
 الرمح/ متر

 دال 0.008 4.242 0.977 1.693 0.831 62.153 0.907 60.460
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(، 1994 )ريسان خريبط مجيد، مباشرة بأعداد التكنيك الخاص
ويعزو الباحثان سبب هذا الفرق المعنوي إلى المنهج التدريبي 

ي تم اعداده، واستخدامه إلى طرائق متنوعة في التدريب التي الذ
ادت إلى تطور المتغيرات المرتبطة باإلنجاز من خالل التركيز 

 )محمد عثمان، على االنجاز القصوى للعضالت العاملة
(، ووفقا  لمفردات التدريب مما جعل الفروق في قيم هذا 1990

ية وانعكس ذلك على المتغير تميل إلى نتائج االختبارات البعد
 ,W. L. Judge, Bellar, McAtee)تطور انجاز رمي الرمح 

& Judge, 2010) أن أهم مميزات القوة اللحظية ان يزيد من ،
األداء الحركي بمعنى ان القوة المكتسبة من هذا النوع من 
التدريب تؤدي إلى نشاط حركي أفضل في النشاط الرياضي 
الممارس بزيادة مقدرة العضالت على االنقباض بمعدل اسرع 

كثر تفجرا  خالل مدى الحركة في المفصل وبكل سرعات وا
( وتعتبر 1996 )عبد العزيز احمد وناريمان محمد علي، الحركة

التدريبات المنتظمة والمبرمجة واستخدام أنواع الشدة المقننة في 
التدريب واستخدام أنواع الراحة المثلى بين التكرارات يؤدي إلى 

 ,Wang, Li, Wan, Zhang, & Shan) تطوير االنجاز
لذا عمد الباحثان إلى اعداد منهج تدريبي لتطوير هذه  (2018
ن المهمة إلى جانب الصفات األخرى مع مراعاة التدرج الصفتي

في صعوبة التدريب من خالل زيادة في االوزان الجزئية وزيادة 
في قيم التحفيز الكهربائي ان "استخدام التدريبات التي تتفق في 
طبيعة ادائها مع الشكل العام ألداء المهارات التخصصية يؤدي 

 ,Ohta, Umegaki, Murofushi) إلى نتائج أفضل
Komine, & Sakurai, 2009)     كما ركز المنهج على

تميل إلى التركيز على المجاميع العضلية العاملة  اتتمرين
 الخاصة بالرمي وبمسارها الصحيح )طلحة حسام الدين وآخرون،

( وبما يؤمن االقتصاد بالجهد وضمان انسيابية الحركة، 1997
ان المهارة هي صفة دالة  ( "1990 إذ يوكد )قاسم حسن حسين،

لفعالية األداء وتطور االستجابات الحركية للمتعلم يعني تنظيم 
وترتيب عمل المجاميع العضلية في اتجاه الحركة ")قاسم حسن 

 (.114، ص1990 حسين،
 
 

 :الخاتمة-4
إلى  انخالل عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها توصل الباحثمن 

 االستنتاجات اآلتية:
التي استخدمت ضمن مفردات  اتالتمريناظهر البحث فاعلية -1

المنهج التدريبي المقترح والموضوعة على وفق األداء في تنمية 
 القوة اللحظية.

مميزة )القوة اللحظية والقوة ال اتاظهرت النتائج فاعلية تمرين-2
بالسرعة والتحفيز الكهربائي( والتي استخدمت ضمن المنهج 
التدريبي المعد في تحسين مقدار المتغيرات البايوميكانيكية 
 لحظه الرمي والتي كانت لها األثر الكبير في تطور االنجاز.
 وعلى ضوء النتائج التي توصل اليها الباحثين بوصيان بالتالي:

مبحوثة واالستفادة منها للمقارنة مع اعتماد نتائج المتغيرات ال-1
 .نتائج رياضيين لفعاليات رمي اخرى

التنوع في استعمال طرائق التدريب الحديثة ووسائل التدريب -2
 المتنوعة وتطوير االنجاز الرياضي في فعاليات الرمي.

أهمية دراسة ومعرفة مقدار القوى المسلطة من قبل للذراعين -3
 ليات الرمي األخرى.والرجلين لحظه الرمي لفعا

 المصادر
: فسيولوجيا اللياقة البدنيةابو العال احمد عبد الفتاح واحمد نصر الدين سيد.  [1]

 .98( ص1994)القاهرة، دار الفكر العربي، 
: )بغداد، تطبيقات في علم الفسيولوجيا والتدريب الرياضيريسان خريبط مجيد.  [2]

 .481( ص1995نون للتحضير والطباعة، 
: )القاهرة، مركز الموسوعة العلمية في التدريبلدين )وآخرون(. طلحة حسام ا [3]

 ( .1997الكتاب للنشر، 
التدريب، تدريب االثقال، تخطيط عبد العزيز احمد وناريمان محمد علي.  [4]

 .114( ص1996: )القاهرة، مركز الكتاب للنشر، وتصميم الموسم التدريبي
: بيقاته في مجال التدريبعلم النفس الرياضي ، مبادئه وتطقاسم حسن حسين.  [5]

 .90( ص1990)بغداد، مطابع التعليم العالي، 
: التطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضيمحمد رضا ابراهيم.  [6]

 ( .2008)بغداد، دار الكتب والوثائق، 
: )الكويت، دار موسوعة العاب القوى تكنيك تدريب تعلم تحكيممحمد عثمان.  [7]

 ( .1990القلم، 
[8] Brice, S. M. (2014). Biomechanical analysis of hammer 

throwing: Assessment of speed development. James Cook 
University ، 

[9] Dapena, J. (1984). The pattern of hammer speed during a 
hammer throw and influence of gravity on its fluctuations. 
Journal of biomechanics, 17(8), 553-559 . 



 

 

 
 The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 1, January  2022                    

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 4, issue 1, January  2022 
ISSN: 1658- 8452 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 81 
 

[10] Duchateau, J., & Hainaut, K. (2003). Mechanisms of 
muscle and motor unit adaptation to explosive power 
training. Strength and power in sport, 315 . 

[11] Judge, L. W., Judge, M., Bellar, D. M., Hunter, I., Hoover, 
D. L., & Broome, R. (201 6 .) The integration of sport 
science and coaching: A case study of an american junior 
record holder in the hammer throw. International Journal of 
Sports Science & Coaching, 11(3), 422-435 . 

[12] Judge, W. L., Bellar, D., McAtee, G., & Judge, M. (2010). 
Predictors of personal best performance in the hammer 
throw for us collegiate throwers. International Journal of 
Performance Analysis in Sport, 10(1), 54-65 . 

[13] Juhanis, S. P. (2013). Strength contribution leg muscle, 
explosive power arm and back to the ability flexibility togok 
dings kayang gulat gulat sulawesi athletes in south. Paper 
presented at the International Conference of Sport and 
Medical Science MICSAMS 2013. 

[14] Ohta, K., Umegaki, K., Murofushi, K., Komine, A., & 
Sakurai, S. (2009). Training aid system for hammer throw 
based on accelerometry. Paper presented at the XXII 

Congress of the International Society of Biomechanics, 
Cape Town, South Africa. 

[15] Tidow, G. (1990). Aspects of strength training in athletics. 
New Studies in Athletics, 1, 93-110 . 

[16] Wang, Y ،.Li, H., Wan, B., Zhang, X., & Shan, G. (2018). 
Obtaining vital distances using wearable inertial 
measurement unit for real-time, biomechanical feedback 
training in hammer-throw. Applied Sciences, 8(12), 2470 . 

[17] https://www.iaaf.org/home.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 1, January  2022                    

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 4, issue 1, January  2022 
ISSN: 1658- 8452 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 1, January  2022                    

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 4, issue 1, January  2022 
ISSN: 1658- 8452 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 83 
 

الحرة لألعمار  التعليمي في اكتساب االداء المهارى في السباحة (barman) إثر استخدام انموذج
 ( سنة8-10)

 2 م.م نورس عجيل ياور  ،1 أ.م.د فراس عجيل ياور
 1 الجامعة المستنصرية /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 2مديرية تربية الرصافة 
( 1 firascanoe@uomustansiriyah.edu.iq( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومشكلة واهميته البحث مقدمة على ولاال الفصل شمل إذ فصول اربعة من البحث تكون المستخلص:
 من اساسا ومحورا نشطا التعليمية العملية من جزءا المتعلم جعل في تبلورت البحث مشكلة اما البحث
 المفاهيم بين والربط المعلومة عن والبحث التحليل االستقصاء والتفكير العقلية العمليات تنشيط خالل
 الى للوصول للمتعلم المعرفية البنية بين المفاهيمية العالقات وينوتك والربط الجديدة والمفاهيم السابقة
. السباحة تعليم في الحديثة واالساليب التعليمية للنماذج واضحا إغفاال هناك وان التعلم، من عالي مستوى

 المهاري االداء اكتساب في بارمان انموذج  استخدام اثر على التعرف في فتضمنت البحث اهداف اما
 في( 0.05) داللة مستوى عند  معنوية فروق وجد عدم فتضمنت البحث فرضيات اما الحرة، حةبالسبا
 المهاري االداء اكتساب في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين والبعدية القبلية االختبارات نتائج

 اما المشكلة طبيعة تهلمالئم التجريبي المنهج انالباحث استخدم إذ الثاني الفصل اما.  الحرة بالسباحة
 التخصصية المدرسة طالب وهم العمدية بالطريقة البحث مجتمع تحديد تم فقد وعينته البحث مجتمع
( 8)و االستطالعية العينة ضمن من اكانو  كونهم( 4) استبعاد وتم متعلم( 20) عددهم والبالغ للسباحة
 التي النتائج ومناقشة وتحليل عرض تضمن قدف الثالث الفصل اما . الضابطة للعينة( 8) التجريبية للعينة
 من تكون فقد الرابع الفصل اما النتائج تؤكد التي العلمية بالمصادر ودعمها الباحثان اليها توصل

 للسباحة المهاري االداء اكتساب في بارمان انموذج فاعلية الباحث استنتج فقد والتوصيات االستنتاجات
 تأثير لها الباحث قبل من ةالمعد التعليمية الوحدات أن الباحث استنتج كما.  سنة( 10-8) لإلعمار الحرة

 بضرورة الباحثان يوصي فهي التوصيات اما.  سنة( 10-8) من لإلعمار الحرة السباحة تعلم في ايجابي
 تعليم في( 10-8) لإلعمار الحرة للسباحة المهاري االداء اكتساب في التعليمي بارمان انموذج استخدام
 رياضية فعاليات تعليم في بارمان انموذج استخدام بضرورة انالباحث ويوصي كما . أخرى عمرية فئات
 (.اخرى رياضية وفعاليات المبارزة الطائرة، كرة السلة، كرة) اخرى

 .  الحرة السباحة - المهارى االداء اكتساب - انموذج بارمان الكلمات المفتاحية:

mailto:firascanoe@uomustansiriyah.edu.iq
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 المقدمة: -1
تشكل العملية التعليمية مجموعة نظريات وحقائق تتحول الى 

من خبرات ومهارات خالل التطبيق والتدريب باتخاذ سلسة 
القرارات وبإيجاد طرائق عديدة تساعد الطالب على التعلم والنمو 
المعرفي او التعميم ورسم التجارب التربوية التي تنمي مهارته 
ومفاهيمه وتمكنه من التمتع بتجارب التعلم والنشاط او الموضوع 
الذي درسه، " وان االعتماد على الطرائق واالساليب التدريسية 

ها النظريات الحديثة وعززتها التكنولوجيا المتطورة التي تبنت
المتطورة اصبحت اثارها واضحة في ميادين المعرفة جميعها، 
ومن اجل تطوير طرائق التدريس بصورة فاعلة وجب االفادة من 
كل ما هو جديد ومفيد وتطبيقها في المراحل التعليمية والدراسية 

نائية التي (، وان الطريقة الب5، 2019 كافة ")الربيعي وامين:
تسمح للطالب باالشتراك مع المدرس في تخطيط الخبرات 
التعليمية واختيارها وتصحيحها وتنفيذها وذلك لضبط االنشطة 
المختلفة لعملية التعليم وفق مجموعة من النظم والمبادئ لنقل 
يصالها الى ذهن الطالب وتحريك دوافعه وتوليد  المعرفة وا 

نَّ ما يميز االهتمام لديه، و  التربية البدنية وعلومها الرياضية انها ا 
في تطور مستمر ساٍع الى الوصول ألعلى درجات الفهم وكيفية 
مكانيات التعليم  االستثمار االمثل إلمكانيات الفرد المتعلم وا 

نتيجة التطور  المتوفرة وتوظيفها في مجاالت التربية البدنية
ين وال سيما والثورة التعليمية الكبيرة التي عصفت جميع المياد

الميدان التعليمي ونتيجة التطور الحاصل وضهور العديد من 
االستراتيجيات والنماذج والطرق واالساليب التعليمية، اذ يعد 
استخدام نموذج )بأرمن التعليمي( التعليمي في مهارات السباحة 

( سنة هوة أحد طرائق التدريس التي تستمد 10-8لألعمار )
بياجية في نمو العقلي ويبني بدياجيه  اطارها النظري من نظرية

نظرية في التعلم على النمو العقلي وبالتالي نمو المفاهيم يتوقف 
على النضج والخبرة وان المواقف التعليمية التي ينظمها الملمع 
قد تسرع من نمو المفاهيم من خالل ما تتضمنه من انشطة 

وبدرجة تفقد جديدة على خبرة المتعلم تؤدي الى استثارته معرفيا  
 اتزانه المعرفي ويتم ذال من:

اما عملية الموائمة فهي تقوم على تعديل فكرة موجودة سابقا في 
الذهن عن ذلك المنبه ويطلق على هذه العملية بالتعديل او 

التحوير اذ تعد هذه العملية مهمة ألنها تساعد على استعادة 
 اتزانه وتسمى عمليتا التمثيل والموائمة بالتكيف.

 في ووقعت الحداثة بطابع اتسمت التي المهمة التطورات ومن
 العقلي بالنمو الخاصة العالقة ذات راسات والبحوث والد الفكر
 جان للعالم( المنظور المعرفي من خاصة انبثقت والتي للمتعلم
 (1990) عام في بارمان شارلز اطلقه الذي انموذج هو )بياجيه

 له رون المعاص والتربية فسالن علماء به قام ما استنادا الى
 الواجب العقلية بالمفاهيم والعمليات تتعلق جديدة بتصورات
االعمار  الدراسية ولمختلف المراحل مختلف في للطلبة اكتسابها
 التي التربوية التنموية للبرامج الكبير الكم الى استناده عن فضال

 لجان( الخاص المنظور على طبقت اعتمادا و واعدت صممت
 وفيها جمع المعرفية فوق التعلم دورة عليها واطلق ،)يهبياج

 مبادئ وبين المعرفية فوق ونماذج استعماالت بين بارمان
 من بعدد االنموذج هذا مضى بياجيه وقد نظرية واساسيات
فوق  التعلم دورة(ـ ب يسمى ما الى وصل حتى التطورات
 هيئة لىع قدمها و المطورة التعلم دورة بارمان فنقح ،)المعرفية
 (Barman model)بارمان انموذج( ـب سمي به خاص انموذج

 ال العادية التعلم دورة ان Barman بارمان اقترح ولقد ، )
 فنموذج السابقة، المعرفة إلظهار محدد اسلوب على تحتوي
 يجعلون المعلمين ان باستثناء التعلم عن دورة يختلف ال بارمان
 بداية الواضحة قبل لميةالع المفاهيم عن المتعلمين رتاتصو 
 او التنبؤ (عنصر هو بارمان اضافه الذي التعديل ،وهذا الدرس
 افكارهم تتضح حتى للمتعلمين التنبؤ اوراق او استعمال( التخمين
 بارمان دورة بعد التعلم فوق المعرفية دورة ظهرت وقد العلمية
 يطلب ان اضافة مع بارمان عند االربعة المراحل مدخل لتجسد

  بجدية تفكيره اظهار المتعلممن 
(Barman&cohen,2004,p:30). 

 مشكلة البحث: 
ومن خالل اطالعه على المصادر والبحوث  انالحظ الباحث

والمراجع ومن خالل في مجال السباحة ومون خالل خبرته 
الشخصية في مجال السباحة االولمبية وما يمتلكانه من خبرة  

ويلة في مجال السباحة الحظ في مجال التعليم والتدريب لفتره ط
هناك قلة استخدام او ضعف في استخدام النماذج واساليب 
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والطرق التعلمية الحديثة في مجال السباحة مع الفئات العمرية و 
المراحل العمرية الصغيرة في تعليم السباحة الحرة بوجه 

نموذج )بارمن التعليمي( في  اناستخدم الباحث إذالخصوص، 
( وذلك 10-8) لألعمار المبتدئين من اعمارتعليم السباحة 

بسبب صعوبة تعليم مهارات السباحة كون عملية تعليم السباحة 
في بيئة مغايرة للبيئة  التعلمية الطبيعية او االعتيادية في محيط 

 مائي يعبر محيط مائي مغاير للبيئة الطبيعية. 
 اهداف البحث: 

تعليمي للمبتدئين اعداد وحدات تعلمية وفق أنموذج بأرمن ال-1
 ( سنة.10-8لألعمار من )

التعرف على إثر استخدام أنموذج بأرمن التعليمي في -2
-8اكتساب االداء المهاري للسباحة الحرة للمبتدئين لألعمار )

 ( سنة.10
 فروض البحث: 

عدم وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية بين االختبارات -1
لضابطة في اكتساب االداء البعدية للمجموعتين التجريبية وا

 ( سنة .10-8المهارى للمبتدئين لألعمار )
 مجاالت البحث:
 عينة من طالب المدرسة التخصصية للسباحة  المجال البشري:
 15/8/2019ولغاية  7/1/2019 المجال الزماني:
 مسبح اليرموك المغلق المجال المكاني:

 تحديد المصطلحات: 
 يحتوي عملي أنموذج هو  (Barman):عرفه :انموذج بأرمن-

 والمتدرجة والمنطقية واالجراءات المنظمة من الخطوات مجموعة
 الصف غرفة في العملية التعليمية تنفيذ عند اتباعها يتم والتي
 (. :2004BARMAN, 30للتطبيق ) ومرشد دليل بمثابة فهو
 :منهجية البحث واجراءاته الميدانية -2
مل التي تحدد منهج ان من اهم العوا نهج البحث:م 2-1

البحث هوه طبيعة المشكلة التي يروم الباحث دراستها فقط اختار 
والتجريبية  الضابطةالمنهج التجريبي ذو المجموعتين  انالباحث

ذات االختبار القبلي والبعدي لمالئمة مشكلة البحث وطبيعة 
 البحث .

هي المجموعة التي يتم  ةالعين :مجتمع البحث وعينة 2-2
التي تعتمد عليها التجربة وقد تكون من شخص واحد فحصها و 

عينة البحث بالطريقة العمدية وتمثلت  اناو اكثر واختار الباحث
( متعلم 20) بطالب المدرسة التخصصية للسباحة والبالغ عددهم

( متعلمين الذين 4( سنة وقدد تم استبعاد )10-8من ) لإلعمار
( الى 16الب )مثلو التجربة االستطالعية وتم تقسيم  الط

( طالب 8مجموعتين مجموعة تجريبية وقد بلغ عددها )
مثلت عينة البحث  إذب ال( ط8بلغ عددها ) ضابطةومجموعة 

 %( من مجتمع االصل .80نسبة )
 ( يبن الجدول تكافؤ مجموعتي البحث في االختبارات المهارية1جدول )

 مسبح،)المستخدمة:  الوسائل واالجهزة واالدوات 2-3
شريط  جهاز ال بتوب، ،10ساعة توقيت، طوافات عدد  صافرة،

 (.اقالم اوراق ق،صال
 االختبارات المستخدمة في البحث:  4-3

 .نيةثا 10اختبار كتم النفس -1
 اختبار االنسياب االمامي.-2
 اختبار الطفو.-3
 تر.م 25اختبار سباحة الحرة -4
االسس العلمية  انلباحثاستخدم ا: االسس العلمية 2-5

 انراعى الباحث إذوضع االختبار من اجله من  والتي تقيس ما
وضع من  في تطبيق االسس العلمية وذلك من خالل قياس ما

اجله االختبار بشكل صحيح ودقيق وذلك من خالل الصدق 
 والثبات والموضوعية .

هي " عبارة عن دراسة : التجربة االستطالعية 6-2
يقوم بها الباحث على عينة صغيرة قبل قيامه  تجريبية أولية

ببحثه، بهدف اختيار أساليب البحث وأدواته لضمان التجانس" 

 المتغيرات
 ()ت قيمة الضابطة المجموعة المجموعة التجريبية

 الداللة المحتسبة
 ع س ع س

لتنفس  اختبار
  /10المنتظم لمدة 

 نيةثا
3,135 2,657 3,1967 2,215 0,875 

غير 
 دال

غير  0,665 2,897 6,363 3,534 6,786 نيةالطفو / ثا
 دال

االنسياب 
غير  0,585 4,516 5,190 3,250 5,788 ترم )االنزالق( /

 دال
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ولكي ، (220 ،2019عبد الرزاق الماجدي:  عواد، محمد )ماهر
أجرى  من الحصول على نتائج صحيحة . ينيتمكن الباحث

تجربته على عينة من خارج عينة البحث والتي بلغت  انالباحث
( متعلمين، وتم تنفيذ التجربة االستطالعية قبل بداية العمل 4)

الرئيس بثمانية أيام في الظروف نفسها وفي المكان نفسه الذي 
 .تم فيه تطبيق إجراءات البحث 

بأجراء االختبارات في  انقام الباحث االختبارات القبلية: 7-2
الساعة العاشرة على  1/7/2019مسبح الشعب المغلق بتاريخ 

 نة البحث مع فريق العمل المساعد.عي
ج التعليمية نهبعد االطالع على الم: ج التعليمينهالم 8-2

الموجودة في المصادر والمراجع في السباحة والذي تم فيه 
إلى تقسيمات  فضال عنالتعرف على زمن الوحدة التعليمية 

ج نهمدة المنهج التعليمي إذ بلغت مدة الم فضال عنالوحدة 
( وحدات تعليمية وزمن الوحدة 3( أسابيع وبواقع )4التعليمي )

 ( دقيقة مقسمة إلى: 90) الواحدة
 .( دقيقة 15القسم التحضيري )
  .( دقيقة 65القسم الرئيسي )
   .( دقيقة 10القسم الختامي )

( وحدة تعليمية وبزمن 12ج التعليمي )نهوبذلك قد بلغت مدة الم
ج التعليمي نهلمامل وكان بداية الع ( دقيقة،1080كلي بلغ )

من يوم الثالثاء الساعة صباحا  3/7/2018للمجاميع بتاريخ 
ج التعليمي تعليم المجموعتين المهارات نهوتضمن الم، للمجموعة

األساسية في السباحة والتي استمرت لمدة أسبوع )األسبوع 
( وحدات تعليمية وأشتمل على تعلم المهارات 2األول( بواقع )
 : األساسية التالية

 النزول إلى حوض السباحة .–1
زالة عامل الخوف .–2  التعود على الماء وا 
 الطفو .–3
 االنزالق .–4
 القدرة على التحرك في الماء باتجاهات مختلفة .–5

( وحدات 2في األسبوع الثاني تعلم حركات الرجلين ولمدة )
تعليمية وبعد إتقانهم لحركات الرجلين تم تعليمهم حركات 

( وحدات تعليمية، وتم تعليمهم عملية التنفس 3مدة )الذراعين ول

( وحدة تعليمية وبعد ذلك تم في ربط الحركات جميعها 2ولمدة )
( وحدة تعليمية )حركات الرجلين والذراعين والتنفس( ألداء 2)

عملية التوافق الكلي بين الحركات وبالتالي أداء مهارة سباحة 
للمجموعة الثانية التي أما بالنسبة . الصدر بالصورة النهائية

تعلمت بأسلوب المتبع من قبل المعلم الخاص به في ايصال 
 المعلومات والوحدات التعليمية الخاصة بالمهارات:

بعد االنتهاء من الوحدات  االختبارات البعدية: 9-2
االختبارات البعدية  بإجراء اقام ثينالتعليمية المعدة من قبل الباح
ي االختبارات القبلية وبنفس فريق وبنفس الظروف التي تمت ف

 30/7/2021العمل المساعد بتاريخ 
الحقيبة  اناستخدام الباحث الوسائل االحصائية: -210

 الستخراج البيانات . (SPSS)االحصائية 
 ومناقشتها: عرض وتحليل النتائج 3-

 :عرض وتحليل النتائج 1-3
بين يتضمن هذا الباب عرض وتحليل نتائج االختبار البعدي  

مجموعتي البحث التجريبية والضابطة الختبارات السباحة الحرة، 
ومدى تحقيقها  انومن ثم مناقشة النتائج التي توصل الهيا الباحث
( قيم األوساط 3ألهداف البحث وفروضه، يتبين من الجدول )

الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار وضع الجسم في سباحة 
 ضابطة والتجريبية .الظهر بين المجموعتين ال

 (2جدول )

 :مناقشة النتائج 2-3
الفروق بين نتائج االختبارات للمهارة  (3يتبين من  الجدول )

التنفس(  ضربات الرجلين، ضربات الذراعين، )وضع الجسم،
والضابطة ،إذ ظهرت النتائج إن جميع للمجموعتين التجريبية 

الفروق معنوية ولصالح المجموعة التجريبية، وهذا يدل على إن 

 المتغيرات
قيمة  الضابطة المجموعة التجريبية المجموعة

 )ت(
 المحتسبة

 الداللة
 ع س ع س

 دال 2.676 1.887 11.350 2.123 13.735 وضع الجسم
 دال 3.445 2.233 10.650 2.190 14.291 ضربات الرجلين
 دال 5.576 3.777 15.296 2.677 19.387 ضربات الذراعين

 دال 2.789 2.853 17.759 2.221 19.355 التنفس

 غير 1.276 4.672 17.758 3.124 18.123 التوافق الحركي
 دال
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المنهج المعد واستخدام التقنيات التربوية كان لها تأثير إيجابي 
 في تعليم سباحة الضهر للمجموعة التجريبية. 

سبب تفوق المجموعة التجريبية إلى فاعلية  انيعزو الباحث
ج المعد و الذي ساعد فضال عن المنهرمان التعليمي انموذج با

على سرعة التعلم عند المتعلمين واستثمار الوقت والجهد 
وبطريقه افضل و اسرع واكثر مقبولية وتشويقا واستمتاعا وذلك 
من خالل استخدام انموذج تعليمي مختلف من خالل التغذية 

ء مساحة الراجعة والعمل المشترك بين المتعلم والمعلم واعطا
والمعلومات وتنظيم  لألفكاراوسع للمتعلم من خالل استيعابه 

المعرفة المسبق من خالل المعرفة السابقة وتكوين االفكار 
اضافة الى التقويم الذاتي للمتعلم الذي ساعد المتعلمين من 
تحديد المعرف والخبرات الصحيحة والتعرف على االخطاء 

اإليجابي في الحصول  والعمل على تصحيحها، كان له األثر
 نظام تعليميبأنه  "(،2008، كما يرى )عطية على هذه النتائج.

وعمليات يرمي إلى تحقيق ،مخرجات تعليمية واحدة بإجراءات 
، علي ويؤكد )محمد، (324، 2008: )عطية"مختلفةوادوات 
إذ العوامل التعليمية الهادفة بالعملية التعليمية  الى ان ( "2000

 ا لالرتقاء بعملية التعليم لمهارة،،السباحة الحرة إذجزءا هام انه
أنها تساعد المتعلم على اكتساب المهارات الحركية اكتسابا كامال 

عامل الخوف واختصار الزمن التغلب على وتساعد على 
ثارة الدافعية لعملية ،التعلم لكل مرحلة المخصص  تعليمية وا 

، 2000 علي: وتسهيل إمكانية تعلم حركات صعبة )محمد
47). 

الحركي  إن التوافق، ( "2010 ويتفق الباحثان مع )نجاح شلش،
 الجيد يتطلب الرشاقة والمرونة ودقة األداء الحركي، وسرعته

( ان 2007، ويؤكد )ابراهيم احمد (،87، 2010: ")نجاح شلش
التعلم المنظم ذاتيا هو العملية التي ،من خاللها يضع المتعلم 

اتيجيات معينة لتحقيق تلك االهداف اهدافا، ويستخدم استر 
اكتساب المعلومات  خبرات تعلمه ويعدل سلوكه لتسهيل، ويوجه،

والمهارات، وهو عملية مخططة وتقيمية وتكيفية مكونة من 
عمليات واستراتيجيات يقوم الطالب بالبدء فيها وتنظيمها بطريقة 
مخططة مما يساعدهم على التعامل بفاعلية اكثر مع المهام 

تعليمية ويسعى المتعلمون عادة ليكونوا ناجحين وهذا االمر ال

يحتاج الى ان يكون لديهم مهارة وهذا ما يقوم به التعلم المنظم 
( 2006، ويؤكد )الحسيني ،(76ـ، 2007، )ابراهيم احمد ذاتيا(

)ان المكون المعرفي يعني فهم المتعلم لنظام المعرفة فكلما زادت 
كلما زاد النجاح الذي سيحققه( المتعلم بموقف ما  معرفته

 (. 176، 2006 )الحسيني:
 الخاتمة:4-
 فاعلية انموذج بارمان التعليمي  في تعلم السباحة الحرة.-1
استنتج الباحث أن المنهج المعد من قبله بانموذج بارمان -2

 ايجابي في تعلم السباحة الحرة  . تأثيرالتعليمي له 
قبله ساهم بشكل فعال في  ان الوحدات التعليمية المعدة من-3

 تعليم مهارة السباحة الحرة . 
 بالتالي: انفيما يوصي الباحث

بضرورة استخدام انموذج بارمان التعليمي في تعليم فئات  -1
 عمرية أخرى .

بضرورة استخدام انموذج بارمان التعليمي في تعليم سباحة -2
 الضهر الصدر الفراشة  .

ن التعليمي في تعليم فعاليات بضرورة استخدام انموذج بارما-3
 رياضية اخرى )كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة( . 

بضرورة استخدام انموذج بارمان التعليمي وبأساليب اخرى -4
في تعليم فعاليات رياضية اخرى )كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، 

 الكرة الطائرة( .
 :المصادر

 .1998، لسباحةتعليم ا ؛أسام كامل راتب [1]
 :تطور مستوى االداء الحركي اثناء تعليم سباحة الصدر للبنات ؛افتخار السامرائي [2]

 .(1983جامعة بغداد، رسالة ماجستير، )
اثر استخدام اسلوبي التعلم االتقاني والتضمين على تعلم بعض  ؛عمر عادل سعيد [3]

جامعة بغداد، ) :ضيةكلية التربية الريا ،دكتوراهانواع السباحة االولمبية، اطروحة 
2004). 

البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم  ؛محمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب [4]
 .(1999القاهرة، دار الفكر، ) :النفس الرياضي

مكتب الغريزي،  الزقازيق،) :السباحة بين النظرية والتطبيق ؛محمد على أحمد القط [5]
2000). 

 . (2006بغداد، مطبعة زاكي، ) :ولمبيةالسباحة األ ؛مقداد وحسن السيد جعفر [6]
بغداد، دار الكتب ) :التعلم والتطور الحركي للمهارات الرياضية ؛نجاح مهدي شلش [7]

 .(2010والوثائق، 
اإلسكندرية، ) التدريس للتعليم في التربية البدنية والرياضة: ؛عفاف عبد الكريم [8]

 .(1990منشأه المعارف، 
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القاهرة، مركز الكتاب ) :1، طبية الرياضيةمنهاج التر ؛ مكارم حلمي ومحمد سعد [9]
 .(1992للنشر، 

بغداد، مكتب العدل ) :نظريات التعلم والتطور الحركي ؛وجيه محجوب واخرون [11]
 . (2000للطباعة، 

طرائق تدريس التربية الرياضية  ؛محمود داود الربيعي، سعيد صالح حمد امين [11]
 . (2019 بيروت، دار الكتاب العلمية،) :واساليبها

مكتب  الزقازيق،) :السباحة بين النظرية والتطبيق؛ حمد على أحمد القطم [12]
  .(2000الغريزي، 

دار صفاء للنشر،  ،عمان) :الجودة الشاملة في التدريس ؛محسن بن علي عطية [13]
2009). 

بغداد، دار ) :التعلم والتطور الحركي للمهارات الرياضية ؛نجاح مهدي شلش [14]
 .(2010، الكتب والوثائق

التنظيم الذاتي للتعلم والدافعية الداخلية في عالقتهما  ؛اهيم احمداحمد ابر  [15]
عة عين ممجلة كلية التربية جا: )بالتحصيل االكاديمي لدى طالب كلية التربية

 . (2007 ( الجزء الثالث،31) شمس، العدد
 االردن،) :طرق التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها التربوية ؛احمد وليد جابر [16]

 .(2003 دار الفكر،
نموذج مقترح للمكونات المعرفية وغير المعرفية للتعلم  ؛هشام حبيب الحسيني [17]

–ضوء منظومة الذات ونموذج التوقع االكاديمي في باألداءالمنظم ذاتيا وعالقتها 
المجلة المصرية للدراسات النفسية، الجمعية المصرية للدراسات : )قيمة الدافعية

 . (2006(، 50) العدد النفسية،
كلية التربية، الجامعة ) :1، طتدريس العلوم ؛للولو، فتحية اللولو واحسان الغاا [18]

 .(2007السلمية، فلسطين، 
[19] Barman, R. C, cohen (2004) Bridging the Gap between the 

old and the new.  
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 سنة) 24-22(بأعمار بعض القدرات البدنية لمتدربات على  TRXبمقاومة الجسم  تمرينات تأثير
 1 م.م شهد هيثم شيت

 1 /جامعة بغدادية البدنية وعلوم الرياضة للبناتالتربكلية 
( 1 shahad.h@copew.uobaghdad.edu.iq)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعض على TRX تمرينات باستخدام مقترح تدريبي منهج اعداد هو لبحثا من الهدف :المستخلص
 تلك على التدريبي المنهج هذا تأثير ومعرفة سنة( 24-22) بأعمار لمتدربات البدنية القدرات

 القبلية االختبارات نتائج بين البدنية القدرات في احصائية داللة ذات فروق توجد فرض اما المتغيرات،
 والبعدي القبلي االختبار ذات الواحدة المجموعة ذو التجريبي المنهج الباحثة دمتواستخ والبعدية،
 توصلت التدريبية الوحدات انتهاء وبعد أسابيع، ثمانية خالل تدريبية وحدة( 24) شهرين المنهج وتضمن
 توأوص البحث، عينة لدى البدنية القدرات في واضحا تغير احدث  TRX تمرينات استخدام ان الباحثة
 ذلك بما التدريب متطلبات مع ينسجم وبما ألهميتها الخاصة التدريبية الوسائل بتنويع باالهتمام الباحثة
 . المتدربين لدى الملل وتبعد البدنية الناحية تحسين في فعال بشكل TRX تمرينات استخدام
 البدنية القدرات -TRX تمرينات :المفتاحية الكلمات

mailto:shahad.h@copew.uobaghdad.edu.iq
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 :مقدمةال-1
شهد العالم تطورا سريعا في مجال التدريب  بعد أن وضعت 

دمة كل إمكانياتها لرفع المستوى الرياضي بطرائق الدول المتق
علمية متقدمة يمكن بواسطتها استثمار اإلمكانيات الفنية والبدنية 
للرياضيين كافة مما جعل الرياضيين يصلون الى المستويات 
ونيل األوسمة على النطاق الدولي واألولمبي وهذا لم يكن 

تعددت  إذ حديثةارتجاال بل جاء الستخدام الوسائل العلمية ال
ياضي منها التقليدي ومنها األساليب المختلفة للتدريب الر 

القدرات ، المهم أن يتناسب األسلوب مع العنصر أو الحديث
 اك عدة طرائق تستخدم في التدريباذ هن المراد تطويرها . البدنية

استخدامها الى جانب اجراء الدراسات ولكل طريقة خصوصيتها و 
لى الجوانب التدريبية والوظيفية لكل طريقة واألبحاث العلمية ع

عصام ) يرى إذ، ها بشكل يحقق فائدة تدريبية افضلالستخدام
والوسائل الحديثة  لطرائقأن استخدام ا "(2000، عبد الخالق

 ضرورة من ضروريات التأهيل البدني والمهارى والخططي
ومن الوسائل الحديثة ، (32 :6)" لالعب في العملية التدريبية

مهاري الالعب التي يمكن من خاللها تحسين األداء البدني وال
مقاومة الجسم  تمريناتج التدريبية هي نهمواستخدامها في ال

 أن تمرينات( (Leigh Crews, 2021ويشير   TRXالشاملة
TRX  هي نوع من التمرينات تستخدم وزن الجسم ضد الجاذبية

وير القدرة العضلية لبناء القوة والتوازن والتوافق والمرونة ولتط
والرشاقة وتحمل القوة، وتعتمد في أدائها على عضالت البطن 
والظهر باستخدام مجموعه من التمرينات المختلفة ويمكن 
استخدامها للجميع دون التفرقة في العمر أو الجنس، وبطرق 

 11) ا طبقا للفروق الفردية للممارسينمتنوعة، كما يمكن تعديله
انه قد صممت  "Martin, 2010) (Hijnoviويرى ، (20:

معتمدة على مركز الجاذبية الذي  TRXتقنيات التدريب بأسلوب 
فضال عن يعمل على تنشيط العضالت العاملة في كل تمرين، 

: 8)"أنها تؤدى نتائج أفضل في زمن اقصر من البرامج التقليدية 
12). 

 مشكلة البحث: 
ثل الذي يالءم األفضل واألمالبحث عن االسلوب التدريبي ان 
ومقدار انسجامه مع قابليات وقدرات المتدربين متطلبات البدنية ال

ير هي من األمور األساسية الضرورية التي تساهم في تطو 
واستثمار في الوقت لإلسراع في تطوير تلك  القدرات البدنية

المتكررة لقاعات  امن خالل زياراته ةالقدرات  وقد الحظت الباحث
بدنية منها الرشاقة ضعف في بعض القدرات ال اللياقة البدنية

الضروري ، وبعد الدراسة والتحليل وجدت الباحثة من والتوازن
النهوض بأساليب تدريبية جديدة للوصول بالمتدربات إلى مستوى 

بمنهج  TRXعن طريق استخدام تمرينات أفضل في التدريب 
 تدريبي يالئم طبيعة العينة . 

 هدفا البحث: 
يتالءم  TRXهج تدريبي مقترح باستخدام تمرينات اعداد من-1

 .البحث عينة افراد لدىالقدرات البدنية مع 
مقترح باستخدام تمرينات التدريبي المنهج الالتعرف على تأثير 2-

TRX لدى افراد عينة البحثات البدنية بعض القدر  على 
 فرض البحث: 

القبلية  توجد فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات-1
 قيد الدراسة ألفراد عينة البحث. لقدرات البدنيةلوالبعدية 

 مجاالت البحث: 
 .سنة) 24-22(بأعمار متدربات  المجال البشري:
 .5/10/2021-2/8/2021 المجال الزماني:
 .في بغداد Titan’sالقاعة الرياضية  المجال المكاني:

جراءاته الميدانية-2  :منهج البحث وا 
التجريبي ذو  اختارت الباحثة المنهج ث:منهج البح 2-1
القبلي والبعدي( لمالئمته ) ذات االختبار  لمجموعة الواحدةا

تعد البحوث التجريبية ادق انواع البحوث  إذوطبيعة المشكلة 
 .التجربةبين المتغيرات الخاصة ب لتي يمكن ان تؤثر فيالعلمية ا

بة ( متدر 15تكونت عينة البحث من ) :عينة البحث 2-2
-22( ( متدربة كانت أعمارهم تتراوح بين50من مجتمع قوامه )

من متدربات لعمدية سنة وتم اختيار عينة البحث بالطريقة ا) 24
يشكلون  ( متدربات10تم توزيع العينة )الرياضية  Titan’sقاعة 

تم التجانس لهم و  ( للتجربة االستطالعية5و)%( 30نسبة )
النتائج تجانس العينة كما  بوساطة معامل االلتواء إذ أظهرت

 .( يبين تجانس العينة1مبين في الجدول )
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 العينة. تجانس يبين (1الجدول )
 الوسائل االحصائية

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

 230. 160.0000 .98766 159.9000 سم الطول
 687. 70.0000 1.4907 70.0000 سنة كتلة الجسم

 223. 23.0000 87560. 22.9000 كغم العمر

( مما يدل على 3)±تنحصر قيمة معامل االلتواء تتراوح بين 
 .لعينة وتوزيعها توزيعا اعتداليا تجانس ا

 :وسائل جمع المعلومات 3 –2
األدوات والوسائل واألجهزة المستعملة في  2-3-1

نات ت جمع البيااستمارا ،االختبارات والقياس: )البحث
الوحدات  ،والقياسات ونتائج االختبارات، المالحظة والتجريب

 . (، المصادر العربية واألجنبيةالتدريبية
ساعة توقيت : )أجهزة البحث المستخدمة 3-3-2

(، نيةثا 1/100( بوحدة قياس )Sport Timerالكترونية نوع )
لمتر س الطول، بوحدة اشريط قياس معدني لقيا ،صينية الصنع

 (.ميزان ،وأجزائهِ 
 :إجراءات البحث الميدانية 2-4
 :المستخدمة في البحثاالختبارات   2-4-1

 (5:155 )(1989)  اختبار الرشاقة
 .متر 20( شواخص لمسافة 10اختيار الركض بين )

 . ، صافرة(، ساعة توقيت10شريط قياس، شواخص عدد )-
قاطعة  المختبرة بالركض بين الشواخص عمدت وصف األداء:

 .ترم 2والمسافة بين كل شاخص وأخر  ترم 20مسافة 
يتم احتساب الوقت المستغرق األفضل من محاولتين  التسجيل:

 . ترم 20منذ سماع الصافرة وحتى عبور خط النهاية 
 )2001اختبار ثني الجذع من الوقوف )

10):125): 
اختبار مرونة العمود الفقري على المستوى  الغرض من االختبار:

 .األفقي
ومسطرة غير مرنة، مقسمة  )سم 20(صندوق ارتفاعه  األدوات:

مثبتة عموديا على الصندوق، ليكون  )سم 100(من صفر إلى 

موازيا لحافة  (100(موازيا لسطح المسطرة، ورقم  (20(رقم 
 .الصندوق السفلى، ومؤشر خشبي يتحرك على المسطرة

القدمان يقف المختبر فوق الصندوق، و  مواصفات األداء:
مضمومتان مع تثبيت أصابع القدمين على حافة الصندوق، مع 
االحتفاظ بالركبتين ممدودتين، يقوم المختبر بثني جذعه إلى 
ة، األمام أسفل، فيدفع المؤشر بأطراف أصابعه أبعد مسافة ممكن

إليها لمدة ثانيتين. مع تأكيد  على أن يثبت عند آخر نقطة يصل
 الجذع ببطء، وليس بحركة فجائية عدم ثني الركبتين مع ثني

تعطى محاولتان للمختبر، وتسجل المسافة األفضل  التسجيل:
 .بالسنتمتر

 :(137:)(19948اختبار تحمل القوة للذراعين )
االنبطاح المائل ثني الذراعين ومدهما  من وضع االنبطاح المائل
 .(نيةثا 60اقصى عدد ممكن بزمن )

 .القوة العضلية للذراعينقياس تحمل  الهدف من االختبار:
 .، ساعة توقيتاستمارة تسجيل األدوات:

تستلقي المختبرة على األرض وتكون الذراعان  وصف األداء:
استقامة واحدة وتكون  الةح ممدودتين والرجالن والجذع في

الرجالن على المشط وعدم ثني الركبتين وعند سماع اإليعاز 
 .ألسفلدهما لألعلى واالمختبرة بثني الذراعين ومعمدت  الخاص

 . تسجل عدد التكرارات التسجيل: 
 (350 :7اختبار تحمل القوة للرجلين )

من وضع الوقوف ثني ومد الركبتين كامال )ديني( حتى استنفاد 
 . الجهد

قياس تحمل القوة العضالت الرجلين  الغرض من االختبار:
 . باستخدام وزن الجسم

ة تساعد المختبرة في تعداد زميل مكان ألداء االختبار األدوات:
 مرات التكرار .

  وصف األداء: 
 . تقف المختبرة وقدماها مفتوحة بعرض الصدر-

البدء باألداء عندما تكون المختبرة جاهزة وبصافرة من قبل  -
 . الركبتين كامال بالثني ومد عمدتالمسجل 
 . أكثر عدد من التكرارات حتى استنفاد الجهد التسجيل:
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من اجل التوصل إلى أفضل  االستطالعية: التجربة 2-5
بإجراء الباحثة  عمدتطريقة لتنفيذ إجراءات البحث الميدانية 

عمليا   جربة االستطالعية هي " تدريبا  ، الن التتجارب استطالعية
اء للباحث للوقوف على السلبيات وااليجابيات التي تقابله أثن

 .(14 ،1999 :6)إجراء لالختبارات لتفاديها "
الباحثة بأجراء التجربة االستطالعية في يوم الخميس  دتعم
( 5والبالغ عددهم )المتدربات  على عينة من2/8/2021 افقالمو 

، هو معرفة الزمن الالزم ألجراء االختبارات الغرض منها
 الخاصة بالبحث ومدى مالئمة االختبارات للعينة  

ية في أجرت الباحثة االختبارات القبل االختبار القبلي: 2-6
 .4/8/2021الموافق  من يوم الثالثاءالرياضية  Titan’sقاعة 
الباحثة بتطبيق  عمدت: تطبيق المنهج التدريبي 2-7

 5/10/2021 ولغاية 6/8/2021من  للمدةالمنهج التدريبي 
والتي يرتبط تطبيقها  تارينوالذي يحتوي على مجموعة من التم

والتي تعبر عن  المستخدمة في الدراسة TRXباستخدام تمرينات 
م بها وزيادة تلك الشدة في كشدة اداء تلك التمرينات والتح

من خالل زيادة عدد التكرارات المستخدمة في كل  تارينالتم
التدريبية  تارينين وبصورة تصاعدية عند اداء التمتمر 

عند اداء الرشاقة والوازن والتوافق المستخدمة في الدراسة لتطوير 
( اسابيع 8اشتمل المنهج التدريبي على ): وكاالتي تارينتلك التم

، أي ان مجموع وحدات تدريبية في األسبوع الواحدوبواقع ثالثة 
 تارينوحدة تدريبية وقد بلغ عدد التم )24الوحدات التدريبية هو )

 تارين( تم8تحمل االداء للذراعين هو ) ويرالمستخدمة لتط
ح بين تمارين لتطوير تحمل االداء للرجلين بشدة تتراو  )8و)
 .(1كما موضح في ملحق رقم ) (65-75)
أجرت الباحثة االختبارات البعدية  :البعدياالختبار  2-8

من يوم الثالثاء الموافق  Titan’sفي القاعة الرياضية  
5/10/2021. 
الباحثة نظام الحقيبة  تاستعمل الوسائل اإلحصائية: 2-9

 :( في معالجة نتائج البحث الستخراجspssاإلحصائية )
( للعينات Tاختبار )، االنحراف المعياري، الوسط الحسابي)

 (.المترابطة

 :عرض النتائج ومناقشتها -3
البعدي( –)القبلي االختبارينعرض نتائج  3-1

 :التجريبية ومناقشتهاللمجموعة 
( tعرض األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )

القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في نتائج االختبارين 
 لالختبارات.

( tاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )يبين  (2الجدول )
 االختباراتالمحسوبة وداللة الفروق  للمجموعة التجريبية في نتائج 

 .التجريبيةالقبلي والبعدي في االختبارات 
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
متوسط 

 لفروقا
انحراف 
 الفروق

ت 
الوسط  الداللة *Sig المحسوبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 معنوي 0.00 -14.962 1.349 7.630 1.034 54.300 1.764 46.670 سم المرونة
تحمل قوة 
 معنوي 0.00 -9.875 1.454 2.841 843. 14.621 914. 11.780 تكرار للذراعين

تحمل قوة 
 معنوي 0.00 -8784 1.159 6.490 1.540 30.700 1332 24.210 تكرار للرجلين

 99 8.700 2192. 10.430 ثانية الرشاقة
495 

 معنوي 0.00 11.474 985. 1.730

 (.0.05( وتحت مستوى داللة )9( عند درجة حرية )0.05*معنوي > )
تائج االختبارات وتعزو الباحثة سبب تطور مجموعة البحث في ن

القبلية والبعدية لتأثير المنهج التدريبي المقترح والمنفذ من قبل 
أفراد عينة البحث والذي يتصف بالتدرج من حيث الشدد والحجوم 
و األحمال التدريبية أي ان  التدرج من حيث الشدد والحجوم و 
األحمال التدريبية يحدث تكييف اجهزة واعضاء الجسم وبالتالي 

ن إذ ا م في القدرات البدنية قيد البحث،على مدى قابليتهينعكس 
كانت مناسبة ألفراد عينة البحث استخدام أحمال تدريبية مناسبة 
دات المنهاج الموضوع ولتنوع وكان لفهمهم والتزامهم بمفر 

المستخدمة داخل المنهاج كان له األثر الكبير في  تارينالتم
، فضال  عن ذلك تم مراعاة تطوير نتائج القدرات البدنية المبحوثة

وُمدد الراحة بين  تارينلوبة والمناسبة في ا ستخدام التمالشدة المط
أبو العال أحمد تمرين وآخر على وفق إمكانيتهم، إذ يرى )

(" إنَّ التنوع في إعطاء تمارين الرياضة الواحدة يجنب عبدالفتاح
إنَّ االرتباك الفكري ويعمل على زيادة الرغبة في التدريب كما 

ا كتساب الخبرة في تنوع األداء الرياضي يؤدي إلى ا كتساب 
 .(1:127)" صفات وقدرات بدنية متنوعة أيضا  

ات البدنية لدا افراد عينة أسهمت في تطور القدر  trxان تمرينات 
في أثناء أدائهم، من حيث أداء التمرينات بالشكل  البحث

ومن ثم أثرت الصحيح لتحقيق الغاية منه ولتفادي اإلصابات، 
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تأثيرا  كبيرا  في تحسين مستوى اإلنجاز من خالل تحسين القدرات 
البدنية بوساطة التركيز على أداء تكرارات تتصف بانقباضات 
عضلية سريعة وقوية والتي ا ستغرقت وقتا  كافيا ، مما أدى إلى 

، إذ أكد )محمد رضا ث تكيفات في العمل العصبي العضليحدو 
(" أن التدريب على إعادة المستمرة 1988، إبراهيم وآخرون

التوافق بين حركة الذراعين  في تحسينوالمكثفة للتمرينات تساعد 
 القوة الخاصة لعضالت الرجلين في تحسينوالرجلين ويساعد 

كما يذكر االتحاد األمريكي للصحة والتربية البدنية  ،(9:1082)"
قوة أكبر، كلما زادت سرعة انقباض العضالت أمكن توليد  انه "

نَّ ا ستخدام (2:50)" وكلما ازدادت القوة أمكن زيادة السرعة ، وا 
عمل على بناء وتطوير القدرات البدنية وهذا ما  trxتمرينات 

تساعد في تطوير القدرات   trxأيمن مسلم " ان تمرينات اكده
البنية اذا ما استخدمت ضمن احمال تدريبية وشدد واحجام مقننة 

التي ا ستخدمتها الباحثة في منهجه trx ات ، فتمرين(3:160)"
، ويتفق مع التدريبي أعطت إيجابية على تطوير قدراتهم البدنية

( إذ ذكر إنَّ التدرج 1999هذه النتائج )زهير قاسم الخشاب، 
للوصول إلى أحسن مستوى من األداء أصبح قاعدة مهمة في 

نَّ التدرج يعني سير خطة التدريب على وفق ا لتدرج التدريب وا 
 (.4:16) من البسيط إلى األصعب

 الخاتمة:-4
من خالل تحليل ومناقشة نتائج البحث استنتجت الباحثة ما 

  :يأتي
ان المنهج التدريبي المقترح  كان ذا تأثير واضح بين نتائج -1

 االختبارين القبلي والبعدي.
ان استخدام الشدد والحجوم واالحمال التدريبية ومدى -2

عينة البحث احدث تطورا في نتائج  دإلفرامالئمتها 
 .االختبارات القبلية والبعدية 

احدث تطورا واضحا في القدرات    TRXان استخدام تمرينات-3
 .البدنية لدا عينة البحث 

وعلى ضوء االستنتاجات التي توصلت لها الباحثة توصي 
 بالتالي:

االهتمام بتنويع الوسائل التدريبية الخاصة ألهميتها وبما -1
 .نسجم مع متطلبات التدريب ي

بشكل فعال في تحسين الناحية  TRX استخدام تمرينات-2
 البدنية وتبعد الملل لدى المتدربين .

 في الوحدات التدريبية . TRXالتأكيد على اداء تمرينات -3
بما يالئم طبيعة العينة المراد البحث TRX اقتراح تمرينات -4

دخال متغي رات جديدة والعمل فيها والعمل على تطويرها وا 
 على التنويع والتغيير المستمر.
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  المالحق
 التدريبية اليومية ( يوضح انموذج للوحدة1ملحق )

الراحة بين  التكرار تارينمالت الزمن اقسام الوحدة
 التكرارات

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

 الشدة

      احماء عام دقيقة 15-10 القسم التحضيري

 قيقةد 12–10 القسم الرئيسي

 10 X 3 3:1 1  (Plyo Squat) القرفصاء مع القفز للخارج

 %75 ال يوجد

 10 X 3 3:1 1 (TRX Forg)  القفز مثل الضفدع
 X 3 3:1 1 20 الطعنات الجانبية المعلقة

 X 3 3:1 1 10 القفز باالندفاع العائم
 X 3 3:1 1 10 وازناالندفاع مع الت

 X 3 3:1 1 20 )الوثب العريض( قفزات واسعة اماما
 X 3 3:1 1 10 االندفاع العائم المتقاطع

تهدئة تارينتم 5 القسم الختامي      
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