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عالقة االداءات الفعلية بالقدرة الالوكسجينية واالوكسجينية والحد األقصى الستهالك أالوكسجيني 
 النسبي لالعبي كرة القدم بالدوري الممتاز العراقي

 1 الشيخليالنعيمي أ.د سعد منعم 
 1 كلية العلوم السياسية/ جامعة بغداد

( saadalsheekhly@yahoo.com1 ) 
 

 تقيس التي واألساليب الوسائل إلى للوصول كثيرة، علمية جهودا تتطلب التي الفعاليات من واحدة القدم كرة المستخلص:
 أداء فمعرفة والتجريب، المالحظة أساس على مبني علمي أسلوب وفق على القدم كرة العبي لدى المباراة أثناء األداء

 منها لكل والتي المتبعة، التدريبية والطرائق ألساليبا فاعلية على لالطالع الضرورة غاية في آمر المباراة خالل الالعب
 .الوظيفية لألجهزة التكيفات بعض حدوث نتيجة الالعبين أداء تحسين في تأثير

 :على التعرف إلى البحث يهـدف :البحث أهداف
 .البحث عينة افراد لدى األداء فاعلية مستوى-1
 .البحث عينة افراد لدى النسبي( Vo2 max) والـ واالاوكسجنية االوكسجينة القدرة مستوى-2
 . البحث عينة افراد لدى األداء فاعلية ومستوى الدراسة قيد الوظيفية المؤشرات بين العالقة-3

 :هنالك ان الباحثان يفترض :البحث فروض
 . الدراسة قيد الوظيفية والمؤشرات األداء فاعلية بين معنوية ارتباط عالقة هنالك-1

( 18) من مكونة عينة على البحث، طبيعة لمالئمته االرتباطية العالقات باألسلوب المسحي المنهج الباحث استخدم فيما
 .2020/2021 الكروي للموسم القدم بكرة المركزي العراقي االتحاد لدى والمسجلين القدم بكرة الممتاز الدوري من العبا
 :ليالتا الباحث استنتج الدراسة لها توصلت التي النتائج ضوء وعلى

 الستهالك األقصى والحد الطويلة الألاوكسجينيه القدرة ومؤشر األداء فاعلية بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة هناك-1
 القصيرة الالأوكسجينية القدرة مؤشر بين عكسية معنوية ارتباط عالقة وجود النتائج أظهرت حين في النسبي، األوكسجين

 مترا، 45 لمسافة بالركض وارتباطه كبيرا   تأثرا يتأثر القدم كرة لالعبي األداء فاعلية أن على يدل مما األوكسجينية، والقدرة
 .متر 2414 المستمر الركض عن فضال

 يرتق لم النسبي األوكسجين الستهالك األقصى الحد في الالعبين فمستوى األوكسجينية الالعبين قدرات في ضعف-2
 .العالمية راساتالد بنتائج مقارنة المأمول المستوى إلى

 :بالتالي الباحث يوصي االستنتاجات ضوء وعلى
 كرة لالعبي األداء وفاعلية الفسيولوجية المتغيرات بين مهمة عالقة اتضحت إليه التوصل تم وما الدراسة نتائج حدود في
 :يأتي بما الباحث يوصي لذا القدم
 التوجيه إلمكانية دورية بصفة العبيهم، تدريب عند لمدربينا قبل من الدراسة قيد الوظيفية االختبارات استخدام أهمية-1

 .لالعبين الوظيفية الحالة على التدريبية المناهج لتأثير باستمرار والتنبؤ
 كرة-النسبي أالوكسجيني الستهالك األقصى الحد-والالوكسجينية االوكسجينية القدرة-االداء فاعلية: المفتاحية الكلمات
 .القدم
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 المقدمة:-1 

كرة القدم واحدة من الفعاليات التي تتطلب جهودا علمية كثيرة، 
للوصول إلى الوسائل واألساليب التي تقيس األداء أثناء المباراة 
لدى العبي كرة القدم على وفق أسلوب علمي مبني على أساس 

المباراة آمر في  المالحظة والتجريب، فمعرفة أداء الالعب خالل
غاية الضرورة لالطالع على فاعلية األساليب والطرائق التدريبية 
المتبعة، والتي لكل منها تأثير في تحسين أداء الالعبين نتيجة 

 حدوث بعض التكيفات لألجهزة الوظيفية.
ومن خالل معرفة فاعلية أداء الالعب عن طريق تحليل وتقويم 

ة يمكننا تالفي األخطاء المصاحبة مهاراته وحركاته أثناء المبارا
لألداء، ألنه من المتطلبات األساسية للعمل التدريبي أجراء تحليل 
وتقويم األداء لتشخيص ومعالجة األخطاء التي تحدث نتيجة 
ظروف اللعب المتنوعة والتعقيدات المرافقة لألداء والتي تظهر 

س المهارات أثناء المنافسات، فبالرغم من وجود وسائل وأساليب لقيا
والقابليات البدنية والخططية والنفسية خارج نطاق وقت المباراة آال 
أن هذه المعلومات التي يتم التوصل إليها من تلك القياسات لم 
تعط الصورة الحقيقية لمستوى الالعب وهو يؤدي تلك المهارات 
داخل الملعب وأثناء المباراة وذلك لوجود عدة عوامل تؤثر في 

 ه.مستوى أدائ
وقد كسب البحث أهميته من خالل تناول مشكلة قائمة تستحق 
التقصي والبحث، إذ يقف على أحد الجوانب التدريبية األساسية 
والمهمة لما لها من دور فاعل على وضع الالعب أثناء المباراة و 
إعطاء الصورة الحقيقية للمدرب لغرض تالفي األخطاء التي يقع 

الن نتائج المباريات تتوقف إلى حد  فيها الالعب خالل المباراة،
كبير على ما يبذله أفراد الفريق الواحد من أداء بدني وفني خالل 

والتي تكسبه تكيفات وظيفية طبقا لتأثير المناهج التدريبية  المباراة،
المتبعة، وقد ثبت علميا أن استجابة أجهزة الجسم الحيوية للتدريب 

دى التحسن الوظيفي الرياضي لها أهمية خاصة في معرفة م
والبدني للرياضيين كما أن فاعلية المناهج والطرائق التدريبية 
المستخدمة يتم بناؤها أساسا على نتائج االختبارات الوظيفية ألجهزة 
الجسم المختلفة، على مدى العالقة بين فاعلية األداء ببعض 

نية، المؤشرات الوظيفية لالعبي كرة القدم المتمثلة بالقدرة األوكسجي

الحد األقصى الستهالك أال وكسجيني النسبي، القدرة لألوكسجينية 
بنوعيها من اجل وضع وتخطيط مناهج التدريب في ضوء ما تسفر 
عنه نتائج مثل هذه الدراسات مما يساعد في توجيه عمليات أعداد 
الالعبين وفقا لألسلوب العلمي السليم، لكون المؤشرات الوظيفية 

لية تقويم األداء وتعطي صورة واضحة المعالم لها دور مهم في عم
لمستوى وكفاءة الالعب سعت الدراسة إلى معرفة مستوى تلك 
يجاد العالقة بينها وفاعلية األداء لدى العبي كرة  المؤشرات وا 

 القدم.
 يهـدف البحث إلى التعرف على: أهداف البحث:

 مستوى فاعلية األداء لدى افراد عينة البحث.-1
( Vo2 maxقدرة االوكسجينة واالاوكسجنية والـ )مستوى ال-2

 النسبي لدى افراد عينة البحث.
العالقة بين المؤشرات الوظيفية قيد الدراسة ومستوى فاعلية -3

 األداء لدى افراد عينة البحث .
 يفترض الباحثان ان هنالك: فروض البحث:

هنالك عالقة ارتباط معنوية بين فاعلية األداء والمؤشرات -1
 وظيفية قيد الدراسة. ال

 مجاالت البحث: 
 .دية الدوري الممتاز لمنطقة بغدادالعبا من أن 18 المجال البشري:
 .24/5/2021إلى  5/2/2021للمدة من  المجال الزماني:
ملعب الشعب الدولي، ملعب القوة الجوية، ملعب  المجال المكاني:

 الشرطة .
 تعريف المصطلحات: 

للتقويم الموضوعي لمستوى الالعب  هي طريقة فاعلية األداء:
البدني والفني والخططي والتي تستند على تصرفه في حاالت 
اللعب المختلفة الهجومية والدفاعية من أية منطقة من الملعب و 
من خالل استخدامه لمهارات اللعب األساسية والتي تؤثر في 
ة النهاية في نتيجة المباراة، وتلك المعلومات نحصل عليها بوساط

، 2000مراقبة أداء الالعب أثناء المباراة )سعد منعم الشيخلي: 
32.) 

هي قدرة آو كفاية العضلة إلنتاج الطاقة  "القدرة الالأوكسجينية: 
الالاوكسجينيا والتي يستخدمها الالعب ألداء الحركات القوية 
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 والسريعة والتي تتطلبها ظروف اللعب ")أبو العال عبد الفتاح، 

 (.219، 1994ن: إبراهيم الشعال
" هي الحد األقصى لألوكسجين  القدرة القصوى األوكسجينية:

 FOX, E, andالذي يمكن أن يستهلك في الدقيقة الواحدة ")
MATHEWS, D: 1981, 86.) 

هو  :Vo2 maxالحد األقصى الستهالك األوكسجين النسبي 
عدد المليلترات من األوكسجين المستهلك في الدقيقة لكل واحد 

و غرام من وزن الجسم عند أقصى جهد عضلي وذلك بقسمة كيل
الحد األقصى الستهالك األوكسجين المطلق بالمليلترات على وزن 

حسن عصري ) الجسم بالكيلو غرام فيصبح الناتج ملليتر/كغم/دقيقة
 .(8، 1999عبد القادر: 

 منهج البحث واجراءاته الميدانية:-2
هج المسحي استخدم الباحث المنمنهج البحث:  2-1

 باألسلوب العالقات االرتباطية لمالئمته طبيعة البحث .
تمثل مجتمع البحث بالعبي مجتمع البحث وعينة:  2-2

الدوري الممتاز بكرة القدم والمسجلين لدى االتحاد العراقي المركزي 
، وبما إن اختيار العينة 2020/2021بكرة القدم للموسم الكروي 

األصل والبد من توافر في هذه  يجب إن يكون ممثال للمجتمع
العينة شرط رئيس هو أمكانية تعميم نتائجها على المجتمع الذي 

( 18أخذت منه، لذا تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية لـ )
العبا من اندية الدوري الممتاز ليشكلوا نسبة مئوية مقدارها 

 %( من مجتمع البحث االصلي.12)
لكي يتمكن  الجهزة المستخدمة:االدوات والوسائل وا 2-3

الباحث من إتمام بحثه كان البد من االستعانة باألدوات والوسائل 
واالجهزة التي تمكنه من ذلك، اذ تم استخدام االدوات والوسائل 

 واالجهزة وعلى النحو التالي: 
)المقابالت الشخصية وأراء  وسائل جمع البيانات: 2-3-1

استمارة االستبانة لآلراء الخبراء الخبراء، المالحظة والتجريب، 
والمصادر  والمختصين حول اختيار االختبارات الخاصة بالبحث،

 والمراجع العربية واألجنبية، االنترنيت(.

)ساعة توقيت الكترونية صنع في أدوات البحث:  2-3-2
 SONY ، كاميرا تصوير نوع Dell(، البتوب نوع 2اليابان عدد )

 يط قياس لقياس الطول(.(، ميزان طبي، شر 2) عدد
 تحديد المتغيرات المبحوثة وترشيح اختباراتها: 2-4
بعد اطالع الباحث تحديد المتغيرات المبحوثة:  2-4-1

على العديد من المصادر والمراجع تم تحديد المتغيرات التي تساهم 
 بحل المشكلة المزعم الدراستها، والمتغيرات المبحوثة تمثلت بالتالي: 

 مستقل: فاعلية االداء لالعبي كرة القدم.المتغير ال
القدرة الالأوكسجينية القصيرة، والقدرة الالأوكسجينية  المتغير التابع:

 الطويلة، والقدرة األوكسجينية.
ترشيح االختبارات المناسبة للمتغيرات  2-4-2

من خالل اطالع الباحث على الصادر والمراجع : المبحوثة
المناسبة للمتغيرات المبحوثة توصل الى ترشيح االختبارات 

والمتمثل بـ )القدرة الالأوكسجينية القصيرة والطويلة والقدرة 
األوكسجينية(، تم اختيار االختبارات الوظيفية التي تخدم وتحقق 

 أهداف وفروض البحث.
 توصيف االختبارات المستخدمة بالدراسة: 2-4-3

رة الالأوكسجينية مترًا الختبار القد 45اوال: اختيار العدو لمسافة 
القصيرة )أبو العال أحمد عبد الفتاح، أحمد نصر الدين 

 (:223، 1993رضوان.
 :قياس القدرة الالأوكسجينية القصيرة هدف االختبار:
يؤدي هذا االختيار باستخدام البدء المتحرك من  وصف االختبار:

مترا  من خط البداية، إذ يجري المختبر بأقصى  13.5على بعد 
مترا  من خط البداية وعند  13.5خط التحرك على بعد  سرعة من

وصوله إلى خط البداية يتم البدء في حساب الزمن تشغيل الساعة 
مترا  من خط  45وعند وصول الالعب إلى خط النهاية على بعد 

البداية يتم إيقاف الساعة ويحسب الزمن بالثانية. وهو من 
جينية القصيرة لالعبين االختبارات الصالحة لقياس القدرة الالأوكس

 كرة القدم.
 يتم حساب الزمن بالثانية و أجزائها. التسجيل:
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ثانية )سعد منعم  60ثانيا: اختبار الوثب العمودي لمدة  

 (.70، 2000الشيخلي: 
 :اس القدرة الالأوكسجينية الطويلةقيهدف االختبار: 
يقوم المختبر في هذا االختبار بتوالي الوثب  وصف االختبار:

ثانية، على جهاز  60عمودي لألعلى اكثر ما يمكن خالل فترة ال
يمكن بوساطته قياس زمن الطيران إلكترونيا، ويتم تسجيل زمن كل 

ثانية يجب أن يثب  60وثبة ويجمع الزمن للوثبات خالل مدة 
ثانية بحيث تكون الركبتان  60المختبر باستمرار خالل مدة ألـ 

 تدادهما بجانب الفخذين درجة واليدان على ام 90مثنيتين 
 تحسب القدرة بالمعادلة اآلتية: التسجيل:

 60× مجموع زمن الطيران خالل الوثبات كلها ×9.8                                   

 ___________________________القدرة الميكانيكية )وات/كجم(= 
 الطيران خالل الوثبات كلها( زمن مجموع-60ثانية ) 60عدد الوثبات خالل ×4               

يقف المختبر على المسند إذ تالمس قدميه  طريقة أجراء االختبار:
درجة )قائمة(  90المسند وهما مثنيتان من مفصل الركبة بزاوية 

واليدان ممتدتان نحو األسفل بجانب الجسم. وقد تم تثبيت الخاليا 
يقاف المؤقت اإل لكترونية اإللكترونية التي تعمل على تشغيل وا 

على المسند. حين يسمع الالعب الحافز )دوام( ليقوم بعملية القفز 
نحو األعلى وبكلتا القدمين واألطول فترة ممكنة من الطيران 
وألعلى مسافة إذ يبدأ الجهاز بالتشغيل وكذلك المؤقت الكهربائي 
بالعمل. فأثناء ترك قدمي الالعب المسند يؤدي إلى الضغط على 

ترونية المثبتة على المسند فيشتغل الجهاز وعند الخاليا اإللك
الهبوط على المسند بعد عملية الطيران القفزة وبمجرد المالمسة 
للقدمين المسند يتم توقف الجهاز وهكذا يتكرر العمل لحساب زمن 

ثانية وهو زمن  60الطيران من خالل عدد القفزات خالل 
لزمن المستغرق االختبار، وبهذا األسلوب نكون قد حصلنا على ا

 في عملية الطيران.
 :Gene. M, Adams, Aمتر ) 2414ثالثا: اختبار ركض 
1990, p22-25): 

 قياس القدرة األوكسجينية: هدف االختبار:
مترا ،  2414يقوم المختبر بالركض على مسافة  وصف االختبار:

يبدا التوقيت من بداية خط االنطالق بإيعاز من المطلق وبعد 

افة المشار إليها اعاله يتم إيقاف الساعة، يكون انتهاء المس
 االختبار بصورة جماعية ولمرة واحدة .

 يتم حساب الزمن بالدقيقة واجزائها . التسجيل:
يمكننا االستدالل على الحد األقصى  4ومن خالل الجدول المرقم 

 الستهالك األوكسجين لكل العب من أفراد عينة البحث
مترا  لتحديد الحد األقصى  2414لميل والنصف ( يوضح اختبار ا1الجدول )

 الستهالك األوكسجين النسبي.

زمن مسافة االختبار  
 بالدقيقة

VO2 max 
mL/(kg-min) 

زمن مسافة 
 االختبار  بالدقيقة

VO2 max 
mL/(kg-

min) 
7.31 75 12.31-13.00 39 

7.31-8.00 72 13.01-13.30 37 
8.01-8.30 67 13.31-14.00 36 
8.31-9.00 62 14.01-14.30 34 
9.01-9.30 58 14.31-15.00 33 
9.31-10.00 55 15.01-15.30 31 
10.01-10.30 52 15.31-16.00 30 
10.31-11.00 49 16.01-16.30 28 
11.01-11.30 46 16.31-17.00 27 
11.31-12.00 44 17.01-17.30 26 
12.01-12.30 41 17.31-18.00 25 

عية: اجرى الباحث تجربة االستطالعية التجربة االستطال 2-5
( العبين من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث، 5على )
على ملعب القوة الجوية الساعة الثالثة ظهر،  24/2/2021بتاريخ 

وكان الهدف من اجرائها تشخيص المعوقات والسلبيات التي قد 
تصادف الباحث عند أجراء التجربة الرئيسة، فضال عن تدريب 

ريق العمل المساعد، والتأكد من مدى سالمة ومالئمة وصالحية ف
، ومدى صالحية االجهزة واالدوات المستخدمة االختبارات المرشحة

 بالدراسة، فضال عن مكان االختبار.
 األسس العلمية لالختبارات المستخدمة: 2-6
ويعني الصدق أن الجهاز صدق االختبارات:  2-6-1

اد قياسها وال يعطي قراءات أخرى المستخدم يقيس الصفة المر 
جانبية، وهناك عدة طرائق لقياس الصدق لالختبارات منها الصدق 
الذاتي والذي يمثل الجذر التربيعي للثبات وهي الطريقة التي 
استخدمها الباحث الستخراج معامل الصدق للجهاز المستخدم في 

، أما بحثه، هذا فيما يخص اختبار القدرة الالأوكسجينية الطويلة
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فيما يخص اختبار القدرة الالأوكسجينية القصيرة و اختبار القدرة  

األوكسجينية فان البيانات الخاصة بالصدق لتلك االختبارات يبينها 
 (.2الجدول )

تم أجراء االختبارات بتاريخ  ثبات االختبارات: 2-6-2
( لالعبين من المجتمع 5( على عينة مكونه من )2/2021)/

التجربة االستطالعية( وتم إعادة االختبار عليهم األصلي للبحث )
أيام، ولقد تم استخراج قيمة معامل االرتباط بين  5بعد مدة أسبوع 

نتائج االختبارين األول والثاني لالختبارات المستخدمة بالدراسة 
بوساطة استخراج معامل االرتباط البسيط بيرسون لتلك النتائج 

 ( يبين ذلك.2والجدول )
إليجاد موضوعية االختبار ضوعية االختبارات: مو  2-6-3

( لتسجيل الدرجات االختبار وبعد 2تم االستعانة بمحكمين ملحق )
 (.2حكمين، وكما مبين في الجدول )إيجاد العالقة بين درجات ال

 ( يبين األسس العلمية االختبارات المستخدمة بالدراسة2جدول )
 متغيرات إحصائية

 االختبار
 معامل التطبيق الثاني التطبيق األول

 الثبات
الصدق 
 الموضوعية الذاتي

 ع± س   ع± س  
 1 0.989 0.98 0.243 1.234 0.975 1.469 فاعلية االداء

القدرة الالأوكسجينية 
 القصيرة

5.978 0.465 5.547 0.768 0.99 0.994 1 

القدرة الالأوكسجينية 
 1 0.969 0.94 1.547 7.897 1.547 7.645 الطويلة

 1 0.974 0.95 4.187 40.056 4.187 40.230 لقدرة األوكسجينيةا

بعد التأكد من صدق األداة وثباتها االجراءات الميدانية:  2-6
 قام الباحث بما يلي:

تم اجرى االختبارات الوظيفية على افراد عينة البحث بتاريخ -1
 على مالعب افراد العينة من قبل فريق العمل المساعد. 3/2021/
قياس مستوى فاعلية االداء على افراد عينة البحث بتاريخ  تم-2
 على مالعب افراد العينة من قبل فريق العمل المساعد. 3/2021/
: استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية المستخدمة 2-7

(، الوسائل اإلحصائية SPSSالحقيبة اإلحصائية االجتماعية )
االرتباط البسيط  )الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، التالية

، 1999لبيرسون( )وديع يأسين محمد، حسن محمد عبد: 
 (.310-306-272-209-154-103ص
 

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها: –3
عرض وتحليل النتائج للمتغيرات قيد الدراسة لدى  1–3

 افراد عينة البحث:
بعد تحليل نتائج عينة البحث التي تم مالحظتها من خالل مباريات 

 2020/2021ري الممتاز بكرة القدم العراقي للموسم الكروي الدو 
 للمرحلة الثانية توصل إلى ما يأتي:

( يوضح األوساط الحسابية واالنحراف المعياري والنسبة المئوية 3الجدول )
 لألداء اإليجابي واألداء السلبي لفرق عينة البحث

 الفريق ت

عدد 
الالعبين 
في كل 
 فريق

عدد 
المباريات 
التي 

 عبهال

 األداء السلبي األداء اإليجابي

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 18.61 13.014 65.166 17.947 12.601 202 2 3 الجوية 1

2 
نفط 
 12.375 33.236 43.333 16.126 52.614 181.5 2 3 الوسط

 13.898 28.465 48.666 20.627 21.912 232.16 2 3 الشرطة 3
 14.334 13.945 48.833 15.619 25.238 175.83 2 3 الزوراء 4
 23.75 29.464 83.166 11.195 25.274 126 2 3 الطلبة 5
 17.42 40.625 61 18.48 34.28 208 2 3 النفط 6

ر المحتسبة  ( يوضح األوساط الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة4الجدول )
والجدولية لفاعلية األداء ومؤشرات القدرات الوظيفية قيد الدراسة لدى 

 افراد عينة البحث.

األوساط  وحدة القياس المتغيرات
 الحسابية

 االنحراف المعياري

 0.58 1.299 درجة فاعلية األداء
 0.322  5.699 واط /كغم القدرة الالأوكسجينية 
 1.218 7.339 /كغمواط  القدرة الالأوكسجينية 

Vo2max  4.407 41.667 مليلتر/كغم/دقيقة 

( يوضح العالقات االرتباطية بين فاعلية األداء ومؤشرات القدرات 5الجدول )
 الوظيفية قيد الدراسة لدى افراد عينة البحث.

القدرة  فاعلية األداء المتغيرات
 الالأوكسجينية

القدرة 
 Vo2max الالأوكسجينية

     ءفاعلية األدا
    * 0.455- القدرة الالأوكسجينية 
   0.346 * 0.861 القدرة الالأوكسجينية 

Vo2max  -0.538 * 0.401 0.681  
 . 0.01* قيمة )ر( معنوية عند مستوى خطأ 

 مناقشة النتائج: 2–3
يعزو الباحث أسباب االختالفات في األوساط الحسابية والنسب 

دم إمكانية بعض العبي عينة المئوية لفرق عينة البحث إلى ع
البحث في اإلتقان الجيد لوسائل اللعب الهجومي والدفاعي والذي 
يعزز ثقة الالعب في االختراق والتحرك الحر ونقل الكرة إلى 
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مرمى المنافس واالبتعاد عن الحركات الزائدة والمغلوطة، فضال  

عن عدم أداء الخطط الفردية وحسن التصرف أي عدم القدرة على 
ختيار المهارة وتنفيذها في التوقيت المناسب لتكون ذات فاعلية ا

بالدرجة التي تتناسب مع العبي الدوري الممتاز، فيما يعزو 
التدريب الذي يزيد من " الباحث سبب العالقات االرتباطية لكون 

نشاط األنزيمات الالهوائية سوف يزيد من قدرة الرياضي على 
امض الالكتيك مما يمكن الرياضي األداء مع تقليل معدل تراكم ح

من الحصول على الطاقة اكثر ويمكنه استخدامها في أداء 
( 18، ص1999)محمد علي احمد القط: "السباقات بسرعة اكبر 

فأن القدرة الالأوكسجينية تتم اعتمادا على إنتاج الطاقة في غياب 
األوكسجين وهي تتطلب عمال ذا شدة قصوى وزمن أداء قصير 

تي من خالله يتم تحسين نشاط عمل األنزيمات جدا، وال
ال أوكسجينا  ATPالفوسفوجينية المهمة والجوهرية في تكوين ألـ 

أثناء أداء الجهد البدني ذي الشدة القصوى في زمن أداء قصير 
الشدة العالية في  جدا ، ويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن استعمال

م الطاقة أال التدريب يعمل على تنمية العمل العضلي بنظا
وكسجينية والالاوكسجينية في حين استعمال الشدة المنخفضة 
 يقتصر على تنمية العمل العضلي بنظام الطاقة أال وكسجينية.   

يعزو سبب وجود عالقة ارتباط معنوية بين فاعلية األداء والقدرة 
الالأوكسجينية الطويلة )الالكتيكية( لكون " الطاقة الالهوائية هي 

األساسية لالعب كرة القدم بالرغم من أن زمن المباراة الطاقة 
يصنف لعبة كرة القدم ضمن األنشطة الهوائية وأن نظام حامض 

)أبو العال عبد الفتاح، "الالكتيك هو النظام الالهوائي األساسي 
(. فلعبة كرة القدم تتميز 218، ص1994إبراهيم الشعالن: 

المبذول إذ يمكن أن  بالتغيرات المستمرة لحجم األداء والجهد
يركض الالعب أثناء المباراة بمختلف االتجاهات وبسرع متنوعة 
الشدة يبغي من خاللها االنتقال من مكان إلى مكان آخر داخل 
حدود الملعب، أو يقوم بعملية القفز أو ضرب الكرة، وتلك 
الفعاليات تختلف اختالفا متباينا وعلى طول مدة المباراة، وعلية 

توى وحجم الجهد المبذول خالل أدائها والذي يستغرقه يتباين مس
ثانية، أن التدريب الرياضي المنظم يسهم في  60-10مدة ما بين 

 VO2maxارتفاع مستوى الحد األقصى الستهالك األوكسجين 

الذي يؤدي إلى اإلقالل من محتوى حامض الالكتيك في الدم 
لمدربين عما بصورة كبيرة خالل المجهود البدني عند األشخاص ا

هو عليه عند غير المدربين، إذ يرتفع عندهم معدل حامض 
الالكتيك بسرعة يحتاج إلى مدة أطول المكان استعادة الفرد غير 
المدرب حالته الطبيعية بعد المجهود، بينما يعود الفرد المدرب إلى 
حالته الطبيعية في مدة أسرع بفضل قدرته على استهالك أال 

وبما أن القدرة األوكسجينية تتحدد باستهالك  وكسجين بقدر اكبر،
األوكسجين القصوى خالل الجهد البدني الذي يمكن لالعب 
استهالكه خالل دقيقه واحدة، إذ أنها تصف إمكاناته األوكسجينية، 
وكلما كان استهالك األوكسجين اكبر استطاع الالعب أن ينفذ 

بط بزيادة اكبر جهد بدني ممكن، فان " زيادة حجم الضربة يرت
")حمدي أحمد علي، غازي السيد Hypoxia استهالك األوكسجين 

( وبما أن الالعبين أفراد عينة البحث 54، ص1990يوسف: 
مترا  ركض وهذا الجهد  2414وقعوا تحت جهد بدني مستمر 

يتطلب تكرارا إيقاعيا لالنقباض واالرتخاء العضلي فأن ذلك يسمح 
يصل لها األوكسجين الذي بمرور الدم إلى خاليا العضالت ف

يستهلك كنتيجة لبذل الجهد، وهذا ما اشار الية )قاسم حسن 
( " بصورة عامة فقابلية اإلنجاز الرياضي سوف 1990حسين، 

تعتمد بشكل كبير على قابليته القصوى الستيعاب األوكسجين، 
فكلما ازدادت كمية األوكسجين التي يستطيع تجهيزه في وحدة 

، 1990لية اإلنجاز كلها") قاسم حسن حسين: زمنية ازدادت قاب
(. أن هذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة حسن عصري من 136ص

حيث الوسط الحسابي للحد األقصى الستهالك األوكسجين النسبي 
مليلتر/كغم/دقيقة في حين كان  41.667إذ بلغ في هذه الدراسة 

الوسط الحسابي لهذا المؤشر في دراسة )حسن عصري عبد 
 40( هو 96، ص1999القادر()حسن عصري عبد القادر: 

والتي أجراها على العبي الدوري الممتاز بكرة  مليلتر/كغم /دقيقة،
باستخدام االختبارات  1997/1998القدم العراقي للموسم الكروي 

 المختبرية.
وبما أن كرة القدم من الفعاليات التي تتطلب بذل جهد بدني خالل 

حد األقصى الستهالك األوكسجين النسبي من دقيقة، إذ يعد ال 90
المتطلبات األساسية التي يجب التفكير بوضع المفردات التدريبية 
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التي تخدم وتعمل على تطوير ذلك المؤشر الفسيولوجي لما له من  

تأثير مباشر وعالقة مع العتبة الفارقة الالاوكسجينة والتي هي 
مباراة، إذ يبلغ فيها األخرى تؤثر في كفاية أداء الالعب خالل ال

ضربة/دقيقة، الالعب  180-170بين  معدل ضربات القلب ما
ال يمكنه من أداء واجباته بأقصى استهالك لألوكسجين،  إثنائها

على إمكانية تطوير الحد األقصى لألوكسجين "وعلية وجب التأكيد 
المأخوذ من خالل التدريب فبعد شهرين من التدريب المكثف في 

مليلتر/كغم/دقيقة  62إلى  57ازدادت هذه الصفة من مدة األعداد
وبدون حدوث تغير في وزن الجسم بالنسبة لالعبي الدرجة األولى 

"  ،(21، ص1997)موفق مجيد المولى، علي خليل علي: "
وعموما فان هذا المؤشر يعكس بخصوصية تامة اللياقة القلبية 

د من أهم والذي يع Cordiorespiratoy Fitness (RF)التنفسية 
عناصر اللياقة البدنية ذات الطبيعة الصحية وهي قابلية العضالت 
الكبيرة على القيام بجهد ديناميكي معتدل إلى عالي الشدة ولفترة 

 (.57، ص2000زمنية طويلة ")أسامة كامل لالال: 
وعلى وفق جدول مديات الحد األقصى الستهالك األوكسجين 

ضات، الذي أعده )محمد علي للرياضيين الدوليين في بعض الريا
( إذ أشار إلى أن قيمة الحد األقصى الستهالك 1999القط، 

 60-40األوكسجين النسبي لالعبي كرة القدم تتراوح ما بين 
مليلتر/كغم/دقيقة، وبما أن أفراد عينة البحث كان الوسط الحسابي 

 41.16للحد األقصى الستهالك األوكسجين لهم هو 
ضح لنا بان هذا المؤشر يقع تحت المستويات مليلتر/كغم/دقيقة يت

(، الن عملية 20، ص1999الدنيا )محمد علي احمد القط: 
التدريب بكرة القدم هي عملية طويلة األمد ولها خصوصياتها وان 
االعتماد األساسي هو في تحسين اللياقة البدنية لالعبين وان كانت 

عامل هو الحاسم اللياقة البدنية ليست الهدف األساسي، أن هذا ال
لتطوير العوامل األخرى، فاللياقة البدنية تعني تكيف الوظائف 
الجسمية لمالءمته مدى واسع من المتطلبات الخارجية والداخلية 
التي تؤثر على الفرد، أن هذا التكيف الخاص والمالئم له عالقة 
بقابلية األداء، أن كرة القدم الحديثة تتطلب مستوى عاليا من اللياقة 
البدنية والمهارية والتي تحتاج إلى متطلبات جسدية ووظيفية مما 
يتطلب منهاجا  تدريبيا  واسعا  لتعزيز القدرات والتحمل العضلي 

وكفاية القلب واألوعية الدموية، لكون عملية التدريب تهدف إلى " 
التنمية الوظيفية للجسم بهدف تكيفه عن طريق التمرينات المنتظمة 

، 1999ية ألداء عمل ما ")عصام عبد الخالق؛ لمتطلبات العال
( ومن خالل ذلك التحليل يمكن معرفة نقاط الضعف والقوة 13ص

في مستوى الالعب، فضال عن إمكانية التخطيط السليم لألداء 
 التنافسي النموذجي الذي يتالءم مع إمكانات وظروف الالعب.

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

 التالي:
هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين فاعلية األداء -1

ومؤشر القدرة الألاوكسجينيه الطويلة والحد األقصى الستهالك 
األوكسجين النسبي، في حين أظهرت النتائج وجود عالقة 
ارتباط معنوية عكسية بين مؤشر القدرة الالأوكسجينية القصيرة 

سجينية، مما يدل على أن فاعلية األداء لالعبي كرة والقدرة األوك
مترا، فضال  45القدم يتأثر تأثرا كبيرا  وارتباطه بالركض لمسافة 

 متر. 2414عن الركض المستمر 
ضعف في قدرات الالعبين األوكسجينية فمستوى الالعبين في -2

الحد األقصى الستهالك األوكسجين النسبي لم يرتق إلى 
 ل مقارنة بنتائج الدراسات العالمية.المستوى المأمو 

 وعلى ضوء االستنتاجات يوصي الباحث بالتالي:
في حدود نتائج الدراسة وما تم التوصل إليه اتضحت عالقة مهمة 
بين المتغيرات الفسيولوجية وفاعلية األداء لالعبي كرة القدم لذا 

 يوصي الباحث بما يأتي:
يد الدراسة من قبل أهمية استخدام االختبارات الوظيفية ق-1

المدربين عند تدريب العبيهم، بصفة دورية إلمكانية التوجيه 
والتنبؤ باستمرار لتأثير المناهج التدريبية على الحالة الوظيفية 

 لالعبين.
قيام المدربين بأعداد سجالت خاصة لتثبيت مستوى أداء -2

الالعبين خالل االختبارات والوحدات التدريبية ومقارنتها مع 
 توى أدائهم خالل المباراة لتثبيت مستوى المنهج التدريبي.مس
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الحكومية واالهلية  دراسة تحليلية للخصائص العامة وتأثيرها علي المتغيرات االدارية بالهيئات الرياضية 

 بالسودان
 1 عواطف محمد ادم سليمان الخمجان دا.م.

 1 كلية التربية /جامعة الزعيم االزهري
( 1 awatifsulieman@yahoo.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الي ُتعزي التي اإلدارية العملية في اإلحصائية الداللة ذات الفروق الدراسة هذه ولتتنا :المستخلص
 بالنوع، تحديدها تم التي السودان في والحكومية األهلية الرياضية الهيئات إلداري العامة الخصائص

 علي ا  قياس العمل، وسنوات الرياضية الهيئة نوع الوظيفة، المهني، التخصص العلمي، المؤهل العمر،
 الرقابة اإلمكانات، التنسيق، التنظيم، السياسات التخطيط، في المتمثلة الرئيسية العلمية اإلدارة عناصر
 الثني الثالثة الضباط يمثلون مبحوثا   وثالثين بست   الدراسة مجتمع وحددت.  رئيسة كمتغيرات والتقويم
 الكلي العدد وهو أهلية رياضية هيئة وثالثين ست   بين من عشوائيا   اختيارهم تم رياضية هيئة عشر

 األقسام ورؤساء االدارات مدراء يمثلون مبحوثا   عشر وتسعة.  الخرطوم بوالية األهلية الرياضية للهيئات
 الوصفي المنهج واعتمدت. حكومية كهيئات لها تتيع التي والمكاتب االتحادية والرياضة الشباب بوزارة

.  ووثائق ومراجع استبيان من البيانات جمع بأدوات واستعانت. اإلحصائي التحليلي والمنهج المسحي
 وقد.  الفروق لداللة األحادي التباين وتحليل اإلحصائي  SPSSبرنامج استخدمت البيانات ولمعالجة
 االقتصاد،) في المتمثلة المهنية التخصصات أن   اهمها النتائج من مجموعة الي الباحثون خلص

 وفقا   االدارية العملية في واضح تأثير ذات( التوالي علي والتعليم التربية األعمال، إدارة الهندسة،
 ذات ينطبق كما. األخرى التخصصات ذوي بخالف يعملون التي الهيئات في البحث قيد للمتغيرات
 وعليه( . دكتوراه ماجستير، عالي، دبلوم) العالية العلمية المؤهالت ذوي من اإلداريين علي االستنتاج
 تطوير علي الدولة في االختصاص جهات تساعد قد التي التوصيات من بمجموعة الدراسة أوصت
 البشرية الكوادر في الثقة وبناء العلمي بالمؤهل االهتمام ضرورة أهمها الهيئات هذه أداء وتحديث
 ذات المهنية التخصصات علي واالعتماد والفنية، اإلدارية الكوادر إعداد طريقة وتحديث بتطوير

 .الرياضي اإلداري المجال بطبيعة عالقةال
 .السودان – الرياضية الهيئات - االدارية العملية - العامة الخصائص: المفتاحية الكلمات
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 المقدمة:-1 

عمل بها فبي المؤسسات يعالنظم االدارية التي  يتجسد دور
الرياضية بشقيها الحكومي واألهلي في خدمة المجتمع وتحقيق 
أهدافه. ولتطوير العملية االدارية  البد من االعتماد علي 
الدراسات العلمية والبحوث . فالمؤسسات الرياضية باختالف 

ب للشباب مسمياتها سواء كانت وزارات أو مجالس قومية أو مكات
والرياضة أو هيئات رياضية طوعية فإن أهدافها نابعة من 
نصوص الدستور مستقاة من فلسفة الدولة واحتياجات المجتمع. 

( إن المجتمع 6، 1991وقد اورد )حليم المنيري وعصام بدوي: 
الرياضي بمفهومه الحديث قد نما وتطور وتعددت مجاالته حتي 

ي الباحثة أن التطور متميزا . وتوانتشارا جماهيريا   حقق إطارا  
الذي وصل اليه المجتمع الرياضي قد تم من خالل العمل 
اإلداري المنسق بين المهنيين والطوعيين المتخصصين وغير 
المتخصصين في ضوء اإلمكانات المتاحة وفقا  لكوادر بشرية 
تتميز بالقدرة علي التخطيط والتنظيم ووضع السياسات والرقابة . 

ذ يمتا ز كال  من هؤالء اإلداريين ببعض الخصائص ذات األثر وا 
الواضح في العملية اإلدارية كان البد من معرفة هذه  
الخصائص العامة ذات التأثير المباشر علي العملية االدارية 
بالهيئات الرياضية علي أمل أن يساعد ذلك في تطوير وتحديث 

علي  القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة هذه المؤسسات
 المستويين الحكومي واألهلي.

 مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة هذه الدراسة في حاجة التنظيمات الحكومية 
واألهلية الرياضية الي جهد  جماعي لتحقيق أهدافها. وهذا الجهد 
تنتجه القوي البشرية مما يتطلب وجود مواصفات ومميزات 

في  شخصية لمن يقودون هذه المؤسسات، هذه المميزات تمثل
مجملها الخصائص العامة لإلفراد وهي ذات تأثير واضح علي 

 العملية االدارية في المؤسسات الرياضية  .
 :أهمية الدراسة

تأتي اهمية الدراسة من ان تحديد الخصائص العامة لإلداريين 
ذات األثر على المتغيرات االدارة العامة قد تساعد كثيرا  على 

يشغلون المواقع اإلدارية عند  تحديد المواصفات المطلوبة لمن
التشريع النتقاء االداريين كما ان معرفة هذه الخصائص المتمثلة 
في المؤهل العلمي ومدة الخبرة  الكافية ونوع المهنة والهيئة 
الرياضية قد تعزز دور جهات االختصاص في معرفة القادة 

األنسب إلدارة المؤسسات الرياضية الذين يمكنهم االسهام في 
  ويرها.تط

 أهداف الدراسة:
التعرف علي الخصائص العامة لإلداريين ذات االثر االيجابي 
في العملية االدارية لالستفادة منها عند صياغة التشريعات 
المطلوبة إلدارة المؤسسات الرياضية مما يساعد علي تحديث 

 وتطوير االداء في هذه المؤسسات.
 فروض الدراسة:

ذات داللة احصائية علي العملية تفترض الباحثة وجود فروق 
االدارية بمتغيراتها االساسية من تخطيط، سياسات، تنظيم، 
خصائص القيادي، الرقابة والتقويم ُتعزي الي الخصائص العامة 
لإلداريين المتمثلة في: نوع االداري ذكر او انثي وعمر االداري 

لتي ومهنته ونوع الهيئة التي يعمل بها واسم الهيئة الرياضية ا
يعمل بها والوظيفة في الهيئة الرياضية والمؤهل العلمي 
والتخصص المهني وعدد سنوات العمل وممارسته او عدم 

التدريبية ممارسته للنشاط الرياضي وتلقيه او عدم تلقيه للدورات 
 في االدارة الرياضية.
 تحديد المصطلحات:

( هو تجزئة 67م، ص1980يقول فؤاد ابو حطب )التحليل: -
حتوي الي عناصره او أجزائه التي يتألف منها بحيث يتضح الم

الترتيب الهرمي لألفكار والمعاني والعالقات بين األفكار وينقسم 
 الي تحليل العناصر وتحليل العالقات وتحليل المبادئ.

علي  www.almaany.comاورد موقع  الخصائص لغًة:-
مفردها خاصية ، م المعاني الجامع: خصائص جمعالويب معج

وخاصية االنسان ما يميزه، وخصائص بمعني مميزات أو )فروق 
وظائفية ونفسية تفرق بين االفراد، او صفات تميز شيء ما عن 

خصائص في هذا البحث  اما اجرائيا  فتري الباحثة ان غيره 
عمر تعني تلك المميزات الخاصة بالنوع والمؤهل العلمي وال

 وسنوات الخبرة وطبيعة المهنة الخ ...
( بأنها جميع 1980اصطالحا : عرفها )مخجوب سعيد،  االدارة:

الواجبات والوظائف التي تتعلق بأنشاء المشروع من حيث تمويله 
ووضع سياساته الرئيسية وتوفير ما يلزمه واعداد التكوين او 

االفراد االطار التنظيمي الذي يعمل فيه واختيار الرؤساء و 
 (.193، 1980الرئيسيين )مخجوب سعيد: 

http://www.almaany.com/
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عرفها قانون هيئات  الهيئات الرياضية الحكومية واالهلية:- 

بأنها السلطة التنفيذية  1991المعدل  1990الشباب والرياضة 
أو التنظيم الرأسي، أما اجرائيا  ترى الباحثة انها تلك الهيئات في 

الرياضي كإطار أول جهاز الدولة التي يناط بها ادارة العمل 
 وهي الهيئات الرياضية العامة.

هي جماعة ذات تنظيم مستمر  الهيئة الرياضية األهلية:-
مؤلف من عدة اشخاص طبيعيين او اعتباريين الغرض منها 
ممارسة نشاط رياضي وفقا  ألحكام القانون واللوائح الصادرة 

 بموجبه.
جراءاتها الميدانية:-2  منهجية الدراسة وا 
المنهج المسحي الوصفي والمنهج  نهج الدراسة:م 2-1

 التحليلي.
مائة  بلغ العدد الكلي لمجتمع الدراسة: مجتمع الدراسة 2-1

وتسع  وخمسون مبحوثا  من اإلداريين بالمؤسسات الرياضية 
وزارة ورؤساء األقسام بمدراء اإلدارات  الحكومية على رأسها

بوالية  والرياضةالشباب والرياضة االتحادية ومكاتب الشباب 
ومن المؤسسات والهيئات الرياضية االهلية اداريو  .الخرطوم 

 االتحادات الرياضية العامة واألندية الرياضية بمختلف درجاتها. 
تم تحديد العينة بتسعة عشر مبحوثا   :عينة الدراسة 2-2

يمثلون مدراء االدارات ورؤساء األقسام بوزارة الشباب والرياضة 
المكاتب التي تتبع لها كهيئات حكومية، وست  االتحادية و 

وثالثين مبحوثا  يمثلون الضباط الثالثة الثني عشر هيئة رياضية 
تم اختيارهم عشوائيا  من بين ست  وثالثين اتحاد رياضي أهلي 
وهو العدد الكلي لالتحادات بوالية الخرطوم بعد حصرها من واقع 

متضمنة اللجنة سجالت وزارة الشباب والرياضة االتحادية 
% من العاملين في 33األولمبية واتحاد كرة القدم. كما تم اختيار 

خمس وثالثين ناد  رياضي عشوائيا  فبلغ العدد الكلي مائة وخمس 
مبحوث وبذا اصبح مجتمع الدراسة بالهيئات الرياضية األهلية 
مائة واربعون مبحوثا ، وقد شملت هذه العينة الذكور واالناث 

فئات العمرية، مختلف المهن، مختلف الهيئات ومختلف ال
الرياضية، مختلف الوظائف اإلدارية، مختلف التخصصات 
المهنية، مختلف المؤهالت العلمية، عدد سنوات الخبرة في 
المجال االداري الرياضي والمتلقون للدورات التدريبية وغير 

اين المتلقون. وعند تحديد العينة وضعت الباحثة في االعتبار التب

الكبير بين الهيئات الرياضية األهلية في السودان من حيث 
وزنها، إذ أن هناك هيئات ذات جماهير عريضة ودخل عالي 
وأخري عديمة الدخل وتكاد تكون منعدمة الجماهير. ومن حيث 
كيفية تكوين مجالس ادارات الهيئات الرياضية اذ يأتي بعضها 

اوت اإلمكانيات، إذ باالنتخاب وبعضها بالتعيين، ومن حيث تف
 تؤثر هذه المعطيات مباشرة في مجتمع الدراسة .

االستبيان استخدمت الدراسة  أدوات جمع البيانات: 2-3
وصممت الباحثة االستبانة على وفق والوثائق والمراجع والكتب. 

المواصفات التي يجب أن تشملها االستبانة بحسب ما اورده 
لت على الخصائص ( إذ اشتم27م، ص2002)كمال درويش: 

الذاتية وهي: الهيئة الرياضية، النوع، العمر، المهنة، المؤهل 
العلمي، عدد سنوات العمل، اسم الهيئة الرياضية وتلقي الدورات 
التدريبية كما استخدمت المتغيرات األساسية لإلدارة التي تؤثر 
عليها الخصائص الذاتية للمبحوث المذكورة وهي التخطيط 

ظيم، السياسات، التنسيق، صفات القيادي، الرقابة االداري، التن
والتقويم وبعد عرض المعيار بصورته االولي علي المحكمين تم 
تعديله على وفق رؤيتهم وتم تطبيقه في صورته النهائية علي 
عينتين عشوائيتين استطالعيتين من القطاعين الحكومي واألهلي 

شباب والرياضة فردا  خمسة عشر مبحوثا  من وزارة ال 50بلغت 
الوالئية ومكتب الشباب والرياضة طلعت فريد وخمس وثالثون 
مبحوثا  من الهيئات الرياضية االهلية وتم رصد النتائج )فؤاد 

( ثم إعيدت التجربة علي ذات المجموعة 513البهي السيد: ص
بعد مضي خمسة عشر يوما  وتم رصد النتائج لحساب معامل 

ستبانة )محمد نصر الدين رضوان: االرتباط والصدق والثبات لال
 (.1وكانت كما يلي: انظر الجدول )( 279م، ص 2002

( معامالت الصدق والثبات إلجابات افراد عينة البحث للمتغيرات 1دول )ج
 قيد الدراسة )االستبيان في التطبيق االستطالعي(.

 معامل الصدق معامل الثبات معامل االرتباط المتغير
 0,90 0,73 0,69 التخطيط
 0,83 0,69 0,53 السياسات
 0,92 0,81 0,69 التنظيم
 0,80 0,64 0,46 القيادة
 0,88 0,78 0,65 الرقابة
 0,93.5 0,87 0,77 التقويم

 0,92 0,85 0,74 المتغيرات مجتمعة
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 جنهم الدراسة استخدمت المعالجات االحصائية: 2-4 

SPSS وتحليل  اإلحصائي واالحصاء االستداللي لداللة الفروق
 التباين االحادي.

مناقشة وتفسير النتائج الخاصة  بفروض  2-4-1
 الدراسة: 

وجود فروق ذات داللة يوجد لهذه الدراسة فرض واحد هذا نصه: 
الخصائص العامة  ىاحصائية للمتغيرات اإلدارية تُعزي ال

المتغيرات األساسية  رض ُحددتالختبار هذا الفلإلداريين . و 
ة في التخطيط االداري والتنظيم، السياسات، لإلدارة المتمثل

هذه الخصائص التنسيق، ادوات الرقابة والتقويم مقروءة  مع 
المتمثلة في نوع االداري ذكر او انثي وعمر االداري ومهنته 
ونوع الهيئة التي يعمل بها واسم الهيئة الرياضية التي يعمل بها 

والتخصص المهني والوظيفة في الهيئة الرياضية والمؤهل العلمي 
وعدد سنوات العمل وممارسته او عدم ممارسته للنشاط الرياضي 
تم وتلقيه او عدم تلقيه للدورات التدريبية في االدارة الرياضية، ثم 

تفريغ االستبيان علميا  باستخدام اإلحصاء االستداللي المتمثل 
في تحليل التباين األحادي لداللة الفروق فكانت النتائج كما هو 

 وضح في الجداول ادناه:م
( يبين نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين آراء افراد في 2دول )ج

المؤسسات والهيئات الرياضية األهلية والحكومية بخصوص متغير التخطيط 
 اإلداري

المعالم 
 االحصائية

 المتغير

مصادر 
 التباين

درجة 
 الحرية

مجموع 
 التباين المربعات

 قيمة )ف(
 اللةالد

 الجدولية المحسوبة

نوع الهيئة 
 الرياضية

بين 
 6.256 6.256 1 المجموعات

10.40 
** 

 معنوي 6.63
 0.612 81.211 135 الخطأ
  6.256 136 الكلي

 النوع

بين 
 المجموعات

1 2.614 2.629 
 معنوي 3.84 * 4.16

 0.241 84.853 135 الخطأ
  87.467 136 الكلي

 عمرال

بين 
 1.213 3.639 3 المجموعات

1.93 2.60 
غير 
 0.630 83.828 133 الخطأ معنوي

  87.467 136 الكلي

 المهنة

بين 
 1.220 8.542 7 المجموعات

غير  2.01 2.00
 0.612        78.925 129 الخطأ معنوي

  87.476 136 الكلي

الهيئة 
 الرياضية

بين 
 المجموعات

15 17.273 1.152 
 معنوي 1.67 1.99

 0.580 70.194 121 الخطأ
  87.467 136 الكلي

 الوظيفة
بين 

 المجموعات
11 5.147 0.468 

غير  0.75 0.71
 معنوي

 0.659 5.147 125 الخطأ

  87.467 136 الكلي

التخصص 
 المهني

بين 
 1.143 16.008 14 المجموعات

 0.560 71.459 122 الخطأ معنوي 1.67 * 1.95
  87.467 136 الكلي

المؤهل 
 العلمي

بين 
 المجموعات

6 13.022 2.170 
 معنوي 2.80 * 3.79

 0.573 74.445 130 الخطأ
  87.467 136 الكلي

عدد سنوات 
 العمل

بين 
 المجموعات

7 4.454 0.636 
0.99 2.01 

غير 
 0.644 83.014 129 الخطأ معنوي

  87.467 136 الكلي

ممارسة 
النشاط 
 الرياضي

بين 
 0.285 4.454 7 المجموعات

0.44 3.84 
غير 
 0,646 83.014 129 الخطأ معنوي

  87.467 136 الكلي

تلقي 
الدورات 
 التدريبية

بين 
 2.195 2.195 1 المجموعات

غير  3.84 3.45
 0.632       85.272 135 الخطأ معنوي

  87.468 136 الكلي

 %5)*( القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 
 %1القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة  )**(

( يبين نتائج تحليل التباين االحادي لداللة الفروق بين آراء افراد 3جدول )
عينة البحث في المؤسسات والهيئات الرياضية األهلية والحكومية بخصوص 

 في االدارة متغير التنظيم
المعالم 
 االحصائية

 المتغير

مصادر 
 التباين

درجة 
 الحرية

مجموع 
 التباين المربعات

 قيمة )ف(
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

نوع الهيئة 
 الرياضية

بين 
 0.268 3.84 1 المجموعات

0.268 1.11 
غير 
 0.242 32.630 135 الخطأ معنوي

  0.32 136 الكلي

 النوع

ن بي
 0.372 0.372 1 المجموعات

غير  3.84 1.5
 0.241 32.526 135 الخطأ معنوي

  82.175 136 الكلي

 العمر

بين 
 المجموعات

3 4.461 1.781 
غير  2.60 2.54

 0.584 77.714 133 الخطأ معنوي
  82.175 136 الكلي

 المهنة

بين 
 1.74 7.072 7 المجموعات

1.74 2.05 
غير 
 0.585        75.104 129 الخطأ معنوي

  32.898 136 الكلي

الهيئة 
 الرياضية

بين 
 1.309 19.637 15 المجموعات

 معنوي 2.04 ** 2.53
 0.517 62.539 121 الخطأ
  82.175 136 الكلي

 الوظيفة

بين 
 المجموعات

11 4.903 0.446 
غير  1.75 0.72

 0.618 77.272 125 الخطأ معنوي
  82.175 136 الكلي

التخصص 
 المهني

بين 
 0.446 10.977 14 المجموعات

1.34 1.67 
غير 
 0.544 71.198 122 الخطأ معنوي

  82.175 136 الكلي

المؤهل 
 العلمي

بين 
 1.251 7.504 6 المجموعات

 0.57 74.671 130 الخطأ معنوي 2.18 * 2.17
  82.175 136 الكلي

عدد سنوات 
بين 

 المجموعات
غير  2.01 0.76 0.612 3.242 7

 معنوي
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 0.612 78.934 129 الخطأ العمل 

  82.175 136 الكلي

ممارسة 
النشاط 
 الرياضي

بين 
 0.699 0.699 1 المجموعات

غير  3.84 1.16
 0,604 86.477 135 الخطأ معنوي

  82.175 136 الكلي

تلقي 
الدورات 

 ريبيةالتد

بين 
 المجموعات

1 0.334 0.434 
غير  0.72 0.72

 0.605       81.742 135 الخطأ معنوي
  83.175 136 الكلي

 %5*القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 
 %1اللة إحصائية عند مستوي داللة ** القيمة ذات د

مناقشة فرض الدراسة: وتفسير نتائج  3-4-1-1
حادي لداللة الفروق الخاص بمتغير ّي التباين اال

 :التخطيط اإلداري والتنظيم  في المؤسسة
وجود فروق ذات داللة احصائية في العملية االدارية  وهذا نصه:

تعزي الي بعض الخصائص العامة لإلداريين وللتحقق من هذه 
الفرضية حددت الباحثة الخصائص بنوع االداري ذكر او انثي 

ه ونوع الهيئة التي يعمل بها واسم الهيئة وعمر االداري ومهنت
الرياضية التي يعمل بها والوظيفة في الهيئة الرياضية والمؤهل 
العلمي والتخصص المهني وعدد سنوات العمل وممارسته او 
عدم ممارسته للنشاط الرياضي وتلقيه او عدم تلقيه للدورات 

ة المتمثلة التدريبية في االدارة الرياضية كما حددت عناصر االدار 
في التخطيط، السياسات، التنظيم، خصائص القيادي والرقابة 

وبعد اجراء تحليل  والتقويم كمتغيرات اساسية للعملية االدارية،
التباين االحادي لداللة الفروق علي كل متغير لمختلف 

( مقروءا  2الخصائص المذكورة كانت النتائج كما في الجدول )
قيم )ف( المحسوبة لداللة الفروق ( بعد مقارنة 3مع الجدول )

بين إجابات افراد عينة البحث باختالف خصائصهم مع قيم )ف( 
الجدولية المناظرة لها اعتمادا علي درجات الحرية المشار اليها 
بالجداول ومستوي داللة النسبة المئوية نجد ان قيمة )ف( 
المحسوبة اكبر من قيمة ف الجدولية مما يشير الي ان هناك 

ينا  في آراء افراد عينة البحث حول متغيري التخطيط اإلداري تبا
والتنظيم مما يفسر بوجود فروق ذات دالله احصائية في آراء 
افراد عينة البحث حول المتغيرين المذكورين على وفق نوع الهيئة 
الرياضية أهلية ام حكومية ولصالح افراد عينة البحث في 

 الهيئات الحكومية. 
كر أم انثي لصالح الذكور، الهيئة الرياضية أتحاد نوع المبحوث ذ

أم نادي أم لجنة أولمبية ام مؤسسة حكومية، لصالح  اللجنة 

األولمبية ثم االتحادات العامة فاألندية الرياضية علي التوالي: 
التخصص المهني  لصالح ذوي  التخصصات المهنية المتمثلة 

ربية والتعليم، علي في: االقتصاد، الهندسة، إدارة األعمال، الت
التوالي: المؤهل العلمي لصالح ذوي المؤهالت العلمية العالية 
)دكتوراه ماجستير، دبلوم عالي( على التوالي، هذا التباين يؤكد 
صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة احصائية تعزي 
لصالح  العاملين في القطاعات االهلية فهم االكثر استخداما  

غيري التخطيط والتنظيم في العملية االدارية وتري ومعرفة  لمت
الباحثة أن هذا قد يعود الي طبيعة تخصصاتهم في مجاالتهم 
الرئيسية كما اظهرت النتيجة، وهذا في تقديري يعود الي طبيعة 
ان المتطوعون يلجون هذه الهيئات شغفا  يوافق اهتماماتهم 

 ة.الوجدانية وبمختلف التخصصات والمؤهالت العالي
أما الهيئات الحكومية فيأتون كموظفين قد تكون الدافعية أقل 
والتخصصات ليست ذات عالقة بالمهنية الرياضية خاصة  
لإلناث والمؤهالت قد ال تتخطي الشهادة الجامعية األولي 
كمدخل لخدمة وطبيعي جدا  ان ال تتاح لهم فرص التأهيل أثناء 

يان في تحديد الخدمة وهذا يتوافق مع دراسة نايف العم
الخصائص والسمات التي تميز الرقابة اإلدارية بصورة يستفيد 
من توصياتها صناع القرار، أما من حيث العمر والوظيفة وعدد 
سنوات العمل والممارسة النشاط الرياضي وعدم ممارسته وتلقي 
الدورات الرياضية او عدم تلقيها فإن قيمة ف المحسوبة اقل من 

فروق ذات داللة وهذا يفسر بعدم وجود  ( الجدوليةقيمة )ف
إحصائية تتعلق بالخصائص المذكورة بالنسبة لمتغيري التخطيط 

 االداري والتنظيم.
( نتائج تحليل التباين االحادي لداللة الفروق بين آراء افراد عينة 4جدول )
المؤسسات والهيئات الرياضية األهلية والحكومية بخصوص متغير  البحث

 داريةالسياسات اال
المعالم 
 االحصائية

 المتغير

مصادر 
 التباين

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 التباين
 قيمة )ف(

 الداللة
 الجدولية المحسوبة

نوع الهيئة 
 الرياضية

بين 
 0.268 0.268 1 المجموعات

1.11 3.84 
غير 
 0.242 32.630 135 الخطأ معنوي

  32,898 136 الكلي

 النوع

بين 
 0.372 0.372 1 مجموعاتال

غير  3.84 1.54
 0.241 32.526 135 الخطأ معنوي

  32.898 136 الكلي

 العمر

بين 
 المجموعات

3 0.125 0.042 
غير  1.62 0.17

 0.246 32.773 133 الخطأ معنوي
  78.467 136 الكلي

غير  2.01 0.83 0.20 1.409 7بين  المهنة
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 معنوي المجموعات 

 0.244        31.489 129 الخطأ
  32,898 136 الكلي

الهيئة 
 الرياضية

بين 
 المجموعات

15 5.051 0.337 
غير  1.67 1.46

 0.230 27.898 121 الخطأ معنوي
  87.467 136 الكلي

 الوظيفة

بين 
 المجموعات

11 3.785 0.344 
1.46 1.75 

غير 
 0.232 29.113 125 الخطأ معنوي

  32.898 136 الكلي

التخصص 
 المهني

بين 
 0.298 4.172 14 المجموعات

1.27 1.67 
غير 
 0.235 38.726 122 الخطأ معنوي

  32.89 136 الكلي

المؤهل 
 العلمي

بين 
 0.298 4.172 14 المجموعات

غير  1.27 1.27
 0.235 28.726 122 الخطأ معنوي

  32.898 136 الكلي

عدد سنوات 
 العمل

بين 
 المجموعات

7   1.759            0.251 
غير  2.01 1.04

 0.241 31.139 129 الخطأ معنوي
    32,898 136 الكلي

ممارسة 
النشاط 
 الرياضي

بين 
 0.28 0.289 1 المجموعات

1.20 3.84 
غير 
 0,242 32.609 135 الخطأ معنوي

  32,898 136 الكلي

 تلقي
الدورات 
 التدريبية

بين 
 0.055 0.055 1 المجموعات

غير  3.84 0.23
 0.243       32.843 135 الخطأ معنوي

  12 136 الكلي

مناقشة وتفسير نتائج التباين االحادي  3-1-2
لداللة الفروق الخاص بمتغير السياسات في 

 المؤسسة: 
يم )ف( ومن خالل مقارنة ق (4)الجدول  ىيتضح بالنظر ال

المحسوبة لداللة الفروق بين إجابات افراد عينة البحث باختالف 
خصائصهم، مع قيم )ف( الجدولية المناظرة لها اعتمادا  علي 

%( نجد 5درجات الحرية المشار اليها بالجدول ومستوي الداللة )
ان جميع قيم )ف( المحسوبة أقل من نظيراتها الجدولية وهذا 

آراء افراد عينة البحث جول السياسات يشير الي ان توافقا في 
االدارية في الهيئات التي يعملون بها يعزي الي جميع 
خصائصهم المتمثلة في نوع الهيئة الرياضية، النوع، العمر 
المهنة، الوظيفة، اسم الهيئة الرياضية، المؤهل العلمي، ممارسة 

ي عدد سنوات العمل وتلقي الدورات التدريبية ف ي،النشاط الرياض
 االدارة .

 
 

( يبين نتائج تحليل التباين االحادي لداللة الفروق بين آراء افراد 5جدول )
عينة البحث في المؤسسات والهيئات الرياضية األهلية والحكومية بخصوص 

  متغير التنسيق في المؤسسة
المعالم 
 االحصائية

 المتغير

مصادر 
 التباين

درجة 
 الحرية

مجموع 
 التباين المربعات

 )ف(قيمة 
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

نوع الهيئة 
 الرياضية

بين 
 0.268 0.268 1 المجموعات

غير  3.84 1.11
 0.242 32.630 135 الخطأ معنوي

  32.898 136 الكلي

 النوع

بين 
 المجموعات

1 0.372 0.372 
غير  3.84 1.54

 0.241 32.526 135 الخطأ معنوي
  108.026 136 الكلي

 العمر

بين 
 1.572 4.715 3 المجموعات

2.02 2.60 
غير 
 0.777 103.311 133 الخطأ معنوي

  108,026 136 الكلي

 المهنة

بين 
 0.665 4.651 7 المجموعات

غير  2.01 0.83
 0.801        103.375 129 الخطأ معنوي

  108,026 136 الكلي

الهيئة 
 الرياضية

بين 
 جموعاتالم

15 22.122 1.475 
 معنوي 2.04 **2.08

 0.710 85.904 121 الخطأ
  108.026 136 الكلي

 الوظيفة

بين 
 المجموعات

11 7.770 0.706 
0.88 1.75 

غير 
 0.802 100.256 125 الخطأ معنوي

  108.026 136 الكلي

التخصص 
 المهني

بين 
 0.844 11.82 14 المجموعات

1.07 1.67 
غير 
 0.769 96.206 122 الخطأ معنوي

  108.026 136 الكلي

المؤهل 
 العلمي

بين 
 المجموعات

6 8.872 1.479 
غير  2.80 1.94

 0.763 99.154 130 الخطأ معنوي
  94.752 136 الكلي

عدد سنوات 
 العمل

بين 
 المجموعات

7   4.091            0.589 
غير  2.01 0.73

 0.808 103.935 129 الخطأ معنوي
  108,026 136 الكلي

ممارسة 
النشاط 
 الرياضي

بين 
 0.329 0.329 1 المجموعات

0.41 3.84 
غير 
 0.798 107.697 135 الخطأ معنوي

  108.026 136 الكلي

تلقي 
الدورات 
 التدريبية

بين 
 3.222 3.222 1 المجموعات

 معنوي 3.84 *4.15
 0.775       104.804 135 الخطأ
  12 136 الكلي

 % 5*القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 
 %1عند مستوي داللة  **القينة ذات داللة إحصائية
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( يبين نتائج تحليل التباين االحادي لداللة الفروق بين آراء افراد 6جدول ) 

ألهلية والحكومية بخصوص عينة البحث في المؤسسات والهيئات الرياضية ا
 متغير صفات القيادي

المعالم 
 االحصائية

 المتغير

مصادر 
 التباين

درجة 
 الحرية

مجموع 
 التباين المربعات

 قيمة )ف(
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

نوع الهيئة 
 الرياضية

بين 
 0.268 0.268 1 المجموعات

غير  3.84 1.11
 0.242 32.630 135 الخطأ معنوي

  32.898 136 الكلي

 النوع

بين 
 المجموعات

1 0.372 0.372 
غير  3.84 1.54

 0.242 32.526 135 الخطأ معنوي
  94.752 136 الكلي

 العمر

بين 
 0.758 2.273 3 المجموعات

1.09 2.20 
غير 
 0.695 92.479 133 الخطأ معنوي

  94.752 136 الكلي

 المهنة

بين 
 0.900 6.297 7 المجموعات

غير  2.01 1.31
 0.686 88.455 129 الخطأ معنوي

  94.752 136 الكلي

الهيئة 
 الرياضية

بين 
 المجموعات

15 24.789 1.653 
 معنوي 2.04 **2.86

 0.578 69.963 121 الخطأ
  94.752 136 الكلي

 الوظيفة

بين 
 المجموعات

11 13.171 1.192 
0.71 1.75 

غير 
 0.653 81.582 125 الخطأ عنويم

  94.752 136 الكلي

التخصص 
 المهني

بين 
 1.428           19.985 14 المجموعات

 0.613 74.767 122 الخطأ معنوي 2.04 ** 2.23
  94.752 136 الكلي

المؤهل 
 العلمي

بين 
 المجموعات

6 6.908 1.151 
غير  2.80 1.70

 0.676 87.845 130 الخطأ معنوي
  94.752 136 الكلي

عدد سنوات 
 العمل

بين 
 المجموعات

7   4.401            0.629 
0.90 3.84 

غير 
 0.700 90.351 127 الخطأ معنوي

  94.752 136 الكلي

ممارسة 
النشاط 
 الرياضي

بين 
 1.926 1.926 1 المجموعات

غير  3.84 2.80
 0.688 92.826 135 الخطأ معنوي

  94.752 136 الكلي

تلقي 
الدورات 
 التدريبية

بين 
 المجموعات

1 1.479 1.479 
غير  3.84 2.14

 0.691 93,273 135 الخطأ معنوي
  94.752 136 الكلي

 %1**القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 
 
 
 
 
 
 
 

لة الفروق بين آراء افراد ( يبين نتائج تحليل التباين االحادي لدال7جدول )
عينة البحث في المؤسسات والهيئات الرياضية األهلية والحكومية بخصوص 

 متغير أدوات الرقابة.
المعالم 
 االحصائية

 المتغير

مصادر 
 التباين

درجة 
 الحرية

مجموع 
 التباين المربعات

 قيمة )ف(
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

نوع الهيئة 
 الرياضية

بين 
 0.268 0.268 1 مجموعاتال

غير  3.84 1.11
 0.242 32.630 135 الخطأ معنوي

  32.898 136 الكلي

 النوع

بين 
 المجموعات

1 0.372 0.372 
غير  3.84 1.54

 0341 32.526 135 الخطأ معنوي
  70.550 136 الكلي

 العمر

بين 
 0.774 2.322 3 المجموعات

1.51 2.20 
غير 
 0.513 68.238 133 لخطأا معنوي

  70.550 136 الكلي

 المهنة

بين 
 0.860 6.019 7 المجموعات

غير  2.01 1.72
 0.500 64.531 129 الخطأ معنوي

  70.550 136 الكلي

الهيئة 
 الرياضية

بين 
 المجموعات

15 16.905 1.127 
 معنوي 2.04 ** 2.5

 0.443 53.645 121 الخطأ
  70.550 136 الكلي

 الوظيفة

بين 
 المجموعات

11 6.851 0.623 
1.22 1.75 

غير 
 0.510 63.699 125 الخطأ معنوي

  70.550 136 الكلي

التخصص 
 المهني

بين 
 0572           8,006 14 المجموعات

1.11 1.67 
غير 
 0.513 62.544 122 الخطأ معنوي

  70.550 136 الكلي

المؤهل 
 العلمي

بين 
 المجموعات

6 6.794 1.132 
غير  2.18 * 2.31

 0.490 63.756 130 الخطأ معنوي
  70,550 136 الكلي

عدد سنوات 
 العمل

بين 
 المجموعات

7   1.834            0.262 
غير  2,01 0,49

 0,533 68,716 129 الخطأ معنوي
  70,550 136 الكلي

ممارسة 
النشاط 

 اضيالري

بين 
 0.015 0.015 1 المجموعات

0.03 3.084 
غير 
 0.522 70.535 135 الخطأ معنوي

  70.550 136 الكلي

تلقي 
الدورات 
 التدريبية

بين 
 0.948 0.948 1 المجموعات

غير  3.84 1.84
 0.516 69.609 135 الخطأ معنوي

  70.550 136 الكلي

 %5مستوي داللة  القيمة ذات داللة إحصائية عند
 %1القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة 
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مناقشة وتفسير نتائج التباين االحادي  3-1-3 

لداللة الفروق الخاص بمتغيرات التنسيق وصفات 
 القيادي وادوات الرقابة:

( وبعد مقارنة 6( و )5( مقروءا  مع الجدول )4بالرجوع للجدول )
لفروق بين إجابات افراد عينة البحث قيم )ف( المحسوبة لداللة ا

باختالف خصائصهم مع قيم )ف( الجدولية المناظرة لها اعتمادا 
علي درجات الحرية المشار اليها بالجداول ومستوي داللة النسبة 
المئوية نجد ان هناك تباينا  في آراء افراد عينة البحث حول 

ا يفسر متغيرات، التنسيق، صفات القيادي وادوات الرقابة، مم
بوجود فروق ذات دالله احصائية في آراء افراد عينة البحث 
حول المتغيرات المذكورة على وفق خصائصهم علي النحو التالي 
من حيث: نوع الهيئة الرياضية يفسر التباين لصالح اإلداريين 
في كل  من اللجنة األولمبية، األندية الرياضية واالتحادات 

حقق وجود المتغيرات الثالثة، من الرياضية علي التوالي إذ يت
حيث المؤهل العلمي: توجد فروق دالة احصائيا  لصالح ذوي 
المؤهالت العلمية )دكتوراه ماجستير، دبلوم عالي( على التوالي 
ومن حيث التخصص المهني: الفروق لصالح ذوي التخصصات 
المهنية المتمثلة في االقتصاد، الهندسة، إدارة األعمال، التربية 

لتعليم على التوالي، أما من حيث تلقي الدورات اإلدارية: يفسر وا
التباين لصالح الذين قد تلقوا دورات تدريبية في اإلدارة، اذا  
يتحقق الفرض القائل بوجود داللة احصائية تعزي للخصائص 
الواردة اعاله وتري الباحثة هذه الخصائص ذات اثر واضح ينير 

ستفادة منها في تطوير مواصفات الطريق لجهات اتخاذ القرار اال
وشروط شاغلي المواقع القيادية الرياضية الحكومية. بينما نجد 
أن هناك توافقا  في اراء افراد عينة البحث حول ذات المتغيرات 

صائصهم المتمثلة في النوع، العمر، المهنة، الوظيفة خ ىيعزي ال
 عدد سنوات العمل وممارسة النشاط الرياضي .

 
 
 
 
 
 
 
 

( يبين نتائج تحليل التباين االحادي لداللة الفروق بين آراء افراد 8دول )ج
عينة البحث في المؤسسات والهيئات الرياضية األهلية والحكومية بخصوص 

 متغير أغراض التقويم
المعالم 
 االحصائية

 المتغير

مصادر 
 التباين

درجة 
 الحرية

مجموع 
 التباين المربعات

 قيمة )ف(
 الداللة

 الجدولية حسوبةالم

نوع الهيئة 
 الرياضية

بين 
 0,268 0,268 1 المجموعات

غير  3.84 1.11
 0,242 32,630 135 الخطأ معنوي

  32,898 136 الكلي

 النوع

بين 
 المجموعات

1 0,372 0,372 
غير  3.84 1,54

 0,241 32,526 135 الخطأ معنوي
  111,376 136 الكلي

 العمر

بين 
 1,224 3,672 3 مجموعاتال

1,51 2,60 
غير 
 0,810 107,704 133 الخطأ معنوي

  111,376 136 الكلي

 المهنة

بين 
 1,120 7,842 7 المجموعات

غير  2,01 1,40
 0,803 102,534 129 الخطأ معنوي

    111,435 136 الكلي

الهيئة 
 الرياضية

بين 
 المجموعات

15 22,527 1,502 
 معنوي 1.67 * 2.03

 0,734 88,850 121 الخطأ
  111,534 136 الكلي

 الوظيفة

بين 
 المجموعات

11 9,696 0,881 
1,08 1.75 

غير 
 0,813 101,681 125 الخطأ معنوي

  111,376 136 الكلي

التخصص 
 المهني

بين 
 0,962 13,470 14 المجموعات

1.20 1.67 
غير 
 1.803 97,906 122 الخطأ معنوي

     111,376 136 الكلي

المؤهل 
 العلمي

بين 
 المجموعات

6 9,590 1,598 
غير  2,80 2,04

 0,783 101,786 130 الخطأ معنوي
  111,376 136 الكلي

عدد سنوات 
 العمل

بين 
 المجموعات

7 6,902 0,986 
غير  2.01 1.22

 0,656 104,474 129 الخطأ معنوي
    111,376 136 كليال

ممارسة 
النشاط 
 الرياضي

بين 
 1.541 1.541 1 المجموعات

1.89 3.84 
غير 
 0,814        109,835 135 الخطأ معنوي

  111,376 136 الكلي

تلقي 
الدورات 
 التدريبية

بين 
 1.541 1.541 1 المجموعات

غير  3.84 1.89
   0,814 109,835 135 الخطأ معنوي

  111,376 136 الكلي

مناقشة وتفسير تحليل التباين االحادي  3-1-4
 لداللة الفروق الخاص بأغراض التقويم:

( وبعد مقارنة قيم )ف( المحسوبة لداللة 8بالرجوع للجدول )
الفروق بين إجابات افراد عينة البحث باختالف خصائصهم مع 

جات الحرية قيم )ف( الجدولية المناظرة لها اعتمادا علي در 
%( نجد ان هناك تباينا 5المشار اليها بالجدول ومستوي الداللة )

في آراء افراد عينة البحث حول متغير أغراض التقويم مما يفسر 
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البحث  بوجود فروق ذات دالله احصائية في آراء افراد عينة 

المذكورة تعزي الى خصائصهم علي النحو حول المتغيرات 
 التالي:

تحقق المتغير المشار اليه بصفة أكبر اضية: اسم الهيئة الري
في كل  من اللجنة األولمبية، األندية واالتحادات الرياضية، 

الفروق لصالح  نوع المبحوث:التربية والتعليم هيئة التحكيم 
( تحقق المتغير المشار اليه بصورة )المؤهل العلمالذكور في 

تير، دكتوراه( أكبر إذ ذوي المؤهالت العلمية )دبلوم عالي، ماجس
هذا االختالف من وجهة نظري يعود الي كيفية ومستوي ونوعية 
تطبيق التقويم  لصالح التميز بينما نجد أن هنالك توافقا  في آراء 
افراد عينة البحث قيد البحث حول التقويم في الهيئات التي 
يعملون بها يعزي الي كال  من خصائصهم المتمثلة في نوع 

هلية او حكومية، عمر المبحوث، المهنة، الهيئة الرياضية أ
الوظيفة، التخصص المهني، عدد سنوات العمل، ممارسة او 
عدم ممارسة المبحوث للنشاط الرياضي وتلقي الدورات التدريبية 
في االدارة او عدم تلقيها بفسر هذا التوافق بأنهم رغم اختالف 

سات هذه الخصائص إال انهم يمارسون متغير التقويم في المؤس
التي يعملون بها وهذا في رأي الباحثة قد يكون عائدا  أن هذا 

ج نهمشغل الموقع االداري نهاية كل المتغير ضرورة حتمية لمن ي
 أو عام مالي او قيد زمني ويرتبط باألداء والترقيات. 

 الخاتمة:-4
 خُلصت هذه الدراسة الى االستنتاجات التالية:

ي آراء افراد عينة البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية ف-1
حول متغيرات العملية اإلدارية على وفق خصائصهم علي 

 النحو التالي:
إن خاصية النوع ذكر او انثي ذات أثر ايجابي واضح في -2

العملية اإلدارية في المؤسسات الرياضية االهلية والحكومية 
قيد البحث لصالح الذكور إذ أن الذكور هم األكثر تطبيقا  

 ت االدارة .لمتغيرا
نوع الهيئة الرياضية أهلية أو حكومية ذا أثر ايجابي في -3

تطبيق متغيرات العملية االدارية  قيد البحث لصالح الهيئات 
االهلية إذ اتضح ان االداريين بالهيئات األهلية هم األكثر 

 الماما  بالمتغيرات االدارية.
لعملية إن اسم الهيئة الرياضية ذا أثر ايجابي واضح في ا-4

اإلدارية، فالذين يعملون في اللجنة األولمبية واالتحادات 

قيدا  بمتغيرات العملية العامة واألندية قيد البحث أكثر ت
 مما لدي الهيئات الحكومية. .االدارية

إن التخصصات المهنية المتمثلة في )االقتصاد، الهندسة، -5
ثر ايجابي إدارة األعمال، التربية والتعليم علي التوالي ذات ا

في تطبيق متغيرات العملية االدارية بالمؤسسات والهيئات 
الرياضية التي يعملون بها بصورة أكبر مما يفعل ذوي 

 التخصصات األخرى قيد البحث.
إن المؤهالت العلمية العالية )دبلوم عالي ماجستير، دكتوراه( -6

قيد البحث ذات أثر ايجابي واضح في العملية االدارية أكثر 
 المؤهالت األخرى. من

إن الذين  تلقوا دورات تدريبية في اإلدارة يؤثرون ايجابا  علي -7
 العملية االدارية من غيرهم.

كما تبين أن الخصائص المتمثلة في العمر وعدد سنوات -8
العمل وممارسة النشاط الرياضي أو عدم ممارسته ليست ذات 

 تأثير فارق علي العملية االدارية.
 نا القول بناءا  على ضوء نتائج هذه الدراسة:وختاما  يمكن

ان اصحاب المؤهالت العلمية العالية من دكتوراه وماجستير 
ودبلوم عالي ذات تأثير ايجابي على متغيرات االدارة أكثر من 
غيرها وهذا يؤكد اهمية التأهيل العلمي. كما ثبت ان ذوي 

في  التخصصات العلمية من اقتصاد، وهندسة وادارة االعمال
الهيئات االهلية وعلى رأسها اللجنة االولمبية هم األكثر قدرة 
على تطبيق متغيرات االدارة  قياسا الى ذوي التخصصات 
األخرى في الهيئات الحكومية، وقد يعزي ذلك الى ان اداريو هذه 
المؤسسات تأتي بهم مجتمعاتهم كقادة انتجهم المجتمع من خالل 

يادة عكس الهيئات الحكومية ما عرف عنهم من قدرة علي الق
خاصة تلك التي ال تتقيد بالتخصصات ذات الصلة بالمجال، 
واخيرا  ثبت األثر االيجابي لتلقي الدورات التدريبية في االدارة، 
مما يؤكد اهمية تطوير قدرات الفرد اثناء عمله. أما العمر او 
سنوات العمل او ممارسة النشاط ليست ذات اثر كبير على 

ة االدارية واخيرا اثبتت الدراسة ان الذكور هم االقدر علي العملي
ادارة المؤسسات االهلية الرياضية ولربما يعزي ذلك الي اهتمام 
الذكور في الدول العربية بالرياضة اكثر من النساء او قد يعود 
ذلك الى النظرة التقليدية لمجتمعنا المحلي لعالقة المرأة 

 بالرياضة.
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ات التي توصلت لها الدراسة توصي الباحثة على ضوء االستنتاج 

 وعلى وفق المحاور التالية:
 على مستوي الحكومية:

 أعادة صياغة القوانين بما يحفظ الخصوصية المهنية.-1
اإلعتماد علي التخصصات المهنية ذات العالقة بطبيعة -2

 المجال اإلداري الرياضي.
ليم والرياضة وجوب التنسيق بين الوزارة وقطاع التربية والتع-3

 كليات التربية الرياضيةالقطاعية و 
  اإلهتمام بالتأهيل أثناء الخدمة.-4

 على مستوي القطاعات األهلية:
عداد القادة اإلداريين.-1  االهتمام بالمؤهل العلمي وا 
بناء الثقة في الكوادر البشرية لتطوير وتحديث إعداد الكوادر -2

 اإلدارية والفنية.
ة التقليدية باستخدام األساليب العلمية الخروج من النمطي-3

 الحديثة في االنتقاء لإلداريين الطوعيين.
 المصادر:

 (. 1991: )مؤتمر، إحصائية االتحادات الرياضيةأدارة الرياضة االتحادية؛  [1]
: )القاهرة، 1، جاإلدارة في الميدان الرياضيحليم المنيري وعصام بدوي؛  [2]

 (.1991المكتبة األكاديمية، 
: )القاهرة، 1، ط2، جاإلدارة في الميدان الرياضيلمنيري وعصام بدوي؛ حليم ا [3]

 (.1994المكتبة األكاديمية، 
، اإلحصاء الالبارونتري في بحوث التربية الرياضية حمد نصر الدين رضوان؛  [4]

 م(.1989ه 1409: )القاهرة، دار الفكر العربي، 1ط
: )الخرطوم، مركز ارةاوراق محاضرات المنظمة االفريقية لتطوير اإلدشولي؛  [5]

 (. 2004تنمية المجتمع، 
: 1، طمقدمة في اإلدارة الرياضيةطلحة حسام الدين وعبلة عيسي مطر؛  [6]

 (.1997)القاهرة، مركز الكتاب والنشر، 
: 1، طاالدارة في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق؛ عبد الحميد شرف [7]

 (.1990)القاهرة، مركز الكتاب والنشر، 
: )القاهرة، 1، طعلم النفس التربويبد اللطيف ابو حطب وامال صادق؛ فؤاد ع [8]

 م(.1980كتبة االنجلو مصرية، 
 -القياس والتقويم وتحليل المباراة في كرة اليد كمال الدين درويش و)اخرين(؛   [9]

 م(.2002: )القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 1، طنظريات وتطبيقات
: )القاهرة، مركز الكتاب 1، طة الرياضيةتطبيقات اإلدار مفتي ابراهيم حماد؛  [11]

 (.1999والنشر، 
ملف إحصائية الهيئات  الوثائق والمستندات وزارة الشباب والرياضة االتحادية؛ [11]

 : )الخرطوم،  بدون تاريخ(.الرياضية بالخرطوم
: )ج. 2، طاإلدارة العامة االصول العلمية و العملية؛ يوسف حسين البشير [12]

 (.1996النيلين، 

 

 حق:المال
 ( يوضح استمارة استطالع رأي المبحوثين حول متغيرات البحث1ملحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ...............................اخي الفاضل/ 

 السالم عليكم ورحمة اهلل تعالي
تقوم الباحثة بدراسة بعنوان : دراسة تحليلية للخصائص العامة 

ية الحكومية واالهلية للمتغيرات االدارية بالهيئات الرياض
 بالسودان

 وتأمل في االستفادة من آرائكم في هذا المجال .
 مع وافر الشكر والتقدير

 الباحثة: د. عواطف محمد ادم سليمان
قراءة االستمارة المرفقة بقسميها األول والثاني بتمعن قبل  رجاءًا:
 اإلجابة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
إذ أن المعلومات المطلوبة لن  رجاءا  عدم كتابة االسم تنبيه:

 تستخدم اال ألغراض هذه الدراسة
 القسم األول:

 الرجاء مأل البيانات التالية:
 ذكر                          أنثي:  النوع:
....  45–36.... من   35-26.... من  25أقل من  العمر:
 ...فأكثر . 46من 

 .......... لمهني..... التخصص االهيئة التي تعمل بها ....
 ............لرياضية ..... الوظيفة في الهيئة ا........المهنة 

دبلوم  دون الثانوي ....... ثانوي  .... المؤهالت العلمية:
وسيط ...... بكلوريوس ...... دبلوم عالي ..... ماجستير 

 .... دكتوراه ...
 ...االدارة الرياضية ...عدد السنوات العمل في مجال 

 ....ت اللعبة ؟   نعم ......  ال ...ارسهل م
 ...نعم .... ال .هل كنت مسجال   رسميا  في نادي رياضي؟   

 ...............لنادي: ....اذكر درجة ا
الي درجة تتوفر لكم فرص االطالع على الكتب والمجالت 

 المتخصصة في اإلدارة ؟ 
 ....الأط لع .. ا  ..... أحيانا  ...... نادرا  .....دائم

 ...في مجال اإلدارة ؟ نعم ..... ال .. هل تلقيت دورات تدريبية



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 4, April 2022                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 23 
 

ISSJ JOURAL 

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

 
اذا كانت إجابتك بنعم فما هي هذه الدورات  وكم مدتها؟ اسم  

 ........ زمنها ........ اسم الدورة ...الدورة ..
.. اسم الدورة ..... .زمنها ..... اسم الدورة ....... زمنها ..

 ..زمنها ....
فة حول اإلدارة ؟ نعم الي مزيد من المعر هل تشعر بالحاجة 

 .......... ال ..
اذا كانت اجابتك بنعم ما هو أنسب طريق إللمامك بالمزيد من 

 المعرفة اإلدارية ؟ 
 ...ريق االطالع ...... عن طات التدريبية ....عن طريق الدور 
 القسم الثاني:

من خالل ممارستك ومشاهداتك ومالحظاتك الذاتية داخل 
 ز الذي تعمل به الرجاء الجها

( في المكان الذي يعبر عن وجهة نظرك وضع عالمة )
 بدقه. 

 صحيح العبارات م
صحيح 
نوعًا 
 ما

ال 
 ادري

غير 
 صحيح

غير 
صحيح 
 مطلقاً 

1 

هل يشمل التخطيط اإلداري في 
 الهيئة التي تعمل بها :

تحديد االهداف المطلوب بلوغها -1
 ؟
 التنبؤ بالنتائج المستقبلية ؟-2
 إختيار الخطة المناسبة؟-3
 تحديد الحلول البديلة؟-4
 اختيار االلبديل األكثر ؟-5
التوقيت الزمني للنتائج -6

 المتوقعة؟

     

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 

هل يشمل التنظيم في الهيئة التي 
 تعمل بها؟

 وضع الهيكل الوظيفي؟-1
يق تحديد األعمال المطلوبة لتحق-2

 األهداف؟
 توزيع السلطات والمسؤوليات؟-3
 تفويض السلطة الضرورية ؟-4
 تحديد نطاق اإلشراف؟-5
 تحديد اسلوب نمطي للعمل؟-6
تحديد العالقات بوضوح  -7

 للتنسيق في األعمال؟
 تنمية وتدريب العاملين؟-8
 المرونة في التنظيم؟-9
 كل ما ذكر-10

هل يشمل التخطيط في الهيئة 
 ها :التي تعمل ب

تخصيص ادارات معينة لمهمة -1
 التنسيق؟

     

 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 

تشكيل لجان من ممثلي -2
 الوحدات المختلفة؟

عقد اجتماعات دورية بين -3
 الرئيس ومعاونيه المباشرين؟

هل القيادي في المؤسسة التي 
 تعمل بها :

يتمتع بقدر من المهارات -1
 اإلدارية والفنية الالزمة؟

 ملما  بوظائف اإلدارة؟-2
درة علي التأثير علي لديه الق-3

 اآلخرين؟
لديه الموضوعية في الحكم علي -4

 األمر؟
لديه القدرة علي التأثير علي -5

 اآلخرين؟
لديه القدرة علي تنمية مهارات -6

 وقدرات المرؤوسين؟
لديه القدرة علي رفع الروح -7

 المعنوية للعاملين عبر التحفيز؟
لديه القدرة علي تصور عالقات -8

 العمل؟
القدرة علي تحمل مسؤولية  لديه-9

 العمل؟
ادوات الرقابة التي تستخدم في 

 المؤسسة التي تعمل بها :
 التقارير اإلدارية المكتوبة؟-1
 اإلشراف اإلداري ؟-2
 المالحظة الشخصية؟-3
 المتابعة؟-4
 الشكاوي؟-5

أساليب الرقابة في المؤسسة التي 
 تعمل بها :

تحديد مجاالت األداء واألنشطة -1
 تتم رقابتها؟التي 
تحديد األهداف والمقاييس -2

 الرقابية الكمية والوصفية؟
تحديد المعايير المطلوبة لقياس -3

 األداء الفعلي؟
مقارنة األداء الفعلي باألداء -4

 المطلوب؟
 تحديد أسباب االنحرافات ؟-5
اتخاذ القرارات المصححة -6

 لألداء.
ألغراض التقويم تستخدم المؤسسة 

 التي تعمل بها:
 وضع المعايير الرقابية؟-1
مقارنة العمل الفعلي المنفذ -2

 مقابل المعايير الموضوعة؟
 دراسة النتائج؟-3
 وضع الحلول والمعالجات؟-4
 المتابعة؟-5

 اعداد الباحثة
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 المحور الثاني: 

)أ( عوامل القصور اإلداري في الهيئات الرياضية الحكومية في 
 السودان:

 صحيح العبارات
صحيح 

عًا نو 
 ما

ال 
 أدري

غير 
 صحيح

غير 
صحيح 
 مطلقاً 

هل تكمن المشكلة اإلدارية في 
 المؤسسة التي تعمل بها في:

 تداخل االختصاصات ؟
 االفتقار الي المهنية اإلدارية

عدم وجود استراتيجية واضحة للعمل 
 الرياضي؟

االفتقار الي التأهيل المهني للعاملين 
 في القطاع الرياضي؟
 نين واللوائح؟ضعف صياغة القوا

عدم استقرار سياسة الدولة تجاه 
 الرياضة؟

عدم التنسيق بين الجهات المسؤولة 
التربية والتعليم  –عن الرياضة )الوزارة 

 والرياضة القطاعية(؟ –
عدم القدرة علي محاسبة المؤسسات 
الرياضية بسبب عجز الدولة عن 

 توفير التزاماتها المالية ؟
أهيل أثناء قصور أساليب التدريب والت

 الخدمة؟

     

 اعداد الباحثة
 عذرًا أخي الفاضل:

الرجاء التكرم بمراجعة إجاباتك بعناية ألن ذلك يهمنا . كما 
 أرجو التكرم برد االستمارة بسرعة قد المستطاع.

 شكرا  لكم علي حسن تعاونكم
 المحور الثاني:

)ب( عوامل القصور اإلداري في الهيئات الرياضية األهلية في 
 السودان:

 صحيح العبارات
صحيح 
نوعًا 
 ما

غير  ال ادري
 صحيح

غير 
صحيح 
 مطلقاً 

هل تكمن المشكلة اإلدارية في الهيئة 
 التي تعمل بها في :

 قصور الهياكل التنظيمية واإلدارية؟-1
 ضعف القوانين والتشريعات؟-2
 االفتقار الي التخطيط طويل المدي ؟-3
 ضعف الموارد؟-4
عداد االفتقار الي ال-5 تأهيل العلمي وا 

 اإلداريين؟
األسلوب النمطي والتقليدي لإلداريين -6
 ؟

     

عدم التحديث والتطوير في مجال -7
 المنشآت ؟

االفتقار الي المراكز والمختبرات -8
 ومراكز البحوث؟

عدم تحقيق االنتصارات علي -9
 المستويين اإلقليمي والقاري؟

عدم الثقة في العنصر البشري ) -10
 العبين (؟اداريين و 

االفتقار الي الخدمات الصحية -11
 والنفسية واالجتماعية؟

ضعف أساليب إعداد الكوادر -12
 الفنية؟
 ضعف أساليب االنتفاء؟-13

 االستبيان من أعداد الباحثة.
 عذرًا أخي الفاضل:

الرجاء التكرم بمراجعة إجاباتك بعناية ألن ذلك يهمنا . كما 
 المستطاع. رة بسرعة قدأرجو التكرم برد االستمار 

 شكرا  لكم علي حسن تعاونكم
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التحليل الميكانيكي للتصويب البعيد وعالقته بسرعة طيران الكرة لحظة وصولها للهدف باستخدام  

 جهاز مصنع لكرة اليد 
 2 أ. د ثائر غانم حمدون مال علو  1 علي وليد عبدالغني الراوي

 1 سم التربية البدنية وعلوم الرياضةطالب الماجستير/ كلية التربية االساسية/ ق
 2 جامعة الموصل/ كلية التربية االساسية/ قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

(1 alialrawi266@gmail.com, 2 thaeralo63@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لحظة الكرة سرعة لقياس( Electro Sport) جهاز تصميم الى الحالي البحث يهدف المستخلص:
 جهاز طريق عن الهدف الى صولهاو  لحظة الكرة سرعة على التعرف وكذلك الهدف، الى وصولها

(Electro Sport)، من البعيد التصويب في البايوكنيماتيكية المتغيرات بعض على التعرف فضال عن 
 في البايوميكانيكية المتغيرات بعض بين العالقة على التعرف من نتمكن لكي متر، 9 الـ منطقة خارج
 .الهدف الى ولهاوص لحظة الكرة طيران بسرعة القفز من التصويب اثناء

 عاليا   القفز من التصويب سرعة قياس على( Electro sport) جهاز امكانية على الباحثان وأفترض
 الكرة طيران وسرعة البايوميكانيكية المتغيرات بين احصائية داللة ذات عالقة هناك وان اليد، بكرة

 .الهدف الى وصولها لحظة
ن البحث، وأهداف  مشكلة طبيعة لمالئمته االرتباطي بباألسلو  الوصفي المنهج الباحثان وأستخدم  وتكو 
 وتم العبا   عشرون عددهم يبلغ والذين نينوى محافظة في المتقدمين اليد كرة العبي من البحث مجتمع
 كما التصويب، في اليمنى الذراع يستخدمون والذين العمدية بالطريقة منهم العبين خمسة اختيار
 الوسط: )العالقة ذات اإلحصائية القوانين وباستخدام( Spss) االحصائية الحقيبة الباحثان أستخدم

 ((.بيرسون) البسيط االرتباط معامل المعياري، االنحراف الحسابي،
 :يلي ما الباحثان واستنتج

 تسديد لسرعة الالزمة القراءات خالل من وذلك اختراعه من الغرض( Electro Sport) جهاز حقق-1
 .للبيانات الدقيق بالتسجيل تميزت والتي المرمى نحو  الكرة
 من تقترب كانت التي االرتباط قيمة في تراوحوا البحث عينة أفراد أن تبين البحث نتائج خالل من-2

 .الدراسة متغيرات لباقي أخرى تارة المعنوية من وتبتعد تارة المعنوية
 .لكرة اليد -ة طيران الكرة سرع -لتصويب البعيد ا -التحليل الميكانيكي  :المفتاحية الكلمات

mailto:alialrawi266@gmail.com
mailto:thaeralo63@gmail.com
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 المقدمة:-1 

في ظل التطور الحاصل في العلوم الرياضية واألبحاث  
والدراسات التي تناولت فكرة تطوير األسس الرياضية نجد ان 
الواقع الرياضي قد تغير تماما  عن قبل ويبدو ذلك واضحا  من 
خالل اإلنجازات الرياضية واالرقام القياسية التي تم تحقيقها، ولو 
نظرنا عن كثب نجد أن الرياضة كانت في بدايتها عبارة عن 
هواية لكن مع تقدم الوقت تم استخدام العلوم الفيزيائية 
والميكانيكية والفسلجية للوصول الى أفضل النتائج الرياضية 
والحصول على أفضل تكنيك بأقل جهد ممكن وأسرع زمن 

 .لإلنجاز
ن طريق استخدام العلوم ونتيجة االبحاث التي قام بها العلماء وع

الفيزيائية والميكانيكية في الجانب الرياضي ومن خالل الجهود 
المبذولة توصلوا الى علم البايوميكانيك "وهو العلم الذي يبحث 
في حركة االنسان أو بعض اجزائه بطريقة موضوعية ملموسة 
سواء على سطح االرض أو في الماء أو في الفضاء بهدف 

، 2019 :الرحمن )عمر، وعبد" مثالي للحركةتحديد التكنيك ال
(، وأن التحليل الحركي الذي يعنى بتجزئة الحركة الى 10

أجزاءها الصغيرة الذي يمكن استخدامه من أجل تطبيق المبادئ 
وان  واألسس الميكانيكية المالئمة للتكنيك المثالي للحركة، "
يكانيكية دراسة الظاهرة الحركية كأجزاء ومنها متغيراتها البيوم

وخاصة المتغيرات البيوكينماتيكية ذات الطابع الظاهري والوصف 
حركة واكتشاف الدقيق للحركة الذي يساعدنا على تحليل ال

 .)7، 2019 :أمين)" االخطاء في األداء
وبذلك أصبحت الدراسات الميكانيكية في األلعاب الرياضية 

ية رياضية ومنها كرة اليد ذات أهمية كبيرة وذلك الن لكل فعال
هدف يسعى الرياضي إلى تحقيقه وان هدف لعبة كرة اليد هو 
تسجيل إصابة في مرمى الخصم ويتطلب ذلك قدرة عالية على 
استغالل الصفات البدنية والدقة وكذلك مهارة عالية في فن 

 .األداء
وتعد لعبة كرة اليد من تلك األلعاب التي سعى الباحثون 

لها لكونها تتميز بالقوة والمختصون من الخوض في تفاصي
وسرعة االستجابات الحركية وسرعة اتخاذ القرار وذلك لوجود 
المنافس بشكل قريب جدا وخاصة في مهارة التصويب التي تعد 
من اهم المهارات التي يمكن للفريق من خاللها تحقيق الفوز 
بالمباريات فهي تتطلب انجاز القوة بمقدار كبير وبأقصى سرعة 

انيكية عالية وخاصة التصويب من القفز عاليا والذي أي قدرة ميك
 .يستخدم بكثرة في المباريات ألهميته في حسم النتيجة

ولذلك نجد ان اغلب بحوث الخبراء والمختصون دائما  يبحثون 
عن أسباب الخلل والضعف في مهارة التصويب باعتبارها من 

من أهمية أهم المهارات الهجومية األساسية في كرة اليد، وهنا تك
البحث بتحليل مهارة التصويب من القفز عاليا  من أجل معرفة 
العالقة بين تأثير المتغيرات البايوميكانيكية على سرعة الكرة في 
لحظة وصولها للهدف وذلك من أجل الوصول الى نتائج 
تساعدنا على تطوير أداء العبي كرة اليد واالرتقاء بمستوى أداء 

 هذه المهارة.
 حث:مشكلة الب

أن التطور العلمي والتقني الذي شهده العالم في لعبة كرة اليد 
والذي جاء من خالل البحوث العلمية التي ساهمت بتطوير هذه 
اللعبة، حيث كان له األثر االيجابي في تحسين األداء المهاري 
والخططي )الهجومي والدفاعي( لالعبين مما أدى الى صعوبة 

الالعبين المهاجمين، لذلك يرى اختراق الحصون الدفاعية على 
الخبراء والمختصون في لعبة كرة اليد أن من ضمن الحلول 
الهجومية الفعالة الختراق الدفاع واحراز االهداف هو التصويب 

هذه المهارة من  دتع إذامتار( من القفز عاليا ،  9) ـمن منطقة ال
أهم أنواع التصويب التي تغير مجريات المباراة وتحتاج الى 

العالي وطول القامة، ولكون  يالعبين يمتازون باألداء المهار 
ممارسي هذه اللعبة فأنه يدرك مدى أهمية من  ينالباحثاحد 

مهارة التصويب من القفز عاليا  في حسم المباريات، لذا فأن فكرة 
( الذي Electro Sportالبحث كانت من خالل تصنيع جهاز )
ودراستها بشكل تفصيلي سوف يساعدنا في تطوير هذه المهارة 

 داء األمثل من خالل معرفة سرعةمن أجل الوصول الى األ
امتار( والعمل على تحليل مراحل  9) ـالتصويبة من منطقة ال

السلسلة الحركية لهذه المهارة ومعرفة مدى تأثير المتغيرات 
البايوميكانيكية في الوصول الى األداء األمثل، ومن هنا تنبثق 

( المصنع يقيس Electro Sportأن جهاز ) التساؤوالت فهل
سرعة طيران الكرة لحظة وصولها للهدف من التصويب البعيد 

على متغير سرعة أثير للمتغيرات البايوميكانيكية وهل يوجد ت
طيران الكرة لحظة وصولها للهدف من التصويب البعيد، لذا فأن 

يكانيكية مشكلة البحث تكمن بمعرفة العالقة بين المتغيرات البايوم



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 4, April 2022                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 27 
 

ISSJ JOURAL 

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

 
من التصويب البعيد بسرعة طيران الكرة لحظة وصولها الى  

 (.Electro Sportالهدف باستخدام الجهاز المصنع )
 تكمن أهداف البحث في: أهداف البحث:

( لقياس سرعة الكرة لحظة Electro Sportتصنيع جهاز )-1
 وصولها الى الهدف.

ى الهدف تصميم اختبار لقياس سرعة الكرة لحظة وصولها ال-2
 (.Electro Sportعن طريق جهاز )

التصويب  التعرف على بعض المتغيرات البايوكنيماتيكية في-3
 متر. 9البعيد من خارج منطقة الـ 

التعرف على عالقة بعض المتغيرات البايوميكانيكية في اثناء -4
التصويب من القفز بسرعة طيران الكرة لحظة وصولها الى 

 الهدف.
 ض الباحثان ما يأتي:يفر  فروض البحث:

( على قياس سرعة التصويب Electro sportقدرة جهاز )-1
 من القفز عاليا  بكرة اليد.

هناك عالقة ذات داللة احصائية بين المتغيرات -2
 البايوميكانيكية وسرعة طيران الكرة لحظة وصولها الى الهدف.

 مجاالت البحث:
 في كرة اليد.العبي نادي الفتوة المتقدمين  المجال البشري:
 .9/9/2021ولغاية  28/7/2021 من المجال الزمني:
 القاعة الرياضية في كلية التربية األساسية. المجال المكاني:

 تحديد المصطلحات:
: هو أحد Mechanical Analysisالتحليل الميكانيكي -

المرتكزات األساسية لتقويم مستوى األداء والتي من خالله 
ن في معرفة مدى نجاح منهجهم يمكننا مساعدة المدربي

التدريبي في تحقيق المستوى المطلوب إضافة الى تحديد 
مكامن الضعف في األداء والعمل على تجاوزها لرفع مستوى 

 (.19، 2017 :)المرسى الالعبين
أداء مهاري مركب توافقي يتصف  :Shootingالتصويب -

، 1974 :)شتاين لسرعة ودقة رمي الكرة نحو الهدفبالقوة وا
21). 

وهي حاصل قسمة المسافة التي تقطعها  :Speedالسرعة -
 :اآلتينقاط الجسم على الوحدة الزمنية وبحسب القانون 

المسافةالسرعة = 
الزمن

  (Dyson: 1986, 6) 

ي معدل التغير ه :Angular Velocityالسرعة الزاوية -
 (Northip: 1979, 36) الزاوي على الزمن

وهي نقطة يتمركز  :Center of Gravityمركز ثقل الجسم -
 :فيها وزن الجسم وتؤثر فيها قوة الجاذبية االرضية )مال علو

2005 ،10). 
هو عبارة عن جهاز  (:Electro Sportالجهاز المصنع )-

مصنع  يجمع بين العمل الهندسي والعمل الرياضي والذي 
يهدف الى قياس سرعة ودقة الكرة لحظة وصولها للهدف في 

 التصويب من القفز عاليا  في كرة اليد.مهارة 
 :واجراءاته الميدانية منهجية البحث -2
المنهج الوصفي  انأستخدم الباحث منهج البحث: 2-1

 وأهداف البحث. االرتباطي لمالئمته طبيعة مشكلة باألسلوب
ن مجتمع البحث من مجتمع البحث وعينته:  2-2 تكو 

نوى والذين يبلغ عددهم العبي كرة اليد المتقدمين في محافظة ني
عشرون العبا  وتم اختيار خمسة العبين منهم بالطريقة العمدية 

( 1والذين يستخدمون الذراع اليمنى في التصويب، والجدول )
 يبين مواصفات العينة:

يبين المعالم االحصائية ومعامل االختالف لعينة البحث في  (1الجدول )
 التدريبي العمر والكتلة والعمر و متغيرات الطول

 معامل االختالف ع+ س وحدة المتغير ت
 %3.16 5.68 179.60 سم الطول 1
 %7.53 5.44 72.20 كغم الكتلة 2
 %7.82 2.30 29.20 سنة العمر 3
 %14.24 1.51 10.60 سنة العمر التدريبي 4

العينة متجانسة  د% تع30الختالف اذا كان اقل من معامل ا
 .وغير متشتتة

 المعلومات: وسائل جمع 2-3
تم االعتماد على  المصادر والمراجع العربية واالجنبية:-1

المصادر والمراجع في الحصول على الحقائق العلمية التي 
 أسهمت  برفد الرسالة في الكثير من المعلومات القيمة.

أذ يعد االستبيان احد الوسائل الشائعة االستعمال  االستبيان:-2
موضوع حقائق تتعلق بمن اجل الحصول على معلومات و 

 .(135، 2002 :)المغربيمعين 
 : لتحديد الطول والكتلة لعينة البحث.القياس-3
هو مجموعة من المثيرات التي تعد لقياس قدرات االختبار: -4

أو صفات أو سلوكا  ما بطريقة كمية فهي من وسائل القياس 
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التي يستخدمها الباحث للكشف عن الفروق الفردية بين  

 (17، 2015 :الجماعات )الكريزياالفراد و 
االختبار في التجربة االستطالعية والتجربة  يناستخدم الباحث إذ

االستطالعية لتقييم أداء العينة في مهارة التصويب من القفز 
 عاليا  في كرة اليد.

من خالل التصوير الرقمي بسرعة المالحظة العلمية التقنية: -5
 CASIO  HIGH) صورة /ثا( بآلة تصوير من نوع 240)

SPEED Exilim  EX-FH20،) خدام آلتي وقد تم است
 Backوأجري التصوير من الجهة الخلفية )تصوير. 

View( ومن الجهة اليمنى )Right View لتغطي كافة )
مراحل الحركة ومن أجل تحليل الحركة تحليل ثالثي 

 االبعاد.
تم استخدام البرمجيات الخاصة  التحليل التقني للصور:-6

تحليل الفلم الرقمي للحصول على المتغيرات البايوكنيماتيكية ل
 ثالثية االبعاد الخاصة بالبحث.

من خالل البحث واالستفادة من المصادر العلمية االنترنت: -7
 والدراسات السابقة.

من أجل الحصول  األجهزة واالدوات المستخدمة: 2-4
ألدوات األجهزة وا انعلى أفضل دقة للبيانات استخدم الباحث

آلة تصوير رقمية  ،(Electro Sportجهاز مصنع )) اآلتية:
-CASIO HIGH SPEED Exilim EX( نوع )2عدد)

FH20)، 1مقياس رسم بطول ) ،مصابيح انارة عالية القدرة 
( و hp( من نوع )2البتوب عدد ) ،شريط قياس متري ،(متر
(medion)، ( 8كرة اليد القانونية عدد)،  مرمى كرة يد خاص
 .(ملعب كرة اليد القانوني ،الجهازب
 :(Electro Sport)مكونات الجهاز المصنع  2-5
تم  (:Electro Sportماهية الجهاز ) 2-5-1

اختيار اسم الجهاز بناءا  على فكرة عمل الجهاز الذي يمكن عن 
طريقه توظيف الفكرة الهندسية في العمل الرياضي، وكلمة 

(Electroتشير الى العمل الهندسي )  والبرمجي للجهاز، اما
يتكون الجهاز  ( فهي تشير الى العمل الرياضي.Sportكلمة )

المصنع من المواد االلكترونية والكهربائية والبرمجية باإلضافة 
الى اإلطار المعدني من معدن الحديد الذي تثبت عليه 
)الليزرات(، وعن طريق االعتماد على الهندسة الكهربائية تمكن 

ربط أجزاء الجهاز مع بعضها ومن ثم ربط المهندسون من 
ج الذي تم تصميمه خصيصا  للتحكم نهمء االلكترونية بالاألجزا

ان الجهاز  إذ(، Electro Sportباإليعازات التي تعطى لجهاز )
 يتكون من ثالث مجاالت في عمله وهي:

تم تصميم اإلطار المعدني وتحديد القياسات الجانب الميكانيكي: 
ن تثبيت الليزرات في اإلطار المعدني عن طريق الدقيقة لمكا

 مهندس مختص في الهندسة الميكانيكية.
قام المهندس الكهربائي بتصميم وحدة التحكم  الجانب الكهربائي:

وربطها مع الليزرات باستخدام االسالك مع اتمام كافة 
 (.Electro Sportمتعلقات العمليات الكهربائية لجهاز )

كن المهندس المختص ببرمجيات الحاسوب تم الجانب البرمجي:
عطاء االيعازات نهميم من تصم ج يمكننا من التحكم وا 
يقة ربط وحدة تحكم ( مع اتمام طر Electro Sportلجهاز )

 ج الذي يتم التحكم في بالحاسوب المحمول.نهمالجهاز بال
تم تصنيع الجهاز من أجل الهدف من الجهاز:  2-5-2

وصول الكرة في مكان وقوف حارس قياس سرعة التسديدة لحظة 
 المرمى في كرة اليد.

يتكون الجهاز من أربعة أجزاء  وصف الجهاز: 2-5-3
 رئيسية في عمله وهي:

 وحدة التحكم: 2-5-3-1
سم( 12سم( للطول و)15) تتكون وحدة التحكم من كارت بإبعاد 

 للعرض، وتحتوي وحدة التحكم على: 
ح تطوير إلكتروني وهو " لو  :(Arduinoلوح اردوينو )-1

يتكون من دائرة إلكترونية مفتوحة المصدر مع متحكم دقيق 
ُيبرمج عن طريق الحاسوب، وهو مصمم لتسهيل استخدام 
اإللكترونيات التفاعلية في المشاريع متعددة التخصصات"، 
تمكن المهندس المختص من برمجة اللوح من اجل إعطاء 

المعلومات التي  تعطينا االيعازات الصحيحة للحساسات لكي
لتي نريد تحقيقها من عمل االهداف ا على وفقنحتاجها 
 (www.wekipidia.com) الجهاز

تكون فكرة عمل  (:wifi wirelessواي فاي السلكي )-2
غيغا هيرتز( لكي  2.4الواي فاي عن طريق بث اشارة )

خالل الحاسوب من التقاط الشبكة من  انيتمكن الباحث
المصمم في الحاسوب مع وحدة ج نهمالمحمول وربط ال
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ج الى نهميصال االيعازات القادمة من الالتحكم لكي يتم ا 

 لوح االردوينو.
يتم عن طريق  (:power bankمجهز الطاقة المحمول )-3

مجهز الطاقة بتجهيز الطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيل لوح 
 االردوينو والواي فاي الالسلكي.

ك تربط بين لوح االردوينو وهي عبارة عن أسالاألسالك: -4
وبين الليزرات المثبتة في اإلطار المعدني، وظيفتها نقل 

 االيعازات من والى الليزرات .
تم استخدام نوعين من  الحساسات الليزرية: 2-5-3-2

 الحساسات وهي:
 (:Laser Sensor Moduleالحساس المرسل لألشعة )-1

يطية هو أداة استشعار، يعمل على كشف الحالة المح
الفيزيائية حيث يقوم بتحويل اإلشارات الساقطة عليه إلى 
نبضات كهربائية يمكن قياسها أو عدَّها بواسطة جهاز، بهذا 

كن ربطه بأجهزة الحاسوب يم شدَّة المؤثر، يمكن لنا معرفة
 عن توزُّع القياسات صورة تكوين يمكن البرمجة وعن طريق

(www.wekipidia.com) 
 Light Dependentالضوئي ) مستشعر المقاومة-2

Resistor(  ويرمز لها اختصارا :)LDR وهي مقاومة )
كهربائية حساسة للضوء، تقل مقاومتها عند شدة سطوع 
الضوء عليها، وبسبب هذه الخاصية يستفيد منها الفنيون 
وواضعوا الدوائر الكهربائية وتستخدم تلك الخاصية ألداء 

مقاومة بالضوء فهناك أعمال كثيرة، تستغل خاصية تأثر ال
 ذار بالضوء وأيضا إنذار بالظالمدوائر إن

(www.wekipidia.com) 
يتكون اإلطار من معدن الحديد وهو  اإلطار: 2-5-3-3

عبارة عن إطارين متصلين مع بعضهم البعض يثبت في كل 
( حساسات ليزرية 8( حساسات ليزرية مرسلة و )8إطار )

امي إشارات ضوئية في الزوايا مستقبلة مع تثبيت في اإلطار االم
االربع والتي يكون عملها من خالل إعطاء اشارة لالعب عن 
ماهية الزاوية التي سوف يقوم بالتصويب عليها، وقد تم تصميمه 
بدقة عالية لتحديد اماكن الحساسات وابعاد اإلطار وتم ذلك عن 

 طريق مهندس الميكانيك.

وهو  (:Electro Sportبرنامج جهاز ) 2-5-3-4
عبارة عن برنامج هندسي تم تصميمه من قبل مهندس 

(، ويمكننا Matlabالبرمجيات المختص عن طريق برنامج ال )
 ج:نهمعن طريق ال

 تحديد عدد الضربات التي تعطى لالعب في زوايا للهدف.-1
 تحديد الزاوية التي نريد ان يقوم الالعب بالتهديف باتجاهه.-2
 ضربة وأخرى.تحديد الفترة الزمنية بين -3
 يقدم لنا المعلومات عن مدى نجاح أو فشل عملية التصويب.-4
ج تهملتهديف ناجحة سوف يظهر لنا الاذا كانت عملية ا-5

 )سرعة التسديدة، دقة التسديدة(. 
ج نتائج عمليات نهماتمام  االختبار سوف يحفظ ال بعد-6

 (.Excelتصويب الالعب ويمكننا بعد ذلك حفظها داخل ملف )
تبدأ طريقة عمل  طريقة عمل الجهاز: 2-5-4

بتشغيل مجهز  ين( عندما يقوم الباحثElectro Sport) جهاز
 ( لكي ُيجهز وحدة التحكم power bankالطاقة الكهربائية )

والواي فاي والحساسات الليزرية بالطاقة الكهربائية، بعد ذلك 
 Electroج )نهملحاسوب المحمول ويقوم بتشغيل يقوم بتشغيل ا

Sportج مع وحدة التحكم من خالل الواي نهم(، ثم يقوم بربط ال
فاي، بعد ذلك يتم التأكد من أن جميع الحساسات جاهزة 

 لالختبار عند طريق الضغط على )فحص المستلمات(.
باختيار  انبعد التأكد من جاهزية الحساسات يقوم الباحث

من المربعات التي يقوم الالعب بالتسديد باتجاهه وتحديد ز 
ج نهمزمن تسديدة واخرى عن طريق ال التسديدات والفرق بين

( لبدأ االختبار، سوف Startومن ثم يتم الضغط على اختيار )
الجهاز مع  عن طريق اعطاء اشارة صوتية منيبدأ االختبار 

يقوم  االشارة الضوئية التي تومض والتي تحدد الزاوية التي
سديدة فاشلة أو بالمربع واذا كانت الت الالعب بالتسديد باتجاهه

الخطأ سوف يعطينا الجهاز النتيجة في خانة )حالة التسديدة( أما 
ج بتسجيل نهمالتسديدة ناجحة فسوف يقوم ال أذا كانت

االحصائيات الخاصة بالتسديدة في خانات )سرعة التسديدة(، 
بعد اتمام االختبار نقوم بكتابة أسم الالعب في خانة )أسم 

على اختيار )حفظ االختبار( سوف يتم حفظ الالعب( ثم نضغط 
( لغرض االطالع عليها ومعرفة نتائج Excelالنتائج في ملف )

 الالعب.
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 مواصفات االختبار: 2-6 

سرعة التصويب البعيد من القفز  أسم االختبار: 2-6-1
امتار( في كرة اليد باستخدام جهاز  9) عاليا  من منطقة الـ

(Electro Sport.المصنع ) 
التعرف على سرعة طيران  الغرض من االختبار: 2-6-2

( Electro Sportالكرة لحظة وصولها للهدف باستخدام جهاز )
 المصنع.

 مواصفات األداء: 2-6-3
امتار( حامال  للكرة بوضع  9) ـيقف الالعب خلف منطقة ال-1

 االستعداد.
عندما تنطلق االشارة الصوتية من الجهاز ويبدأ العد التنازلي -2

أ االختبار يجب أن يكون الالعب في غاية التركيز لمعرفة لبد
أي من االشارات الضوئية التي سوف تومض من أحد الزوايا 

 االربع للهدف لكي يبدأ بالتصويب باتجاهه.
يقوم الالعب بالتصويب على الزاوية المحددة وبعد ذلك يعود  -3

 لكي يستعد للتصويبة الثانية وبجانبه أحد الفريق المساعد
الكرات وبهذه الطريقة يستمر أداء االختبار لحين  إلعطائه

 انتهاء عدد التصويبات.
( Electro Sportجهاز )) األدوات المستخدمة: 2-6-4

ملعب كرة يد  ،(Medionحاسوب محمول نوع ) ،المصنع
شريط  ،(8كرة يد عدد ) ،مرمى كرة يد خاص بالجهاز ،قانوني

 (.قياس متري
 ار:تعليمات االختب 2-6-5
 ( تصويبات نحو الهدف.8يعطى لكل العب )-1
يكون اختيار التصويبات الثمانية بطريقة عشوائية نحو الزوايا -2

 االربع للهدف.
 ثانية(. 7يكون الزمن بين تسديدة وأخرى هو )-3
امتار( عند  9) ـيجب ان ال يتجاوز الالعب منطقة ال-4

 التصويب على الزاوية المحددة.
 رجة االختبار(:التسجيل )د 2-6-6
يتم  :طريقة تسجيل سرعة تسديد الكرة 2-6-6-1

احتساب سرعة تسديد الكرة من خالل البيانات الرقمية التي 

ي الجهاز والتي يتم ُتعطى من الحساسات الليزرية المثبتة ف
 (.Electro Sportج الجهاز المصنع )نهمعرضها في 

 (:Electro Sportلمعامالت العلمية لجهاز ) 2-7
يعد الصدق أحد أهم معايير جودة صدق الجهاز:  2-7-1

لمقياس في االختبار ويعرف بأنه " مدى صالحية االختبار أو ا
(، وقد أختار 112، 2001 :)فرحاتقياس ما وضع من أجله "

الصدق الظاهري للتأكد من صالحية الجهاز في قياس  انالباحث
الى أي  سرعة تسديد الكرة، ويستخدم الصدق الظاهري لإلشارة

مدى ما يبدو االختبار يقيسه إذ يتضمن االختبار فقرات يبدو 
انها على صلة بالمتغير الذي يقاس وأن مضمون االختبار متفق 

(، 200، 2015 (:أخران)مع الغرض منه )الفرطوسي و
ولغرض التأكد من أن الجهاز صادق في قياس سرعة تسديد 

ضه على مجموعة بتصميم استبيان وتم عر  انالكرة  قام الباحث
%( على أن الجهاز صادق 100من الخبراء، وقد اتفقوا بنسبة )
 من نتائجه ويصلح استخدامه.

يمثل الثبات العامل الثاني في  ثبات الجهاز: 2-7-2
األهمية بعد الصدق في عملية بناء االختبارات وتحليلها ويشير 

يقيس ثبات االختبار الى مدى الدقة أو االتقان أو االتساق الذي 
(، 327، 2010 :به االختبار الظاهرة التي وضع لقياسها )ملحم

وللتحقق من ثبات الجهاز أي أن الجهاز فعال  يقيس المتغير 
عادة تطبيقه " وهي  نفسه، تم استخدام طريقة تطبيق االختبار وا 
إحدى الطرائق المستخدمة في حساب معامل ثبات )االستقرار( 

لى أساس تطبيق االختبار نفسه االختبار، تقوم هذه الطريقة ع
على األفراد أنفسهم مرتين متتاليتين تفصلهما مدة ال تقل عن 

بتطبيق االختبار نفسه على عينة  ان( أيام، لذا قام الباحث7)
( العبين )وهم جزء من 5تصميم االختبار الذي يتكون من )

( يوما  إذ 12مجتمع البحث( مرتين متتاليتين بفارق زمني مدته )
وتم تطبيق  28/7/2021تطبيق االختبار االول بتاريخ تم 

ويدل االرتباط بين درجات  9/8/2021االختبار الثاني بتاريخ 
االختبار األول ودرجات االختبار الثاني على معامل ثبات 
االختبار، فاالختبار الثابت هو الذي يعطي النتائج نفسها تقريبا 

ط والظروف نفسها في أذا ما أعيد على االفراد نفسهم في الشرو 
، 2002 :فترة ال تسمح بالتعلم أو التذكر )أبو حويج وأخران
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معامل االرتباط البسيط ووصل الى  ان(، وقد استخدم الباحث139 

 ما يأتي:
 يبين معامالت الثبات لالختبارات (2الجدول )
 المعنوية معامل الثبات وحدة القياس االختبار ت
 0.006 0.971 م.ث سرعة التسديدة 1

من خالل النتائج يتبين لنا أن الجهاز ثابت علميا  لقياس 
 االختبارات التي وضع من أجلها.

 اجراءات التجربة الميدانية: 2-8
أن التجربة االستطالعية  التجربة االستطالعية: 2-8-1

مع مجموعة من  ينهي عبارة عن تجربة أولية يقوم بها الباحث
لها على الصعوبات التي قد أفراد مجتمع البحث ليتعرف من خال

تواجهه في التجربة الرئيسة لغرض تفاديها وأخذ االحتياطات 
وقد أجريت التجربة االستطالعية لمعرفة طريقة عمل  الالزمة.

الجهاز والتأكد من دقة المعلومات المستخرجة منه، تم تطبيق 
التجربة االستطالعية األولى في يوم االربعاء بتاريخ 

في الساعة العاشرة صباحا  في قاعة كلية  وذلك 28/7/2021
التربية االساسية المغلقة، وتم تطبيق التجربة االستطالعية الثانية 

في العاشرة صباحا  في قاعة  9/8/2021في يوم األثنين بتاريخ 
كلية التربية االساسية المغلقة، بوجود أفراد من مجتمع البحث 

 األتية: والفريق المساعد، وتم الـتأكد من النقاط
 التأكد من صالحية عمل كل وحدات الجهاز.-1
التأكد من ان اضاءة القاعة مناسبة من أجل عملية التصوير -2

 الرقمية.
 التأكد من جاهزية آالت التصوير في أثناء عملية التصوير.-3
 تحديد ُبعد آلتي التصوير الرقمية وارتفاعها.-4
طلوبة منهم أثناء تعريف فريق العمل المساعد على المهام الم-5

 القيام بالتجربة.
الحصول على بيانات سرعة التسديدة وعلى دقة التسديدة -6

 لغرض ثبات عمل الجهاز.
( على Electro Sport) ج جهازنهمالتأكد من دقة عمل -7

 الحاسوب المحمول.
تم أجراء التجربة الرئيسية في  التجربة الرئيسية: 2-8-2

ي قاعة كلية التربية االساسية ف 9/9/2021يوم الخميس بتاريخ 
 المغلقة في تمام الساعة العاشرة، وقد تمت االجراءات كما يلي:

تم وضع المرمى في المكان  المرمى: 2-8-2-1
المخصص على خط المرمى، بعد ذلك تم تثبيت اإلطار 
الحديدي بإحكام على المرمي لتجنب اهتزازه اثناء قيام الالعبين 

 بعملية التصويب.
مجهز  بتشغيل انقام الباحث حدة التحكم:و  2-8-2-2

الطاقة الكهربائية ليتم تجهيز لوح االردوينو والواي فاي بالطاقة 
الكهربائية لكي تصل الطاقة الكهربائية الى الحساسات الليزرية 

 المثبتة في اإلطار الحديدي.
تم تشغيل  (:Electro Sportج )نهم 2-8-2-3

 Electroج )نهموفتح  ينالحاسوب المحمول من قبل الباحث
Sport ،ومن ثم ربطه مع وحدة التحكم عن طريق الواي فاي )

بعد ذلك تم التأكد من فحص المستلمات وان جميع الحساسات 
 تعمل والتأكد ان الجهاز جاهز للقيام باالختبار.

تم استخدام آلتي  المالحظة العلمية التقنية: 2-8-2-4
-CASIO  HIGH SPEED Exilim  EXتصوير من نوع )

FH20تم  إذ، صورة/ثانية( 240از بسرعة تصوير )( والتي تمت
كان  إذتثبيت آلتي التصوير من الجانب االيمن ومن الخلف، 

( وكان ارتفاع ترم 6البعد بين بؤرة العدسة وموقع الالعب )
وألجل التزامن بين آلتي  (.ترم 1.5الكاميرا عن سطح االرض )

ة التحليل الثالثي األبعاد تم التصوير المستخدمين في عملي
االعتماد على عملية التوحيد في بداية الخطوة القبل االخيرة من 

( وكذلك في آلة التصوير 1مرحلة النهوض وجعلها صورة رقم )
( ألَن 1الثانية في الوضع نفسه واعتمادها ايضا صورة رقم )

الصور من آلتي التصوير ليست متطابقة في رقم الصور بسبب 
ومن اجل  )تشغيل يدوي(. موحد آللتي التصويريل غير الالتشغ

( ألجزاء جسم الالعب تم اعتماد X,Y.Zالحصول على بيانات )
 اتجاهها( الجانبية كونها اآللة التي يتم من 1آلة التصوير رقم )

( فمن آلة التصوير رقم ثالثي االبعاد )آلة تصوير رئيسة التحليل
في حين نحصل على  (X,Y)ـ ( نحصل على احداثيات ال1)

( االمامية وذلك 2( من آلة التصوير رقم )Z) ـاالحداثي ال
( الى قيم البعد الثالث 2( من آلة تصوير رقم )X)ـ بتحويل قيم ال

( 1( وذلك الن آلة التصوير رقم )1( آللة التصوير رقم )Z)ـ ال
(، من هنا يكون اتجاه المحاور Zال تسمح لنا برؤية االحداثي )
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( وعلية تصبح 5( كما موضح في الشكل رقم )X,Y,Z)الثالثة  

 االبعاد الثالثة كما يأتي:
يتحرك فيه الالعب متجها الى األمام او  (X) :المحور-1

 .الخلف وتكون الحركة داخل المسطح الجانبي
تحرك فيه الالعب الى األعلى أو اسفل وتكون   (Y):المحور-2

 .الحركة داخل المسطح العرضي
يتحرك فيه الالعب منحرفا  للجهة اليمنى او  (:Zالبعد )-3

 اليسرى وتكون الحركة داخل المسطح االمامي.
تمت عملية اختبار عينة البحث  بدء التجربة: 2-8-2-5

وفقا  لالختبار الذي تم االتفاق عليه وهو عن طريق إعطاء كل 
العب ثمانية محاوالت للتهديف على الزوايا التي يحددها 

( لخمسة العبين من Electro Sportج )نهمفي  انالباحث
يعاز امتار(، تم بدء االختبار عن طريق اال 9)ـ منطقة ال

ج مع اإلشارة الضوئية الموجودة نهمالصوتي الذي يعطى من ال
يقوم الالعب بالتصويب  إذي اإلطار الحديدي أمام المرمى ف

لتي ادة، وتمت عملية تصوير الالعبين بعلى الزاوية المحد
ية والخلفية( من قبل المشرف والفريق المساعد ألجل )الجانب

الحصول على تصوير ثالثي االبعاد، وقد تم االختبار بنجاح 
وخزن نتائج عمليات التصويب في الحاسوب المحمول مع اتمام 

 عملية التصوير ثالثي االبعاد لكل العب.
تمر عملية التحليل  التحليل البايوميكانيكي للحركة: 2-9

 نيكي بعدة مراحل وهي:البايومكا
 تم تصوير عينة البحث في أثناء أدائهم تصوير الحركة:-1

 امتار( 9لمهارة التصويب من القفز عاليا  من خط ال )
 التصوير. يلتاباستخدام 

تم تحويل الفلم  تحويل الفلم الرقمي إلى جهاز الحاسوب:-2
(  Memory Card Readerإلى جهاز الحاسوب من)

 Casio  High Speedصوير نوع  )الخاصة بآلة الت
Exilim  Ex-Fh20t) .من اجل بدء عملية التحليل 

تم التقطيع من  :تقطيع أداء الالعبين من االفالم المصورة-3
االفالم فقط لمراحل األداء التي سوف يتم عن طريقها 

ج نهميوميكانيكية وتم ذلك عن طريق استخراج المتغيرات البا
(Bandi cut.) 

وذلك  )صور(: Framesلة الفلم المقتطع إلى تحويل وص-4
( والذي يمكن من Adobe premiereج )نهمباستخدام 

خالله تقطيع الحركة إلى صور منفردة متسلسلة 
(Frames.) 

بعد  رحلة ونهايتها:عرض الصور لغرض تحديد بداية الم-5
أن تم تقطيع الفلم إلى صور تم عرضا لغرض تحديد بداية 

على حدا وقد ن مراحل األداء لكل العب ونهاية كل مرحلة م
 Acdsee Photo Managerج )نهمتم ذلك باستخدام 

12 .) 
 باستخراج البيانات الخام انقام الباحثاستخراج البيانات: -6

: استخراج البيانات المحتسبة وذلك كما يأتي)المقاسة( و 
باستخراج البيانات الخام  انالبيانات الخام المقاسة: قام الباحث

كل من )األبعاد والمسافات والزاويا( لكل صورة بمفردها ل
( والذي هو AutoCAD2021وذلك باستخدام برنامج )

وقد  عبارة عن برنامج عالمي يستخدم في التطبيقات الهندسية
 منه في هذا الغرض. اناستفاد الباحث

باستخراج البيانات  انقام الباحث استخراج البيانات المحسوبة:-7
لك من خالل االستفادة من البيانات الخام المحسوبة وذ

لمعادالت التي تم إدخالها في المقاسة وادخالها الى بعض ا
 Microsoft( والذي هو احد برامج )Excel 2010ج )نهم

Office) منه في معالجة البيانات الخام  انواستفاد الباحث
 حسابيا .

الوسط  ،النسبة المئوية :الوسائل االحصائية 2-10
وتم  (،معامل االرتباط البسيط ،االنحراف المعياري ،يالحساب

 Spssاستخدام الحقيبة االحصائية وبرنامج المعالج االحصائي )
20.) 
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 عرض النتائج ومناقشتها: -3 

عرض نتائج مرحلة الخطوة قبل االخيرة والخطوة  3-1
 االخيرة وارتباطها بسرعة تسديد الكرة:

الحصائية لمرحلة الخطوة قبل االخيرة والخطوة يبين المعالم ا (2الجدول )
 االخيرة وارتباطها بسرعة تسديد الكرة

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

 سرعة التسديدة المتغيرات
R 

Sig 
(p) ع+ س +ع س 

 0.33 1.35 م طول الخطوة قبل األخيرة 1

15.20 7.69 

0.37 0.54 

 0.23 0.65- 0.07 0.40 ثا زمن الخطوة قبل االخيرة 2

 0.20 0.69 1.00 3.43 م/ثا سرعة الخطوة قبل األخيرة 3

 0.29 0.60- 0.17 1.10 م األخيرة طول الخطوة 4

 0.96 0.03- 0.09 0.20 ثا زمن الخطوة االخيرة 5

 0.66 0.27- 1.90 6.13 م/ثا سرعة الخطوة األخيرة 6

 ( يتبين ما يأتي:2من خالل الجدول )
يرات الجدول مع سرعة تسديد اط معنوي بين متغعدم وجود ارتب

المحسوبة للمتغيرات غير المعنوية تتراوح  R، إذ كانت قيمة الكرة
( وهذا ما تؤكده 0.05( ومستوى داللة )0.69-0.65-) بين

 – 0.20( إذ تراوحت بين )Sigدرجة المعنوية  للمتغيرات )
 (.0.05( وهم اكبر من )0.96

صطدام واالمتصاص عرض نتائج مرحلة اال 3-2
 وارتباطها بسرعة تسديد الكرة:

( يبين المعالم االحصائية لمرحلة االصطدام واالمتصاص 3الجدول )
 وارتباطها بسرعة تسديد الكرة

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

 سرعة التسديدة المتغيرات
R 

Sig 
(p) ع س +ع س+ 

 0.02 0.12 ثا زمن االصطدام واالمتصاص 1

15.20 7.69 

-
0.32 0.60 

- 0.11 0.93 م ارتفاع م.ث.ج عن االرض بداية االصطدام 2
0.80 

0.11 

 0.11 0.96 م ارتفاع م.ث.ج عن االرض نهاية االمتصاص 3
-

0.90 0.04 

- 8.69 66.37 د زاوية االرتكاز 4
0.80 

0.10 

 0.71 0.23 22.57 135.73 د اقصى ثني لزاوية مفصل الركبة 5

 0.05 0.32 م Xية داخل المسطح الجانبي باتجاه المحور أزاحة أفق 6
-

0.11 0.85 

- 0.02 0.05 م Yأزاحة عمودية باتجاه المحور  7
0.52 

0.37 

 0.32 0.57 0.08 0.11 م Zأزاحة أفقية داخل المسطح االمامي باتجاه المحور  8

 0.04 0.32 م X,Yأزاحة محصلة داخل المسطح الجانبي للمحورين  9
-

0.16 0.80 

 0.39 0.50 0.06 0.13 م Z,Yأزاحة محصلة داخل المسطح االمامي للمحورين  10

 0.68 0.25 0.04 0.34 م X,Zأزاحة محصلة داخل المسطح العرضي للمحورين  11

 0.74 0.21 0.04 0.35 م X,Y,Zأزاحة محصلة ثالثية البعد  12

 0.55 0.36 0.35 2.76 م/ثا Xاه المحور سرعة أفقية داخل المسطح الجانبي باتج 13

 0.21 0.42 م/ثا Yسرعة عمودية  باتجاه المحور  14
-

0.40 0.50 

 0.25 0.64 0.75 0.93 م/ثا Zسرعة أفقية داخل المسطح االمامي باتجاه المحور  15

 0.62 0.30 0.35 2.80 م/ثا X,Yسرعة  محصلة داخل المسطح الجانبي للمحورين  16

 0.30 0.59 0.60 1.11 م/ثا Z,Yسرعة محصلة داخل المسطح االمامي للمحورين  17

 0.10 0.81 0.34 2.99 م/ثا X,Zسرعة محصلة داخل المسطح العرضي للمحورين  18

 0.14 0.75 0.34 3.02 م/ثا X,Y,Zسرعة األزاحة محصلة ثالثية البعد  19

 0.76 0.19 0.05 0.49 م Pathالمسار لمركز ثقل الجسم  20

 0.13 0.76 0.46 4.29 م/ثا Pathسرعة  21

كغم.م/ الزخم الخطي لمسار )م.ث.ج(  في مرحلة الرمي 22
 ثا

321.77 31.72 0.36 0.56 

 ( يتبين ما يلي:3من خالل الجدول )
عدم وجود ارتباط معنوي بين متغيرات الجدول مع سرعة تسديد 

عن االرض نهاية االمتصاص، الكرة، عدا متغير ارتفاع م.ث.ج 
المحسوبة للمتغيرات غير المعنوية والتي تتراوح  Rإذ كانت قيمة 

( وهذا ما تؤكده 0.05( ومستوى داللة )0.80– 0.08-) بين
 – 0.10( إذ تراوحت بين )Sigدرجة المعنوية  للمتغيرات )

 (.0.05( وهم اكبر من )0.85
( عن االرض وجود ارتباط معنوي في متغير ارتفاع )م.ث.ج

( عند 0 - 0.9) المحسوبة R نهاية االمتصاص، إذ كانت قيمة
( وهذا ما تؤكده درجة 0.05) ≥( ومستوى داللة 3درجة حرية )
(، 0.05( وهي اصغر من )0.04( اذا كانت )Sigالمعنوية )

من خالل عرض النتائج يتبين ان هناك ارتباط معنوي بين 
ية مرحلة االمتصاص ارتفاع مركز ثقل الجسم عن االرض نها

وسرعة تسديد الكرة، وهذا امر طبيعي الن الالعب في مرحلة 
االمتصاص يقوم أداء عملية ثني مفصلي الركبة والكاحل والذي 
أدى الى انخفاض مركز ثقل الجسم لكي يتنسى له دفع االرض 

وهذا  واالرتقاء الى االعلى عن طريق فتح زاويتي الركبة والكاحل
" إذ أن المد في الرجل  (1987 فيلد وشورتر،ما أكده )باور ز 

الناهضة سوف يؤدي إلى زيادة الزخم الذي ينتقل إلى الجسم 
تكاز سوف يؤدي ليقوده باتجاه الحركة، أما الثني الزائد لرجل االر 

 .(429-428 :)باور زفيلد، شورترإلى تقليل الزخم "
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عرض نتائج مرحلة الدفع وارتباطها بسرعة  3-3 

 سديد الكرة:ت
يبين المعالم االحصائية لمرحلة الدفع وارتباطها بسرعة تسديد  (4الجدول )

 الكرة

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

 سرعة التسديدة المتغيرات
R Sig 

(p) ع+ س +ع س 

 0.03 0.13 ثا زمن مرحلة الدفع 1

15.20 7.69 

-
0.60 0.28 

 0.16 1.19 م األرض( ارتفاع م.ث.ج عن االرض نهاية الدفع )ترك 2
-

0.90 0.04 

 0.88 0.10 2.33 83.71 د زاوية الترك 3

 0.05 0.29 م Xأزاحة أفقية داخل المسطح الجانبي باتجاه المحور  4
-

0.79 0.11 

- 0.08 0.23 م Yأزاحة عمودية باتجاه المحور  5
0.62 

0.26 

 0.45 0.45 0.11 0.10 م Zأزاحة أفقية داخل المسطح االمامي باتجاه المحور  6

- 0.08 0.38 م X,Yأزاحة محصلة داخل المسطح الجانبي للمحورين  7
0.76 

0.13 

- 0.10 0.27 م Z,Yأزاحة محصلة داخل المسطح االمامي للمحورين  8
0.21 

0.73 

 0.05 0.33 م X,Zأزاحة محصلة داخل المسطح العرضي للمحورين  9
-

0.43 0.47 

- 0.08 0.40 م X,Y,Zلة ثالثية البعد أزاحة محص 10
0.52 

0.36 

 0.96 0.03 0.33 2.36 م/ثا Xسرعة أفقية داخل المسطح الجانبي باتجاه المحور  11

- 0.34 1.77 م/ثا Yسرعة عمودية  باتجاه المحور  12
0.62 

0.27 

 0.28 0.60 0.92 0.87 م/ثا Zسرعة أفقية داخل المسطح االمامي باتجاه المحور  13

- 0.16 2.98 م/ثا X,Yسرعة  محصلة داخل المسطح الجانبي للمحورين  14
0.55 

0.34 

 0.84 0.13 0.59 2.09 م/ثا Z,Yسرعة محصلة داخل المسطح االمامي للمحورين  15

 0.30 0.58 0.36 2.65 م/ثا X,Zسرعة محصلة داخل المسطح العرضي للمحورين  16

 0.68 0.25 0.31 3.20 م/ثا X,Y,Zثالثية البعد  سرعة األزاحة محصلة 17

 0.12 0.57 م Pathالمسار  18
-

0.52 0.37 

 0.70 0.24 0.44 4.54 م/ثا Pathسرعة  19

 الزخم الخطي لمسار مركز ثقل الجسم في مرحلة الرمي 20
كغم.م/
 38.61 340.91 ثا

-
0.19 0.76 

 ( يتبين ما يلي:4من خالل الجدول )
ود ارتباط معنوي بين متغيرات الجدول مع سرعة عدم وج

التسديدة، عدا متغير ارتفاع م.ث.ج عن االرض نهاية 
المحسوبة  للمتغيرات غير  rاالمتصاص، إذ كانت قيمة 

( ومستوى داللة 0.60– 0.79-) المعنوية  والتي تتراوح بين
( إذ Sigللمتغيرات )( وهذا ما تؤكده درجة المعنوية 0.05)

 (.0.05( وهم اكبر من )0.88– 0.11ين )تراوحت ب
وجود ارتباط معنوي ارتفاع م.ث.ج عن االرض نهاية الدفع 

( ومستوى 0.90-) المحسوبة R )ترك األرض(، إذ كانت قيمة 
( اذا كانت Sig( وهذا ما تؤكده درجة المعنوية )0.05) ≥داللة 

(، من خالل عرض النتائج 0.05( وهي اصغر من )0.04)
ناك ارتباط معنوي بين متغير ارتفاع مركز ثقل الجسم يتبين أن ه

وسرعة تسديد الكرة، في اثناء مرحلة الدفع يقوم الالعب بمد 

مفاصل الرجل الناهضة والورك والجذع لألعلى لكي يحقق 
يقترب الالعب  ( "1988افضل قوة دفع وهذا ما اكده محمود )

عب الذي تجاه المرمى ويقوم باالرتقاء بالقدم اليسرى )الال
يستخدم اليد اليمنى( من سطح األرض بينما تكون الرجل اليمنى 
مثنية أمام الجسم وللخارج قليال  متخذة شكل زاوية قائمة من 
مفصل الركبة )الفخذ .. الساق( في حين يكون مركز ثقل الجسم 
عموديا  على قدم االرتقاء مع ميل الجذع قليال  لألمام والتي 

ها لحظة فقد تأثير االتصال بفعل عمل تصبح على كامل امتداد
العضالت المادة لكل من مفصل القدم والركبة والفخذ مع امتداد 
العمود الفقري ومرجحة الذراعين لألعلى مما يساعد الالعب 

 قاء والوثب عاليا  ألقصى ارتفاععلى الدفع الرأسي بقدم االرت
 .(294-293، 1988 :)محمود"
وارتباطها بسرعة  عرض نتائج مرحلة النهوض 3-4

 تسديد الكرة:
يبين المعالم االحصائية لمرحلة الدفع وارتباطها بسرعة تسديد  (5الجدول )

 الكرة
 المتغيرات ت

وحدة 
 القياس

 سرعة التسديدة المتغيرات
R Sig 

(p) ع+ س +ع س 

 زمن مرحلة النهوض 1
 ثا

0.24 0.05 

15.20 7.69 

-
0.50 0.39 

المحور  أزاحة عمودية باتجاه 2
Y 

 م
0.27 0.07 -

0.81 0.10 

سرعة عمودية  باتجاه المحور  3
Y 

- 0.24 1.10 م/ثا
0.67 

0.22 

أزاحة محصلة ثالثية البعد  4
X,Y,Z 

 م
1.02 0.12 -

0.37 0.54 

سرعة األزاحة محصلة ثالثية  5
 X,Y,Zالبعد 

 0.32 0.57 0.46 4.27 م/ثا

 0.07 0.85 7.91 29.92 د الفرق الزاوي للنهوض 6
 0.03 0.92 50.36 128.61 م/ثا السرعة الزاوية للنهوض 7
 0.08 0.83 89.45 353.23 م/ثا السرعة المحيطية للنهوض 8

 Pathالمسار  9
 م

1.06 0.15 
-

0.35 0.56 

 0.28 0.61 0.39 4.43 م/ثا Pathسرعة  10

الزخم الخطي لمسار مركز ثقل  11
 وضالجسم في مرحلة النه

كغم.م/
 0.90 0.08 30.75 332.42 ثا

 ( يتبين ما يلي:5من خالل الجدول )
عدم وجود ارتباط معنوي بين متغيرات الجدول مع سرعة تسديد 

 R الكرة، عدا متغير السرعة الزاوية للنهوض، إذ كانت قيمة
-0.81-) للمتغيرات غير المعنوية  والتي تتراوح بينالمحسوبة 

( وهذا ما تؤكده درجة المعنوية  0.05) ( ومستوى داللة0.85
( وهم اكبر من 0.90-0.07( إذ تراوحت بين )Sigللمتغيرات )

(0.05.) 
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، إذ كانت في متغير السرعة الزاوية للنهوض وجود ارتباط معنوي 

( وهذا ما 0.05) ≥( ومستوى داللة 0.92) المحسوبة Rقيمة 
اصغر من ( وهي 0.03( اذا كانت )Sigتؤكده درجة المعنوية )

(، من خالل عرض النتائج يتبين ان هناك ارتباط معنوي 0.05)
بين متغير السرعة الزاوية للنهوض وسرعة تسديد الكرة، وذلك 
ألنه في أثناء عملية النهوض يقوم الالعب بقطع زاوية النهوض 
بأقل وقت ممكن )السرعة الزاوية للنهوض( الن الالعب يحاول 

لنهوض والتي تؤدي الى نقل سرعة عدم فقدان سرعة الجري في ا
حسين )ذ يذكر إالجسم الى الكرة عن طريق النقل الحركي، 

( كما أن المد في رجل االرتكاز يعمل على 1991، واخرون
تقليل التناقص في قيم السرعة األفقية المكتسبة من الخطوات 

(، لذا على الالعب أن 143، 1991: التقريبية )حسين واخرون
طويلة بل عليه أن يقوم بحركة خاطفة وسريعة إلى ال ينتظر مدة 

كبير من األسفل والخلف لرجل االرتكاز حتى ال يفقد جزء 
(، كما أكد على ذلك 26، 1981 :سرعته األفقية )الهاشمي

(sibila, 2003 وهي المرحلة األخيرة ما بين بدء نهاية )
االنفصال باألرض وقدم النهوض في الخطوة األخيرة من 

التقربية وفي هذه المرحلة يحدث انخفاض في السرعة الركضة 
 .(sibila, 2003) وزيادة السرعة العمودية بشكل أنياالفقية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عرض نتائج مرحلة الطيران وارتباطها بسرعة  3-5
 تسديد الكرة:

ران وارتباطها بسرعة تسديد يبين المعالم االحصائية لمرحلة الطي (6الجدول )
 .الكرة

وحدة  غيراتالمت ت
 القياس

 سرعة التسديد المتغيرات
R Sig 

(p) ع+ س +ع س 

 0.04 0.13 ثا زمن مرحلة الطيران 1

15.2 7.69 

0.08 0.90 

أزاحة أفقية داخل المسطح  2
 xالجانبي باتجاه المحور

 0.70 0.24 0.08 0.32 م

 0.75 0.20 0.07 0.13 م Yأزاحة عمودية باتجاه المحور  3

4 
احة أفقية داخل المسطح أز 

 0.39 0.50 0.12 0.08 م zاالمامي باتجاه المحور

5 
أزاحة محصلة داخل المسطح 

 0.69 0.24 0.10 0.35 م X,Yالجانبي للمحورين 

أزاحة محصلة داخل المسطح  6
 Z,Yاالمامي للمحورين 

 0.58 0.34 0.13 0.17 م

أزاحة محصلة داخل المسطح  7
 X,Zالعرضي للمحورين 

 0.62 0.30 0.11 0.34 م

8 
أزاحة محصلة ثالثية البعد 

X,Y,Z 
 0.64 0.29 0.13 0.36 م

9 
سرعة أفقية داخل المسطح 

 0.56 0.35 0.34 2.43 م/ثا Xالجانبي باتجاه المحور 

 0.68 0.26 0.24 0.99 م/ثا Yسرعة عمودية  باتجاه المحور  10

11 
سرعة أفقية داخل المسطح 

 Zي باتجاه المحور االمام
 0.18 0.71 0.64 0.51 م/ثا

12 
سرعة  محصلة داخل المسطح 

 X,Yالجانبي للمحورين 
 0.40 0.49 0.28 2.64 م/ثا

13 
سرعة محصلة داخل المسطح 

 0.32 0.57 0.47 1.20 م/ثا Z,Yاالمامي للمحورين 

14 
سرعة محصلة داخل المسطح 

 0.21 0.68 0.32 2.55 م/ثا X,Zالعرضي للمحورين 

سرعة األزاحة محصلة ثالثية  15
 X,Y,Zالبعد 

 0.15 0.74 0.31 2.75 م/ثا

 0.64 0.28 0.18 0.52 م Pathالمسار  16
 0.15 0.75 0.43 3.89 م/ثا Pathسرعة  17

الزخم الخطي لمسار مركز ثقل  18
 الجسم في مرحلة الطيران

.157 169.64 كغم.م/ثا
24 

0.45 0.45 

 ( يتبين ما يلي:6) خالل الجدول من
عدم وجود ارتباط معنوي بين متغيرات الجدول مع سرعة تسديد 

المحسوبة للمتغيرات غير المعنوية تتراوح  Rالكرة، إذ كانت قيمة 
( وهذا ما تؤكده 0.05( ومستوى داللة )0.75–0.08) بين

 –0.90اذ تراوحت بين ) (Sigللمتغيرات ) درجة المعنوية
 (.0.05) م اكبر من( وه0.15
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عرض نتائج مرحلة مسار الكرة وارتباطها  3-6 

 بسرعة تسديد الكرة:
يبين المعالم االحصائية لمرحلة مسار الكرة وارتباطها بسرعة  (7الجدول )
 تسديد الكرة

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

 سرعة التسديدة المتغيرات
R Sig 

(p) ع+ س +ع س 

1 
ارتفاع الكرة 
لحظة 
 االنطالق

 0.30 2.27 م

15.2 7.69 

-0.55 0.33 

2 

زاوية خروج 
الكرة من 
المسطح 
 الجانبي

 0.96 0.03 4.54 8.57 د

3 

زاوية خروج 
الكرة من 
المسطح 
 العرضي

 0.22 0.66 5.38 6.29 د

4 

المسافة 
اللحظية 

لخروج الكرة 
3D 

 0.90 0.08 0.09 0.58 م

5 

السرعة 
اللحظية 
ة لخروج الكر 

3D 

 0.047 0.86- 12.29 22.06 م/ثا

 ( يتبين ما يلي:7من خالل الجدول ) 
عدم وجود ارتباط معنوي بين متغيرات الجدول مع سرعة تسديد 

المحسوبة للمتغيرات غير المعنوية تتراوح  R الكرة، إذ كانت قيمة
( وهذا ما تؤكده 0.05( ومستوى داللة )0.66–0.55-بين )

( 0.22-0.96إذ تراوحت بين ) (Sig) غيراتللمت درجة المعنوية
 (.0.05وهم اكبر من )

وجود ارتباط معنوي في متغير السرعة اللحظية لخروج الكرة 
3D) إذ كانت قيمة ،)R ( ومستوى داللة 0.86) المحسوبة

( اذا كانت Sig( وهذا ما تؤكده درجة المعنوية )0.05)≥
ان سرعة  ان(، ويعزو الباحث0.047( وهي اصغر من )0.03)

خروج الكرة تؤثر تأثيرا  منطقيا  على سرعة تسديد الكرة ألنها نفس 
السرعة التي خرجت من يد الالعب وتباطئت قليال  عند وصولها 

 الى المرمى.
 الخاتمة:-4

 يأتي: في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثان استنتج ما
( الهدف من اختراعه وذلك Electro Sportحقق جهاز )-1

ن خالل القراءات الالزمة لسرعة تسديد الكرة  نحو المرمى م
 والتي تميزت بالتسجيل الدقيق للبيانات.

يؤثر ارتفاع مركز ثقل الجسم في نهاية مرحلة االمتصاص -2
 تأثيرا  ايجابيا  على سرعة التسديدة.

يؤثر ارتفاع مركز ثقل الجسم في نهاية مرحلة الدفع تأثيرا  -3
 التسديدة. ايجابيا  على سرعة

كان للسرعة الزاوية في مرحلة النهوض تأثيرا  ايجابيا  على -4
 سرعة التسديدة.

( من المعنوية 3Dأقترب زمن خروج الكرة وسرعتها اللحظية )-5
 كثيرا .

 أن لطول الخطوة قبل األخيرة تأثير ايجابي على دقة األداء.-6
ذراع ( بعيدا  عن الZان االنحراف الجانبي باتجاه محور )-7

الحاملة للكرة في مرحلتي االمتصاص والدفع أعطت فرصة 
 كبيرة لالعب في تحقيق اكبر دقة في األداء.

أن للسرعة الجانبية والعمودية تأثيرا  واضحا  على الدقة في -8
 مرحلتي االمتصاص والدفع.

( أثرا  Yفي أثناء الطيران كان للسرعة العمودية باتجاه محور )-9
 .بالغا  على الدقة

أن االرتفاع عاليا  واالنحراف باالتجاه المغاير لمسار الكرة -10
 أدى الى إعطاء فرصة لالعب لتحقيق دقة عالية في األداء.

من خالل نتائج البحث تبين أن أفراد عينة البحث تراوحوا -11
في قيمة االرتباط التي كانت تقترب من المعنوية تارة وتبتعد 

 متغيرات الدراسة. من المعنوية تارة أخرى لباقي
وعلى ضوء االستنتاجات التي توصل إليها الباحثان، يوصى 

 الباحثان بما يأتي:
( المصنع مفيد جدا  في قياس Electro Sportان جهاز )-1

سرعة وصول الكرة الى حارس المرمى لذلك نوحي باالستفادة 
 منه من ِقبل المدربين عند تقديم الالعبين وانتقائهم.

( على عينات Electro Sportدام جهاز )ضرورة استخ-2
الناشئين النتقاء الالعبين باإلضافة ألهميته في تعديل التطور 
التدريبي لمستوى أداء الالعبين وتحسين سرعة تسديد الكرة 

 نحو المرمى.
( في كرة القدم Electro Sportيمكن استخدام جهاز )-3

 لتحسين سرعة تسديد الكرة ودقتها نحو المرمى.
ورة  اهتمام المدربين بالمتغيرات الميكانيكية التي حققت ضر -4

عالقات ارتباط معنوية مع اختبار سرعة تسديد الكرة واختبار 
 دقة األداء.
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االثقال البارالمبية ع عالقة القوة االنفجارية والقصوى بإنجاز رفعة الضغط البنج بريس لرياضة رف 

 لذوي االعاقة لفئة الشباب
 1م.د حيدر علي سلمان 

 1جامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

( 1 Headarali123456r@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستخلص:
ان التطور الحاصل في شتى ميادين المعرفة عامة وفي التربية البدنية وعلوم الرياضة خاصة جعل 
من استخدام الطرق والوسائل الحديثة في تحقيق االنجاز والهداف ومن هذه العلوم هي استخدام 

العاليين من أكثر وسائل التقويم فاعلية في تعزيز الختبارات والمقاييس في رياضات االنجاز واألداء 
مسيرة التعلم والتدريب لمحاولة الوصول إلى أعلى المستويات الرياضية، إذ من خاللها يمكن الوقوف 
على مستوى أداء الالعبين في مهارة معينة أو صفة بدنية محدده ومن ثم وضع مفردات المناهج 

تطور المستمر في مستوى الالعبين، ويمكن القول إنَّ االختبارات التعليمية أو التدريبية بما يضمن ال
والمقاييس تسهم في المقارنة بين تقدم الالعب ونفسه أو بين الالعب وبقية الالعبين، إذ إنَّ متطلبات 
تطوير النواحي البدنية ألي لعبة مرتبط بإجراء من االختبارات بصورة دورية كونها أداة إلثارة الدافع 

 ق واستمرار التقدم. ويمكن استثمار نتائجها لغرض الحكم والتقويم والتوجيه بشكل منتظم.والتفو 
ُتعد رياضة المعوقين احدى الرياضات الخاصة المهمة في الوقت الحاضر لما لها من دور كبير في 

ضعت تأهيل المعوقين لتحقيق انجازات رياضية عالية، ورفع اسم بلدانهم في المحافل الدولية، لذلك و 
الدول جل اهتمامها بمحاولة توجيهية بإعطاء فرص متساوية لإلفراد ذوي الحركة المحدودة في ممارسة 
التمارين الرياضية والدخول في المنافسات مع اقرانهم، وإلغناء حياتهم بالمعنى الكامل، فضال عن 

لهم لممارسة الرياضات خدمة االنسانية واعادة الثقة بالنفس لدى المعوقين وتوفير الفرصة المالئمة 
المختلفة إسوة باألصحاء، وان لعبة رفع االثقال لذوي االعاقة من االلعاب الرياضية البارالمبية التي 
ساهمت في تطور الرياضة وتحقيق االنجازات في شتى البطوالت ويجب على المتخصصين في هذا 

ه الشريحة الرياضية . مشكلة البحث  المجال االهتمام بما يطور من المجال التدريبي للرباع ويخدم هذ
من خالل خبرة الباحث كونه متخصص في رياضة ذوي االعاقة برفع االثقال رغب الباحث في 
التعرف على العالقة بين القوة االنفجارية والقوة القصوى باإلنجاز من خالل اجراء اختبارات لكل منهما 

االرتباطية مع االنجاز. اهداف البحث التعرف لغرض تقديم صورة واضحه للمدربين عن هذه العالقات 
( رباعين شباب ذوي 8على عالقة االرتباط بين القوة االنفجارية والقوة القصوة واالنجاز عينه البحث )

االعاقة، وتم عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها واستنتج الباحث ان هنالك عالقة بالقوة القصوى 
 تمام بالقوة القصوى واالنفجارية في المناهج التدريبة .واالنفجارية باإلنجاز ويوصي بااله

 فئة الشباب.-إنجاز رفعة الضغط-القوة االنفجارية والقصوى-ذوي االعاقة البدنية الكلمات المفتاحية:

mailto:Headarali123456r@gmail.com
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 المقدمة:-1 

إن اإلنجازات الكبيرة في الفعاليات الرياضية لم تكن وليد 
نما نتيجة تخطيط سليم وبعيد وهذا التخطيط يمر  المصادفة وا 
بالعديد من المراحل التي تسبق وضع المناهج التدريبية، أولى 

ات والمقاييس التي هذه المراحل هي عملية، استخدام االختبار 
تساعد في عملية تحديد مستوى الرباعين لغرض اعدادهم 
بالشكل االمثل، ومن اجل تحقيق تقدم مستوى، اذ يعتمد وصول 
الفرد الى المستويات العليا على مدى ما يمتلك من امكانيات 
بدنية مالئمة لنوع النشاط الذي يمارسه والتي تتيح له النجاح 

التدريب المبني على اسس علمية سليمة،  والتفوق متى توافر له
ويشير " من يمتلك القدرات البدنية يتمكن من التفوق باألنشطة 

(، وان عملية استخدام االختبارات هو عمل 36: 4المختلفة ")
يقلل من الجهد والوقت ويجعل من العملية التدريبية عملية 
ر مستندة على اساس التقييم وايضا معرفة المستوى الذي تطو 

حدى هذه الفئات التي بدأت المجتمعات توليها ، اليه الرباع وا 
العناية واالهتمام فئة المعاقين التي تمثل شريحة كبيرة من أفراد 
المجتمع وبالذات الدول التي تعرضت الى الكوارث الطبيعية او 
التي خاضت الحروب او بسبب االمراض التي تسبب االعاقة، 

الدول المتقدمة تولي الرعاية ومن أهم األسباب التي جعلت 
الهتمام الكبيرين بالمعاقين وبرياضة المعاقين بصورة خاصة من 
اجل عملية تهيئة هذه الشريحة من اجل اندماجهم مع المجتمع 
إذ ان الدول تفاخر بعدد األوسمة األولمبية التي حصل عليها 
رياضيوها المعاقين المشاركين في األولمبياد الموازية فصال عن 
األوسمة في البطوالت الـدوليـة للمعاقين، وصار لزاما  على هذه 
الدول ان تعد البرامج العلمية والعملية للتربية الرياضية وألنواع 
الرياضات للمستويات العليا ومن هذه الرياضات هي رياضة رفع 
االثقال لذوي االعاقة التي حققت عدد كبير من االوسمة 

 الرياضية .
 مشكلة البحث:

خالل خبرة الباحث كونه متخصص في رياضة ذوي االعاقة  من
برفع االثقال رغب الباحث في التعرف على العالقة بين القوة 
االنفجارية والقوة القصوى باإلنجاز من خالل اجراء اختبارات 
لكل منهما لغرض تقديم صورة واضحه للمدربين عن هذه 

نج بريس العالقات االرتباطية مع االنجاز رفعة الضغط الب
 لرياضة رفع االثقال البارالمبية لذوي االعاقة لفئة الشباب. 

 أهداف البحث:
التعرف على عالقة االرتباط بين القوة االنفجارية والقوة -1

القصوة واالنجاز لرفعة الضغط البنج بريس لدى افراد عينة 
 البحث. 

 فرض البحث:
ة والقوة هنالك عالقة ارتباط ايجابية بين القوة االنفجاري-1

 لدى عينة الدراسة.  لرفعة الضغط البنج بريسالقصوى واالنجاز 
 مجاالت البحث: 
 رباعين الشباب برفع االثقال لذوي االعاقة  المجال البشري:
 .   6/1/2022الى  20/10/2021 المجال الزماني:
قاعة رفع االثقال لذوي االعاقة/ اللجنة الوطنية  المجال المكاني:

 ارالمبية/البنوك. العراقية الب
  منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
مصطلح المنهج هو " األساليب او  :منهجية البحث 2-1

اإلجراءات أو المداخل التي تستخدم في البحث لجمع مادة 
البيانات والوصول من خاللها إلى نتائج وتفسيرات أو شروح أو 

طبيق ولغرض ت (74: 7)التنبؤات تتعلق بموضوع البحث "
البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي إذ ان المنهج الوصفي " 
يهدف إلى تحديد الظروف والعالقات التي توجد بين الوقائع 
والمظاهر واألسلوب المسحي إلى جمع البيانات من أفراد 
المجتمع لمحاولة تحديد الحالة الراهنة للمجتمع في متغير معين 

 .(140: 6)أو متغيرات معينة "
اختير مجتمع البحث مجتمع البحث وعينته:  2-2

بالطريقة العمدية " وهي عينة يتم اختيارها اختيارا  حرا  على 
: 5اساس أنها تحقق أغراض الدراسة التي يقوم بها الباحث ")

( رباعين المنتخب  العينة 12(، وشملت العينة االصل )84
االعاقة ( رباعين الوطني لرفع االثقال لذوي 8المختارة للبحث )
( 4%( مجتمع االصل. تم استبعاد )66.66ويمثلون نسبة )

 رباعين من اجل التجربة االستطالعية. 
من اجل حصول على تجانس تجانس العينة:  2-2-1

بين افراد عينة البحث ولمنع المؤثرات التي قد تؤثر على نتائج 
التجربة من حيث الفروق الفردية الموجدة لدى الرباعين في 

الوزن والطول قام الباحث بإيجاد معامل االلتواء، وقد العمر و 
دلت على القياسات تحقق المنحنى االعتدالي والذي يوضح انها 
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( مما يدل على تجانس افراد العينة والجدول 3)±تتراوح ما بين  

 ادناه يبين ذلك.
 تجانس العينة في العمر الوزن (1الجدول )

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 0.577 0.609 22.7 سنة العمر
 0.493 0.401 67.09 كغم الوزن

( 3)±( أن القيم معامل االلتواء تنحصر بين 1يظهر الجدول )
مما يدل على تجانس أفراد عينة البحث في هذه المتغيرات أي 

 اعتدالية التوزيع الطبيعي لهم.
االجهزة واالدوات وسائل جمع المعلومات و  2-3

 المستخدمة في البحث:
شبكة المعلومات ) :وسائل جمع المعلومات 2-3-1

الدولية )االنترنيت(، المصادر العلمية المحلية والعربية والدولية، 
 . االختبارات والمقياس المستخدم في البحث(

جهاز  (االجهزة واالدوات المستخدمة بالبحث: 2-3-2
( 1(، ميزان لقياس الوزن عدد )1( عدد )dellالبتوب نوع )

صيني الصنع، بار حديدي )شفت(، اوزان اثقال متنوعة، 
صافرة، المسطبة الخاصة برفع االثقال لذوي االعاقة، كرة طبية 

 ( كغم، شريط قياس(.3زنة )
 اجراءات البحث الميدانية:  2-4
  االختبارات المستخدمة في البحث: 2-4-1

( 3رمي الكرة الطبية زنة ) أسم االختبار: اختبار اواًل:
كغم بكلتا اليدين من خلف الراس من وضع الجلوس 

: 3على الكرسي المتحرك ال بعد مسافة ممكنة )
184.) 

 قياس القوة االنفجارية للذراعين . هدف االختبار:
مجال رمي، شريط قياس، صافرة اطالق، االدوات المستخدمة: 

تثبيت، كرسي كغم، حزام  3مسجل، مساعد، كرة طبية زنة 
 متحرك .

يجلس المختبر على الكرسي ممسكا الكرة الطبية  وصف االداء:
بحيث تكون العجالت الخلفية مثبتات ويكون خلف خط الرمي 
ويثبت المختبر بواسطة حزام لمنع حركة المختبر وعند اعطاء 

االشارة من قبل اطالق صافرة يقوم المختبر برمي الكرة الطبية 
 ابعد مسافة ممكنة . من خلف الراس الى

تقاس المسافة من خط الرمي امام العجلة ومكان  التسجيل:
سقوط الكرة الطبية بواسطة شريط القياس ويتم احتسابها بوحدات 

 . ()المتر واجزاءه
ثانيا: أسم االختبار: اختبار القوة القصوى للذراعين 

(2 :51:) 
 قياس قوة العضالت للذراعين .هدف االختبار: 

 صالة تمرين، مسطبة بنج بريس، ثقل )بار( . واالدوات:الملعب 
يركد الالعب على المقعد الطويل الخاص ثم  طريقة االداء:

يمسك بار الجهاز وعند اعطاء االشارة يبدء انثناء الذراعين 
 الى مستوى الصدر ثم مدر الذراعين .

 .تحسب للمختبر اعلى وزن تم دفعة التسجيل:
تبار االنجاز في رفعة الضغط ثالثا: أسم االختبار: اخ

 (:81: 2من االستلقاء )
قياس االنجاز، عن طريق حركة الثني  :الغرض من االختبار

ثانية( ثم  2الكامل للذراعين الى مستوى الصدر مع توقف )
 مد الكامل للذراعين .

( كغم، اقراص حديد 20بار حديد زنة ) :االدوات المستخدمة
م(، حزام عريض تثبيت، كغ 25، ولغاية 0.5مختلفة من )

مصطبة خاصة بتمرين ضغط البار الحديدي باليدين لذوي 
 االعاقة .
بعد حساب وزن البار، مع حساب وزن االقراص  :وصف االداء

بما يتالئم وامكانية المختبر يقوم المختبر باالستلقاء الكامل 
للجسم بشكل مستوي ويثبت رجليه بحزام ثم يمسك المختبر 

( سم، وبعدها 81بمسافة مناسبة ال تزيد عن )البار الحديدي 
يقوم المختبر بثني الذراعين الى مستوى الصدر، مع توقف 

 ثانيتين ثم المد الكامل للذراعين .
: تعطى ثالث محاوالت ويتم تسجيل اعلى وزن طريقة التسجيل

  للمحاولة بشكل قانوني .
قام الباحث بأجراء تجربة التجربة االستطالعية:  2-4-2
( رباعين من المنتخب الوطني 4ستطالعية على عينة من )ا

، الساعة 25/10/2021برفع االثقال لذوي االعاقة يوم االثنين 
 العاشرة صباحا في قاعة رفع االثقال لذوي االعاقة في البنوك .
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 وكان الغرض من هذه التجربة االستطالعية هي: 

تخدمة في التعرف على الوقت الالزم إلجراء االختبارات المس-1
 البحث .

 التعرف على مالءمة االختبارات لعينة البحث . -2
 التعرف على امكانية فريق العمل المساعد .-3
تم اجراء االختبارات يوم  التجربة الرئيسة: 2-4-3

( رباعين 8لالختبارات المذكورة على ) 8/12/2021االربعاء 
 وثم تم اجراء اختبارات وحساب اقصى انجاز لهم . 

الوسط الحسابي، االنحراف ) الوسائل االحصائية: 2-5
 المعياري، معامل االلتواء، معامل االرتباط البسيط بيرسون(.

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها: -3
عرض وتحليل نتائج البحث للمتغيرات  3-1

 المبحوثة:
يبين نتائج قيم معامل االرتباط ومستوى الداللة للعالقة بين القوة  (2جدول )

 نفجارية للذراعين االنجاز برفع االثقال لذوي االعاقةاال

 المتغيرات
درجة 
 القياس

 ع± س  
قيمة 
 )ر(

Sig الداللة 

القوة االنفجارية 
 للذراعين

 8.099 12.00 متر

 معنوي 0.000 0.917
القوة القصوى 

 للذراعين
 0.983 143.09 كغم

اختبار االنجاز في 
رفعة الضغط من 

 االستلقاء
 1.26 146.06 كغم

  (0.05) ≥معنوي
( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للقوة 2يبين الجدول )

االنفجارية للذراعين والقوة القصوى واالنجاز برفع االثقال لذوي 
االعاقة، إذ بلغ الوسط الحسابي للقوة االنفجارية للذراعين و في 

، 143.09، 12.00رفعة الضغط من االستلقاء على التوالي )
( 1.26، 0.983، 8.099(، وبانحراف معياري قدره )146.06

( sig( وهو اكبر من قيمة )0.917وكان معامل االرتباط )
( وهذا يدل على معنوية االرتباط بين القوة 0.000البالغة )

االنفجارية للذراعين والقوة القصوى واالنجاز برفع االثقال لذوي 
 االعاقة ضغط من االستلقاء . 

 
 

 ة البحث:مناقش 3-2
( نلحظ ان القوة االنفجارية 2من خالل مالحظة الجدول )

للذراعين ارتباط معنوي بين متغيرات البحث كافة ويعزو الباحث 
هذا االرتباط الى ان للقوة االنفجارية للذراعين لها االثر على 
االنجاز في رفعة الضغط من االستلقاء لذوي االعاقة وهذا يعود 

داء االنجاز لرفعة الضغط يعتمد على القوة الى ان الرباع في اال
االنفجارية في لحظات االنتزاع الثقل من المسطبة وعند عملية 
انزال الثقال الى منطقة إذ ان القوة االنفجارية وايضا ان التداخل 
الحاصل في حالة الدفع الثقل الى االعلى عند نزوله الى منطقة 

انقباض عضلي الصدر واللحظات االولى " هي اظهار اقصى 
باقل وقت لمرة واحدة، انتاجها ما يخدم العمل التغلب على اوزان 

(، وهنا يظهر ايضا ارتباط القوة القصوى في العمل 49: 1")
عند وصول الثقل الى نهاية الرفع ان القوة القصوى للذراعين 
ارتباط معنوي بين متغيرات البحث كافة ويعزو الباحث هذا 

القصوى للذراعين لها االثر على مهارة  االرتباط الى ان القوة
االنجاز في رفعة الضغط من االستلقاء وهذا يعود الى ان عمل 
القوة القصوى للذراعين لها دور كبير في تحقيق االنجاز لدى 
الرباعين ذوي االعاقة إذ ان اداء المهارة من وضع االستلقاء 

من  على المسطبة الخاصة ولمرة واحدة تجعل من الرباع البد
اخراج اقصى قوة للذراعين لتحقيق الرفعة والتغلب على الوزن 
واكد )ماك كلوى( " ان االفراد الذين يتمتعون بالقوة العضلية 

(، إذ 49: 1يستطيعون تسجيل درجة عالية من القدرة البدنية ")
ان االداء المستخدم في لعبة رفع االثقال لذوي االعاقة هو القوة 

خراجها من اجل التغلب على الثقل وفق القصوى للذراعين واست
 القوانين المتبعة في تحقيق االنجاز واالساس هو القوة القصوى.

وهنا البد من الربط بين القوة القصوى والقوة االنفجارية في االداء 
وتحقيق االنجاز ونرى ان القوة االنفجارية، إذ ان الرباع الي 

ان كبيرة وذلك يمتلك قوة انفجارية يستطيع التغلب على اوز 
لخصوصية االداء والرباع المعاق إذ ان االداء المهارة يكون 
لبعض الثواني فقط من حيث انزال الثقل لمنطقة الصدر ورفعة 

(، ومن خالل القوة االنفجارية في اللحظات 107: 10فقط )
االداء للرفعة الضغط في نقاط معينة تظهر القوة االنفجارية 

ضلي للقدرات في االنجاز وعلية على ودورها اي ان التدخل الع
المدربين العمل على تطويها عند وضع مناهجهم التدريبية ان 
خاصية اداء الرفعة الضغط والوقت المحدد لها قانونا تجعل 
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االعتماد الكلي على القوة االنفجارية وتداخل القدرات االخرى في  

ضح ان " اجزاء معينة في االداء باعتبار الرفعة لمرة واحدة إذ يت
قابلية القوة االنفجارية من القابليات التي لها تأثير واضح في 
تحقيق االنجاز في فعالية رفع االثقال وهذه ومرتبطة بقابلية القوة 

( وان الربط في االنجاز 33:9") العضلية وامكانية تطويرها
برفعة الضغط، يعزوا الباحث هذا الى نجد ان هناك عالقة 

نجاز رفعة الخطف والقوة القصوى للعضالت ارتباط معنوية بين ا
المادة للذراعين المتمثلة باختبار البنج بريس ويرى الباحث ان 
هذا االرتباط جاء منسجما  مع الدور الذي تلعبه الذراعين في 
مرحلتين النشر وتثبيت الثقل وتثبيته لحين صدور اشارة الحكم 

في هذه المرحلة إذ بانتهاء الرفعة اذ ان للذراعين االهمية الكبرى 
ان القانون ينص على محتوه في احتساب الرفعة الصحيحة اذ 
يؤكد القانون الدولي على اهمية ثبات الثقل وعدم اهتزازه وعدم 
انثناء مفصل المرفق خالل عملية النشر والتثبيت، ويرى الباحث 
ان نجاح الرباع في االنجاز يتطلب تكامل القوة وتناسقها بين 

اعين )القوة القصوى، القوة االنفجارية وان أي وعضالت الذر 
نقص في احد هذه المكونات او القدرات يؤدي الى قصور وعدم 

 االنجاز وفشل المحاولة .
 الخاتمة:-4

على ضوء نتائج البحث التي ظهرت توصل الباحث الى عدة 
 استنتاجات وهي: 

 ان للقوة االنفجارية والقصوى للذراعين تأثير مباشر بإنجاز-1
 الرباعين الشباب برفع االثقال لذوي االعاقة.
 بناء على ما توصل اليه الباحث فانه يوصي:

بضرورة االهتمام بتنمية القوة االنفجارية والقوى القصوة -1
للذراعين لدى رباعي المنتخب الوطني الشاب برفع االثقال 

 لذوي االعاقة.
جارية والقوة اجراء اختبارات تتابعية لمواكبة تطور القوة االنف-2

 القصوى ومقارنتها باإلنجاز لدى الرباعين.
 المصادر:

(، 2015: )1، طالتربية البدنية لذوي االحتياجات الخاصةحسن عبد السالم؛  [1]
 .49ص

(؛ اللجنة البارالمبية الدولية، 2016-2013قوانين وقواعد رفع االثقال للمعوقين ) [2]
 .81(، ص2016)ترجمة(، عبد السالم صبيح العبيدي: )

: )مكتب التصنيف الطبي والوظيفي بألعاب القوى للمعاقينكريم عبيس محمد؛  [3]
 .184(، ص 2019النور، 

، 3، جالتقويم والقياس في التربية البدنية والرياضيةمحمد صبحي حسانين؛  [4]
 36(، ص1996: )القاهرة، دار الفكر العربي، 3ط

ياضية وعلم النفس العلمي في التربية الر محمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب؛  [5]
 .140(، ص1999: )القاهرة، دار الفكر العربي، الرياضي

(، 2004: )القاهرة، دار الفكر العربي، قراءات في البحث العلميمحمود عثمان؛  [6]
 .84ص

: 1، طمناهج البحث التربوي بين النظرية والتطبيقيوسف افندي و)آخرون(؛  [7]
 .74(، ص1999)مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، 

، )ترجمة( قاسم حسن حسين، اثير قواعد العاب الساحة والميدانزكيد شورتر؛ باو  [8]
 (1988صبري: )بغداد، التعليم العالي، 

: )بحث العناصر األساسية في رفع األثقالصباح عبدي وصادق فرج ذياب؛  [9]
، بغداد، 1985منشور في مجلة االتحاد العراقي المركزي لرفع األثقال نيسان، 

 ( 1985مطبعة التحرير، 
فعات اوديع ياسين التكريتي، صادق فرج ذياب؛ دراسة لتحديد أسباب فشل الر  [11]

(، 1مجلة دراسات وبحوث التربية الرياضية، العدد )االولمبية في المسابقات: )
1983.) 
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تربية ت الكليا طالبأثر تمرينات مقترحة لحائط صد خشبي مزدوج في تطوير مهارة الضرب الساحق ل 

 بالكرة الطائرة البدنية وعلوم الرياضة
 2 أ.م.د علي مهدي هادي 1 أ.د جمعة محمد عوض

 1جامعة االنبار/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 2جامعة القادسية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

(1 Pe.dr.gmaa.mh@uoanber.edu.iq, 2 ALI.MAHDI@qu.edu.iq) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  البحث أهداف المستخلص:
                            المزدوج الخشبي الصد لحائط تعليمية تمرينات اعداد-1
 . المبتدئين الطالب مستوى وتحسين للتعلم كأداة المزدوج الخشبي الصد حائط تصميم-2
 اللعب لمراكز الساحق الضرب مهارة أداء تحسين في المصمم المزدوج الخشبي الصد حائط اثر معرفة-3
(4-3-2.) 

 :البحث فرض
 مهارة أداء توىمس تحسين في المزدوج الخشبي الصد حاط الستخدام إحصائية داللة ذات عالقة وجود-1

 (.2-3-4) اللعب لمراكز الساحق الضرب
 وهم البحث مجتمع اختيار وتم المستقلة، المجموعات وبأسلوب التجريبي المنهج على الباحثان اعتمد
 120) عددهم والبالغ 2017-2016 الدراسي للموسم القادسية/الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية طالب
 يشكلون وهم طالبا( 24) عددهم والبالغ( ب) شعبة اختيار تم شعب خمسة على موزعين( طالبا

 التي تجريبية مجموعتين الى البسيطة العشوائية بالطريقة تقسيمهم وتم البحث مجتمع من%( 35.66)
 الدرس من جزء اخذ الممكن ومن المزدوج الخشبي الصد حاط باستخدام المقترحة الخطة وفق تعمل

 .مجموعة لكل العبين( 10) وبواقع الضابطة والمجموعة، المقترحة التمريناتو  الميداني العمل لتطبيق
 :التالي الباحثان استنتج الدراسة لها توصلت التي النتائج ضوء على
 . الطائرة بالكرة والمستقيم القطري الساحق الضرب مهارة تطور في كبير دور الخشبي الصد لحائط أن-1
 نتيجة كبير بشكل البدنية القدرات تطوير في منة االستفادة يمكن ةالرملي االراضي على التدريب أن-2

 .الجسم على الكبيرة المقاومة
 على إيجابا انعكس مما الصد حائط مهارة تطوير في اإليجابي األثر لها كان المصممة للتمرينات ان-3

 . الساحق الضرب لمهارة األداء
 :بالتالي صيانيو  الباحثان لها توصل التي االستنتاجات ضوء على
 .  الطائرة الكرة لعبة في الخشبي الصد حائط باستخدام بالتدريب االهتمام-1
 القطري الساحق الضرب لمهارة الخشبي الصد حائط استخدام من المترتبة النتائج من االستفادة-2

 .الطائرة بالكرة والمستقيم
 .الطائرة لكرةا - الساحق الضرب - مزدوج خشبي - صد حائط :المفتاحية الكلمات

mailto:Pe.dr.gmaa.mh@uoanber.edu.iq
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   :المقدمة-1 

ان التطور العلمي في مجال البحوث العلمية أخذ خطا" في 
، وهذا ما ذي اصبح من متطلبات عصرنا الحاليالتقدم والرقي ال

والكرة الطائرة تحتاج الى  ،حظه اليوم في التطور التكنولوجينال
التكيف الوظيفي العالي وهذا يتطلب من الالعب أن  مستوى من

التدريب الرياضي  من خالللمباريات ايحقق مستوى عال خالل 
، نجاز سواء كان مهاريا  أم بدنيأ  الذي يودي إلى رفع مستوى اال

وأن تقدم المستويات في مختلف األلعاب الرياضية جاءت نتيجة 
يبية الحديثة من خالل التدريب استخدام الطرائق واألساليب التدر 

المنظم والمقنن المبني على أسس علمية التي كانت األساس 
الذي مكن الفرد الرياضي من الوصول إلى أعلى مستوى في 

 البطوالت الرياضية
نصيبا كبيرا من  ة من االلعاب الجماعية التي آخذتالكرة الطائر 

من  اذ تتكون الجماعية االخرى، التطور والحداثة اسوه باأللعاب
مهارات فنية اساسية تحتم على العبيها اتقان هذه المهارات من 

 ،ب عليها في مواقف اللعب المختلفةاجل مواجهتها والتغل
لمباريات الكرة الطائرة الحديثة وعلى مراحلها المنصرمة  والمتتبع

يجد تفوقا واضحا بشكل جلي في مستوى اداء المهارات 
سال والضرب الساحق وحائط الصد الهجومية وتأثيرها كاإلر 

والمهارات الدفاعية بالرغم من صغر مساحة الملعب مقارنة 
بمالعب الفعاليات الجماعية فضال عن عدد العبين للفريق 

والقوة  ،قدرات البدنية )سرعة االستجابة الحركيةباإلضافة لل
 ...(.والرشاقة الخ  ،االنفجارية

حاط الصد الخشبي المزدوج ان استخدام تمرينات مقترحة لمهارة  
والذي يتم التحكم به من قبل المدرب امام الالعب الذي يروم 
تنفيذ مهارة الضرب الساحق القطري او المستقيم إليقاف الهجوم  

المهاجم )اشبه بحائط الصد او لزيادة الصعوبة على الالعب 
وحلول سريعة  لتي تسهم في خلق فرص تفكير كثيرة( واالبشري

عب المهاجم للتخلص من حائط الصد وبتالي ضرب وانية لال
 ءالكرة الى ملعب المنافس وبدقة عالية وللحصول على نقطة سوا

كان في مرحلة التدريب او المنافسة الرياضية من خالل التكرار 
واالستمرارية والتدريب والتركيز على مراحل األداء الفني لمهارة 

ينة المدروسة الضرب الساحق بما يتناسب مع قابليات الع
( في المنطقة االمامية 2-3-4للمراكز الهجومية الثالثة )

متقدم  ألداء مهارة مستوى  ن األداء الفني او الوصول الىلتحسي
 .الضرب الساحق

ومن هنا تجلت أهمية البحث ضرورة العمل الجاد المبني على  
أساس علمي وخصوصا في الجانب الدفاعي لمهارة حائط الصد 

في كثير من  ة الضرب الساحق بأنواعه المختلفةر وتحسين مها
الحاالت التي تساعد في خلق حالة من التوازن بين مهارات 

وسيلة مساعدة من خالل األساسية الفنية للعبة ومنها استخدام 
بمستوى اداء مهارة الضرب  لالرتقاء خشبي مزدوج حائط صد 

 الساحق بأنواعه المختلفة بالكرة الطائرة  .
 لبحث:مشكلة ا

من خالل خبرة الباحثان في مجال التدريب فضال عن أجراهم 
بعض المقابالت مع بعض الخبراء والمختصين فيما يتعلق 
بطبيعة األداء المهاري لمهارة الضرب الساحق واالرتقاء بها من 
خالل استخدام تمرينات مقترحة لحائط الصد الخشبي المزدوج 

ات البدنية والمهارية يحتم على الالعب ان يمتلك من المقوم
والعقلية ما يمكنه للقيام باألداء الفني والتكنيك المثالي لهذه 
المهارة من خالل استخدام تمرينات مقترحة لحائط الصد الخشبي 

للتعلم وتحسين أداء مهارة الضرب الساحق القطري  كأداةالمزدوج 
 اتجاهوالمستقيم لالعبين المبتدئين من خالل إيجاد حلول لتغير 

قوة على الضرب الساحق او اجبار الالعب ان بضرب الكرة ب
(. في ظروف مشابهة لمنافسة ضد اللوح الخشبي )حائط الصد
من مراكز اللعب الهجومي االمامية الضربات الساحقة القوية 

ولهذا فإن الدفاع يتساوى في أهميته مع  وضربات الخداع.
)سرعة رد  عب المهارات في الكرة الطائرةالهجوم وهو من أص

( في اتخاذ القراروتركيز االنتباه وقوة وسرعة وشجاعة  ،الفعل
ة الضرب الساحق يهدف لالرتقاء بمستوى مهار  االمر الذي

( ومتابعة التطور 2-3-4للمراكز اللعب ) القطري والمستقيم
 والتقدم في المستوى المهارى من اجل مواكبة التطور .

 أهداف البحث:  
                           .ليمية لحائط الصد الخشبي المزدوجاعداد تمرينات تع-1
تصميم حائط الصد الخشبي المزدوج كأداة للتعلم وتحسين -2

 المبتدئين . الطالبمستوى 
معرفة اثر حائط الصد الخشبي المزدوج المصمم في تحسين -3

 (.2-3-4أداء مهارة الضرب الساحق لمراكز اللعب )
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 البحث: افرض 

 القبلية االختباراتنتائج  بين احصائية دالله ذات فروق هناك-1
الطائرة  بالكرة الساحق الضرب مهارة اداء تطوير في والبعدية

 .لدى افراد عينة البحث
 البحث نتائج مجموعتي بين احصائية دالله ذات فروق هناك-2

 مهارة اداء لتطوير البعدية االختبارات في والضابطة التجريبية
 الطائرة لدى افراد عينة البحث بالكرة الساحق الضرب

 مجاالت البحث:
التربية البدنية وعلوم كلية  طالب المجال البشري:

 .2017-2016للعام الدراسي  الرياضة/جامعة القادسية
 .4/2/2017 ولغاية 7/12/2016 للمدة من المجال الزماني:
 .قاعات ومالعب الكلية المجال المكاني:

 :تحديد المصطلحات
هو حائط مصمم من لوحة  ط الصد الخشبي المزدوج:حائ–

 70 -60لها ذراع بطول يتراوح )سم( 40×60) خشبية ابعادها
 يتم مسك اللوحة من خالله . (سم
جراءاته الميدانية-2  :منهج البحث وا 
ريبي على المنهج التج اناعتمد الباحث منهج البحث: 2-1

وكما في الدقيقة ، بخطواته العلمية وبأسلوب المجموعات المستقلة
 :التصميم التجريبي التالي

 
 يوضح التصميم التجريبي للدراسة (1الشكل )  

من األمور األساسية هي  :تهوعينالبحث مجتمع  2-2
الحصول على عينة تمثل مجتمع البحث تمثيال  حقيقا تم اختيار 

التربية البدنية وعلوم كلية  طالب مجتمع البحث وهم

والبالغ عددهم  2017-2016وسم الدراسي للم الرياضة/القادسية
طالبا( موزعين على خمسة شعب تم اختيار شعبة )ب(  120)

( من مجتمع %35.66) ( طالبا وهم يشكلون24والبالغ عددهم )
البحث وتم تقسيمهم بالطريقة العشوائية البسيطة الى مجموعتين 
تجريبية التي تعمل وفق الخطة المقترحة باستخدام حاط الصد 

ل خشبي المزدوج ومن الممكن اخذ جزء من الدرس لتطبيق العمال
( 10والمجموعة الضابطة وبواقع ) ،الميداني والتمرينات المقترحة

لعينة  واالعتداليةالعبين لكل مجموعة وتم أجراء التجانس 
اللعبة والبالغ  هالمزاولين لهذ طالبالبحث  اذ تم استبعاد ال

 .( 1( وكما في الجدول )4عددهم )
 عينة البحث واعتدالية( يبين تجانس 1الجدول )

وسائل جمع المعلومات واألجهزة المستخدمة و  2-3
 :أدوات البحث العلمي

ع المعلومات واألجهزة وسائل جم 2-3-1
ساعات توقيت  ،استمارات تفريغ بيانات الطالب) المستخدمة:

 ،الرستاميتر( لقياس الطول و الوزن) جهاز الكتروني، (4عدد )
كرات ، (1عدد ) DELLحاسوب نوع ، (1) كاميرا تصوير عدد

ملعب الكرة الطائرة  ، (2، صافرات عدد )(25طائرة عدد )
أشرطة الصقة  ،فة التجهيزات للمباريات الرسميةقانوني مع كا

 (.2) ، شريط قياس عدد(2عدد )
وهي الوسيلة أو الطريقة  :أدوات البحث العلمي 2-3-2

 حل مشكلته مهما كانت:  انالتي يستطيع بها الباحث
 باألدوات التي تضمن تحقيق الهداف انولهذا استعان الباحث

شبكة ، المصادر والمراجع العربية واألجنبية) البحث ومنها:
كادر العمل ، المقابالت الشخصية، المقاييس، االنترنيت
 .(المساعد

 
 

وحدة  المتغيرات المجموعات ت
 القياس

معامل  الوسيط ع  س  
 االلتواء

معامل 
 االختالف

1 

 التجريبية

 0.781 0.166 171 1.341 171.60 سنتمتر الطول

كيلو  الوزن 2
 غرام

71.400 5.176 73 -0.363 7.249 

 12.854 0.884- 22 2.828 22 سنة العمر 3
 

 الضابطة

 0.959 0.518- 172 1.643 171.20 سنتمتر الطول

كيلو  الوزن 5
 غرام

70.600 6.804 74 -0.788 9.637 

 8.700 0.756- 23 1.949 22.400 سنة العمر 6

 المجموعة
 التجريبية

 المجموعة
 الضابطة

 التدريبقبل 
 بعد الجهد –قبل الجهد 

التمرينات المقترحة لحائط 
 الصد الخشبي المزدوج

 التدريبقبل 
 بعد الجهد –قبل الجهد 

 

 تدريبات المدرب
 االعتيادية

 بعد التدريب بعد التدريب 
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  :إجراءات البحث الميدانية 4 -2 

وفق  انعمل الباحثتحديد متغيرات الدراسة:  2-4-1
المصادر العلمية الحديثة الى تحديد المتغيرات التي تالئم الدراسة 

علقة بها ودراستها وكانت بشكل كبير والمعالجات الميدانية المت
 :تاليكال
أن التجربة االستطالعية  :التجربة االستطالعية 2-4-2

" هي طريقة عملية لكشف المعوقات التي قد تواجه الباحث أثناء 
لمتطلبات التجربة من حيث  القيام بالتجربة الرئيسية وعد مسبق

األدوات  صالحية األجهزة و الكوادر المساعدة، ،الكلفة ،الوقت
على عينه صغيره  انوم بها الباحثوهي دراسة أوليه يق وغيرها،

قبل قيامه ببحثه بهدف اختيار أساليب البحث وبناءا  على ذلك 
التجربة االستطالعية يوم السبت الموافق  ينأجرى الباحث

على  الكليةالساعة التاسعة في القاعة المغلقة  2/12/2016
 ( العبين من نفس مجتمع البحث .4عينة من )

 :التجربة الرئيسة 2-5
قترحة )حائط الصد الخشبي طبيعة التمرينات الموال: أ

م من لوحة خشبية بقياس هو حائط صد مصم (:المزدوج
صد ( لها ذراع يتم المسك من خالله للوحة السم 60×40)

لتحمل  جيداويتم تثبيته  (سم 70-60ويتراوح طول الذراع )
يقوم المدرب بتحريك اللوحة في  ،تكرار مهارة الضرب الساحق

عب المقابل خلف الشبكة بمسافة مناسبة لضمان عدم تعرض المل
الالعب الضارب الى إصابة الغاية منها هو لمنع الالعب 
الضارب من إنجاح الضرب الساحق اذ يقوم الالعب بمحاولة 

يضرب بقوة في اللوحة )حائط  تغير مسار الكرة والباس ان
 (.الصد

نة من مواقع إعطاء عدد من التكرارات تتناسب مع قدرات العي
( .. مع مراقبة األداء واالستمرار 2-3-4الهجومية االمامية )

التغذية الراجعة المرتدة لتحسين األداء الفني لمهارة الضرب 
 الساحق ...

-3-4اثناء قيام الالعب بأداء الضرب الساحق ولمراكز اللعب )
( تستخدم لوحتين لزيادة الصعوبة ومرعاه مبدءا التدرج في 2

 اثناء األداء لكافة مناطق الهجوم االمامي ....الصعوبة 
 :العينة إلفرادهارة الضرب الساحق مراحل وخطوات أداء م :ثانيا

 :حل األداء )مراحل التعلم( كاالتيطريقة تقيم مرا

 .تكرار االقتراب :مرحلة االقتراب
على الالعب ان يأخذ خطوة واسعة وخفض مرحلة النهوض: 

 للقفز عاليا  مركز تقل الالعب استعدادا
توضيح شكل األداء .. ويكرر ذلك عدة مرات اذ  :مرحلة األداء

قدراته المعرفية  يقوم المدرب بدور مهما في التعلم والتدريب وفق
 والتدريبية.

يجب مراعاة القواعد القانونية في عدم اجتياز  مرحلة الهبوط:
قرب  باألداءخط المنتصف او لمس الشبكة عندما يقوم االعب 

 شبكة.ال
يجب التركيز على األداء الفني للمهارة بشكلها الصحيح -

 متعددة . توبتكراراوالمتكامل بدون الكرة 
التركيز على قيام الالعب بأداء الضرب الساحق على الجدار -

المناسب وتعلم التكنيك لضمان تحريك الرسخ بالزاوية والمكان 
ل الذي ، وبعدها استالم الكرة من مناولة من الزميالصحيح
 الكرة وضرب الكرة من الالعب الضارب  بإعداديقوم 

 . التعصيب ومبدارورة التركيز على تكرار األداء ض-
العمل على حائط الصد الخشبي المنفرد للمراكز الثالثة -

 االمامية .
العمل على حائط الصد الخشبي المزدوج للمراكز الثالثة -

 الهجومية .
رورة ربط األداء الفني لمهارة ضالتركيز من قبل المدرب على -

 الضرب الساحق بالدقة .
اعتماد اجراء التقويم النهائي بشكل األداء الحركي مع -

 االختبار الضرب الساحق بالكرة الطائرة .
 
 
 
 
 
 
 

 ( يبين اللوحة حائط الصد الخشبي المزدوج 2) شكل

االنحراف ، الوسط الحسابي): الوسائل االحصائية 2-6
للعينات  tقانون ، معامل االلتواء، معامل االختالف ،المعياري

 (.النسبة المئوية، المتناظرة والمستقلة

40-60)sm) 
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 عرض وتحليل ومناقشة النتائج:-3 

 االختبارينبين  الفروق ماعرض وتحليل نتائج  3-1
 :للمجموعتين التجريبية والضابطة القبلي والبعدي

( Tمعيارية وقيمة )يبين االوساط الحسابية واالنحرافات ال (2الجدول )
القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية  االختبارينبين  لمتغيرات الدراسة ما

 والضابطة
 المتغيرات ت

(* Tقيمة ) البعدي القبلي
 المحسوبة

مستوى 
 ع س   ع س   الداللة

1 

 التجريبية

مهارة الضرب 
الساحق 
 القطري

3.8 0.788 6.5 0.527 10.370 0.000* 

2 
الضرب  مهارة

الساحق 
 المستقيم

4.100 0.737 6.300 0.823 5.284 0.001* 

1 

 الضابطة

مهارة الضرب 
الساحق 
 القطري

3.3 0.948 5.3 0.67 6.000 0.000* 

2 
مهارة الضرب 
الساحق 
 المستقيم

3.7000 0.948 5.400 0.843 4.636 0.001* 

 . 9* معنوي عند درجة حرية 

بين المجموعتين عرض وتحليل نتائج الفروق ما 3-2
 :التجريبية والضابطة في االختبار البعدي

( Tيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )( 3الجدول )
 لمتغيرات الدراسة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي

 المتغيرات ت
(* Tقيمة ) الضابطة     التجريبية            

 المحسوبة
توى مس

 ع س   ع س   الداللة
مهارة  1

الضرب 
 الساحق

 *0.000 4.431 0.67 5.3 0.527 6.5 القطري

 *0.027 2.414 0.843 5.400 0.823 6.300 المستقيم  2

 . 9* معنوي عند درجة حرية 

 :مناقشة النتائج 3-3
في نتائج ( أن هناك فروق معنوية 4ـ، 3يتبين من الجدول ) 
لمهارة الضرب الساحق  المجموعة التجريبيةلفروق ولصالح ا

تدريبات  استخدامالى  ري والمستقيم ويعود السبب الرئيسالقط
حائط الصد الخشبي الذي أدى الى تحسن وتطور االداء 
المهاري لدى الطالب نتيجة عملية التكرار والتدريب من خالل 

وذلك إلى استعمالها أو تطبيقيها حائط الصد الخشبي  استخدام
ي إثناء الوحدات التعليمية مع التمارين الخاصة بتطوير دقة ف

مهارة الضرب الساحق القطري والمستقيم بالكرة الطائرة التي تم 
إدخالها في مفردات المنهج التعليمي وبالخصوص في القسم 
الرئيسي من الوحدات التعليمية، اذ دلت هذه التمرينات على 

قد بات واضحا  تأثيرها ، و اعليتها ودورها في دقة المهاراتف
االيجابي والفعال التي تعد من المهارات األساسية المهمة بلعبة 

الكرة الطائرة وهي تحتاج إلى توافق عضلي عصبي بين العين 
والكرة والذراع الضاربة وأيضا تحتاج دقة وانتباه جيدين لحركة 
الذراع وتوافقها مع العينين، لذلك فأن ممارسة وتطبيق المتعلمين 

قد اثر بشكل ايجابي على حائط صد خشبي  باستخدامتمرينات 
توافق عضلي عصبي عن طريق تركيز االنتباه والتصور  إيجاد

لتكرار المهارة مرة بعد أخرى، ويزداد اإلحساس الحركي بالمهارة 
دقة مع التكرار المستمرة لها وان الزيادة في تكرار المهارة 

قة الحركة وتقليل نسبة وممارستها سيعطي أفضلية في تحديد د
اإلحساس بالمهارة عقليا   " أخطائها وهذا ما أشار إليه في أن

ج يستند نهمي تطويرها وخاصة إذا كان ضمن وبدنيا ، يساهم ف
 حسن محمد)" للمعايير العلمية التي تخضع لها العملية التعليمية

 (.115 ،1987 :الدين نصر ومحمد عالوي
يعزوه  ليه المجموعة التجريبيةذي حصلت عالتطور ال فضال عن

الباحثان إلى  إن أي مهارة من المهارات الرياضية تحتاج إلى 
تركيز االنتباه على النقطة  فضر عنتمرينات وتدريبات متكررة 

التي يجب أن ترسل إليها الكرة بقوة وبسرعة وان المهارات قيد 
 البحث بشكل عام، تحتاج من المتعلم التوافق والتصور العالي

إذ أن المسارات الحركية التي تحدد هذه  والناجح لألداء،
ومن خالل  ،كثيرة ولهذا تختلف المسارات فيهاالمهارات 

حائط الصد الخشبي والتي طبقها  باستخدامالتمرينات المهارية 
قدرات التي المتعلمين فقد استطاعوا امتالك مجموعة من ال

والتوافق الجيد  مثل السرعة في الحركة تتصف بها هذه المهارة
بين هذه العناصر طبقا  لألداء المهاري المطلوب تنفيذه، فضال 
عن ذلك  كان العمل بها من السهل إلى الصعب، ومن الثبات 

 مع التأكيد على األداء ومن البسيط والمركب إلى الحركة،
، جعل التقدم لدى المتعلمين الصحيح في أثناء ممارسة المهارة

" مكون أو  الدقة إذ تعدهذه المهارات،  واضحا  في تطوير دقة
صفة مهمة يتوقف عليه الفوز، فهو الغاية المرجوة في األداء 
إلحراز النقاط، فإذا تم  قياس المحصلة النهائية لألداء السريع 

 محمد) ءالقوي نجد ال فائدة منها إذا افتقرت إلى صفة دقة األداة
 (.21، 1997 ؛المنعم عبد وحمدي حسانين صبحي

أفراد هذه المجموعة التجريبية التي تستخدم  فضال عن كون
د لكونهم بشكل جي ةهذه المهار قد أدوا حائط الصد الخشبي 
العصبي من خالل ممارستهم المتكررة  اكتسبوا التوافق العضلي

لها الذي كان له دور كبير في الوصول إلى األداء الصحيح 
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" ألن  أو توتر،للمهارة بتناسق وانسجام وسيطرة وبدون تصلب  

التطور الحركي للمتعلمين في هذه المرحلة سيكون بشكل سريع 
من خالل استعانتهم بالحركات المخزونة التي سبق أن  تعلمها 

الدور الذي فضال عن  ،(266 ،1987: ماينل كورت)" المتعلم
التي أعدها أدته التمرينات المهارية بحائط الصد الخشبي 

يمي التي كان لها دور فعال في في المنهج التعل انالباحث
حصول هذا التطور لدى المجموعة التجريبية، وهذا ما تم تأكيد 
في أن " تعليم العناصر التكنيكية وتحسين يتطلب قابلية تركيز 

 (.285 ،1975 :هارة)" عالية من قبل الالعب
 الخاتمة:-4

على ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة استنتج الباحثان 
 :التالي

أن لحائط الصد الخشبي دور كبير في تطور مهارة الضرب -1
 الساحق القطري والمستقيم بالكرة الطائرة .

منة في  االستفادةأن التدريب على االراضي الرملية يمكن -2
تيجة المقاومة الكبيرة تطوير القدرات البدنية بشكل كبير ن

 .على الجسم
يجابي في تطوير ان للتمرينات المصممة كان لها األثر اإل-3

مهارة حائط الصد مما انعكس إيجابا على األداء لمهارة 
  .الضرب الساحق

على ضوء االستنتاجات التي توصل لها الباحثان يوصيان 
 بالتالي:

د الخشبي في لعبة بالتدريب باستخدام حائط الص االهتمام-1
 .الكرة الطائرة

الصد  حائط استخداماالستفادة من النتائج المترتبة من -2
 .القطري والمستقيم بالكرة الطائرةالخشبي لمهارة الضرب الساحق 

 :المصادر
االختبارات المهارية والنفسية في  ؛محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين [1]

 (.1987دار الفكر العربي،  ،مصر) :المجال الرياضي
األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق ؛ محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم [2]

 .(1997مركز الكتاب للنشر،  ،القاهرة) :1، طقياس والتقويمال
مطابع جامعة  ،بغداد) :)ترجمة( عبد علي نصيف ،التعلم الحركي ؛كورت ماينل [3]

 . (1987 ،بغداد
 ،مطابع جامعة بغداد، بغداد) :يف)ترجمة( عبد علي نص ،اصول التدريب هارة؛ [4]

1975). 
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 قرار الوظيفي وعالقته باإلبداع اإلداري لدى المشرفين الرياضيين في مديرية الشباب والرياضة /االست 

 محافظة ذي قار
 1نبيل مكطوف جواد 

 1 مديرية تربية ذي قار
(1 Nabeelms1986@yahoo.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتجلى أهمية البحث في معرفة العالقة بين االستقرار الوظيفي واإلبداع اإلداري لدى المشرفين : المستخلص
 الى: في محافظة ذي قار، وقد هدف البحثالرياضيين في مديرية الشباب والرياضة 

 محافظة في والرياضة الشباب مديرية في الرياضيين المشرفين لدى الوظيفي االستقرار مستوى على التعرف-1
 .قار ذي
 محافظة في والرياضة الشباب مديرية في الرياضيين المشرفين لدى اإلداري اإلبداع مستوى على التعرف-2
 .قار ذي
 ذي محافظة في الرياضيين المشرفين لدى اإلداري واإلبداع الوظيفي االستقرار بين العالقة على التعرف-3
 .قار
 التالي: حثاالب ترضفوقد ا
 ذي محافظة في الرياضيين المشرفين لدى اإلداري واإلبداع الوظيفي االستقرار بين عنويةم ارتباط عالقة توجد-
 .قار

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية لمالءمته طبيعة هذه الدراسة وأهدافها، 
الشباب والرياضة  ( مشرف رياضي اختصاص تربية رياضية في مديرية25الدراسة علي عدد ) عينةواشتملت 

في محافظة ذي قار، تم قياس االستقرار الوظيفي واإلبداع اإلداري لديهم باستخدام مقياسي االستقرار الوظيفي 
التي توصل إليها الباحث انه توجد عالقة ارتباط معنوية بين االستقرار  اجاتواإلبداع اإلداري، ومن أهم االستنت

 .باب والرياضة في محافظة ذي قارالرياضيين في مديرية الشلمشرفين لالوظيفي واإلبداع اإلداري 
 من خالل النتائج التي توصلت اليها الدراسة استنتج الباحث ما يلي:

 المشرفين الرياضيين في مديرية الشباب والرياضة في محافظة ذي قار  لديهم استقرار وظيفي .-1
 افظة ذي قار  لديهم إبداع إداري .المشرفين الرياضيين في مديرية الشباب والرياضة في مح-2
في لدى المشرفين الرياضيين توجد عالقة ارتباط معنوية بين االستقرار الوظيفي واإلبداع اإلداري -3

 مديرية الشباب والرياضة في محافظة ذي قار.
 على ضوء االستنتاجات التي توصل لها الباحث يوصي بالتالي:

فين التربويين بصورة عامة والمشرفين الرياضيين خاصة في تعزيز االستقرار الوظيفي لدى المشر -1
 العراق من خالل إشباع حاجاتهم ومتطلباتهم.

تعزيز اإلبداع اإلداري لدى المشرفين التربويين بصورة عامة والمشرفين الرياضيين خاصة في -2
 ديهم.العراق من خالل عقد الندوات في مجاالت اإلدارة المختلفة وتنمية الحس اإلبداعي ل

 المشرفين الرياضيين االختصاص. -اإلبداع اإلداري  -االستقرار الوظيفي   الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:-1 

ة بما إن علم اإلدارة له اثر كبير في االرتقاء بالحضارة اإلنساني
له من تأثير على أنشطة اإلنسان وتحسين أداءه وتنمية مهاراته 
وزيادة كفاءته، وقد اتضح ذلك جليا مع تطور األنشطة واألعمال 
التي تحتاج إلى العديد من األفراد لتنفيذها، إذ تطلب األمر 
وضع أهداف محددة لهذه األنشطة وتنظيم األعمال التي تحتاج 

إلى تنفيذها، إذ تطلب األمر وضع أهداف إلى العديد من األفراد 
محددة لهذه األنشطة وتنظيم األعمال والتنسيق بين األفراد 
وتوجيههم والرقابة عليهم، كل هذه العناصر شكلت في مجموعها 
جوهر مفهوم اإلدارة، ولكون اإلنسان هو عنصر التغيير 
والتطوير في أي مؤسسة تربوية، المؤسسة الرياضية هي إحدى 

مؤسسات المجتمع، وتقاس كفاءة المؤسسة التربوية بمقدار أهم 
تحقيقها لما يتوقعه المجتمع منها، ولكي ترقى المؤسسة التربوية 
إلى مستوى التوقعات فإنها بحاجة إلى مصادر بشرية ومادية 
كافية، وبنى تنظيمية مناسبة، وسياسات معقولة مستندة على 

ل مالئمة، وتوافر دراسات علمية وعاملين مؤهلين وظروف عم
 . هذه العوامل يؤدي إلى االستقرار الوظيفي

ويعد االستقرار الوظيفي عنصرا حيويا في بلوغ األهداف 
التنظيمية وتعزيز الثقة بين اإلدارة والعاملين فيها، ويسهم في 
تطوير قدرات المؤسسات على البقاء واالستمرار، لذا نال عناية 

أهمية وانعكاسات على الفرد الكثير من الباحثين لما له من 
والمؤسسة على حد سواء، ويؤدي االستقرار الوظيفي الى عدد 
من النتائج االيجابية ومنها اإلبداع اإلداري بالنسبة للمؤسسة 

 . واألفراد
ويعد اإلبداع اإلداري من أهم مقومات المؤسسات الناجحة 

نجازها والتي تسعى إلحداث نقلة نو  عية والمتميزة في أدائها وا 
وتغييرات جوهرية في أساليب عملها ودعم األفراد العاملين فيها 
وتشجيع السلوك اإلبداعي لديهم بحيث تصبح ذات كفاءة وفعالية 

 . أعلى
واإلبداع يعني مواصلة التغيير من خالل المرونة، وتوفير المناخ 
المناسب والبيئة اإلدارية المبدعة، وتفويض السلطات والمشاركة 

لقرارات، ومنح المرؤوسين فرصة ألداء األعمال بحرية في اتخاذ ا
واستقاللية، فاإلبداع اإلداري يتضمن في الغالب إيجاد تطوير في 
األنظمة اإلدارية بحيث تكون مختلفة عما كانت عليه، وتؤدي 

 إلى نتائج إيجابية بشكل مباشر أو غير مباشر

تكرين وينبغي على المشرفين الرياضيين أن يكونوا مبدعين ومب
يستطيع العاملون يبهم، وأن تكون لديهم اساليب في أفكارهم وأسال

معهم القيام بعملية االبتكار واإلبداع والسعي المتواصل لدعم 
وجذب العناصر المبدعة، وعلى ذلك تراه يشجع العاملين معه 
على تقديم أفكار جديدة تحمل بين طياتها اإلبداع واالبتكار 

همية الدراسة في معرفة العالقة بين الخالق، ومن هنا تكمن أ
االستقرار الوظيفي واإلبداع اإلداري لدى المشرفين الرياضيين في 

 مديرية الشباب والرياضة في محافظة ذي قار.
 مشكلة البحث 

يعد االستقرار الوظيفي من المواضيع المهمة في العمل اإلداري 
مة في بمختلف جوانبه فهو يمثل احد العوامل األساسية والمه

توفير الخبرة العلمية والعملية والمهارات المختلفة المطلوبة لألفراد 
العاملين بمختلف جوانب العمل اإلداري وباألخص في مجال 
اإلشراف الرياضي في المنتديات التي يحتاج العمل فيها إلى 
شباع رغباتهم، والتي  استقرار األفراد العاملين وتحقيق حاجاتهم وا 

عنويات للظهور بشكل أكثر انتظاما واهتماما بدورها ترفع الم
بالعمل ويحفز الطاقات اإلبداعية للظهور، من اجل االرتقاء 

 بمستوى كفاءة المشرف التربوي .
وانطالقا مما تقدم تمثلت مشكلة الدراسة بالتعرف على االستقرار 
الوظيفي واإلبداع اإلداري لدى المشرفين الرياضيين في مديرية 

اضة في محافظة ذي قار  واإلجابة على التساؤل: الشباب والري
لمشرفين لهل لالستقرار الوظيفي عالقة باإلبداع اإلداري 

 الرياضيين في مديرية الشباب والرياضة في محافظة ذي قار؟
 أهداف البحث

التعرف على مستوى االستقرار الوظيفي لدى المشرفين -1
 .ظة ذي قارشباب والرياضة في محافالرياضيين في مديرية ال

التعرف على مستوى اإلبداع اإلداري لدى المشرفين -2
 .شباب والرياضة في محافظة ذي قارالرياضيين في مديرية ال

التعرف على العالقة بين االستقرار الوظيفي واإلبداع اإلداري -3
 لدى المشرفين الرياضيين في محافظة ذي قار.

 فرضية البحث 
االستقرار الوظيفي واإلبداع  توجد عالقة ارتباط معنوية بين-

 اإلداري لدى المشرفين الرياضيين في محافظة ذي قار.
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 مجاالت البحث 

ة مديرية ية تربير يفي مد المشرفين الرياضين المجال البشري:
 .شباب والرياضة في محافظة ذي قارال

 .12/9/2021ولغاية  4/5/2021 المدة من لزماني:االمجال 
ت الشباب والرياضة في محافظة ذي منتديا المجال المكاني:

 قار.
 تحديد المصطلحات

هو بقاء الموظف في عمله الذي يشغله  " االستقرار الوظيفي:-
وضمان استقراره عن طريق تحفيزه وترقيته وتوفير الظروف 

 (.22:4") والشروط المناسبة للعمل
هو جميع العمليات التي يمارسها الفرد داخل  " اإلبداع اإلداري:-
نظمة وتتسم باألصالة والطالقة والمرونة والمخاطرة، والقدرة الم

على التحليل والخروج عن المألوف سواء للفرد أو المنظمة التي 
 يعمل بها والحساسية للمشكالت التي تنتج عن التعامل مع البيئة

("185:9.) 
جراءاته الميدانية -2   :منهج البحث وا 
الوصفي  استخدم الباحث المنهج: منهج البحث 2-1

بأسلوب العالقات االرتباطية، وذلك لمالءمته طبيعة المشكلة 
 المراد حلها.

تم تحديد مجتمع البحث : مجتمع البحث وعينته 2-2
بالمشرفين اختصاص تربية رياضية في مديرية الشباب والرياضة 

، أما عينة 2021/2022للعام الدراسي  في محافظة ذي قار
ن في ية من المشرفيالعمد قةيارها بالطر بالبحث فتم اخت
ة مديرية الشباب والرياضة في ياضية الر ياختصاص الترب
( مشرفا، كما تم اختيار 25والبالغ عددهم ) محافظة ذي قار

 ( مشرفين إلجراء تجربة استطالعية عليهم.8)
الوسائل واألجهزة واألدوات المستعملة في  2-3

 :البحث
لعربية المصادر ا: )وسائل جمع المعلومات 2-3-1

 .(المقاييس ،االستبانة ،شبكة االنترنت ،واألجنبية
البتوب نوع ة: )األجهزة واألدوات المستخدم 2-3-2
(DELL)، أقالم). 
 

 :أداة البحث 2-4
 المقباساعتمد الباحث أوال: مقياس االستقرار الوظيفي: 

( ملحق 133:2( )2020 ،الذي أعده )باسم محمد صالح كنو
( فقرة ويقوم المجيب باإلجابة 34من )(، ويتكون المقياس 1)

على المقياس في ضوء مقياس خماسي التدرج )اتفق بشدة، 
اتفق، محايد، ال اتفق، ال اتفق بشدة(، وتعطى الدرجات من 

( درجة، 34( على التوالي، وان اقل درجة على المقياس )5-1)
(، 102( درجة، وبمتوسط فرضي بلغ )170وأعلى درجة هي )

اس يتم من خالل الدرجات التي يجمعها المجيب وتصحيح المقي
 على جميع الفقرات.

 مقياساعتمد الباحث  ثانيا: مقياس اإلبداع اإلداري:
( فقرة 13(، الذي يتكون من )2: ب( ملحق )1اإلبداع اإلداري )

ويقوم المجيب باإلجابة على المقياس في ضوء مقياس خماسي 
فق، ال اتفق بشدة(، التدرج )اتفق بشدة، اتفق، محايد، ال ات

( على التوالي، وان اقل درجة على 1-5وتعطى الدرجات من )
( درجة، وبمتوسط 65( درجة، وأعلى درجة هي )13المقياس )

(، وتصحيح المقياس يتم من خالل الدرجات 39فرضي بلغ )
 التي يجمعها المجيب على جميع الفقرات.

وان  راقيةالع البيئةوعلى الرغم من استخدام المقياسين في 
متحققة وموثوق بها إال أن الباحث قام بعرض  العلميةالمعامالت 

المقياسين على عدد من الخبراء والمختصين في علم اإلدارة 
الرياضية والذين أكدوا صالحية المقياسين لقياس ما أعدا ألجله 
بعد إجراء بعض التعديالت الطفيفة بما يتالءم مع طبيعة الدراسة 

ا يحقق صدق المحتوى للمقياسين، ثم قام الباحث والعينة وهذا م
بإجراء تجربة استطالعية على عينة من غير عينة البحث 

( مشرفين تربويين تخصص 8الرئيسة ومن مجتمع األصل وهم )
 تطبيقتربية رياضية للتحقق من ثبات المقياسين من خالل 

عادة  ( يوم من التطبيق األول، 14بعد ) تطبيقهماالمقياسين وا 
من ثم إيجاد معامل االرتباط بينهما، وكانت معامالت االرتباط و 

 وهو ما يحقق الثبات للمقياسين . عالية
تم تطبيق مقياسي االستقرار : التجربة الرئيسة 2-5

الوظيفي واإلبداع اإلداري على عينة التجربة الرئيسة بدءا من 
 .25/9/2021ولغاية يوم الخميس الموافق  22/6/2021
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تم استخدام الحقيبة اإلحصائية : ئل اإلحصائيةالوسا 2-6 

( في تحليل بيانات البحث، وقد SPSSللعلوم االجتماعية )
 ،االنحراف المعياري ،الوسط الحسابي) استعمل الوسائل اآلتية:

 . (معامل االرتباط البسيط بيرسون )ر(
  :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -3
رافات المعيارية عرض األوساط الحسابية واالنح 3-1

والوسط الفرضي لنتائج مقياس االستقرار الوظيفي 
لدى المشرفين الرياضيين في مديرية الشباب 

 :والرياضة في محافظة ذي قار وتحليلها
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسط  (1جدول )

ن الفرضي لنتائج مقياس االستقرار الوظيفي لدى المشرفين الرياضيي
  في مديرية الشباب والرياضة في محافظة ذي قار  

 المتغير
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

 102 8.77 137.421 االستقرار الوظيفي

( قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 1يبين الجدول )
والوسط الفرضي لنتائج مقياس االستقرار الوظيفي لدى المشرفين 

لرياضيين في مديرية الشباب والرياضة في محافظة ذي قار  إذ ا
( وانحراف معياري 137.421ظهر أن قيمة الوسط الحسابي )

( وهذا يدل 102( وهو اكبر من الوسط الفرضي البالغ )8.77)
على أن المشرفين الرياضيين في مديرية الشباب والرياضة في 

 محافظة ذي قار  لديهم استقرار وظيفي .
عرض األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  3-2

والوسط الفرضي لنتائج مقياس اإلبداع اإلداري لدى 
المشرفين الرياضيين في مديرية الشباب والرياضة في 

 :محافظة ذي قار وتحليلها
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسط  (2جدول )

ري لدى المشرفين الرياضيين الفرضي لنتائج مقياس اإلبداع اإلدا
 في مديرية الشباب والرياضة في محافظة ذي قار 

الوسط  المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

 39 4.39 49.226 اإلبداع اإلداري

( قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 2يبين الجدول )
ي لدى المشرفين والوسط الفرضي لنتائج مقياس اإلبداع اإلدار 

الرياضيين في مديرية الشباب والرياضة في محافظة ذي قار إذ 

( وانحراف معياري 49.226ظهر أن قيمة الوسط الحسابي )
( وهذا يدل 39( وهو اكبر من الوسط الفرضي البالغ )4.39)

على أن المشرفين الرياضيين في مديرية الشباب والرياضة في 
 داري .محافظة ذي قار لديهم إبداع إ

عرض وتحليل نتائج االرتباط بين االستقرار  3-3
الوظيفي واإلبداع اإلداري لدى المشرفين الرياضيين 
في مديرية الشباب والرياضة في محافظة ذي قار 

 :وتحليلها
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة معامل  (3جدول )

في واإلبداع اإلداري لدى االرتباط البسيط لمقياسي االستقرار الوظي
 المشرفين الرياضيين في محافظة ذي قار.

 المعالم االحصائية
 المتغير

وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
معامل 
 االرتباط

مستوى 
الداللة 

sig 

الداللة 
 اإلحصائية

 8.77 137.421 درجة االستقرار الوظيفي
 معنوي 0.000 0.793

 4.39 49.226 درجة رياإلبداع اإلدا

 (23( وأمام درجة حرية )0.05) >* معنوي عند مستوى داللة 
( أن قيمة الوسط الحسابي لمقياس االستقرار 3يبين جدول )
( أما قيمة 8.77( وانحراف معياري )137.421الوظيفي )

( 49.226الوسط الحسابي لمقياس اإلبداع اإلداري كانت )
ا قيمة معامل االرتباط البسيط (، أم4.39وانحراف معياري )
( وهي اقل 0.000( وبمستوى داللة )0.793المحسوبة كانت )
( وهذا يدل على أن 23( ودرجة حرية )0.05من مستوى داللة )

هناك ارتباط معنوي بين االستقرار الوظيفي واإلبداع اإلداري لدى 
 المشرفين الرياضيين في محافظة ذي قار.

 :مناقشة النتائج 3-4
( أن 2،1ظهر من عرض وتحليل النتائج في الجداول ) لقد

درجة االستقرار الوظيفي لدى عينة البحث اكبر من الوسط 
الفرضي مما يدل على أن المشرفين الرياضيين في مديرية 
الشباب والرياضة في محافظة ذي قار لديهم استقرار وظيفي مما 

ع مستوى اثر في قدرتهم على اإلبداع اإلداري والذي ظهر ارتفا
العينة أيضا في اإلبداع اإلداري، إذ إنه عندما يتحقق االستقرار 
للمشرف التربوي في العمل يؤدي إلى توطيد عالقة المشرفين 
ببعضهم البعض وتحسين العالقة أيضا بين المشرفين والمدرسين 
وبالتالي سوف يعود ذلك بشكل إيجابي على المؤسسات التربوية، 

ربية الرياضية باالستقرار الوظيفي سواء فعندما يشعر مشرف الت
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أو ماليا، بيئيا أو إداريا سوف يساعد ذلك  أو اجتماعيا نفسيا 

على رفع مستوى النشاط والطموح لدى المشرف كما انه يرفع 
الروح المعنوية له ويعطيه الدافعية لإلنجاز فيقبل على العمل 

ذا ما بصدر رحب دون الشعور بالكسل أو التوتر أو الملل، وه
( بان شعور المشرف 2006 (،آخرون)سليمان الفارس و)أكده 

التربوي بأهميته يولد لديه شعور قوي باالنتماء إلى العمل ويبعد 
عنه مشاعر االغتراب عن هذا العمل وبالتالي فأن درجة حماسه 

 (.73:7ورغبته في األداء تكون قوية ويكون مطمئنا ومستقرا )
ستقرار الوظيفي يتولد عندما يشعر ( أن اال1985 ،العنزي)ويرى 

الفرد بالرضا ويعرف الرضا بأنه مفهوم سلوكي يقيس مدى تقبل 
الفرد لوظيفته من جميع جوانبها، وبالتالي يعكس درجة سعادته 
بداعه فيها، وما تحققه له الوظيفة من إشباع لحاجاته  واستقراره وا 

ظيفة أدائه للو المتعددة التي يرغب في أن يشبعها قياسا ب
(24:5). 

كما أن اإلبداع أصبح اآلن بمثابة األمل األكبر للعنصر البشري 
لحل الكثير من المشكالت التي تواجهه، لذا فإن مستقبل األمم ال 
نما يعتمد على توفير نوع  يعتمد على مجرد القوى العاملة بها، وا 
ممتاز من العاملين، أي على أفراد مبدعين في مختلف 

 ( .5:8المجاالت )
( عالقة ارتباط معنوية بين االستقرار 3كما ظهر من الجدول )

الوظيفي واإلبداع اإلداري للمشرفين الرياضيين في مديرية 
الشباب والرياضة في محافظة ذي قار ويعزو الباحث هذه 
العالقة المعنوية إلى النتيجة المنطقية في المشرف التربوي 

الجو المناسب مما  باالستقرار الوظيفي والطمأنينة عند يتوفر
يدفعه إلى أداء واجباته في مجال اإلشراف ورغبته في العطاء 
مما يكسبه الخبرات التي تؤدي إلى االستمرارية في التقدم 

 والنجاح في العمل.
كما إن مشرف التربية الرياضية يجب أن يتمتع بعالقات 
اجتماعية طيبة مع إدارات المدارس ومع الزمالء من المدرسين 

جتمع لكون شخصية المشرف التربوي اختصاص التربية والم
الرياضية شخصية اجتماعية وقوية ويكون محبوبا ومقربا من 
جميع الزمالء والمدرسين نتيجة كونه سابقا مدرس تربية رياضية 
ومزاولته لدروس التربية الرياضية واأللعاب الرياضية المختلفة 

واإلبداع في مجال  مما يدفع هذا المشرف إلى المزيد من التقدم
( بان العالقات 2017، ناصر قاسمي)عمله، ويشير إلى ذلك 

االجتماعية داخل المؤسسة اعقد مما نتصور فهي ليست مجاال 
ماديا يتمثل في أداء ادوار التسيير واإلنتاج بل هي مجال 
اجتماعي وثقافي وتنافسي وتعاوني، كل هذه العناصر تؤثر بأي 

 ( .194:10لية المؤسسة التربوية )شكل من األشكال على فعا
وان هذه العالقة المعنوية بين االستقرار الوظيفي واإلبداع 
اإلداري لها دور كبير في إقامة عالقات مع المجتمع المحيط 
والتي تؤثر إيجابا على عمل المشرف وتشمل العالقات 
االجتماعية الزمالء والمدرسين وعالقة المشرف بإدارات المدارس 

لعوامل لها تأثير كبير ومباشر على عمله فكلما كانت فهذه ا
عالقة المشرف بالمجتمع المحيط به قوية وجيدة ذلك يدفعه إلى 
االستقرار في عمله وتكون مهاراته في اإلشراف عالية جدا 

 ( .85:3ويدفعه نحو اإلبداع والتقدم )
كما انه من العوامل التي تساعد على تنمية اإلبداع اإلداري بيئة 

المشرف من مؤثرات والتي تعد ذات  يوجههالعمل اليومية وما 
نجد أن الفلسفة الجيدة التي تنتهجها  إذأثر على اإلبداع اإلداري 

اإلدارة في التعامل مع العاملين والنظرة اإليجابية من قبل اإلدارة 
نحوهم تؤدي إلى بناء عالقات جيدة بين اإلدارة والعاملين، وهذا 

يدة من االستقرار الوظيفي ما يؤدي إلى المزيد يؤدي إلى درجة ج
من البذل والعطاء من قبل العاملين ما يؤدي بالتالي إلى خلق 
طالق القدرات اإلبداعية لديهم كما أن تبسيط إجراءات العمل  وا 

 ( .91:6وقتل الجمود والروتين سيؤديان أيضا  إلى هذه النتيجة )
 الخاتمة:-4

اليها الدراسة استنتج الباحث ما  من خالل النتائج التي توصلت
 يلي:
المشرفين الرياضيين في مديرية الشباب والرياضة في -1

 محافظة ذي قار  لديهم استقرار وظيفي .
المشرفين الرياضيين في مديرية الشباب والرياضة في -2

 محافظة ذي قار  لديهم إبداع إداري .
ي واإلبداع توجد عالقة ارتباط معنوية بين االستقرار الوظيف-3

في مديرية الشباب لدى المشرفين الرياضيين اإلداري 
 والرياضة في محافظة ذي قار.

 على ضوء االستنتاجات التي توصل لها الباحث يوصي بالتالي:
تعزيز االستقرار الوظيفي لدى المشرفين التربويين بصورة -1

عامة والمشرفين الرياضيين خاصة في العراق من خالل 
 م ومتطلباتهم.إشباع حاجاته
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تعزيز اإلبداع اإلداري لدى المشرفين التربويين بصورة عامة -2 

والمشرفين الرياضيين خاصة في العراق من خالل عقد 
الندوات في مجاالت اإلدارة المختلفة وتنمية الحس اإلبداعي 

 لديهم.
تشجيع اإلبداع اإلداري لدى المشرفين التربويين بصورة عامة -3

يين خاصة في العراق من خالل العمل والمشرفين الرياض
 تحقيق رضاهم واستقرارهم الوظيفي.

 :المصادر
دراسة مقارنة للقدرة على اإلبداع اإلداري لدى  ؛افتخار ياسر كريم وآخرون [1]

مجلة العاملين في المدارس التخصصية لأللعاب الفردية والفقرية، بحث منشور، 
ة البدنية وعلوم الرياضة للبنات، ، جامعة بغداد، كلية التربيالرياضة المعاصرة

 . 2018(، 3(، العدد )17المجلد )
االستقرار الوظيفي وعالقته بمهارات التدريس لمدرسي  ؛باسم محمد صالح كنو [2]

رسالة ماجستير، جامعة ديالى، كلية ) :التربية الرياضية في محافظة ديالى
 .(2020التربية البدنية وعلوم الرياضة، 

ستقرار الوظيفي وعالقته بأداء العاملين في القطاع اال ؛بن منصور رفيقة [3]
 .(2014رسالة ماجستير، جامعة باتنة، ) :الخاص

رسالة ماجستير في ) :الترقية الوظيفية واالستقرار الوظيفي المهني ؛حنفي فاتح [4]
 .(2006علم االجتماع، جامعة منتوري، قسطنطينية، الجزائر، 

رسالة ماجستير في إدارة ) :األداءالرضا الوظيفي و  ؛سعد علي حمود العنزي [5]
 .(1985جامعة بغداد،  اإلعمال غير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد،

المدير العربي، ع ) :اإلبداع اإلداري، دراسة سلوكية ؛سعود محمد النمر [6]
(117 ،)1992). 

 ،جامعة دمشق) :إدارة الموارد البشرية األفراد ؛سليمان خليل الفارس وآخرون [7]
 .(2006 اليف للطبع والنشر،حقوق التك

معوقات تنمية اإلبداع في التربية العربية وسبل مواجهتها،  ؛محمد عبد المقصود [8]
 .(1998عمان،  مجلة التربية المعاصرة،) :دراسة تحليلية

واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وأبرز معوقاته  ؛مشعل بن مبارك الحارثي [9]
رسالة ماجستير، السعودية، ) :ة جدةلدى مديري المدارس الثانوية في محافظ

2012). 
ديوان المطبوعات ) :التحميل السوسيولوجي نماذج تطبيقية ؛ناصر قاسمي [11]

 .(2017الجامعية، 
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 المالحق: 

 مقياس االستقرار الوظيفييوضح  (1ملحق )

 العبارة ت
اتفق 
 ال اتفق محايد اتفق بشدة

ال اتفق 
 بشدة

      الشهري الذي أتقاضاه مع الجهد الذي ابذله في العمليناسب الراتب  1
      أتقاضى أجور النقل والضمان الصحي بصورة مستمرة 2
      يتوفر نظام واضح وشفاف خاص بالمكافآت والحوافز والعالوات 3
      يتوفر نظام إقراض وسلف متاح وميسر للمشرف التربوي 4
      اجات درس التربية الرياضيةيتوفر تخصص مالي مالئم الحتي 5
      تربطني عالقات اجتماعية جيدة مع زمالئي في العمل 6
      أساعد المدرسين عندما يحتاجون المساعدة ويبادلوني بالمثل 7
      عالقاتي ايجابية مع إدارات المدارس 8
      أتشارك مع زمالئي خصوصياتي الشخصية ويبادلوني بالمثل 9
      بطني عالقة ايجابية مع مدرسي التربية الرياضيةتر  10
      تتوفر غرفة خاصة لمدرسي التربية الرياضية مجهزة باالحتياجات األساسية 11
      تتوفر في المدارس األدوات واألجهزة الرياضية الخاصة بمدرس التربية الرياضية 12
      س التربية الرياضيةتتوفر في المدارس الساحات والمالعب الخاصة بدر  13
      يؤثر الوضع األمني على أداء عملي كمشرف تربوي 14
      العمل الذي أقوم به يشعرني باحترام اآلخرين لي 15
      اشعر أن عملي مريح وخال من الصعوبات 16
      حالتي الصحية ال تعيقني من أداء مهنة اإلشراف 17
      ني ال يؤثر على أدائي الوظيفيالمسافة بين عملي ومحل سك 18
      مشاكلي وظروفي الخاصة ال تؤثر على أدائي الوظيفي 19
      اشعر بالضغط النفسي والعصبي بسبب وظيفتي 20
      اشعر بالفخر والثقة بالنفس كوني مشرف تربية رياضية 21
      اشعر بالملل والروتين من مزاولة عملي كمشرف تربية رياضية 22
يجاد عمل بديل له 23       ارغب بترك وظيفتي وا 
      أتعامل إداريا بعدالة مع جميع المدرسين 24
      تتابع اإلدارة أدائي بصورة دورية وتعمل على تحسين وتطوير مستواي 25
مكانياتي 26       ساعات العمل تتالءم مع قدراتي وا 
      مليتتشارك اإلدارة مع القرارات الخاصة بع 27
      تستمع اإلدارة إلى أفكاري ومقترحاتي 28
كمال الدراسة 29       تتوفر فرص تطوير الذات وا 
      يتم متابعة ساعات عملي في جهاز اإلشراف 30
      يهمن نجاح جهاز اإلشراف التربوي الذي اعمل فيه 31
      دون المواد األخرىنظرة جهاز اإلشراف التربوي للتربية الرياضية على أنها  32
      افتقار المالعب والساحات في المدارس إلى إجراءات السالمة واألمان 33
      أجد صعوبة كبيرة في استخدام األساليب الحديثة في مجال اإلشراف التربوي 34
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 مقياس اإلبداع اإلدارييوضح (2)  ملحق 

 العبارة ت
اتفق 
 محايد اتفق بشدة

ال 
 اتفق

ال اتفق 
 بشدة

      اجهها في العمل أحاول تطبيق طرائق وأساليب جديدة لحل أي مشكلة أو 1
      أقوم بإنجاز عملي بأسلوب متطور وجديد 2
      أحرص على تقديم االقتراحات واألفكار الجديدة 3
      امتلك الحجة القوية والقدرة على اإلقناع 4
      ي ومقترحاتي حتى وان كانت مخالفة رئيسيأتمتع بحرية التعبير عن آرائ 5
      أحرص على تمتعي بمهارة النقاش والحوار مع اآلخرين 6
      اهتم باآلراء المخالفة آلرائي واالستفادة منها 7
      أسعي للحصول على أفكار ومقترحات جديدة تساهم في حل مشكالت العمل 8
      ت والمالحظات التي توجه ليأحرص على االستفادة من االنتقادا 9
      اعتقد بان الجميع يثق بقدراتي وقيادتي 10
      قدرتي للتعامل مع مشكالت العمل 11
      امتلك رؤية دقيقة لمشكالت العمل 12
      قدرتي على توقع مشكالت بالعمل والتعامل معها قبل وقوعها 13
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درجة استخدام تكنولوجيا التعلم الحديثة في دروس التربية الرياضية من وجهة نظر ي دراسة مقارنة ف 

 في جامعات الفرات األوسط بعض المتغيراتتبعا لالتدريسين 
 1 أ.م.د علياء حسين عبيد حسين

 1 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضية/كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة
( 1 aliahussein8a@gmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الى البحث يهدف المستخلص:
 .األوسط الفرات جامعات في المدرسين نظر وجهة من الرياضية التربية دروس في الحديثة التكنولوجيا استخدام درجة مقارنة-1
 المتغيرات لبعض تبعا المدرسين نظر وجهة من الرياضية التربية دروس في الحديثة التكنولوجيا داماستخ درجة على مقارنة-2

 .األوسط الفرات جامعات في( العلمي المؤهل الخبرة، الجنس،)
 :البحث فرض اما
 الى وتعزى لرياضةا وعلوم البدنية التربية دروس في الحديثة التكنولوجيا استخدام لدرجة احصائية دالئل ذات فروض توجد-1

 .األوسط الفرات جامعات في( العلمي المؤهل الجنس، الخبرة، سنوات) المتغيرات
 : على البحث مجاالتقيما اشتملت 

 ( .بابل القادسية، كربالء، الكوفة،) االوسط الفرات جامعات في التدريسية الهيئة اعضاء :البشري المجال
 24/3/2022-2021/11/20 من للمدة :الزماني المجال
 (.القادسية كربالء، بابل، الكوفة،) االوسط الفرات جامعات :المكاني المجال

جراءلمالئمة متطلبات البحث  بأسلوب دراسة المقارنةالعالقات  المنهج الوصفي وناعتمد الباحث  .الميدانية تهاوا 
 بابل( للعام الدراسي، لقادسيةا، كربالء ،الفرات االوسط )الكوفة اشتمل مجتمع البحث الكلي على تدريسي جامعاتو 

 نفس العامتدريسي من اساتذة جامعات الفرات االوسط ل (88فتكونت العينة من ) اما عينة البحث .2021/2022
 .وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية %73.33الدراسي وشكلوا نسبة مئوية مقدارها 

 :من االستنتاجاتالى مجموعة  ونالباحث توصل المستخرجةالنتائج  على وفق
درجة متوسطة من استخدام التكنولوجيا الحديثة في دروس التربية  دريسيين في جامعات الفرات االوسطامتالك الت-1

 البدنية وعلوم الرياضة من وجهة نظرهم .
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لدرجة استخدام مدرسي التربية الرياضية في جامعات الفرات االوسط -2

 نولوجيا الحديثة في دروسهم التربية الرياضية ويعزى الى متغير الجنس .للتك
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لدرجة استخدام مدرسي التربية البدنية في جامعات الفرات االوسط -3

 للتكنولوجيا الحديثة في دروسهم التربية الرياضية ويعزى الى متغير سنوات الخبرة .
اللة احصائية لدرجة استخدام مدرسي التربية البدنية في جامعات الفرات االوسط للتكنولوجيا وجود فروق ذات د-4

 الحديثة في دروسهم التربية الرياضية ويعزى الى متغير المؤهل العلمي .
 األوسط الفرات جامعات-لتدريسينا-الرياضية التربية دروس-الحديثة التعلم-تكنولوجيا استخدام الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:-1 

م وملموس وخصوصا مجتمعنا ن العالم بأكمله يواجه بشكل عاا
كبيرة ومتزايدة  والمجتمع العربي بشكل عام تحديات ،العراقي

ومتسارعة نتيجة للتطور في الثورة االلكترونية التي شهدها العالم 
رة هذا التطور على في الربع االخير من القرن الماضي وقد سيط

جميع النواحي الحياة حتى في مجال التربية الرياضية من خالل 
الحاصل بطرائق واساليب وخطط دروس التربية التجديد 
التي واكبت التطور الحاصل بالتكنولوجيا الحديثة في  ،الرياضية

التعليم من خالل ادخال اآلالت والوسائل وتكنولوجيا التعليم 
ادينها واعتمادها بشكل كبير على تلك الحديثة في شتى مي

االدوات، لذلك تعد جزء ال يتجزأ من االدوات المساعدة في 
وهذا ما اعتمد  ،حيح ليس مجرد الة للترف والتسليةالتعليم الص

علية الدول وخاصة في التربية الرياضية التي ابدت اهتمامها في 
ديم الدعم واعتمادها وتق التكنولوجيا الحديثة في التعليم ادخال

الكامل لها من اجل تزويد المتعلمين من الطالب بعديد من 
المعارف وتقويم ادائهم بشكل افضل واختصار الزمن الوقت 
والكلفة باستخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة مع ضرورة االهتمام 

 بتقنيات التعليم . 
اما بالنسبة لمدرس التربية الرياضية بالكليات بكليات التربية  "

يكونوا اكثر الرياضية فان التكنولوجيا الحديثة تساعدهم على ان 
العلمية وطرائق تدريسهم في ظل وجود  ابداعا في تطبيقاتهم

مساحة كافية من الحرية لديهم تكون متاحة لتطوير المعرفة لدى 
والمؤسسات التربوية  ،الطالب مع مراعاة خصوصية كل طالب
االبتكار والبحث وزيادة  بدورها تعمل على تشجيع طالبها على

المعرفة من خالل استخدام المصادر المعرفية خارج المنهج 
المقرر وخارج نطاق المحتوى الدراسي، ولهذا نجد ان التكنولوجيا 
الحديثة تمكنهم من جعل الطريق سهال امام مدرسي التربية 
الرياضية ممهدا امامهم لتحفيز التحصيل العلمي لديهم ومراجعة 

ويمكن ان نقول ان اجهزة  ،يستخدمونها ريسهم التيطرائق تد
لوسائل التعليمية الحديثة يمكن الحاسوب الشخصية والكثير من ا

ن توفر الفرصة لهم لطرح وتحليل وعرض الدروس بطريقة اكثر ا
وضوحا والتي تسهم في تعليم الطالب في الكليات في دروس 

التعليم بمعناها  التربية الرياضية النظرية والعملية ،وتكنولوجيا
الشامل تضم االدوات واالجهزة والبرامج التعليمية الحديثة 
المستخدمة في نظام تعليمي محدد بهدف تحقيق االهداف 

وفيقة )التعليمية المحددة وتطوير النظام التعليمي ورفع فعاليته "
 .(66 ،2001: مصطفى سالم

ولوجيا درجة استخدام تكن المقارنة فيتكمن اهمية الدراسة في 
تبعا التعلم في دروس التربية الرياضية من وجهة نظر المدرسين  

سنوات الخبرة( في  ،المؤهل العلمي، )الجنسالمتغيرات  لبعض
 جامعات الفرات االوسط .

 :مشكلة البحث اما
من خالل كوني تدريسية الحظت قلت استخدام التكنولوجيا في 

ولوجيا فالبد من مجال التكنالدروس، ونظرا للتطور الكبير في 
والنها  يا الى الدروس في  كافة التخصصاتهذا التكنولوج ادخال

خالل تفاعل بين ستجعل الطالب هو محور العملية التعليمية من 
والتكنولوجيا المستخدمة في دروس معا يقلل  .الطالب والوسيلة

الجهد والوقت على الطالب والمدرس وتبتعد عن الدروس 
المشكلة محاولة التعرف عليها  هالروتينية ولغرض البحث في هذ

 ببعض المتغيرات همن خالل وجهة نظر المدرسين وعالقت
 سنوات الخبرة( ي،المؤهل العلم، )الجنس

 بحث الحالي الى:يهدف ال اهداف البحث: اما
دروس التربية في  رجة استخدام التكنولوجيا الحديثةد مقارنة-1

 في جامعات الفرات األوسط.سين در من وجهة نظر المالرياضية 
على درجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في دروس  مقارنة-2
المتغيرات تبعا لبعض من وجهة نظر المدرسين تربية الرياضية ال

 في جامعات الفرات األوسط. (المؤهل العلمي ،الخبرة ،)الجنس
 :فرض البحث اما
توجد فروض ذات دالئل احصائية لدرجة استخدام التكنولوجيا -

الحديثة في دروس التربية البدنية وعلوم الرياضة وتعزى الى 
في جامعات  (المؤهل العلمي، الجنس، ت الخبرةالمتغيرات )سنوا
 الفرات األوسط.
  :مجاالت البحث

جامعات الفرات  اعضاء الهيئة التدريسية في مجال البشري:ال
 ( .بابل، القادسية ،كربالء، االوسط )الكوفة
 24/3/2022-2021/11/20للمدة من  :المجال الزماني
، كربالء، بابل، جامعات الفرات االوسط )الكوفة :المجال المكاني

 (.القادسية
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 مصطلحات البحث:عريف ت  

جهد انساني وطريقة للتفكير في ة: التكنولوجيا الحديث-1
استخدام المعلومات والمهارات والخبرات والعناصر البشرية 
والغير بشرية بطريقة حديثة ومتطورة في مجال معين 
وتطبيقها في اكتشاف وسائل تكنلوجية لحل مشكالت االنسان 

، 1996 :امين انور الخولي) واشباع حاجاته وزيادة قدراته
25). 

مدى استخدام التدريسين للتكنلوجيا الحديثة  خدام:درجة االست-2
وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها التدريسين على المقياس 

 .(25، 1996 :امين انور الخولي) المعد
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
ت الباحثة المنهج الوصفي  اعتمد منهج البحث: 2-1

متطلبات البحث لمالئمة  بأسلوب دراسة المقارنةالعالقات 
جراء  الميدانية . تهاوا 

اشتمل مجتمع البحث الكلي  :همجتمع البحث وعينت 2-2
، كربالء ،الفرات االوسط )الكوفة على تدريسي جامعات

 اما عينة البحث (.2021/2022) بابل( للعام الدراسي، لقادسيةا
تدريسي من اساتذة جامعات الفرات  (88فتكونت العينة من )

الدراسي وشكلوا نسبة مئوية مقدارها  العامنفس االوسط ل
في  وكماوتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية  73.33%

 : الجدول التالي
 .والنسب المئوية لهم افراد العينة يبين (1جدول )

عدد  اسم الجامعة ت
 التدريسيين

النسبة 
 المئوية

 %17,04 15 (ة التربية البدنية وعلوم الرياضةالكوفة )كلي 1
 %34,09 30 بابل 2
 %28,40 25 كربالء 3
 %20,45 18 القادسية 4

 %100 88 المجموع

 .ع افراد العينة تبعا للمتغيراتتوزييبين  (2جدول )
 النسب المئوية العدد الفئة المتغيرات

 الجنس
 المجموع

 ذكر
 انثى

51 
37 
88 

58% 
42% 
100% 

 عدد سنوات الخبرة
 سنوات 1-5
 سنوات 6-10

 سنوات 10اكثر من 

25 
36 
27 

28% 
41% 
31% 

 %100 88  المجموع
 %43 38 ماجستير المؤهل العلمي

 %57 50 هدكتورا
 %100 88  المجموع

 الوسائل واالدوات واالجهزة المستخدمة: 2-3
الكترونية  حاسبة:)االدوات واالجهزة المستخدمة 2-3-1

 دعد (corei5) (hpالبتوب نوع )، (1) عدد (sonyيدوية نوع )
(1)). 
مقياس استخدام  :وسائل جمع المعلومات 2-3-2

المنهاج وتكنولوجيا التعليم الحديثة في كليات التربية البدنية 
ادر والمراجع المص: )لرياضة في جامعات الفرات االوسطوعلوم ا

كة المعلومات شب ،اء والمختصيناراء الخبر  ،العربية واالجنبية
 ،االستبانة ،يل وتفريغ البياناتاستمارة تسج ،الدولية )االنترنيت(
 .(مقابالت شخصية

 :اجراءات البحث الميدانية 2-4
 :المقياس المستخدم :أوال

استخدمت الباحثة مقياس درجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في 
جمال ابراهيم عبد ) لد من قبدروس العملية للتربية الرياضية والمع

ض التأكد من لغر  ،فقرة (25المكون من )( 2021: ضاحي
االسس العلمية للمقياس عرض المقياس على مجموعة من 

لبيان مدى (، 2كما موضح بالملحق ) الخبراء المختصين
صالحيتها وتطبيقها على عينة البحث وجدت ان المقياس صالح 
للتطبيق من خالل قيمة النسبة المئوية المستخرجة لفقراته اذ 

%( وتم التحقق من 100-80تراوحت النسبة المئوية ما بين )
 (12ثبات المقياس من خالل تطبيقه على عينة مكونة من )

تدريسي من خارج عينة البحث وتم استخراج معامل الثبات 
وهذه  %(0.84) الفاكورمباخ المقياس وقد حصل على نسبة
 .النسبة جيدة لمالئمة ألغراض الدراسة الحالية

 :مفتاح التصحيح :ثانيا
 االيجابية والفقرات ،والسلبيةة ايجابي اتفقر  على المقياس احتوى
 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،13 ،7 ،5 ،2 ،1) هي
 اما الفقرات السلبية هي (.25
اما طريقة  (.3،4،6،8،9،10،11،12،14،15،16،17)

وطريقة  . (1، 2، 3، 4، 5) ة للفقرات االيجابية فهييتصحيح
 .(5، 4، 3، 2، 1) تصحيح الفقرات السلبية فهي
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 :(107، 1990 المندالوي: )قاسم ةالتجربة الرئيسي 2-5 

-2022/1/2على العينة للمدة  االستبانةقامت الباحثة بتطبيق 
علما ان بعض االجابات تمت الكترونيا وبعض ، 2022/1/15

 االخر يدويا .

الباحثة بالوسائل  االستبانة :الوسائل االحصائية 2-6
االنحراف ، ط الحسابيالوس: )ة للحصول على النتائجالتالي

تحليل ، لمتغير الجنس ونوع الدراسة، الواحدة للعينةt ، المعياري
معامل  معامل الفاكروبناخ إليجاد، متغير سنوات الخبرةل-التباين 

 .  (تحديد درجة االستخدام، االتساق الداخلي للمقياس
 الحد االدنى  - الحد االعلى                           
 ____________________________ طول الفترة =          

  عدد الدرجات                              
                         5 - 1 
                   = __________   =1.33 
                            3 

يبين المعاير االحصائية لمتغير المتوسطات الحسابية لمتغيرات  (3الجدول )
 لدراسة .ا

 الفترة الدرجة
 1-2.33 منخفض
 2.34-3.67 متوسط
 5-3.68 مرتفع

 :ومناقشتهانتائج وتحليل العرض -3
 :لعينة التطبيق عرض نتائج المتعلقة3-1

 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمقياس المستخدم . (4جدول )

 الوسط المتغيرات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0.93 2.40 لمستخدمالمقياس ا

 :رض النتائج المتعلقة بالمتغيراتع 3-2
 :متغير الجنس-1

 لمتغير الجنس . (T.TESTنتائج اختبار ) يبين (5جدول )
 درجة الحرية T ع س العدد الجنس
 0.53 3.63 51 ذكر

0.600 86 
 0.50 3.59 37 انثى

T  ( 86(عند درجة حرية )1.66الجدول) ( 0.05ومستوى داللة) 
الجدول السابق تبين ان االناث و الذكور جاءت  على وفق

درجاتهم متوسطة مما يدل على عدم وجود فروق احصائية نحو 

درجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في دروس التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة تبعا لمتغيرات الجنس .

  :متغير المؤهل العلمي-2
 لمتغير المؤهل العلمي . (T.TEST( يبين نتائج اختبار )6جدول )

المؤهل  
 العدد العلمي

الوسط 
 االنحراف الحسابي

T 
 المحسوبة

درجة 
 حرية

 0.45 2.79 38 ماجستير
1.69 86 

 0.55 3.45 50 دكتوراه
T  ( عند درجة حرية 1.69الجدولية )(0.05ومستوى الداللة ) 86 

( ان التدريسين من حملة الشهادة 6نالحظ من خالل جدول )
دكتورة استخدموا وسائل التكنولوجيا في دروسهم اكثر من حملة ال

شهادة الماجستير وهذا الفرق قد تبين من خالل الوسط الحسابي 
والذي دل على وجود فروق ذات داللة احصائية ولصالح حملة 

 شهادة الدكتوراه .
 :متغيرات سنوات الخبرة-3

 الخبرة . ( لمتغير سنواتANOVAنتائج اختبار ) يبين (7جدول )

 العدد سنوات الخبرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 F الحرية

مستوى 
 الداللة

 0,54 3,54 25 سنوات 1-5

2 0,85 0.41 
 0,47 3,60 36 سنوات 6-10

 0,55 3,43 27 سنوات 10اكثر من 
 0,52 3,52 88 المؤهل العلمي

التدريس  ستخدامل الجدول السابق ان درجة انالحظ من خال
جاءت نسب متوسطة  ولوجيا الحديثة حسب سنوات الخدمةالتكن

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية ،من وجهة 
التكنولوجيا تعزو الى  هنظر المدرسين في درجة استخدام هذ

 متغير سنوات الخبرة .
 :مناقشة النتائج 3-3

ان الوسط من خالل ماتم عرضه في جداول السابقة تبين 
( وجاء بدرجة 2.40الحسابي للمقياس المطبق على العينة )

الحاجة الى  همتوسطة وتعزو هذه النتيجة الى قلة االجهزة عند
عدم   فضال عن ،التكنولوجيا الحديثة في التدريس استخدام
وعدم  ،فتقارهم الى االسلوب االمثل لهاالتدريسين وا تدريس

ستخدام الفعال للتكنولوجيا الحديثة المالئمة القاعة الدراسية الى ا
كما ان اغلب القاعات هي قاعات اعتيادية تفتقد الى المعدات 

ان بعض ادوات  فضال عنالالزمة الستخدام التكنولوجيا الحديثة 
كما ان  ،ثة مكلفة وليست في متناول الجميعالتكنولوجيا الحدي

 ،ة التطورريبية للتدريسيين لمواكباستخدامها يحتاج الى دورات تد
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وهذه جميعها ادت الى ان درجة استخدامهم للتكنولوجيا الحديثة  

 ا.ضكان منخف
اما فيما يخص درجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في دروس 

 :المتغيرات فكانت كالتالي التربية الرياضية يعود الى بعض
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لدرجة  :متغير الجنس-1

لوجيا الحديثة تبعا لمتغير الجنس يعني ان جميع استخدام التكنو 
ان الغالبية  فضال عنالمدرسين لديهم دورات التدريبية ذاتها 

منهم يخضعون لدورات تدريبية موحدة وانهم خريجو المؤسسات 
وغير  كان متغير الجنس عامل غير حاسم التعليمية ذاتها ولهذا

لتكنولوجيا فاعل في الحكم على درجة استخدام التدريسيين ل
 الحديثة يعزى الى متغير الجنس .

اظهرت النتائج وجود فروق ذات  متغير المؤهل العلمي:-2
داللة احصائية لدرجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في دروس 

 غير المؤهل العلمي،التربية البدنية وعلوم الرياضة يعزى الى مت
لتدريسيين الن اغلب ا همن حملة شهادة الدكتورا ولصالح من هم

لديهم االستعداد للتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة وبعضهم يحاول 
استخدامها في مختلف الوسائل ويحاول ان يوصل المعلومات 

 بشكل افضل عن طريق الوسائل التكنولوجيا الحديثة .
اظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  سنوات الخبرة:-3

ني ان عامل الخبرة لم يكن احصائية يعزى الى سنوات الخبرة تع
له تأثير الن التدريسين يستخدمون االدوات ذاتها المتوفرة في 

االمكانيات ، فضال عن لكلية بغض النظر عن سنوات الخبرةا
، فأن تساوي لعامل االساس في درجة االستخدامالمتوفرة هي ا

التدريسيين في االستخدام متأثر بدرجة توفر االجهزة والبرمجيات 
 اعامل الخبرة محدود، فضال عن تهمم من اختالف مستويابالرغ

ال تشكل  لدى التدريسيين–ان سنوات الخبرة وليس له تأثير اي 
تأثيرا فاعال وحاسما لدرجة استخدام التدريسيين للتكنولوجيا 

 الحديثة في دروس التربية الرياضية .
 الخاتمة:-4

وعة من توصلت الباحث الى مجم المستخرجةالنتائج  على وفق
 :االستنتاجات

امتالك التدريسيين في جامعات الفرات االوسط  درجة -1
متوسطة من استخدام التكنولوجيا الحديثة في دروس التربية 

 البدنية وعلوم الرياضة من وجهة نظرهم .

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لدرجة استخدام مدرسي -2
للتكنولوجيا  التربية الرياضية في جامعات الفرات االوسط

الحديثة في دروسهم التربية الرياضية ويعزى الى متغير 
 الجنس .

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لدرجة استخدام مدرسي -3
التربية البدنية في جامعات الفرات االوسط للتكنولوجيا 
الحديثة في دروسهم التربية الرياضية ويعزى الى متغير 

 سنوات الخبرة .
ذات داللة احصائية لدرجة استخدام مدرسي وجود فروق -4

التربية البدنية في جامعات الفرات االوسط للتكنولوجيا 
الحديثة في دروسهم التربية الرياضية ويعزى الى متغير 

 المؤهل العلمي .
 التاليتوصي الباحثة ب االستنتاجاتفي ضوء 

توفير االجهزة والتقنيات الحديثة في كليات التربية البدنية -1
وعلوم الرياضة لما لها دور مهم في  ايصال المعلومات الى 

 اقتصار الوقت والجهد على المدرسين . فضال عنالطالب 
ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم من اجل -2

 تحقيق اهداف المنهج الدراسي المطلوب .
حاولة االبتعاد عن الخطط التقليدية في التدريس استخدام -3

 التكنولوجيا الحديثة . تقنيات
اعداد المدرسيين اعداد كامل وتدريبهم على استخدام -4

التكنولوجيا الحديثة بصورة صحيحة من خالل الندوات 
 والمحاضرات العلمية الخاصة بالتعليم الحديثة .

 :المصادر
دار الفكر  القاهرة،) :1ط ،اصول التربية البدنية الرياضية؛ امين انور الخولي [1]

 .(1996 العربي،
تكنولوجيا التعليم والتعلم في التربية البدنية وعلوم ؛ وفيقة مصطفى كامل [2]

 .(2001 المعارف، منشأ االسكندرية، مصر،) :1، طالرياضة
استخدام التكنولوجيا التعليم الحديثة في دروس  ؛جمال  ابراهيم عبد ضاحي [3]

 النبار،جامعة ا رسالة ماجستير،) :بية الرياضية المتوسطة في العراقالتر 
2021). 

: )جامعة الموصل، االختبارات القياس في التربية الرياضية ؛قاسم المندالوي [4]
 .1990 ،بع التعليم العالي والبحث العلميمطا
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أثر التمرينات المائية المصاحبة للموسيقى على تنمية بعض عناصر اللياقة الصحية )البدنية( لدى  

 البات جامعة النجاح الوطنيةط
 4علي الرحيم عبد اهلل عبد والء. أ 3األطرش حسني محمود د.أ  2محمود شاكر جمال.د 1ا.د معتصم محمود شطناوي

 1 جامعة اليرموك/كلية التربية الرياضيه

 2 جامعة النجاح الوطنيةة/كلية التربية الرياضي

 3 جامعة النجاح الوطنية/كلية التربية الرياضيه

 4 جامعة النجاح الوطنية/لية التربية الرياضيهك
( 1Albasha1969@yahoo.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنمية على للموسيقى المصاحبة المائية التمرينات أثر إلى التعرف الحالية الدراسة هدفت المستخلص:
 أجريت ذلك ولتحقيق. الوطنية النجاح جامعة طالبات لدى( البدنية) الصحية اللياقة عناصر بعض
( والتجريبية ةالضابط) مجموعتين إلى تقسيمهن تم طالبة،( 20) قوامها عمدية عينة على الدراسة

 بينما للموسيقى، المصاحبة المائية التمرينات منهج إلى التجريبية المجموعة خضت إذ متساويتين،
 المنهج الباحثون واستخدم. موسيقى بدون المائية التمريناتمنهج  ىإل الضابطة المجموعة خضعت
 التحمل) بالصحة المرتبطة دنيةالب اللياقة لعناصر والبعدية القبلية القياسات إجراء خالل من التجريبي

 البطن عضالت قوة الرشاقة، المرونة، ثانية،( 30) المائل االنبطاح ،(دقيقة( 12) كوبر اختبار)
 وأظهرت البيانات، لتحليل( SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم جنهم واستخدم(. ثانية( 30)

 تنمية على للموسيقى المصاحبة المائية ريناتالتم أثر في إحصائيا دالة فروق وجود الدراسة نتائج
 المجموعة أفراد لدى البعدي القياس ولصالح والبعدي القبلي القياسين بين البدنية اللياقة عناصر جميع

 بدون المائية التمرينات أثر في إحصائيا دالة فروق وجود النتائج أظهرت فضال عن .التجريبية
 القياسين بين( المتعرج الجري اختبار) الرشاقة ماعدا البدنية قةالليا عناصر جميع تنمية على موسيقى
 عدم أيضا النتائج وأظهرت كما. الضابطة المجموعة أفراد لدى البعدي القياس ولصالح والبعدي القبلي
 اللياقة عناصر بعض تنمية على المائية التمرينات ألثر البعدي القياس على إحصائيا دالة فروق وجود
 (. والضابطةالتجريبية ) المجموعتين أفراد بين البدنية
 للموسيقى المصاحبة المائية التمرينات استخدام ضرورة أهمها التوصيات من بالعديد الباحثون وأوصى

 .السباحة في التعليم أو التدريب أثناء البدنية اللياقة عناصر تنمية أجل من
 .الوطنية النجاح جامعة - البدنية اللياقة - قيللموسي المصاحبة المائية التمرينات: المفتاحية الكلمات
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 مقدمة:ال-1 

 المختلفة الحياة مجاالت كافة في كبيرا تطورا العالم يشهد
 تطورت تيال المجاالت من الرياضي المجال ويعد والمتنوعة،

 الكبيرة االنجازات بتحقيق التطور هذا يساهم إذ كبير، بشكل
 أو فراغ من تأت لم االنجازات وهذه الرياضية، الفعاليات لمختلف

نما الصدفة، وليد  في والمتخصصين الباحثين قدرة بفعل تحدث وا 
 وعبر المختلفة العلوم توظيف على والتطبيق األكاديمي المجال

 عالم في وخاصة الفعاليات هذه في سليمال العلمي التخطيط
     السباحة.

تعد القدرات الحركية من العوامل التي لها تأثير مهم في جميع 
األلعاب الرياضية والجماعية والفردية، وهي ذات أهمية كبيرة 

وفي النشاطات الرياضية للرياضي في حياته اليومية بصفة عامة 
ة لدى الرياضي عنصر ، وان توافر القدرات الحركيبصفة خاصة

أساسي وفعال في رفع درجات التعلم والتطور إلى أعلى 
 (. 2012المستويات، ومنها عملية تعلم السباحة )الطائي، 

 المائية الرياضات من تعد السباحة ( ان 2003،رزق)ويرى 
 عن خالله من للتحرك المائي الوسط تشغل والتي أهمية األكثر
 بكفاءة االرتقاء بغرض والجذع نوالرجلي الذراعين حركات طريق

 الناحية من ولكن والمهارية، البدنية الناحية من فقط ليس االنسان
 المتقدمة الدول وتحرص بعض والعقلية، واالجتماعية النفسية
 القراءة أمية محو على تحرص كما السباحة أمية محو على

 . والكتابة
 من تعد السباحة ان على  2012)،العال عبد) ذلك ويؤكد

 لذا والرياضيين، والخبراء العلماء اجمع كما المائية الرياضات
 يجب كما صغير سن من وممارستها تعلمها الجميع على يجب
 من الكثير لتكتسب آخر الى حين من معاودتها الرياضيين على
 أجرى إذ. األصلية رياضتهم في التقدم في تظهر التي الفوائد
 ،كلير فيرس) سدني جامعةب السباحة ومدرب الفسيولوجي أستاذ

Vars Klapالسباحة أبطال من لمجموعه القلب رسم ( اختبار 
 غير كفاءة أثبتت العنيف التدريب فترة بعد التهدئة مرحلة في

 . التنفسي الدوري للجهاز عادية
 لها األول األساس وتعد المائية، الرياضات انواع أحد والسباحة
 وتختلف مائي، نشاط أي سةممار  الفرد يستطيع ال إتقانها وبدون
 الرياضية األنشطة باقي عن طبيعتها في السباحة رياضة

 الذي المائي الوسط مع التعامل على الفرد قدرة حيث من األخرى
 (.1997)سالم،  اليابس عن كليا اختالفا يختلف
 األنشطة احدى السباحة أن ( على2012 ،آكلي (أكده ما وهذا

 خالل للتحرك جسمه الفرد فيها متستخد التي المتعددة المائية
 يختلف وسطا بصفته ما، نوعا تمرينا يعد الذي المائي الوسط
 األرض(، فيه )اليابسة، التحرك اعتاد الذي الوسط عن كليا

 األرض عن كليا مختلف الماء في يتخذه الذي فالموضع
 قد والتي السباح، جسم على الماء ضغط تأثيرات إلى باإلضافة
 فضال عن الداخلية األجهزة في سيولوجيةف تغيرات تحدث

 . الغريب الوسط هذا في النفسية التأثيرات
(، وآدمي 1980، توفيق)( نقال  عن 2007، شاكر)وأشار 

(Adami, 2002 الى أن الوسط المائي يعد وسيلة للعالج )
تيري )والشفاء من األمراض منذ العصور القديمة، ويشير 

ات المائية أصبحت نشاطا  شائعا  ( إلى أن التمرين2003، وويرنر
من قبل  من أجل تحسين اللياقة البدنية ويحظى باهتمام متزايد

نت تمرينات الماء تمارس من كل قبل الباحثين، ففي الماضي كا
النساء المتقدمات بالسن اللواتي يملن الى التدريب المنخفض 
الجهد، أما اليوم فأصبحت تمارس من كل الفئات والمستويات 

ن كال الجنسين، وذلك نتيجة للرغبة في المرح، وكونها بديال  وم
 آمن للجري وركوب الدراجات والتمرينات األرضية .

وتعد اللياقة البدنية في حياة الدول ذات أهمية فهي تمثل 
االستثمار الحقيقي في صحة أفرادها، األمر الذي أدى بالعاملين 

حثيثة على االرتقاء في مجال التربية البدنية الى العمل وبخطى 
بمستوى اللياقة البدنية، مما أكسب هذه المهنة والعاملين فيها 

متميزا  في معظم دول العالم وخاصة بعد  واهتمامامركزا  مرموقا  
أولت هذا األمر النتائج الباهرة التي حققها المجتمعات التي 

 ( 1997)عبد الحميد وحسانين،  عناية واهتماما  
كبير ومنقطع النظير باللياقة  اهتمامة الثالثة لذلك شهدت األلفي

البدنية المرتبطة بالصحة ونظرا  للتقدم التكنولوجي وتزايد أمراض 
قلة الحركة، األمر الذي أدى الى حدوث طفرة في علم التدريب 
وظهور مراكز اللياقة البدنية التي تسعى لتوفير طرق وأساليب 

)الهزاع،  اط البدنياألفراد للرياضة والنشتسهل من ممارسة 
1995)  

إن توظيف األجهزة والوسائل المساعدة  األفضل إليصال المادة 
التعليمية للطلبة يساهم بشكل كبير وفعال في رفع مستوى 



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 4, April 2022                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 67 
 

ISSJ JOURAL 

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

 
ممارسي األلعاب الرياضية تحصيليا  وفنيا ، وللموسيقى الدور  

 الكبير في استنفار قدرات المتعلمين التي من شانها تسريع
 (2010 ،ملية التعليمية )حسنوتنظيم الع

استخدام الموسيقى في زيادة التحصيل المعرفي وعملية  ويؤثر
التعلم وسرعة تعلم مهارات فضال  عن تأثير الموسيقى في 

 (.2003تحسين وتطوير الجانب الفني )محمود، 
تداخل االيقاع الموسيقي بتمرينات خاصة اعدت ادى الى وأن 

ين العين والذراع والعين والرجلين تطوير قدرة التوافق الحركي ب
والتوافق الحركي العام ايضا، فضال عن ان تداخل التمرينات 
الخاصة بااليقاع الموسيقي سهل من عملية ضبط ايقاع 

ضرورة ادخال  هوومن أهم ما أوصى به الباحثون  التمرينات،
اإليقاع الموسيقي في الوحدات التعليمية لتطوير القدرات الحركية 

ضرورة تداخل  فضال عنة ومنها قدرة التوافق الحركي، الخاص
عماله في اكتساب التمرينات الخاصة بااليقاع الموسقي واست

 (2011)شلش وعبدالهادي،  اللياقة البدنية
بالتمرينات المائية  االهتمام وتكمن أهمية الدراسة في حداثة

 الدراسة ونقص االناث من الفئة لهذه المصاحبة للموسيقي 
 من الفجوة تقليل وبالتالي بالموضوع اهتمت التي والعربية ليةالمح
وعالميا، ويأمل  عربيا به معمول هو المجال وبما هذا في التعلم

 وما خالل تمريناتها من الدراسة هذه تكون بان الباحثون
التمرينات المائية المصاحبة  تطبيق بعد نتائج من إليه ستتوصل
وضع  السباحة، تدريس حقل في العامالت بمساعدة للموسيقي
ج في التمرينات المائية المصاحبة للموسيقي على نهمتصور ل

بالصحة لدى  المرتبطةتمنية بعض عناصر اللياقة البدنية 
 طالبات جامعة النجاح الوطنية . 

 مشكلة الدراسة:
ج المقترح باستخدام نهتنبع مشكلة الدراسة الحالية من فائدة الم

صاحبة للموسيقى التي تميزه عن غيره. وفي التمرينات المائية الم
ج نهتوجد دراسات في اليدين تناولت م حدود علم الباحثون ال

تمرينات مائية مصاحبة للموسيقى تمكن غير الممارسين للسباحة 
من أداء هذه التمرينات في المياه وخاصة العميقة منها وان 

صاحبة ج التمرينات المائية المنهحداثة االهتمام باستخدام م
للموسيقى وأثرها على اللياقة البدنية ونقص الدراسات العربية 

و قلة االهتمام في إدخال اإليقاع التي اهتمت بهذا الموضوع 
الن  والسيما مع فئة الطالبات، التدريب الموسيقي في أثناء

)الموسيقي( خصوصية جمالية إذ يفيد اإلناث  لإليقاع الحركي
ية وذلك بزيادة اإلحساس بالجمال عند ممارسة التمرينات المائ

 والشعور العضلي وذلك لمصاحبة الموسيقى جميع التدريبات 
بأن عدم استخدام  ونالحظ الباحثو ( 2010حسن ))وهذا ما أكده 

ذات تأثير ضعيف على االرتقاء الوسائل الحديثة مثل الموسيقى 
بعملية التدريب مما يؤثر ذلك على ضياع الكثير من الجهد 

 ونالباحث أتائفي تحقيق أهداف العملية التدريبية، لذا  والوقت
دراسة هذه المشكلة بإدخال متغير الموسيقي أثناء التدريب 
وبالتالي تقليل الفجوة ما بين ما هو مستخدم عالميا وعربيا في 
هذا المجال وستساهم الدراسة الحالية من خالل التمرينات المائية 

عض عناصر اللياقة البدنية المصاحبة للموسيقي على تنمية ب
المرتبطة بالصحة لدى طالبات جامعة النجاح الوطنية، وما 
ستتوصل إليه من نتائج بعد تطبيق هذه التمرينات في الدراسة 
الحالية من مساعدة العاملين في حقل اللياقة البدنية المرتبطة 

 بالصحة .
 الدراسة الحالية التعرف الى:سعت  :أهداف الدراسة

لتمرينات المائية المصاحبة للموسيقى على تنمية بعض أثر ا-1
عناصر اللياقة الصحية )البدنية( لدى طالبات جامعة النجاح 
الوطنية بين القياس القبلي والبعدي لدى إفراد المجموعة 

 التجريبية .
أثر التمرينات المائية على تنمية بعض عناصر اللياقة -2

لنجاح الوطنية بين الصحية )البدنية( لدى طالبات جامعة ا
 القياس القبلي والبعدي أفراد المجموعة الضابطة.

التعرف إلى الفروق بين أفرادا لمجموعتين التجريبية -3
والضابطة على تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية المرتبطة 

 بالصحة.
 :فرضيات الدراسة

 سعت الدراسة الحالية التحقق من الفرضيات االتية:
 0.05عند مستوى داللة ) ات داللة إحصائيةال توجد فروق ذ-1

≥ α في أثر التمرينات المائية المصاحبة للموسيقى على )
تنمية بعض عناصر اللياقة الصحية )البدنية( لدى طالبات 
جامعة النجاح الوطنية بين القياس القبلي والبعدي لدى 

 المجموعة التجريبية.
 0.05داللة ) عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية-2

≥ α في اثر التمرينات المائية على تنمية بعض عناصر )
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اللياقة الصحية  )البدنية( لدى طالبات جامعة النجاح  

 الوطنية بين القياس القبلي والبعدي لدى المجموعة الضابطة.
 0.05عند مستوى داللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية-3

≥ αبعض عناصر اللياقة  ( على القياس البعدي على تنمية
الصحية )البدنية( بين طالبات المجموعتين التجريبية 

 والضابطة.
 التزم الباحثون بالحدود اآلتية:: الدراسة مجاالت
تم إجراء الدراسة الحالية على مجموعة من  البشري:المجال 

 طالبات جامعة النجاح الوطنية. 
ح كلية التربية تم إجراء الدراسة الحالية في مسب المكاني: المجال

 الرياضية في جامعة النجاح الوطنية.
تم تطبيق التمرينات المائية المصاحبة  الزماني: مجالال

للموسيقي على تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية المرتبطة 
-20/2/2022 ما بينبالصحة، بالفترة الزمنية 

 .2022-2021للفصل الدراسي الثاني  20/4/2022
 مصطلحات:تحديد ال

هي قدرة الفرد على أداء عمله في حياته اليومية  للياقة البدنية:ا
بكفاءة دون سرعة شعوره بالتعب مع بقاء بعض الطاقة التي 

 (.1985يونس وخنفر، راغ )تلزمه للتمتع بوقت الف
بأنها التمرينات البدنية والحركية تؤدي  التمرينات المائية:

ة االيجابية الناحي استغاللبالوسط المائي، الهدف منها 
غط الض امتالكللماء في تطبيق هذه التمارين من خالل 

 (2010)بحري،  على الجسم وتوفر زيادة الطفو
هي عبارة عن مجموعه من التدريبات  التمرينات المائية:

واألنشطة التي تمارس باستخدام أدوات أو بدونها في الماء 
)تعريف  ى الجسم بلياقة بدنية وصحة جيدةوتعود عل

 .(ائيإجر 
عملية  حدى الوسائل الفعالة للمساهمة فيهي إ الموسيقى:

س ووسيلة مساعدة في توضيح التعليم كونه مرتبط باإلحسا
 (.2001)فرحات، الحركة

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
أستخدم الباحثون المنهج التجريبي نظرا   :بحثمنهج ال 2-1

ضياتها، بإحدى صوره  لمالئمته لطبيعة الدراسة وأهدافها وفر 
 القياسين القبلي والبعدي( للمجموعتين )التجريبية والضابطة( . 

تكون مجتمع الدراسة من  :مجتمع البحث وعينته 2-2
( طالبة، للعام 60( والبالغ عددهم )2طالبات مساق السباحة )

العينة بالطريقة  اختيارتم  فيما م.2022-2021الجامعي 
، 2بة، لمساق السباحة ( طال20عددهم ) العمدية القصدية والبالغ

 ( يوضح ذلك. 1) والجدول
خصائص أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات العمر والطول يبين  (1الجدول )

 (20والوزن )ن= 

االنحراف  المتوسط وحدة القياس المتغيرات
 معامل االلتواء المعياري

 0.347 1.16 20.25 سنة العمر
 0.18- 2.30 162.05 سم طول القامة
 0.63 6.16 59.75 كغم كتلة الجسم

( أن قيم المتوسط الحسابي واالنحراف 1) تبين نتائج الجدول
 1.16±  20.25المعياري للمتغيرات كانت لمتغير العمر )

سم(، ولمتغير  2.30±  162.05كغم(، ولمتغير طول القامة )
كغم(، وقد تراوحت قيم معامل  6.16±  59.75كتلة الجسم )

(، مما يدل ذلك على تجانس أفراد عينة 3)± لتواء ما بين اال
الدراسة وخضوعهم للتوزيع الطبيعي المعتدل، وبالتالي تم 
توزيعهم على مجموعتين متساويتين بالعدد تجريبية )مع 
الموسيقى( وضابطة )بدون موسيقى(، وكذلك التأكد من التكافؤ 

قيد الدراسة قبل بين المجموعتين على القياس القبلي للمتغيرات 
البدء بتطبيق التمرينات المائية، وذلك من خالل استخدام اختبار 

 ( تبين ذلك.2) ينات المستقلة، ونتائج الجدولللع (ت)
على القياس القبلي  كافؤ بين المجموعتين التجريبيتينالت يبين (2الجدول )

 (.20لبعض عناصر اللياقة البدنية )ن= 
 المجموعة

 
 نيةاالختبارات البد

وحدة 
 القياس

المجموعة التجريبية 
 )مع الموسيقى(

المجموعة الضابطة 
قيمة  )بدون موسيقى(

 )ت(
مستوى 
 الداللة*

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 142.3 1345 165.3 1330 متر ( دقيقة(12التحمل )كوبر )
-

0.217 0.830 

 2.09 10.80 2.22 10.50 مرة ( ثانية30االنبطاح المائل )
-

0.310 
0.760 

 2.60 9.90 3.10 9.50 سم المرونة
-

0.313 0.758 

 0.379 0.901 0.63 7.05 0.41 7.26 ثانية الرشاقة )جري متعرج(
( 30قوة عضالت البطن )

 ثانية
 0.759 0.312 1.98 12.10 1.64 12.30 مرة

 (.2.101) ، ت المجدولة(18حرية )الدرجات ، (α ≤ 0.05عند ) إحصائيا* دال 
المحسوبة كانت أقل  (ت)( أن جميع قيم 2) تشير نتائج الجدول

( على القياس 18المجدولة عند درجات حرية ) (ت)من قيم 
القبلي لجميع عناصر اللياقة البدنية قيد الدراسة، مما يدل ذلك 

 ≥ αعلى عدم وجود فروق ذات إحصائية عند مستوى الداللة )
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لضابطة والتكافؤ بينهما في بين المجموعتين التجريبية وا (0.05 

 ج المائي.نهمبدنية قبل الشروع في تنفيذ الجميع االختبارات ال
 متغيرات الدراسة: 2-3
تقل في الدراسة الحالية المتغير المس المتغيرات المستقلة:-

ريبي المقترح باستخدام الموسيقي خاصة في دج التنهمهو ال
 الوسط المائي .

اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة عناصر  المتغيرات التابعة:-
 )التحمل، القوة العضلية، المرونة، الرشاقة( .

 الدراسة االستطالعية: 2-4
للتأكد من ثبات  ثبات االختبارات البدنية: 2-4-1

عادته على  االختبارات البدنية قام الباحثون بتطبيق االختبار وا 
ة ( طالبات من طالبات جامع8عينة استطالعية تكونت من )

النجاح الوطنية تم استبعادهن من عينة الدراسة األصلية، 
ات واستخدم معامل االرتباط بيرسون للتعرف إلى معامالت الثب

 ( تبين ذلك.3) لالختبارات، ونتائج الجدول
 معامل الثبات لالختبارات البدنية قيد الدراسة. يبين (3الجدول )

 البدنية تاالختبارا
وحدة 
 القياس

 التطبيق الثاني التطبيق األول
 قيمة )ر(

الصدق 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الذاتي

التحمل )كوبر 
 ( دقيقة(12)

 0.945 **0.894 121.4 1362.6 138.8 1350 متر

االنبطاح المائل 
 0.951 **0.906 2.72 11.50 2.77 11 مرة ( ثانية30)

 0.930 **0.866 2.04 8.93 2.25 8.75 سم المرونة
الرشاقة )جري 

 متعرج(
 0.967 **0.937 0.46 7.14 0.50 7.17 ثانية

قوة عضالت 
 ( ثانية30البطن )

 0.861 *0.742 1.19 12.50 1.28 12.25 مرة

 .(α ≤ 0.01عند ) إحصائيادال  ** ،(α ≤ 0.05عند ) إحصائيا* دال  
( إلى وجود عالقة دالة إحصائيا بين 3) تشير نتائج الجدول

 إذألول والثاني لالختبارات البدنية قيد الدراسة، التطبيقين ا
-0.742تراوحت القيم لمعامل االرتباط بيرسون ما بين )

(، وقد تراوحت قيم معامل الصدق الذاتي ما بين 0.937
(، ما يدل ذلك على تمتع االختبارات البدنية 0.861-0.967)

 بدرجة جيدة من الثبات والتي تفي ألغراض الدراسة.
ات من اجل اختبار فرضي الجات االحصائية:المع 2-5

ج الرزم االحصائية للعلوم نهمالدراسة، استخدم الباحثون 
(، وذلك باستخدام المعالجات االحصائية SPSSاالجتماعية )

تم استخدام اختبار ، لألزواج (ت)تم استخدام اختبار ) اآلتية:

ة للعينات المستقل (ت)نتائج اختبار ، للعينات المستقلة (ت)
ة مالنسبة المئوية للتغيير لتحديد نسبة مساه، لداللة الفروق

 . (ج التدريبي في التأثير على المتغيرات قيد الدراسةنهمال
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:-3

 أواًل: النتائج المتعلقة بالفرضية األولى والتي نصها:
 0.05عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

≥ α في أثر التمرينات المائية المصاحبة للموسيقى على تنمية )
 بعض عناصر اللياقة البدنية لدى أفراد المجموعة التجريبية.

أثر التمرينات المائية المصاحبة للموسيقى على تنمية  يبين (4الجدول )
 (.10بعض عناصر اللياقة البدنية  لدى أفراد المجموعة التجريبية )ن= 

 دنيةاالختبارات الب
وحدة 
 القياس

 قيمة القياس البعدي القياس القبلي
 )ت(

مستوى 
 % الداللة*

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
التحمل )كوبر 

 8.64 *0.001 5.129 134.2 1445 165.3 1330 متر ( دقيقة(12)

االنبطاح المائل 
 ( ثانية30)

 20 *0.000 5.547 2.36 12.60 2.22 10.50 مرة

 11.05 *0.001 4.583 3.24 10.55 3.10 9.50 سم ونةالمر 
الرشاقة )جري 

 متعرج(
 5.50- *0.002 4.245 0.54 6.86 0.41 7.26 ثانية

قوة عضالت البطن 
 13.01 *0.000 6 1.85 13.90 1.64 12.30 مرة ( ثانية30)

(، 2.262) ، ت المجدولة(9حرية )الدرجات ، (α ≤ 0.05عند ) إحصائيا* دال 
 سبة المئوية للتغير.% الن
( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 4) نتائج الجدول تشير

التمرينات المائية ( في أثر α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )
قيد المصاحبة للموسيقى على تنمية جميع عناصر اللياقة البدنية 

دي لدى الدراسة بين القياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس البع
، وبالتالي تم رفض الفرضية الصفرية مجموعة التجريبيةأفراد ال

كانت النسبة المئوية للتغير إذ وقبول الفرضية البديلة، 
( دقيقة 12)التحمل )كوبر ) رات البدنية كما يلي:لالختبا

%(، المرونة 20( ثانية )30%(، االنبطاح المائل )8.64)
قوة  %(،5.50%(، الرشاقة )اختبار الجري المتعرج( )11.05)

 .%((13.01( ثانية )30عضالت البطن )
خدام اإليقاع الموسيقي عند تعلم أن استالباحثون  ويعزو

التمرينات المائية لها تأثير كبير على تحسين عناصر اللياقة 
البدنية المرتبطة بالصحة من القوة العضلية والتحمل والسرعة 

ج هنملباحثون هذا التحسن الى والمرونة والرشاقة، ويرجع ا
له  إذالموسيقي،  باإليقاعالتمرينات المائية المقترح المصاحب 

تأثير ايجابي من خالل تمرينات دائرة القوة العضلية وتمرينات 
ان الطالبات تعرضوا الى  إذالمرونة والرشاقة وتمرينات التحمل، 
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الزيادة التدريجية في شدة االحمال التدريبية المقننة، مما كان له  

تمرينات المشي والجري، والوثب والقفز  بأداءوذلك  األثر األكبر،
وتدريبات المرونة والرشاقة والقوة، مما ادى الى رفع مستوى 
التحمل الدوري التنفسي، من خالل تمرينات متدرجة الصعوبة 

 ,Katzيشير ) إذ( أسابيع 8( مرات أسبوعيا  ولمدة )3خالل )
الوسط،  (، الى ان شدة التمرينات داخل الماء بعمق2003

والعميق يعتبر أسلوب لمقاومة العضالت العاملة من اجل 
تقويتها مما يحسن عنصر التحمل، ويرى الباحثون ان ممارسة 
التمرينات المائية لها دور كبير في تحسن عمل الجهاز الدوري 
التنفسي، وذلك نتيجة لمقاومة الماء، والتي تفوق مقاومة الهواء 

االلم أثناء اداء التمرينات المائية ( مرة، وعدم الشعور ب12-14)
نتيجة لنقصان الجاذبية، وهذا له دور كبير في زيادة الكفاءة 

 الوظيفية ألجهزة الجسم .
(، )عمر، 2007وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة كل من )شاكر، 

(، )توماس 2005(، )سرداح،2001(، )الخدام، 2002
ماز واخرون، (، )يل2004(، )ودرايفر وآخرون، 2007وآخرون، 
 ( .2007(، )وانج وآخرون، 2002

( وكذلك مع 1998، خصاونة)وهذا يتفق مع ما أشارت إليه 
 ,Shamidt & etal) (،آخرون)شميدت و)دراسات كل من 

( على أهمية 1990، الشماغ)(، و1990، جودة)و 1992
 استخدام اإليقاع الموسيقي عند تعلم المهارات.

رياضة السباحة عامة واللياقة كذلك يرى الباحثون أن طبيعة 
البدنية المرتبطة بالصحة تحتاج إلى أن يكون لها إيقاع خاص 
وخصوصية في األداء تختلف عن باقي األلعاب األخرى وهذا ما 

(، 1993، العزب)يتفق مع ما أشارت إليه دراسات كل من 
 (.1992، شحاده)

 :ثانيًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها
 0.05عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

≥ α في أثر التمرينات المائية بدون موسيقى على تنمية بعض )
 عناصر اللياقة البدنية  لدى أفراد المجموعة الضابطة.

 
 
 
 
 

أثر التمرينات المائية بدون موسيقى على تنمية بعض  يبين (5الجدول )
 (.10لدى أفراد المجموعة الضابطة )ن= عناصر اللياقة البدنية  

 االختبارات البدنية
وحدة 
 القياس

 قيمة القياس البعدي القياس القبلي
 )ت(

مستوى 
 % الداللة*

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
( 12التحمل )كوبر )
 6.69 *0.001 5.014 120.3 1435 142.3 1345 متر دقيقة(

االنبطاح المائل 
 7.40 *0.011 3.207 1.83 11.60 2.09 10.80 مرة ية( ثان30)

 5.05 *0.015 3 2.26 10.40 2.60 9.90 سم المرونة
الرشاقة )جري 

 متعرج(
 1.56- 0.225 1.302 0.67 6.94 0.63 7.05 ثانية

قوة عضالت البطن 
 ( ثانية30)

 4.95 *0.024 2.714 1.16 12.70 1.98 12.10 مرة

(، % النسبة 2.262) ، ت المجدولة(9حرية )الدرجات ، (α ≤ 0.05عند ) إحصائيا* دال 
 المئوية للتغير.

( أنه توجد فروق ذات دالة إحصائية 5) يتبين من نتائج الجدول
التمرينات المائية ( في أثر α ≤ 0.05عند مستوى الداللة )

ماعدا بدون موسيقى على تنمية جميع عناصر اللياقة البدنية 
المتعرج( بين القياسين القبلي والبعدي  الرشاقة )اختبار الجري

ولصالح القياس البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية الثانية، 
 إذوبالتالي تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، 

كانت النسبة المئوية للتغير لالختبارات البدنية كما يلي: )التحمل 
( ثانية 30ائل )%(، االنبطاح الم6.69( دقيقة )12)كوبر )

( 30%(،، قوة عضالت البطن )5.05%(، المرونة )7.40)
 .%((4.95ثانية )

اما فيما يخص المجموعة الضابطة والتي اظهرت نتائجها الى 
وجود فروق معنوية ملحوظة فيعزوها الباحثون الى التزام البرامج 
التدريبية بمبادئ التدريب الرياضي من حيث التدرج بالشدد 

ي الوحدات التدريبية من أسبوع الى آخر وان البرامج والتموج ف
ج، نهة لكل مالمختارة كانت مناسبة لميزات العينات المختار 

ج التدريبي على أسس علمية في تشكيل نهموكذلك تصميم ال
 إذ، الحمل لكل طالبة من خالل قياس اقصى قدرة بدنية اليه

 ( إلى أنه يمكن تطوير عنصر القوة1998، ثروت)أشار 
العضلية باعتبارها من الصفات المكتسبة التي تتأثر بالتمرين. 

( أن التدريب الرياضي المنتظم يؤدي 2003، عبد الفتاح)وقد 
ان زيادة المقاومة الواقعة  إذالى زيادة كفاءة الجهاز العضلي 

على العضلة وبالتحديد الجزء السفلي من الجسم من خالل 
ها وتنميتها، فكلما زادت انغمارها في الماء يؤدي الى تطوير 

المقاومة التي تعمل العضلة ضدها كلما زادت وتطورت القوة، 
( Swank et al, 1996وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة )
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( في ان القوة العضلية يمكن 2009وكذلك دراسة الميتمي ) 

 تنميتها .
التطور الحاصل في المرونة يرجع الى مجموعة من  فضال عن
ها طبيعة الوسط المائي الذي يوفر االسترخاء وخفض العوامل من

الشد العضلي وزيادة في مدى الحركة، وكذلك الى درجة الحرارة 
الماء تلعب دورا في زيادة مطاطية العضالت، ويمكن أيضا  ان 
نفسر هذه النتيجة من خالل ان تمرينات المرونة كانت جزء 

م توزيع التمرينات ت إذختلفة، مأساسيا  في الوحدات التدريبية ال
الخاصة بالمرونة على اجزاء الوحدة التدريبية الثالثة )التمهيدي، 
وبين اجزاء الجزء الرئيسي، والختامي(، وتتفق هذه النتيجة مع 

 Wang et(، )2000(، )عواد، 2007دراسة كل من )شاكر، 
al, 2007( ،)Kaneda et al, 2007. ) 

 لثالثة والتي نصها:ثالثًا: النتائج المتعلقة بالفرضية ا
 0.05عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

≥ α على القياس البعدي في أثر التمرينات المائية على تنمية )
 بعض عناصر اللياقة البدنية تعزى إلى متغير المجموعة.

نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لداللة الفروق على  يبين (6الجدول )
س البعدي في أثر التمرينات المائية على تنمية بعض عناصر اللياقة القيا

 (.20البدنية  تبعا لمتغير المجموعة )ن= 

 المجموعة
االختبارات 
 البدنية

وحدة 
 القياس

المجموعة التجريبية 
األولى )مع 
 الموسيقى(

المجموعة التجريبية 
الثانية )بدون 
 موسيقى(

 قيمة
 )ت(

مستوى 
 الداللة*

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
التحمل )كوبر 

 ( دقيقة(12)
 0.863 0.175 120.3 1435 134.2 1445 متر

االنبطاح المائل 
 0.305 1.055 1.83 11.60 2.36 12.60 مرة ( ثانية30)

 0.906 0.120 2.26 10.40 3.24 10.55 سم المرونة
الرشاقة )جري 

 0.67 6.94 0.54 6.86 ثانية متعرج(
-

0.293 0.773 

قوة عضالت 
( 30البطن )
 ثانية

 0.100 1.736 1.16 12.70 1.85 13.90 مرة

 (.2.101) ، ت المجدولة(18حرية )الدرجات ، (α ≤ 0.05عند ) إحصائيا* دال 
( أن قيم المتوسط الحسابي للقياس 6) ليتضح من نتائج الجدو 

البعدي في جميع االختبارات البدنية لدى أفراد المجموعة 
جريبية األول )مع الموسيقى( كانت أفضل من قيم المتوسط الت

الحسابي لالختبارات البدنية لدى أفراد المجموعة التجريبية الثانية 
)بدون موسيقى(، وبالرغم من ذلك كانت الفروق غير دالة 

على القياس البعدي ( α ≤ 0.05إحصائيا عند مستوى الداللة )

بعض عناصر اللياقة  في أثر التمرينات المائية على تنمية
، وبالتالي يتم قبول الفرضية البدنية تبعا لمتغير المجموعة

 الصفرية.
ويعزو الباحثون سبب هذه الفروق بالنسبة للمجموعة التجريبية 
الى ادخال االيقاع الموسيقي ضمن الوحدات التعليمية وتداخله 
ي مع تمرينات خاصة اتبعها افراد المجموعة التجريبية، االمر الذ

كان له التأثير االيجابي في تطوير عناصر اللياقة البدنية 
، فضال المرتبطة بالصحة لدى الطالبات، وقدرة التوافق الحركي

عن إلى سرعة فهم الطالبات للمهارة واستيعابها، وبالتالي إلى 
اإلحساس بالتوقيت الصحيح مما أدى إلى تحسن قدرة التوافق 

احة، وهذا يتفق مع ما أشارت الحركي واكتساب جيد لمهارة السب
إليه بعض الدراسات والبحوث على أهمية استعمال اإليقاع 
الموسيقي عند تعلم المهارات وضبط االيقاع الحركي لهذه المهارة 

اإليقاع الحركي يعد أساس مهم من األسس التي تبنى عليها الن 
تحليل الحركات الرياضية وتقويمها، فضال عن إسهامه االيجابي 

العملية التعليمية الن له" تأثير على تحسين وتطوير التكنيك في 
الخاص بالمهارات الرياضية المختلفة وخصوصا إذا ما اقترن 

 باإليقاع الموسيقي عند تعلم المهارات". 
 : الخاتمة-4

 :الدراسة استنتج الباحثون ما يلي من خالل نتائج
عمل على  ان ادخال االيقاع الموسيقي في الوحدات التعليمية-1

ايجاد بيئة تعليمية مناسبة السيما مع فئة الطالبات فضال عن 
 طبيعة المهارة.

التمرينات المائية المصاحبة للموسيقى على تنمية جميع أثر -2
قيد الدراسة بين القياسين القبلي عناصر اللياقة البدنية 

دي لدى أفراد المجموعة والبعدي ولصالح القياس البع
 .التجريبية

 ≥ αتوجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة ) أنه-3
التمرينات المائية بدون موسيقى على تنمية ( في أثر 0.05

ماعدا الرشاقة )اختبار الجري جميع عناصر اللياقة البدنية 
المتعرج( بين القياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي 

 لدى أفراد المجموعة الضابطة.
 :ت الدراسة يوصى الباحثون  ما يليتاجافي ضوء استن
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ضرورة ادخال اإليقاع الموسيقي في الوحدات التعليمية -1 

والتدريبية لتطوير القدرات الحركية الخاصة ومنها قدرة التوافق 
 الحركي.

ضرورة تداخل التمرينات الخاصة بااليقاع الموسقي -2
واستعماله في اكتساب المهارات الحركية الصعبة ومنها 

 هارات السباحة.م
ضرورة اهتمام القائم بالعملية التعليمية بااليقاع الموسيقي -3

ومعرفة الية العمل به السيما مع فئات معينة من المتعلمين 
 ومنهم فئة الطالبات.

ضرورة استخدام اإليقاع الموسيقي عند تعليم مهارات -4
 .السباحة

وسيقي إجراء دراسات وبحوث أخرى ومعرفة أثر اإليقاع الم-5
في تعلم المهارات المختلفة على األجهزة األخرى وفي أنواع 

 رياضة أخرى.
 :المصادر

(. اللياقة البدنية للجميع. عمان، مؤسسة الورق للنشر، 2001إبراهيم، مروان .) [1]
 األردن .

(. تدريب السباحة للمستويات العليا. دار 1994أبو العال، أحمد عبد الفتاح .) [2]
 ة، مصر .الفكر العربي، القاهر 

(. الصحة واللياقة البدنية. العبيكان 2009ابو صالح، علي وحمادة، غازي .) [3]
 للنشر، الرياضي، المملكة العربية السعودية.

(. سلسلة االتجاهات الحديثة في التدريب الرياضي. 2008البيك، علي فهمي .) [4]
 منشأة المعارف، االسكندرية، مصر .

أسس التدريب الرياضي. دار الفكر  (.1997حسانين، محمد أسماعيل كمال .) [5]
 ة، مصر .ر هالعربي، القا

(. القياس والتقويم في التربية البدنية 2004حسانين، محمد أسماعيل كمال .) [6]
 ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر .1، ج6والرياضية. ط

(. التطبيقات في علم الفسيولوجيا والتطبيق الرياضي، 1997خريبط، ريسان .) [7]
 للنشر والتوزيع، بغداد، العراق . دار الشروق

أثر الموسيقى في سرعة (. 2008ثائر رشيد، عبد الستار، جاسم محمد .)حسن،  [8]
تعلم مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة، بحث منشور في 

 ، العدد الحادي عشر .لمعاصرة، بغداد، المجلد الثامنمجلة الرياضة ا
عض اثر ضبط اإليقاع على سرعة اكتمال ب(. 1993سلمان، جنان محمد .) [9]

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، أنظمة التوافق في سباحة الصدر
 كلية التربية الرياضية.

تأثير استخدام الموسيقى في سرعة تعلم بعض  (.2003شاكر، خالد محمود.) [11]
نشورة، لة ماجستير دكتوراه غير مرساات األساسية بالكرة الطائرة: )المهار 

 . (، كلية التربية الرياضيةجامعة بغداد
: 1والتدريب الرياضي، ط (. التعلم الحركي1987عثمان، محمد عبد الغني .) [11]

 . (، دار القلم)الكويت

 األردن، ،ب الرياضي للقرن الحادي والعشرون(.التدري2001الربضي، كمال .) [12]
 منشورات الجامعة األردنية . عمان ،

(،أثر الموسيقى في سرعة 2010جاسم، محمد.) ،الستار حسن، ثائر، رشيد، عبد [13]
تعلم مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة، مجلة الرياضة 

 (، بغداد، العراق.11(، عدد )8) المحاصرة، مجلد
(. التعلم والتطور الحركي 2011شلش، نجاح، مهدي، عبدا لهادي، مازن .) [14]

 (،  بغداد، العراق.2ميم والطباعة، ط)للمهارات الرياضية. دار األيك للتص
(. دراسة مقارنة ألثر برنامجين تدريبين في تطوير 2005عبد الحق، عماد .) [15]

اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لطلبة قسمي التربية الرياضية في جامعة 
النجاح الوطنية وكلية فلسطين التقنية، مجلة العلوم التربوية والنفسية، )كلية 

 .254-230(،4) 6جامعة البحرين( التربية،
(. دراسة أثر مصاحبة اإليقاع الموسيقي على تعلم 2002عبد الحق، عماد .) [16]

بعض المهارات الحركية على بساط الحركات األرضية لطالبات التربية 
 الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، مجلة جامعة النجاح لوطنية، مجلد

 ، فلسطين .(، نابلس146-131(، ص )1) (، عدد17)
(. دراسة اثر التدريب المتقاطع على اللياقة البدنية 2000، محمد .)عواد [17]

السباحين والعبي العاب  المرتبطة بالصحة وبعض المتغيرات الفسيولوجية لدى
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن . ،القوى

(، 1، ط)في التربية الرياضيةس واالختبار (. القيا2001فرحات، ليلى السيد.) [18]
 القاهرة، مطابع عمون.

(.  أثر الموسيقى في سرعة 2008ثائر رشيد حسن وعبد الستار جاسم محمد. ) [19]
: )بحث منشور في لساحق وحائط الصد بالكرة الطائرةتعلم مهارتي الضرب ا

 ( .المجلد الثامن، العدد الحادي عشرمجلة الرياضة المعاصرة، بغداد، 
(. االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال 2004واد الحكيم. )علي سلوم ج [21]

 ، القادسية، الطيف للطباعة .1الرياضي، ط
(. عناصر التربية البدنية للشباب السعودي. 1989النجار، عبد الوهاب محمد .) [21]

 الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الرياض.
لتنفسية، االتحاد السعودي (. تنمية اللياقة القلبية ا1995الهزاع، هزاع محمد .) [22]

 للتربية البدنية والرياضة.
(. وصفة النشاط البدني بغرض تنمية عناصر 2005الهزاع، هزاع محمد .) [23]

 اللياقة البدنية المرتطبة بالصحة، االتحاد السعودي للتربية البدنية ولرياضة.
نية (. التمرينات المائية واثرها في تطوير القدرات البد2010خوشنار، بحري .) [24]

، 1والركية لدى األطفال المصابين بالشلل الدماغي في األطراف السفلي. ط
 دار دجلة، بغداد، العراق .

(. أثر برنامج مقترح للتمرينات االوكسجينية في الوسطين 2001ربابعه، زكي .) [25]
المائي واالرضي على بعض مكونات الدم، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 ردن .الجامعة االردنية، عمان، اال
(. أثر استخدام تمرينات اليوغا المائية لتحسين عملية 2009الربضي، وصال .) [26]

التنفس واالسترخاء لدى طالبات كلية التربية الرياضية، جامعة اليرموك، مجلة 
 ( .23جامعة النجاح الوطنية لالبحاث، )العلوم االنسانية(، المجلد )

اثر التدريس باالكتشاف (. 2012أبو الطيب، محمد، وحسين، عبدالسالم. ) [27]
لدى  الموجه على التفكير االبتكاري وبعض المهارات األساسية بالسباحة

 .( سنوات. الجامعة األردنية، عمان، األردن5-6األطفال من )
(. اقتراح بطارية اختبار لتقويم القدرات المهارية 2012آكلي، مزاري فاتح. ) [28]

سنة.  13-12ئين للمرحلة العمرية والبدنية أثناء عملية انتقاء السباحين الناش
 الجزائر. 
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 hg(. أثر التدريس بالطريقة الجزئية باألسلوبين 2014آي، ختام موسى. ) [29] 

والمتدرج على سباحة الزحف على الظهر ومستوى الخوف من الماء لدى 
 طالب كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية. عمان، األردن. 

تخدام التمثيل الحركي في تعليم بعض مهارات (. أثر اس2006بدر، دينا. ) [31]
سنوات في عمان. رسالة ماجستير غير  6- 8السباحة لدى األطفال من سن 

 منشورة، الجامعة األردنية، األردن.
أثر برنامج تعليمي مقترح على (. 2004الحايك، صادق وعبد السالم، جابر. ) [31]

م الذات االجتماعي مستوى األداء المهاري في السباحة ودرجة الخوف ومفهو 
. بحث منشور، مجلة جامعة النجاح لألبحاث ، المجلد للرجال متوسطي العمر

 . 598 – 561(، ص2، العدد )18
. أثر برنامج تعليمي مقترح ي (2004صادق، جابر، عبد السالم. ) الحايك، [32]

السباحة على بعض المتغيرات لدى الرجال متوسطي العمر، الجامعة األردنية، 
 ردن. عمان، األ

(. مبادئ وأسس السباحة. دار 2000حسين، قاسم حسن، و أحمد، افتخار. ) [33]
 الفكر للطباعة والنشر، عمان، األردن. 

(. أسس تعليم السباحة. مكتبة المجتمع العربي 2012الحشحوش، خالد محمد. ) [34]
 للنشر والتوزيع. عمان، األردن. 

فها، طرق تدريسها، . الرياضات المائية، أهدا(1997سالم، وفيقة مصطفى. ) [35]
أسس تدريبها، أساليب تقويمها. منشأة المعارف، الطبعة األولى. اإلسكندرية، 

 مصر
. رياضة السباحة تعلمها، تدريبها، قانونها. (2009جمانة محمد. ) عبد الحميد، [36]

 عمان، دار المستقبل للنشر والتوزيع. األردن. 
ج تعليمي لبعض مهارات أثر برنام. (2011، سميرة، و دبابسة، محمد. )عرابي [37]

 السباحة على تخفيف حدة األلم عند مرضى آالم أسفل الظهر. األردن 
(. دليل رياضة 1999وفضلي، طارق صالح. ) الفاتح، وجدي مصطفى، [38]

 السباحة. الجزء االول، دار الهدى للنشر والتوزيع، األردن. 
ر الفكر (. مبادئ وأسس السباحة. دا2000قاسم، حسن حسين، افتخار أحمد. ) [39]

 للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
بناء موقع تعليمي وتأثيره على تعلم سباحة (. 2010ماسة، محمد عفيفي. ) [41]

. بحث منشور، كلية الصدر لطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق
 التربية الرياضية للبنات، الزقازيق، مصر.

يبي هوائي على عناصر اللياقة البدينة (. أثر برنامج تدر 2005سرداح، عماد.) [41]
المرتبطة بالصحة لمرحلة الشباب، دراسة مقارنة بين الوسطين االرضي 

 والمائي. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االردنية، عمان، االردن .
(. تمرينات الماء )تأهيل، عالج، لياقة(. 1999السكري، خيريه، بريقع، محمد.) [42]

 معارف، مصر .االسكندرية، دار ال
(. التخطيط لتدريب االداء 2004السكري، خيريه، بريقع، محمد، جابر، محمد.) [43]

 الفني في الوسط المائي، منشأة المعارف، االسكندرية، مصر .
(. التدريب المائي باألدوات الخاصة لتحسين مستوى اللياقة 1999شاكر، جمال.) [44]

لرياضية في جامعة النجاح البدنية المرتبطة بالصحة لدى طلبة كلية التربية ا
 الوطنية، الجامعة االردنية، االردن .

أدوات خاصة  باستخدام(. أثر برنامج تدريب مائي مقترح 2007شاكر، جمال .) [45]
على مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة. رسالة دكتوراه غير منشورة، 

 الجامعة االردنية، االردن .
التدريب الرياضي: نظريات وتطبيقات، (. 1994عبد الخالق، عصام الدين .) [46]

 االسكندرية: دار المعارف، مصر .
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 المالحق:
 ج التدريبي نهالم ( يوضح1الملحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 تحية طيبة وبعد

أثر التمرينات المائية المصاحبة (يقوم الباحثون بدراسة بعنوان 
لبدنية( للموسيقى على تنمية بعض عناصر اللياقة الصحية )ا

 .)لدى طالبات جامعة النجاح الوطنية
 مني فائق االحترام والتقدير  اواقبلو 

 الباحثون 
ج التدريب المائي المقترح للمجموعتين )مجموعة تجريبية نهالم

باستخدام الموسيقى ومجموعة ضابطة بدون موسيقى( على 
 .تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة

 بي:ج التدرينهالم
 جنهأوال: هدف الم

ج التدريبي المقترح معرفة إذا كان هناك دور نهيهدف الم
للموسيقى على تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية أكثر من 

 ج التدريبي المقترح بدون الموسيقى .نهالم
 ج التدريبي :نهثانيا: اعداد الم
ج التدريبي نهللم ونهداف التي حددها الباحثفي ضوء األ

لتنمية عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة أخذ  الموسيقي
 اآلتي: االعتباربعين  ونالباحث

ج التدريبي المائي المقترح معرفة إذا كان هناك دور نهيسهم الم
 للموسيقى على تنمية عناصر اللياقة البدنية .

ج التدريبي المقترح مع الخصائص نهأن تتالئم محتويات الم
 ة البحث.البدنية والحركية لعين

 في ضوء األدوات واإلمكانات المتاحة . اتالتمرين اختيارأن يتم 
 ;ج وتتسم بجوانب تنوع المرونة بالتنفيذنهأن تتنوع محتويات الم

 ج ميسرا عند التنفيذ.نهمما يجعل أثر تطبيق الم

 مراعاة مبادئ وأسس التدريب الرياضي .
الثالثة تكون مع العلم جميع التمرينات المستخدمة على الدوائر 

 داخل الماء .
 طرق التدريب المستخدمة: ثالثا:

تم استخدام طريقة التدريب الفتري المنخفض والمرتفع الشدة 
 بأسلوب التدريب الدائري لتدريب عناصر القوة والمرونة والرشاقة.
 تم استخدام طريقة التدريب المستمر لتنمية صفة التحمل العالم.

 ج التدريب المقترح :نهفيذ مرابعا: التوزيع الزمني لتن
 ج خالل شهرين .نهيوضح التوزيع الزمني لتوزيع وحدات الم (2)ملحق ال

 الدائرة الوحدة التدريبية األسبوع الشهر متسلسل

 األول 1

 (3( )2( )1) 1,2,3 األول
 (3( )2( )1) 4,5,6 الثاني
 (3( )2( )1) 7,8,9 الثالث
 (3( )2( )1) 10,11,12 الرابع

 الثاني 2

 (3( )2( )1) 13,14,15 الخامس
 (3( )2( )1) 16,17,18 السادس
 (3( )2( )1) 19,20,21 السابع
 (3( )2( )1) 22,23,23 الثامن

 مالحظات:
 حدد كل أسبوع ثالث وحدات تدريبية.

تطبيق الدائرة األولى على أفراد المجموعة التدريبية في الوحدة 
ائرة الثانية في الوحدة التدريبية الثانية والدائرة التدريبية األولى والد

ثم نعود إلى الدائرة التدريبية  ،لثة في الوحدة التدريبية الثالثةالثا
وبهذا األسلوب يتم تطبيق  األولى في الوحدة التدريبية الرابعة،

 ج حتى الوحدة التدريبية الرابعة والعشرون .نهالم
تدريبية وتشتمل على ما  حدد زمن قدره ساعة واحدة لكل وحدة

 يلي:
ج أو التمرينات نهإرشادات عامة حول تطبيق الم قيقة( د2-3)

 المائية  
 ( د اإلحماء العام والخاص 7-8)
ج التدريبي ويشمل دائرة تدريبية واحدة نهلتنفيذ الم قيقة( د45)

 محددة 
 ( د للتهدئة.5)

 :جنهمخامسا: محتوى ال
لمقترح باستخدام الموسيقى ج التدريبي المائي انهميحتوي ال

دنية المرتبطة وبدونها على تنمية بعض عناصر اللياقة الب
 :بالصحة على ما يلي
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 (: تمرينات القوة العضلية .A1) الدائرة األولى 

تحتوي دائرة تمرينات القوة العضلية على التمرينات الستة التالية، 
وتهدف إلى تنمية عضالت الطرف العلوي وعضالت البطن 

 :وهي
الذراعان جانبا حمل الدمبلز باليدين( ضم  )وقوف فتحا.-1

 الرجلين الذراعين .
)وقوف فتحا .الذراعان أماما حمل الدمبلز( مرجحة الذراعين -2

 اماما  وخلفا  .
 ( مد الذراعان .. سند اليدين على الحائطالحائط )وقوف امام-3
لذراعين )وقوف. حمل الدمبلز باليدين( ثني الركبتين مع رفع ا-4

 جانبا وتبادل لف الجذع جانبا .
رفع الساقين عاليا  مع رفع الجذع عاليا  )رقود. لمس الرقبة(-5

 اماما  وثنى لمالمسة الركبتين .
 ( رفع الجذع أماما  عاليا  .الذراعان جانبا .)رقود-6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج التدريبينهميمثل دائرة القوة العضلية لل (1) شكلال
 (: تمرينات المرونة والرشاقة .A2رة الثانية )الدائ

وتحتوي دائرة تمرينات المرونة والرشاقة على التمرينات الستة 
 لعلوي،التالية وتهدف إلى تنمية المرونة والرشاقة للطرف ا

 :والجذع والطرف السفلي وهي

 )الرقود جانبا( رفع الرجل عاليا .-1
دة بالتبادل في )وقوف. ثبات الوسط( الوثب على قدم واح-2

 المكان.
 ( لف الجذع جانبا  بالتبادل.الذراعان جانبا .)وقوف فتحا-3
)الوقوف في الماء( رفع الذراعين جانبا مع تبادل رفع القيم -4

 جانبا  عاليا  .
با ( الوثب على قدم واحدة الذراعين جان .)الوقوف في الماء-5

 .لألمام
 ا ( ثنى الجذع عاليا  .على وجه الماء. الذراعان عالي انبطاح)-6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج التدريبينهمثل دائرة الرشاقة والمرونة لل( يم2شكل )
 ( : دائرة التحمل .A3الدائرة الثالثة )

ات وتهدف إلى تنمية تحتوي دائرة التحمل على ثالثة تمرين
 :التحمل العام

 )وقوف في الماء( الجري أماما  بالقدمين .-1
 اإلطارمسط  أماما. الذراعين جه جدار المسبح)وقوف. موا-2

 .ثني الركبتين على الصدر بالتبادلالحديدي للمسبح باليدين( 
)وقوف في الماء( رفع الذراعين أماما  بالتبادل مع وضع -3

 القدمين أماما  بالتبادل  .
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 ج التدريبينهملل التحملثل دائرة ( يم3شكل )
التدريبي المقترح على تحسين بعض عناصر  جنهم( يوضح ال3) ملحقال

 اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة. 
 ج التدريبي:نهالم

 األسبوع
الوحدة 
 الدائرة التدريبية

زمن 
أداء 
 التمرين

فترة 
الراحة 
 واالنتقال

 التكرار
درجات 
 الشدة

الزمن 
الكلي 
للعمل 
 )دقيقة(

الزمن 
الكلي 
للراحة 
 )دقيقة(

زمن 
اإلحماء 
 )دقيقة(

ن زم
االسترخاء 
 )دقيقة(

1 1 A1 455 /ث46.5 /ثX6 
منخفضة 

60% 22.5 22.5 10 5 

1 2 A2 455 /ث46.5 /ثX6 
منخفضة 

60% 
22.5 22.5 10 5 

1 3 A3 211 /ث3 /ثX2 
معتدلة 
150-
170 

42 3 10 5 

2 4 A1 455 /ث46.5 /ثX6 
متوسطة 

70% 22.5 22.5 10 5 

2 5 A2 455 /ث46.5 /ثX6  متوسطة
70% 

22.5 22.5 10 5 

2 6 A3 211 /ث3 /ثX2 
معتدلة 
150-
170 

42 3 10 5 

3 7 A1 455 /ث46.5 /ثX6 
كبرى 
أكثر 
80% 

22.5 22.5 10 5 

3 8 A2 455 /ث46.5 /ثX6 
كبرى 
أكثر 
80% 

22.5 22.5 10 5 

3 9 A3 211 /ث3 /ثX2 
معتدلة 
150-
170 

42 3 10 5 

4 10 A1 455 /ث46.5 /ثX6 
منخفضة 
أكثر 
60% 

22.5 22.5 10 5 

4 11 A2 455 /ث46.5 /ثX6 
منخفضة 

60% 22.5 22.5 10 5 

4 12 A3 211 /ث3 /ثX2 
معتدلة 
150-
170 

42 3 10 5 

5 13 A1 455 /ث46.5 /ثX6 
متوسطة 

75% 22.5 22.5 10 5 

5 14 A2 455 /ث46.5 /ثX6  متوسطة
75% 

22.5 22.5 10 5 

5 15 A3 211 /ث3 /ثX2 
معتدلة 
150-
170 

42 3 10 5 

6 16 A1 455 /ث46.5 /ثX6  كبرى
 %85اكثر

22.5 22.5 10 5 

6 17 A2 455 /ث46.5 /ثX6  كبرى
85% 

22.5 22.5 10 5 

6 18 A3 211 /ث3 /ثX2 
معتدلة 
150-
170 

42 3 10 5 

7 19 A1 455 /ث46.5 /ثX6 
قصوى 

95% 22.5 22.5 10 5 

7 20 A2 455 /ث46.5 /ثX6  قصوى
95% 

22.5 22.5 10 5 

7 21 A3 211 /ث3 /ثX2 
معتدلة 
150-
170 

42 3 10 5 

8 22 A1 455 /ث46.5 /ثX6 
منخفضة 
أكثر 
60% 

22.5 22.5 10 5 

8 23 A2 455 /ث46.5 /ثX6  منخفضة
60% 

22.5 22.5 10 5 

8 24 A3 211 /ث3 /ثX2 
معتدلة 
150-
170 

42 3 10 5 

 :سادسا: الوحدات التدريبية
 (:A1لية )نموذج لوحدة تدريبية لتنمية القوة العضا

تنمية القوة العضلية للطرف العلوي ولعضالت البطن  الهدف:
وتشتمل على التمرينات الستة المستخدمة في دائرة القوة العضلية 

(A1: ) 
 دقائق( في بداية الوحدة التدريبية . 10تحديد زمن اإلحماء )-
 .قائق( في نهاية الوحدة التدريبيةد 5تم تحديد زمن االسترخاء )-
 ثانية( ألداء كل تمرين. 45يد زمن أداء التمرين )تم تحد-
 ثانية( . 46.5تم تحديد زمن الراحة واالنتقال بين التمرينات )-
تم تحديد تكرار كل تمرين في الوحدة التدريبية الواحدة خمس -

 مرات . 
( يوضح توزيع زمن األداء وفترة الراحة واالنتقال بين محطات 4) ملحقال

 لية تمرينات القوة العض

الش
 هر

األس
 بوع

الوحدة 
التدري
 بية

زمن 
أداء 

(1.1/
 ث(

زمن 
أداء ) 

2.1/
 ث(

زمن 
 أداء

(.31/
 ث(

زمن 
1(4.أداء

 /ث(

زمن 
أداء 

(1.5/
 ث(

زمن 
أداء 

(1.6/
 ث(

تكرا
ر 
األد
 اء

زمن 
الراحة
 /ث

زمن 
 األداء
باأل

سبوع 
 /د

تكرار 
 األداء
باأل
 سبوع

األو 
 ل

 46.5 5 45 45 45 45 45 45 األولى األول
26.
5 5 

الثان
 46.5 5 45 45 45 45 45 45 الرابعة ي

26.
5 5 

الثال
 ث

السابع
 ة

45 45 45 45 45 45 5 46.5 26.
5 

5 

 الرابع
العاشر 
 46.5 5 45 45 45 45 45 45 ة

26.
5 5 

الثا
 ني

الخام
 س

الثالثة 
 عشر

45 45 45 45 45 45 5 46.5 26.
5 

5 

الساد
 س

الساد
سة 
 عشر

45 45 45 45 45 45 5 46.5 26.
5 

5 

السا
 بع

التاسع
ة 
 عشر

45 45 45 45 45 45 5 46.5 
26.
5 5 

الثام
 ن

الثانية 
والعش
 رون

45 45 45 45 45 45 5 46.5 
26.
5 

5 

 (:A2) تدريبية لتنمية المرونة والرشاقةنموذج لوحدة 
الطرف  ،والوسط ،ة الرشاقة والمرونة للطرف العلويتنمي الهدف:
الستة المستخدمة في دائرة  وتشتمل على التمرينات السفلي،

 :(A2المرونة والرشاقة )
 دقائق( في بداية الوحدة التدريبية . 10تم تحديد زمن اإلحماء )-
 .قائق( في نهاية الوحدة التدريبيةد 5تم تحديد زمن االسترخاء )-

 

 

                                    

 

               

 



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 4, April 2022                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 77 
 

ISSJ JOURAL 

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

 
 ثانية( ألداء كل تمرين. 45تم تحديد زمن أداء التمرين )- 

 ثانية( . 46.5ين التمرينات )تم تحديد زمن الراحة واالنتقال ب-
تم تحديد تكرار كل تمرين في الوحدة التدريبية الواحدة خمس -

 مرات . 
( يوضح توزيع زمن األداء وفترة الراحة واالنتقال بين محطات 5) ملحقال

 تمرينات المرونة والرشاقة 
ال
شه
 ر

األس
 بوع

الوحدة 
التدري
 بية

زمن 
أداء 

(2.1/
 ث(

زمن 
أداء 

(2.2/
 ث(

زمن 
 اءأد
(2.3/

 ث(

زمن 
أداء)
 /ث(2.4

زمن 
أداء 

(2.5/
 ث(

زمن 
أداء 

(2.6/
 ث(

تكرا
ر 
األد
 اء

زمن 
الراحة
 /ث

زمن 
 األداء
باأل

سبوع 
 /د

تكرار 
 األداء
باأل
 سبوع

األو 
 ل

 46.5 5 45 45 45 45 45 45 الثانية األول
26.
5 5 

الثان
 ي

الخام
 46.5 5 45 45 45 45 45 45 سة

26.
5 5 

الثال
 ث

.26 46.5 5 45 45 45 45 45 45 الثامنة
5 

5 

 الرابع
الحاد
ية 
 عشر

45 45 45 45 45 45 5 46.5 26.
5 

5 

 
الثا
 ني

الخام
 س

الرابعة 
 عشر

45 45 45 45 45 45 5 46.5 26.
5 

5 

الساد
 س

السابع
ة 
 عشر

45 45 45 45 45 45 5 46.5 26.
5 

5 

السا
 بع

العشر 
 ون

45 45 45 45 45 45 5 46.5 
26.
5 

5 

الثام
 ن

ثة الثال
والعش
 رون

45 45 45 45 45 45 5 46.5 
26.
5 5 

 (:A3) نموذج لوحدة تدريبية لتنمية التحمل
 :(A3تنمية التحمل العام وتحتوي على ثالث تمرينات ) الهدف:

 دقائق( في بداية الوحدة التدريبية . 7تم تحديد زمن اإلحماء )-
 .بيةقائق( في نهاية الوحدة التدريد 5تم تحديد زمن االسترخاء )-
 دقيقة( ألداء كل تمرين. 14تم تحديد زمن أداء التمرين )-
 دقائق( . 3تم تحديد زمن الراحة واالنتقال بين التمرينات )-
 ( نبضة . 170-150تم تحديد الشدة في كل تمرين )-
( يوضح توزيع زمن األداء وفترة الراحة واالنتقال بين محطات 6)ملحق ال

 تمرينات التحمل
 األسبوع الشهر

الوحدة 
 التدريبية

زمن أداء 
 /د(3.1)

زمن أداء 
 /د(3.2)

 زمن أداء
 /د(3.3)

تكرار 
 األداء

زمن 
الراحة/ 

 د

 زمن األداء
 باألسبوع/د

تكرار 
 األداء

 باألسبوع

 األول

 2 42 3 2 14 14 14 الثالثة األول
 2 42 3 2 14 14 14 السادسة الثاني
 2 42 3 2 14 14 14 التاسعة الثالث

 الرابع
الثانية 
 2 42 3 2 14 14 14 عشر

 الثاني

الخامسة  الخامس
 عشر

14 14 14 2 3 42 2 

 السادس
الثامنة 
 2 42 3 2 14 14 14 عشر

 السابع
الواحدة 
 والعشرون

14 14 14 2 3 42 2 

الرابعة  الثامن
 والعشرون

14 14 14 2 3 42 2 

 
 
 

 :لشدةية من حيث األداء والراحة واالدوائر التدريب سابعا:
 :دائرة القوة العضلية-1

 ( توزيع فترة األداء والراحة والشدة باألسبوع .7) الملحق
 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول األسابيع
 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 األداء/د
الراحة 
 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 /د

 %60 %95 %85 %75 %60 %80 %70 %60 الشدة

 :دائرة المرونة والرشاقة-2
 توزيع فترة األداء والراحة والشدة باألسبوع .يوضح ( 8) الملحق
 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول األسابيع
 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 األداء/د
الراحة 
 /د

22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 

 %60 %95 %85 %75 %60 %80 %70 %60 الشدة

 :دائرة التحمل-3
 ( توزيع فترة األداء والراحة والشدة باألسبوع .9) الملحق
 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول األسابيع
 42 42 42 42 42 42 42 42 األداء/د
 3 3 3 3 3 3 3 3 الراحة /د

 الشدة
150-
170 

150-
170 

150-
170 

150-
170 

150-
170 

150-
170 

150-
170 

150-
170 

ج التدريبي نهمتنوعة لوحدات تدريبية من الم : نماذجثامنا
 :المستخدم في الدراسة
 التدريبية لتنمية القوة العضلية نموذج للوحدات

(1,4,7,10,13,16,19,22. ) 
لمجموعة التجريبية لتنمية القوة العضلية في ( يمثل وحدة تدريبية ل10) الملحق

 األسبوع  األول .
أجزاء 
 الوحدة

الزمن 
 بالدقائق

 الشدة األدوات المحتوى
تكرار 
 الدائرة

طريقة 
 التدريب

األساليب 
 والرسومات

     شرح التمرين 3 إرشادات
مربع 
ناقص 
 ضلع

 7 اإلحماء
 جري خفيف -1
 تمارين اإلحماء-2

 انتشار حر    صفارة

الجزء 
الرئيسي 
لتنمية 
القوة 
 العضلية

22,5 

الذراعان جانبا( تبادل  )وقوف فتحا.-1
ضم الرجلين وخفض الذراعين لألسفل 

 باستخدام الدمبلز .
)وقوف .الذراعان أماما( مرجحة -2

الذراعان من األمام للخلف باستخدام 
 الدمبلز .

)وقوف.سند الذراعان على الحائط( -3
 نيهما .تبادل مد الذراعان وث

)وقوف(تبادل ثني الركبتين ورفع -4
الذراعان جانبا محملة بالدمبلز ثم لف 

 الجذع جانبا .
)رقود.اليدين خلف الرقبة (رفع القدمين -5

على حافة المسبح ثني الجذع أماما 
 للوصول إلى الركبتين .

 )رقود .الذراعان جانبا ( رفع ومد الجذع-6

 دمبلز
حزام 
 الطفو

 المعكرونة

 منخفضة
60% 

5 
 مرات

الفتري 
بطريقة 
التنظيم 
 الدائري

 

      تمارين التهدئة 5 التهدئة

نموذج للوحدات التدريبية لتنمية المرونة والرشاقة  
(2,5,8,11,14,17,20,23. ) 
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( يمثل وحدة تدريبية للمجموعة التجريبية لتنمية المرونة والرشاقة 11) الملحق 

 في األسبوع الثاني  .
 أجزاء الوحدة

الزمن 
 الشدة األدوات المحتوى بالدقائق

تكرار 
 الدائرة

طريقة 
 التدريب

األساليب 
 والرسومات

مربع ناقص      شرح التمرين 3 إرشادات
 ضلع

 7 اإلحماء
 جري خفيف -1
 انتشار حر    صفارة تمارين اإلحماء-2

الجزء 
الرئيسي 
لتنمية 
المرونة 
 والرشاقة

22,5 

)الرقود جانبا( رفع الرجل -1
 ليمنى جانبا بالتبادل .ا
)وقوف. ثبات الوسط( الوثب -2

 على قدم واحدة بالتبادل .
)وقوف فتحا .الذراعان جانبا -3

 ( لف الجذع للجانبين بالتبادل.
)الوقوف في الماء .الذراعان -4

جانبا( تبادل وضع الذراعان 
 جانبا مع مرجحة الرجلين جانبا.

)الوقوف في الماء .الوسط -5
على قدم واحدة  ثابت( الوثب

 بالتبادل .
)الوقوف فتحا في -6

الماء.الذراعان جانبا(لف الجذع 
 للجانبين بالتبادل

 
 متوسطة

70% 
 مرات 5

الفتري 
بطريقة 
التنظيم 
 الدائري

 

      تمارين التهدئة 5 التهدئة

 نموذج للوحدات التدريبية لتنمية التحمل
(3,6,9,12,15,21,24. ) 

تدريبية للمجموعة التجريبية لتنمية التحمل في ( يمثل وحدة 12) الملحق
 األسبوع الثالث .

أجزاء 
 الوحدة

الزمن 
 الشدة األدوات المحتوى بالدقائق

تكرار 
 الدائرة

طريقة 
 التدريب

األساليب 
 والرسومات

     شرح التمرين 3 إرشادات
مربع 
ناقص 
 ضلع

 جري خفيف -1 7 اإلحماء
 تمارين اإلحماء-2

انتشار     صفارة
 رح

الجزء 
الرئيسي 
لتنمية 
 التحمل

21 

 الجري إلى األمام . )وقوف(-1
)وقوف الذراعان ممسكة بالنودلز( تبادل ثني -2

 ومد الركبتين .)دراجة(.
 )وقوف( المشية العسكرية .-3

1) 
 حزام
 الطفو

2 )
 نودلز

 معتدلة
150-
170 
 

 مرتين

الفتري 
بطريقة 
التنظيم 
 الدائري

 

      تمارين التهدئة 5 التهدئة

 تاسعا: الجوانب الفنية لتمرينات الدوائر.
 (: القوة العضلية:A1الدائرة األولى )

الذراعان جانبا( تبادل ضم الرجلين وخفض  )وقوف فتحا.-1
 الذراعين لألسفل باستخدام الدمبلز .

 دمبلز  األدوات:
يقوم المشترك بأخذ وضع الوقوف فتحا وحمل الدمبلز  :الوضع

 نبا كوضع ابتدائي .ووضع الذراعان جا
مع بدء اإلشارة يبدأ المشترك بخفض الذراعان  وصف التمرين:

وضم الرجلين معا ثم العودة للوضع االبتدائي ويستمر التمرين 
 ثانية.  45لمدة 

الذراعان أماما( مرجحة الذراعان من األمام للخلف  .)وقوف-2
 باستخدام الدمبلز .

 دمبلز  األدوات:

ك بأخذ وضع الوقوف في الماء والذراعان يقوم المشتر  الوضع:
 ممتدة لألمام ويقوم بحمل الدمبلز كوضع ابتدائي .

مع بدء اإلشارة يبدأ المشترك بمرجحة الذراع  وصف التمرين:
ثم يقوم  اليمنى من األمام إلى الخلف ثم يعيدها إلى األمام،

بمرجحة الذراع ليسرى من األمام إلى الخلف ثم يعيدها إلى 
ليصل إلى الوضع االبتدائي ويستمر بأداء التمرين لمدة  األمام
 ثانية   45
تبادل مد الذراعان  سند الذراعان على الحائط( )وقوف.-3

 وثنيهما .
يقوم المشترك بأخذ وضع الوقوف ويقوم بسند الكفين  الوضع:

على الحائط وتكون الذراعان ممتدة ومستندة على الحائط كوضع 
 ابتدائي .

مع بدء اإلشارة يبدأ المشترك بثني الذراعان ثم  :وصف التمرين
تمرين لمدة مدهما للوصول إلى الوضع االبتدائي ويستمر بأداء ال

   ثانية. 45
تبادل ثني الركبتين ورفع الذراعان جانبا محملة  )وقوف(-4

 بالدمبلز ثم لف الجذع جانبا .
 دمبلز  :األدوات
ون الذراعان يقوم المشترك بأخذ وضع الوقوف وتك :الوضع

 ممتدة لألسفل وممسكة بالدمبلز كوضع ابتدائي .
مع بدء اإلشارة يقوم المشترك بثني الركبتين  وصف التمرين:

ثم  ،ثم يقوم بلف الجذع للجهة اليمنى ورفع الذراعان جانبا معا
يعود للوضع االبتدائي ويقوم بنفس التمرين ولكن التفاف الجذع 

للوضع االبتدائي ويستمر  يكون للجهة ليسرى ومن ثم يعود
 ثانية . 45التمرين لمدة 

رفع القدمين على حافة المسبح  اليدين خلف الرقبة( )رقود.-5
 ثني الجذع أماما للوصول إلى الركبتين .

يقوم المشترك بأخذ وضع الرقود وتشبيك اليدين خلف  الوضع:
الرقبة وتكون القدمين خارجة على حافة المسبح ويكون الزميل 

 ا بالقدمين كوضع ابتدائي .ممسك
عند سماع اإلشارة يقوم المشترك بثني الجذع  وصف التمرين:

لجذع للوصول إلى الوضع عاليا للوصول إلى الركبتين ثم مد ا
 .االبتدائي
 ( رفع ومد الجذع .الذراعان جانبا )رقود .
 المعكرونة األدوات:
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جانبا  يقوم المشترك بالرقود على الظهر ووضع الذراعان الوضع: 

وتكون هناك المعكرونة تحت الركبتين وخلف الكتفين كوضع 
 ابتدائي .

يقوم المشترك برفع الجذع أماما عاليا ثم الرجوع  وصف التمرين:
مر بأداء التمرين إلى وضع الرقود وهو الوضع االبتدائي ويست

 ثانية. 45لمدة 
 ( : دائرة المرونة والرشاقة : (A2الدائرة الثانية 

 د جانبا( رفع الرجل اليمنى جانبا بالتبادل .)الرقو -1
يقوم المشترك بالرقود على الجهة ليسرى واضعا الرجل  الوضع:

 اليمنى فوق الرجل ليسرى بشكل ممتد.
يقوم المشترك برفع الرجل اليمنى جانبا بالتبادل  وصف التمرين:

( ثانية ثم يقوم بتبديل الرقود على الجنب األخر ورفع 22) لمدة
 ( ثانية أخرى .22ليسرى جانبا لمدة ) الرجل

 )وقوف. ثبات الوسط( الوثب على قدم واحدة بالتبادل .-2
 يقف المشترك واليدين بالوسط رافعا القدم اليمنى . الوضع:

يقوم المشترك بالوثب على القدم ليسرى وتبديلها  وصف التمرين:
 بالقدم اليمنى باستمرار .

 لف الجذع للجانبين بالتبادل.( )وقوف فتحا .الذراعان جانبا-3
 يقف المشترك معتدال الذراعان جانبا . الوضع:

يقوم المشترك بلف الجذع إلى اليمين ثم العودة  وصف التمرين:
 إلى اليسار وهكذا .

)الوقوف في الماء .الذراعان جانبا( تبادل وضع الذراعان -4
 جانبا مع مرجحة الرجلين جانبا.

ماء يغمر الماء أجزاء الجسم يقف المشترك في ال الوضع:
 بارتفاع مستوى الكتفين.

يقف المشترك في الماء والذراعان جانبا ويقوم  وصف التمرين:
المشترك برفع الذراع اليمنى جانبا مع مرجحة الرجل اليمنى 
جانبا ثم خفض الذراع اليمنى وضم الرجل اليمنى ورفع الذراع 

رفع الذراع ليسرى  ليسرى جانبا ومرجحة الرجل ليسرى جانبا مع
 جانبا .وهكذا .

)الوقوف في الماء .الوسط ثابت( الوثب على قدم واحدة -5
 بالتبادل .
 الوقوف في الماء ووضع اليدين في الوسط  الوضع:

يقوم المشترك برفع القدم اليمنى عن األرض  وصف التمرين:
والوثب على القدم ليسرى ومن ثم تبديل القدم برفع القدم ليسرى 

 وثب على القدم اليمنى وهكذا .وال
لف الجذع  الذراعان جانبا( )الوقوف فتحا في الماء.-6

 للجانبين بالتبادل .
يقف المشترك الذراعان جانبا والرجلين متباعدتين والماء  الوضع:

 يغمر أجزاء الجسم على مستوى الكتفين .
من الوضع السابق يقوم المشترك بلف الجذع  وصف التمرين:

 وهكذا. أليمن ثم لألمام ثم للجانب األيسر .للجانب ا
 (: دائرة التحمل:A3الدائرة الثالثة )

 الجري إلى األمام . )وقوف(-1
 حزام الطفو  األدوات:
تم يتم ربط حزام الطفو بإحكام حول الوسط بحيث ال ي الوضع:

ويمكن أداء التمرين في ماء  ،مالمسة القدمين ألرضية الحمام
 س القدمان أرضية الحمام .اقل عمقا بحيث تالم

مام مع يكون من خالل ميل الجسم قليال لأل وصف األداء:
ثم الجري مع التوافق في حركة  ،الحفاظ على القوام منتصبة

الرجلين والذراعين عن طريق حركة التبديل بالرجلين معا أو 
درجة، بدفع الساعدين والرسغين من  90حجز المرفقين المثنيتين 

ألعلى باتجاه سطح الماء ،مع استمرار التبديل مستوى الوسط ل
 لعينين تنظران باستقامة لألمام .بالرجلين والرأس وا

 ممسكة بالنودلز( تبادل ثني ومد الركبتين)وقوف الذراعان -2
 )دراجة(.
 المعكرونة . ،حزام طفو األدوات:
 ،الطفو مع ربطه بإحكام حول الوسط يتم استخدام حزام الوضع:

متوسط العمق أو في الماء  هذا التمرين في ماءويمكن أداء 
 ، بحيث ال تالمس القدمان أرضية الحمام .العميق

 ،ن خالل بقاء الذراعين ممدودتينيكون م وصف األداء:
واالستناد على المعكرونة بالذراعين مع االحتفاظ بالمرفقين 

بالرأس بعيدين عن بعضهما البعض والكفين لألسفل وللخلف ،و 
البدء بالحركة عن طريق تبادل بسط  ،د العمود الفقريعلى امتدا

 وضم الساق عند مفصل الركبة.
 )وقوف( المشية العسكرية .-3
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يتم استخدام حزام الطفو مع ربطه بإحكام حول الوسط،  الوضع: 

يتم أداؤه في الماء  حمام،بحيث ال تتم مالمسة القدمين ألرضية ال
 مام .بحيث ال تتم مالمسة أرضية الح ،العميق

يكون من خالل ميل الجسم قليال لألمام مع  وصف األداء:
االحتفاظ بالقوام في وضع انتصاب المرفقين والركبتين مفرودتين 
)ال انثناء لألطراف في هذا التمرين( مرجحة الرجل والذراع 

جذب سطح القدم ألعلى  المقابل لها لألمام أقصى ما يمكن،
ضلة ذات األربعة رؤوس عبدال من شده لألمام، وذلك لشد ال

 الفخذية .
 :ختبارات المعتمدة لتحقيق الدراسةاال
ج التدريبي نهملتحقيق ال باعتماد االختبارات التالية ونالباحث قام
يرات البدنية وهذه المتغ استقمالئمتها لخصائص عينة الدراسة ل

 :االختبارات هي
 .بر()اختبار كو  ـ( دقيقة ل12الجري ) اختباراختبار التحمل -1

 قياس التحمل الدوري التنفسي  الهدف منه:
 ملعب . ،ساعة إيقاف األدوات:
يقف المختبر خلف خط البداية وعند سماع إشارة البدء  األداء:

 دقيقة .12يقوم بالجري لمدة 
يسجل المختبر المسافة التي قطعها المشترك خالل ال  التسجيل:

 دقيقة . 12
 بالذراعين.اختبار االنبطاح المائل والدفع -2

 قياس القوة العضلية للذراعين. الهدف منه:
 ساعة إيقاف . األدوات:
وعند سماع  ،تخذ المختبر وضح االنبطاح المائلي األداء:

ممكن من  اإلشارة يبدأ بثني الذراعين )المرفقين( ومدها اكبر عدد
مع مراعاة مالمسة الصدر لألرض  ،( ثانية30المرات خالل )
 ن وفرد الذراعين بكاملها أثناء الدفع.أثناء ثني الذراعي

لتكرار الصحيحة خالل تسجيل حساب عدد مرات ا التسجيل:
 ثانية . (30)
 اختبار المرونة:-3

الهدف منه: يهدف االختبار إلى قياس المرونة وتحديدا مرونة 
 أسفل الظهر وأوتار العضالت .

م أما يقوم المختبر بالجلوس طويال مع مد الرجلين كامال األداء:
ويحاول الوصول بمقدمة  ،صندوق متدرج القياس بالسنتيمتر
 الكفين ألبعد نقطة ممكنة لألمام.

يتم حساب المسافة التي يصلها مقدمة الكفين على  التسجيل:
 تدريج الصندوق مع المحافظة على مد الرجلين.

 الجري المتعرج بين الموانع .   اختبار الرشاقة:-4
 ة .قياس الرشاق الهدف منه:

 أربع أقماع ،ساعة إيقاف. األدوات:
 3الوقوف عند خط البداية والذي يبعد عن أول مانع  األداء:

أمتار )الجري بين األقماع األربع التي مسافتها متر واحد بين 
 كل قمع وأخر ويحسب لالعب الزمن في الدورتين .

 حساب الزمن لدورتين متواصلتين . التسجيل:
 اء .الجلوس من وضع القرفص-5

 قياس القوة العضلية لعضالت البطن. الهدف منه:
 ساعة إيقاف . األدوات:
من وضع رقود القرفصاء والكفان متشابكان خلف الرقبة  األداء:

يقوم المختبر بثني الجذع أماما للمس الركبتين بالجبهة يكرر 
األداء اكبر عدد ممكن من المرات على أن يقوم زميل بتثبيت 

 األرض.قدمي المخبر على 
يسجل المختبر عدد المحاوالت الصحيحة التي قام بها  التسجيل:
 ثانية. 30خالل 

 نموذج استمارة جمع بيانات االختبارات البدنية:

 
 
 
 
 

 الطول الوزن العمر االسم الرقم

اختبار 
 التحمل
اختبار 
كوبر 

(12) 
 قيقةد

اختبار 
االنبطاح 
 المائل

(30 )
 انيةث

اختبار 
 المرونة

اختبار 
الرشاقة 

جري )
 متعرج(

اختبار 
قوة 

عضلة 
البطن 

(30) 
 انيةث

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
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بية مهارات التدريس لدى معلمي التر  اداء بعضتدريبي قائم على التعليم المدمج في  منهج فاعلية 

 في مدينة الموصل الرياضية
 2 أ.د قصي حازم محمد الزبيدي   1م. فائق يونس علي السبعاوي 

 1جامعة الموصل/ كلية التربية االساسية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 2 جامعة الموصل/ كلية التربية االساسية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة
(1 faieqyounis@uomosul.edu.iq,  2 qusayhazem@uomosul.edu.iq) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 االداء تنمية في المدمج التعليم على القائم التدريبي المنهج فاعلية عن الكشف الى بحثال هدف المستخلص:
 المنهج الباحثان استخدم الموصل، مدينة في الرياضية التربية معلمي لدى التدريس مهارات من لعدد العملي

 الرياضية وعلوم بدنيةال التربية قسم خريجي من الرياضية التربية معلمي من البحث مجتمع وتكون التجريبي،
 مدارس في سنة( 15-10) بين ما الوظيفية خدمتهم تتراوح وممن الموصل بجامعة االساسية التربية كلية في

 بلغت فقد البحث عينة اما معلما ،( 142) عددهم والبالغ  2021/2022 الدراسي للعام نينوى محافظة مركز
 بعد وذلك والبعدي القبلي االختبار ذات الواحدة التجريبية ةالمجموع تصميم على الباحثان اعتمد معلما ،( 30)

 العملي االداء الوظيفية، الخدمة سنوات عدد بالسنوات، العمر) في المجموعة افراد بين التجانس من التأكد
 (.التدريس لمهارات

 مهارات من دلعد العملي االداء مالحظة بطاقة واعداد المدمج، التعليم على قائم تدريبي منهج تصميم تم
 تدريبية لجلسة نموذجي مع النظري ومحتواه والسلوكية العامة واهدافه التدريبي المنهج عرض وبعد التدريس،
 تربية مديرية الى التابعة والتدريب االعداد دائرة من الرسمية الموافقات واستحصال وحضورية، الكترونية
 منها اثنان اسبوعيا ، جلسات ثالثة بواقع( اسابيع 7) تنفيذه استغرق إذ المنهج تنفيذ تم نينوى، محافظة
 وبعد  ،11/1/2022 ولغاية 30/11/2021 بتاريخ المنهج تنفيذ وتم حضورية، جلسة تليهما الكترونية
 احصائيا   ومعالجتها وتفريغها البيانات جمع وبعد البحث، لعينة البعدي االختبار اجراء تم المنهج من االنتهاء
 درجات متوسطات بين معنوية داللة ذات فروق وجود النتائج اظهرت( Spss) االحصائي جالبرنام باستخدام
 . البعدي االختبار ولمصلحة التدريس لمهارات العملي االداء مستوى في والبعدي القبلي االختبارين

 :   يأتي ما الباحثان استنتج النتائج ضوء وفي
 . الرياضية التربية معلمي لدى التدريس لمهارات ليالعم االداء تنمية في التدريبي المنهج فاعلية-
 .اهدافه وتحقيق التدريبي المنهج توظيف في المدمج التعليم فاعلية-

 .الرياضية التربية معلمي-التدريس مهارات-العملي االداء-المدمج التعليم-تدريبي منهج :المفتاحية الكلمات
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 المقدمة:-1 

تعد مهنة التعليم من المهن المهمة والتي ال يستطيع كل فرد 
ها بصورة كاملة وصحيحة، فهي مهنة ممارستها أو اعطائها حق

يكفيها شرفا  انها مهنة االنبياء والرسل، ولذا فان على المنتمي 
اليها سواء أكان معلما  او مدرسا  مسؤولية حمل تلك االمانة 
واعطائها حقها لتحقيق اهدافها السامية والتي من اهمها اعداد 

الحياة  المواطن الصالح وبناء جيل قادر على مواجهة متطلبات
 المختلفة.

وألهمية مهنة التعليم فقد وصفت بأنها المهنة االم، وذلك ألنها 
تسبق جميع المهن االخرى وال غنى عنها، فهي االساس الذي 
يمدنا بالعناصر البشرية المؤهلة تربويا  وعلميا ، اال انها تحتاج 
الى عملية اعداد خاص لغرض تأهيلهم واعدادهم االعداد 

امل والذي ينعكس على أداء اعمالهم وما يتطلب الصحيح المتك
في أفراد المجتمع على منهم في المدرسة ومن ثم انعكاس ذلك 

 .(13، 2019)عبد الرحمن، اكمل وجه 
لذا يجب عليه أن يكون المعلم ملما  بمهارات التدريس ومتمكنا  
من تطبيقها عمليا  في أقسام الدرس، اذ تتوقف فعالية تلك 

جة كبيرة على التحصيل المعرفي لها من المعلم المهارات بدر 
ومن ثم تطبيقها بصورة صحيحة وهذا يكون باختيار انسبها وبما 
يتالءم مع اقسام الدرس والفعاليات التعليمية التي سوف تنفذ فيه 
ومستويات المتعلمين، وبالتالي ينعكس ذلك على المستوى 

تعليمي للمتعلم التدريسي له وبما يؤثر ايجابا  على المستوى ال
 ونجاح العملية التعليمية في تحقيق أهدافها.

( بأن " اإلعداد األكاديمي ال يعتبر Nichols.2010ويذكر )
كافيا  من الناحية الفعلية إلعداد معلم التربية الرياضية، بل يحتاج 
إلى برامج تدريبية تساعده على التنفيذ الفعلي للمبادئ األكاديمية 

ا أثناء المرحلة الجامعية، الن التدريب في أثناء التي تم تزويده به
الخدمة ينمي مهارات المعلم انسجاما  مع مبدأ "التربية عملية 

ة الفرد والمجتمع دون انقطاع مستمرة مدى الحياة وتستمر في حيا
"(Nichols.2010.163). 

ويرى الباحثان ان عملية تطوير االدائي للهيئات التعليمية 
ورة حتمية في ظل الثورة المعرفية وتنميتها أصبح ضر 

والتكنولوجية التي نشهدها لكي ال يبقى المعلم محدود االفق في 
عصر تتزايد فيه المستجدات المتالحقة بشكل سريع، لذلك ينبغي 
على المعلم تجديد معارفه ومهاراته وبشكل مستمر لكي يكون 

ن على مستوى عال من المقدرة في تنفيذ مهامه وواجباته، إذ أ
المعلم الذي تخرج من معاهد المعلمين او اقسام وكليات التربية 
الرياضية ال يعني ذلك بأن اعداده قد اكتمل، فاإلعداد المهني 
والمعرفي له تعد عملية مستمرة وذلك لالطالع المستمر على أهم 
المستجدات التي تطرأ على العملية التعليمية، والسعي للحصول 

متقدمة بات امرا  البد منه حتى يتمكن على الدرجات العلمية ال
من مسايرة التقدم العلمي والمعرفي، لذا أصبح االتجاه االن يعتمد 
على التعليم المدمج في البرامج التعليمية والتدريبية، والذي يتم 
من خالل الدمج ما بين التعليم التقليدي وااللكتروني وتهيئة بيئة 

التي تمكن المتعلم من تفاعلية غنية بالمعلومات والمصادر و 
تنمية معارفه ومهاراته من خالل تفاعله مع مصادره في اقصر 

 وقت واقل جهد وبأعلى مستويات الجودة.
ج عبر وسائط الكترونية نهمتمثل التعليم المدمج بتقديم الوي

متنوعة متمثلة بشبكة االنترنت وبرامجها االلكترونية وباعتماد 
لمدرب، إذ يعد التعليم المدمج من التعليم التقليدي او بمساعدة ا

ابرز التطورات التي تميز بها القرن الحادي والعشرين، نظرا  لما 
يقدمه من امكانية في توفير التعليم والتدريب للجميع بغض 
النظر عن ظروفهم، والتغلب على حواجز الزمان والمكان، كذلك 

يتناسب  تكمن اهميته في امكانية مزج انماط التعليم المختلفة بما
ان هذا المزج يتيح فرصة  إذمع ظروف المتعلمين والمتدربين، 

التغلب على السلبيات والمعوقات التي تواجه كل نمط من تلك 
االنماط عندما يؤخذ على حدا مثل محددات التعليم التقليدي 
ومحددات التعليم االلكتروني، ويضاف الى ذلك االزمات 

العملية التعليمية والتي قد المتالحقة التي تلقي بظاللها على 
 .(38، 2015تعيق او تواجه فرصة التعلم )الشرمان، 

( الى "ان التعليم المدمج Eleen Kennedy.2021كما تشير )
يحقق نتائج كبيرة للمتعلمين بفضل اتاحته فرص التفاعل وجها  
لوجه بين المعلم والمتعلم، وفرص التواصل االجتماعي بين 

يوفر الكثير من المرونة من حيث وقت المتعلمين، كما انه 
ومكان التعلم، وبذلك يفسح المجال للمعلمين بالتطوير مهنيا  على 
الرغم من جداولهم المزدحمة بالدروس، كما انه يقلل من تكلفة 

 .(Eleen Kennedy,2021,12") التعليم بالنسبة للمتعلمين
ية فاعلومما تقدم تكمن اهمية البحث الحالي في التعرف على 

البرنامج التدريبي القائم على التعليم المدمج في تنمية االداء 
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العملي لعدد من مهارات التدريس لدى معلمي التربية الرياضية  

 في مدينة الموصل.
 مشكلة البحث:

تشير األدبيات التربوية إلى إن إعداد المعلمين قبل الخدمة ال 
في يوفر لهم سوى األساس الذي سوف يساعدهم على البدء 

ممارسة عملية التعليم، وعليه فإن تدريبهم أثناء الخدمة هو 
امتداد طبيعي إلعدادهم قبل الخدمة، وهذا يعني أن التعليم 
المستمر هام لهذه الهيئات التعليمية فهو جزءا  ال يتجزأ من 
عملية إعدادهم، وأن هذا النوع من اإلعداد يجب ان يستمر طيلة 

 ول على معارف جديدة.عملهم في التعليم وبهدف الحص
ومن خالل مالحظة ومتابعة الباحثان للمناهج الدراسية األساسية 
لطلبة القسم وجدا أن هذه المناهج )مادة التربية العملية 
)المشاهدة( للسنة الدراسية الثالثة، فضال  عن مادة طرائق تدريس 
التربية الرياضية للسنة الدراسية الرابعة(، خلوها من موضوع 

ت التدريس والتي تعتبر اساس عمل معلمي التربية مهارا
الرياضية ومعلماتها في كافة مراحل عملية التدريس، فيما عدا 
تدريس تلك المهارات بمادة طرائق التدريس العامة للسنة الدراسية 
الثالثة نظريا ، وهذا الذي قد أنعكس سلبا  على مستوى األداء 

ك المهارات وبالتالي عدم العملي للطلبة الخريجين من القسم بتل
ظهور المستوى المتمكن من الطالب المطبق في عملية تطبيق 
الدرس، وهذا الذي تأكد جليا  عند تطبيق الزيارات الميدانية في 
المدارس )اثناء الزيارات الميدانية للطلبة المطبقين(، إذ تبين ان 
 هناك ضعفا  في اداء مطبقي التربية الرياضية في عملية اخراج
درس التربية الرياضية وتطبيقه بصورة صحيحة وكاملة، وان 
الدرس الزال يطبق بشكل عشوائي من دون االعتماد على 
االسس العلمية في تخطيط وتنفيذ وتقويم عملية التدريس وما 
يرافق تلك المراحل من استخدام لمهارات التدريس المهمة والتي 

تأى الباحث تصميم تساعد في تحقيق االهداف المنشودة، لذلك ار 
برنامج تدريبي الستكمال اعداد الهيئة التعليمية في اختصاص 
التربية الرياضية وتنمية مهاراتهم، ورفدهم بكل ما هو جديد في 
ميدان عملهم، وصقل مواهبهم، ومسايرة التطورات العلمية التي 

 نشهدها في العصر الحالي. 
 
 
 

 :حث الحالي الىيهدف الب اهداف البحث:
قائم على التعليم المدمج لتنمية االداء ج تدريبي نهمصميم ت-1

العملي لعدد من مهارات التدريس عند معلمي التربية الرياضية 
 في مدينة الموصل.

اعداد استمارة مالحظة االداء العملي لعدد من مهارات -2
 التدريس لمعلمي التربية الرياضية في مدينة الموصل.

التدريبي القائم على التعليم  جنهالم التعرف على فاعلية-3
المدمج في تنمية االداء العملي لعدد من مهارات التدريس عند 

 معلمي التربية الرياضية في مدينة الموصل. 
 فرض البحث: 

وجود فروق ذات داللة معنوية بين قيم االختبارين القبلي -1
والبعدي في االداء العملي لعدد من مهارات التدريس عند 

بية الرياضية في مدينة الموصل ولمصلحة معلمي التر 
 االختبار البعدي.
 مجاالت البحث: 
معلمي التربية الرياضية في مدينة الموصل من  المجال البشري:

خريجي قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بكلية التربية 
جامعة الموصل وممن تتراوح خدمتهم الوظيفية ما بين /االساسية

 ( سنة.10-15)
 .11/1/2022ولغاية 30/11/2021الفترة من الزماني: المجال

القاعات الدراسية والقاعة الرياضية الداخلية  المجال المكاني:
لقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة وقاعتي أم الربيعين والحدباء 
للمناقشات/كلية التربية االساسية/جامعة الموصل، وقاعة التدريب 

 رية تربية محافظة نينوى.في قسم االعداد والتدريب/ دي
 تحديد المصطلحات: 

مجموعة  ( بأنه: "2020عرفه )الكناني،  ج التدريبي:نهالم-
من االنشطة واالجراءات والممارسات العملية التي يقوم بها 
المتدربون تحت اشراف وتوجيه المدرب بغرض اكسابهم 
المعلومات والمهارات واالتجاهات التي من شأنها تزويدهم 

")الكناني،  ارف والمهارات وتدريبهم على االداء الجيدبالمع
2020 ،1 .) 

ويعرفه الباحثان اجرائيا  بأنه: مجموعة من الجلسات المنظمة -
والمخطط لها التي تهدف الى تنمية االداء العملي لعدد من 
مهارات التدريس عند عينة البحث، وتنفذ تلك الجلسات 

مدمج، والتي تعد على بمحاضرات نظرية على وفق التعليم ال
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اساس االهداف العامة والسلوكية المحددة لكل جلسة، وتحدد  

ية خاصة بكل جلسة بزمن معين، وتحتوي على انشطة تفاعل
 ج.نهممن جلسات ال

( بأنه: " طريقة 2016عرفه )شواهين، التعليم المدمج: -
تعليمية تتضمن تكامل فعال بين وسائط مختلفة من التعليم، 

التعليم التقليدي جنبا  الى جنب مع التعليم  حيث يستخدم
المحوسب من اجل الحصول على أفضل الميزات الموجودة في 

 (3، 2016الطريقتين " . )شواهين، 
نموذج تعليمي قائم على المزج  ويعرفه الباحثان اجرائيًا بأنه:-

بين التعليم االلكتروني من خالل عرض وشرح المادة العلمية 
عبر برامج ( On lineبشكل مباشر ) لجلسات البرنامج

وتطبيقات االنترنت المتمثلة بالصف االلكتروني الذي تم انشاؤه 
( Google Meetوبرنامج الـ ) (Telegramعلى برنامج الـ )

( Pdfوما يرافقه من انشطة تفاعلية وفيديوهات تعليمية وملفات )
 يتم ادراجها ضمن الصف االلكتروني، وبين التعليم التقليدي
المتمثل بالمحاضرات الحضورية في القاعات الدراسية وما 
يرافقها من استخدام التقنيات التعليمية المتمثلة باستخدام الـ 

(Data Show لعرض الفيديوهات التعليمية، والجلسات )
النقاشية مع المتدربين، وبعض المحاضرات العملية في ساحة 

على تطبيق مهارات  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة للتدريب
 التدريس )قيد الدراسة( . 

مجموعة من  ( بأنها: "2017عرفها )حمد،  مهارات التدريس:-
السلوكيات التدريسية التي يظهرها المعلم في نشاطه التعليمي 
بهدف تحقيق اهداف معينة وتظهر هذه السلوكيات من خالل 

او  الممارسات التدريسية للمعلم في ضوء استجابات انفعالية
حركية او لفظية تتميز بعناصر الدقة والسرعة في االداء وتنمو 

، 2017هذه المهارات عن طريق التدريب والخبرة ")حمد، 
37). 
مجموعة المهارات التدريسية  ويعرفها الباحثان اجرائيا بأنها:-

التي يستخدمها المعلم في نشاطه التدريسي والمتمثلة بمهارات: 
التعليمية والسلوكية، التخطيط للدرس، )تحديد وصياغة االهداف 

التهيئة للدرس، تنويع المثيرات، الغلق، التغذية الراجعة، 
التعزيز، التقويم التمهيدي، التقويم التكويني( والتي يمكن 
تطويرها لدى عينة البحث بتطبيق جلسات البرنامج التدريبي 

 القائم على التعليم المدمج لتنمية المستوى االدائي لها. 

 منهج البحث واجراءاته الميدانية: -2
على المنهج التجريبي  الباحثان اعتمد: البحث منهج 2-1

 . لمالئمته لطبيعة واهداف البحث الحالي
بغية تحقيق أهداف البحث، مجتمع البحث وعينته:  2-2

فقد حدد الباحثان مجتمع البحث عمديا  بمعلمي التربية الرياضية 
دنية وعلوم الرياضة في كلية التربية من خريجي قسم التربية الب

االساسية بجامعة الموصل ممن لديهم خدمة وظيفية تتراوح ما 
( سنة في مدارس مركز محافظة نينوى للعام 15-10بين )

( معلما ، اما عينة 142، والبالغ عددهم )2021/2022الدراسي 
%( من 21.12( معلما ، أي ما نسبة )30البحث اشتملت على )

( يبين تفاصيل مجتمع البحث 1بحث، والجدول )مجتمع ال
 وعينته.
 ( يبين أفراد مجتمع البحث وعينته1الجدول )

 مجتمع البحث
 النسبة المئوية العدد العينة

 % 7.04 10 عينة التجربة االستطالعية
 % 21.12 30 عينة التطبيق

 % 28.16 40 المجموع

صميم اعتمد الباحثان على التالتصميم التجريبي:  2-3
التجريبي الذي يطلق عليه اسم تصميم المجموعة الواحدة ذات 
االختبار القبلي والبعدي وذلك لمالئمة هذا التصميم لطبيعة 
جراءات  مشكلة البحث الحالية وبما يتناسب مع اهداف البحث، وا 

 (.1تطبيق التجربة، أنظر الشكل )

 عينة البحث
 المتغير المستقل االختبار القبلي

 البعدياالختبار 
 المتغير التابع

االداء العملي 
 لمهارات التدريس

البرنامج التدريبي القائم 
 على التعليم المدمج

االداء العملي 
 لمهارات التدريس

 ( يوضح التصميم التجريبي للبحث1الشكل )
تجانس عينة البحث في متغيري العمر وعدد  2-4

هذين  للتحقق من تجانس عينة البحث في سنوات الخدمة:
( VC)المتغيرين، فقد طبق الباحثان معادلة معامل االختالف 

وهذا المعامل يصور تشتت  للتأكد من تجانس أفرادها،"
المجموعة في صورة نسبة مئوية مجردة من التمييز، بحيث ال 
تتأثر بالوحدات المقيسة بها الظاهرة، وهذه الصفة المجردة من 

ما نقارن التشتت في التمييز لمعامل االختالف تفيدنا عند
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)عالوي ت أو القدرات للمجموعة الواحدة "الصفات والسما 

 ( يبين ذلك:2(، والجدول )142، 2000ورضوان، 
( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة معامل 2الجدول )

 االختالف )للمعلمين(

الوسط  المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة معامل 
 تالفاالخ

 13.83 5.58 40.33 سنةمر/الع
 14.23 1.66 11.66 سنةعدد سنوات الخدمة/

( ان قيمة معامل االختالف لمتغيري العمر 2يتبين من الجدول )
% وهذا ما يدل 30وعدد سنوات الخبرة للمعلمات هي اقل من 
 على تجانس عينة البحث في هذين المتغيرين.

 تصميمالباحثان في اعتمد : ج التدريبينهالمتصميم  2-5
التعليم  لتصميم العام (ADDIE) على نموذجج التدريبي نهالم

وفقا   تصميم البرنامج خطوات يأتي مايكونه نموذج شامل، وف
 :النموذج لهذا
 على هذه المرحلة واشتملت :التحليل مرحله 2-5-1

 االتية: اإلجراءات
حدد  تحليل خصائص الفئة المستهدفة: 2-5-1-1

صائص الفئة المستهدفة )عينة البحث( الباحثان خ
 على وفق النقاط االتية:

ان أفراد عينة البحث ليس لديهم مشاركة في البرامج والدورات  -
التدريبية الخاصة بمهارات التدريس اثناء الخدمة، وهذا ما تم 
الكشف عنه عند اجراء المقابالت المباشرة معهم في بداية تطبيق 

عن عند توزيع االستبيان عليهم  البرنامج التدريبي، فضال  
 الخاص بالمعلومات الالزمة عن العينة.

ان جميع افراد الفئة عينة البحث حاصلين على شهادة  -
البكالوريوس باختصاص التربية البدنية وعلوم الرياضة، من 
خريجي قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بكلية التربية االساسية 

لديهم خدمة فعلية في المدارس في جامعة الموصل، وممن 
 ( سنة.15-10تتراوح ما بين )

جميع افراد عينة البحث لديهم خبرة واطالع عن كيفية استخدام -
هذا االجراء  انالحاسوب وشبكة االنترنت وبرامجها، وضح الباحث

ج وكيفية المشاركة في نهملقائه بهم في بداية تطبيق ال اثناء
ل الواجبات خالل سير ة ارساالصف الدراسي االلكتروني والي

 ج. نهمجلسات ال

اجراء التجانس بين افراد عينة البحث في متغيرات )العمر،  -
 عدد سنوات الخدمة الوظيفية، االداء العملي لمهارات التدريس(.

يعد تحديد االهداف  ج:نهاهداف المتحديد  2-5-1-2
وبناء  عند اعداد ج اللبنة االولى التي يرتكز عليهانهمالعامة لل

ج التدريبي نهمالهدف العام لل ج التدريبية، وقد حدد الباحثاننهمال
)تحديد وصياغة  وهو تنمية االداء العملي لمهارات التدريس وهي

االهداف التعليمية والسلوكية، التخطيط للدرس، التهيئة، تنويع 
المثيرات، الغلق، التغذية الراجعة، التعزيز، التقويم التمهيدي، 

 التكويني(. والتقويم
ان تحديد  :تحديد حاجات الفئة المستهدفة 2-5-1-3

ج نهحاجات عينة البحث تعد االساس الذي يبنى عليه أي م
تدريبي، على اعتبار ان الهدف من التدريب هو اشباع حاجات 
معينة، ولتحديد الحاجات التدريبية لعينة البحث أطلع الباحثان 

ت العالقة بموضوع على المصادر واالدبيات والدراسات ذا
مهارات التدريس، وعلى وضوء ذلك استخلصا عددا  من 
المهارات التدريسية، تم وضعها في صورة استبيان وعرضها على 
عدد من المختصين في مجال طرائق تدريس التربية الرياضية 
بهدف تحديد أهم المهارات التدريسية المالئمة لعينة البحث، 

اعتماد المهارات التدريسية نسب اتفاق المختصين تم  وحسب
من آراءهم، إذ %( 75التي حصلت على نسبة اتفاق أكثر مـن )

( " إلى انه على الباحث الحصول 1983، يشير )بلوم واخرون
%( فأكثر من آراء الخبراء" )بلوم 75على الموافقة بنسبة )

(، والمهارات التي تم اعتمادها هي: 126، 1983وآخرون، 
داف التعليمية والسلوكية، التخطيط للدرس، )تحديد وصياغة االه

التهيئة للدرس، تنويع المثيرات، الغلق، التغذية الراجعة، التعزيز، 
 التقويم التمهيدي، التقويم التكويني(.

لغرض اكمال تحليل المهام التدريبية:  2-5-1-4
 اجراءات تطبيق البحث وتحقيق اهدافه، حلل الباحثان المهام

 االتي:تضمنت  إذج نهبتطبيق الم والمتطلبات الخاصة
تم انشاء مجموعة دراسية الكترونية على تطبيق الــ 

(Telegram( باسم )Teaching Skills تجمع بين المدرب )
وعينة البحث، لغرض شرح المادة الدراسية التدريبية للجلسات، 
واالجابة على جميع االستفسارات واالسئلة المقدمة من 

 ارسال االنشطة التي تكلف بها الفئةالمتدربين، فضال  عن 
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ج عبر هذه المجموعة، وعلى نهمالمستهدفة خالل سير جلسات ال 

 https://t.me/+36PBdAqIj385NTdiالرابط االتي:
 جهاز البتوب للمدرب مرتبط بشبكة االنترنت مع عينة البحث.-
، PDF، ملفات Youtubeاطع فديوملفات الكترونية )مق-

 .( خاصة بمواضيع الجلسات التدريبيةPower Pointملفات 
( داخل المجموعة الدراسية Google Meetادراج رابط )-

االلكترونية لغرض الدخول وعرض المادة العلمية وانشطتها 
اثناء سير الجلسات (On Line) لعينة البحث بشكل مباشر

 .التدريبية
لبحث لتطبيق محاضرات اسية تتسع ألفراد عينة اتوفير قاعة در -

الرياضية الخاصة تهيئة القاعة و ، الحضوريةج نهالمجلسات 
كلية التربية األساسية /بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 العملية لتوظيف مهارات التدريس.لتنفيذ بعض الدروس 
توفير أدوات ومستلزمات لتسهيل تنفيذ جلسات البرنامج -

ضورية مثل )سبورة بيضاء، اقالم ملونة، جهاز حاسوب الح
 ، كرات مختلفة(.Data Showمحمول، جهاز 

)مطبوع، والكتروني( الخاص بالمدرب ج التدريبي نهالمدليل -
وعينة البحث، والذي يتضمن توقيتات الجلسات التدريبية، 

التعليمي للجلسات التدريبية وما المحتوى و واسلوب تنفيذها 
 انشطة مختلفة. يحتويه من

 على المرحلة هذه اشتملت التصميم: مرحلة 2-5-2
  االتية:  االجراءات

أعد الباحثان المادة  ج:نهالم محتوى إعداد 2-5-2-1
ج التدريبي، وذلك بعد االطالع على العديد نهلمحتوى المالعلمية 

من االدبيات والمصادر العلمية ذات العالقة بموضوع البحث، 
تضمنت كل جلسة االتي:  إذج نهلسات الموتوزيعها على ج

عنوان الجلسة، االهداف السلوكية للجلسة، متطلبات البيئة 
التعليمية للجلسة، اسلوب عرض الجلسة، سير الجلسة التدريبية 
والذي يتضمن )التمهيد، عرض المحتوى التعليمي للجلسة، نشاط 

 تفاعلي، نشرة مرجعية، نشاط نهائي(.
تمّثلت ومصادر التعلم: و  تحديد عناصر 2-5-2-2

 بما يأتي:
وتمث لت في المحاضرات  :أدوات ووسائل التعليم الحضوري-

النظرية داخل القاعة الدراسية والنقاش المفتوح مع افراد عينة 

البحث، والتي يتم من خاللها مناقشة المادة العلمية للجلستين 
، لهااإللكترونيتين السابقتين وتقديم االمثلة والتطبيقات 

( لعرض المادة العلمية Data Showبجهاز )االستعانة و 
للجلسات وما تتضمنها من مقاطع فيديو، فضال  عن بعض 
المحاضرات العملية في القاعة الداخلية الرياضية لقسم التربية 

 البدنية وعلوم الرياضة.
أدوات ووسائل التعليم اإللكتروني: عرضت المادة العلمية -

من خالل ادراج رابط عبر الـــتطبيق  (On Lineبشكل مباشر )
(Google Meet ،داخل المجموعة الدراسية االلكترونية )

 Pdf, Power Point, You)فضال  عن االستعانة بملفات )
Tube  خاصة بالمادة العلمية للجلسات، تم ادراج مجموعة من

االنشطة وسط ونهاية كل جلسة لغرض اثارة تفاعل عينة 
راء بمثابة تقويم تكويني وختامي لهم البحث يعد هذا االج

 لضمان فاعلية الجلسة االلكترونية.
 خطوات تحددت :جنهالم تحديد خطة تنفيذ 2-5-2-3

 االتي: للتسلسل وفقا   جنهمتنفيذ ال
 المحتوى بأهمية لتعريفهم البحث عينة مع مبدئي لقاء عقد-

 ،لتنفيذه المحددة والمدة دراسته، من والهدف جنهملل التعليمي
الجلسات  على جنهمالمحتوى التعليمي لل توزيع مفردات وطريقة

والمتمثلة  لعينة البحثوالمتطلبات الواجب توفرها  التدريبية،
بجهاز حاسوب او هاتف محمول مرتبط بشبكة االنترنت، 
والتعرف على امكانياتهم للتعامل مع شبكة االنترنت 

لمجموعة وتطبيقاتها، كما تم توضيح الية االنضمام الى ا
على تطبيق الـــ  انالباحثااللكترونية التي انشأها 

(Telegram ):على الرابط االتي 
https://t.me/+36PBdAqIj385NTdi 

تطبيق بطاقة المالحظة )عن طريق تسجيل درس للمتدرب -
تبار قبلي على لتقييمه(، ويعد تطبيق هذا االختبار بمثابة اخ

 عينة البحث.
( جلسات منها 10) ( جلسة15على ) المحتوى عناصر توزيع-

( بشكل 5(، و)On Lineتكون باستخدام التعليم االلكتروني )
ثالث جلسات في االسبوع الواحد ولأليام  حضوري، أي بواقع

يتم تنفيذ جلستي يومي )السبت  حيثالسبت واالحد والثالثاء، 
دقيقة(  60التعليم االلكتروني وبزمن قدره ) واالحد( باستخدام

للجلسة الواحدة، تليهما جلسة يوم )الثالثاء( باستخدام التعليم 

https://t.me/+36PBdAqIj385NTdi
https://t.me/+36PBdAqIj385NTdi
https://t.me/+36PBdAqIj385NTdi
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الحضوري لغرض مناقشة المادة العلمية للجلستين السابقتين  

( 10( دقيقة يتخللها فترة استراحة لمدة )90وبزمن قدره )
 ذلك. ( يبين 3والملحق )دقائق. 

 على عينة البحث )الفئة المستهدفة(.دريبي ج التنهالمتطبيق -
تطبيق اداة الدراسة بعديا  على عينة البحث والمتمثلة ببطاقة -

 مالحظة االداء لمهارات التدريس.
 اجراء التحليل االحصائي الستخراج النتائج ومناقشتها.-
تمث لت هذه المرحلة في إعداد مرحلة التطوير:  2-5-3

ة في مهارات التدريس على متمثلعناصر المحتوى التعليمي ال
ج تعليمي مدمج يجمع بين استخدام أدوات التعليم نهمشكل 

والمحتوى  الحضوري المتمث لة بالحوار والنقاش المفتوح والشرح
ج بشكل مطبوع، وبين أدوات التعلم نهمالتعليمي لجلسات ال

اإللكتروني المتمث لة في باستخدام شبكة اإلنترنت والصف 
 Onلكتروني، وعرض الجلسات بشكل مباشر )الدراسي اال

Line( عبر تطبيق الــ )Google Meet ،) استخدام األدوات و
التفاعلية التزامنية من خالل ادراج االنشطة الكترونيا  لإلجابة 

ج االلكترونية، وغير التزامنية نهعليها اثناء سير جلسات الم
( و Pdfالمتمثلة بإدراج المادة التعليمية بصيغة ملفات )

(Power Pointفضال  عن الجلسات االلكترونية المسجلة ) ،
تدرج داخل المجموعة الدراسية  (You Tube) فيديومقاطع و 

الرجوع اليها في أفراد عينة البحث االلكترونية والتي باستطاعة 
ولغرض تنفيذ مرحلة التطوير فان  أي وقت لغرض مشاهدتها،

  االجراء استوجب تهيئة واعداد ما يلي:
ج باستخدام النمط االثرائي الظاهري نهلماترجمة الية تطبيق -1

كأحد انماط تطبيق التعليم المدمج، والذي ينص على الدمج 
، مع بين التعليم التقليدي الحضوري والتعليم االلكتروني

االعتماد بشكل أكبر على التعليم االلكتروني في تنفيذ التعليم 
 المدمج. 

على المختصين والذي تضمن ج التدريبي نهالمعرض -2
 فضال عنومحتواه، مخطط تنفيذ البرنامج وتوقيتاته واهدافه 

نموذج لجلسة تدريبية )بالتعليم االلكتروني( وطريقة تنفيذها، 
 إذونموذج لخطة تعليمية )تعليم وجها  لوجه( بطريقة المناقشة، 

( 3والملحق )ابدى المختصين بعض المالحظات والتعديالت 
 ج بصيغته النهائية.هنماليبين 

مرت هذه المرحلة بالخطوات مرحلة التطبيق:  2-5-4
 االتية: 

يوم الثالثاء هذه المحاضرة فذت : جنهتعريفية للمتنفيذ محاضرة -
تمكين المتدربين على  وكان من أهدافها 30/11/2021الموافق 
االنضمام الى الصف االلكتروني واالجابة على االنشطة  سهولة

لجلسات البرنامج،  التعليمي المحتوى وضوح واستبيان وارسالها،
تقييم مدى مالئمة اوقات جلسات البرنامج وكفاية فضال  عن 

 الزمن المقرر لكل جلسة ومالئمته لظروف عينة البحث.
تم اجراء  ألداة البحث: القبلي التطبيق 2-5-4-1

س لعينة البحث وذلك بتكليفهم بالقيام بإخراج  در  االختبار القبلي
تربية رياضية للصف الخامس وتصويره من قبل فريق العمل 

( وتسليمه للمقيمين DVDالمساعد، ومن ثم نسخه على قرص )
 .ج نهممه قبل البدء بتنفيذ جلسات اللغرض تقيي

ج نهالمتم تطبيق  ج التدريبي:نهتطبيق الم 2-5-4-2
، وللفترة من يوم النهائية على عينة البحث االساسيةبصورته 

ولغاية يوم الثالثاء الموافق  4/12/2021ت الموافق السب
( 60، وقد بلغ زمن الجلسة التدريبية االلكترونية )4/1/2022

( دقيقة تتخللها 90دقيقة، اما الجلسة الحضورية فقد بلغ زمنها )
ج نهوبذلك يكون الزمن الكلي للمق، ( دقائ10فترة استراحة لمدة )

 ( دقيقة.1000)
 االنتهاء بعد :ألداة البحث بعديال التطبيق 2-5-4-3

ج تم اجراء االختبار البعدي لعينة البحث نهامن تطبيق الم
بتطبيق بطاقة مالحظة االداء لمهارات التدريس وبنفس والمتمثل 

 اجراءات االختبار القبلي.
 من التأكد المرحلة هذه تستهدف التقويم: مرحله 2-5-5

وذلك  من اجله، ج في تحقيق الهدف الذي وضعنهافاعلية الم
العملي لمهارات التدريس  تطبيق بطاقة مالحظة االداء من خالل

على عينة البحث، إذ يمكن عند تطبيق هذه االداة جمع البيانات 
 بعديا   تطبيقها ثم قبليا   تطبيقها بين متوسطات الفروق حسابو 

 ثالث خالل من التدريبي جنهملا تقويم وقد تم ،البحث عينة على
  :مراحل هي

 مالحظة بطاقة تطبيق خالل من يكون :التدريب قبل التقويم-1
 وايجاد منهاجال بتنفيذ البدء قبل التدريس لمهارات العملي األداء

 .هذا المتغير في البحث عينة أفراد بين التجانس
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 األنشطةمتابعة  خالل من وذلك: التدريب أثناء التقويم-2 

 عن فضال   ،ونهايتها جلسة كل وسط البحث لعينة المقدمة
 .منهاجال تضمنها التي والعملية النظرية والواجبات التكليفات

 بطاقة تطبيق خالل من ويكون: التدريب بعد التقويم-3
 بعد البحث عينة على التدريس لمهارات العملي األداء مالحظة
 القبلي االختبارين بين البيانات وتحليل جنهمال تنفيذ من االنتهاء
 .أهدافه تحقيق في المنهاج فاعلية على للتعرف والبعدي

وأدوات البحث:  وأجهزةوسائل جمع المعلومات  2-6
اعتمد الباحثان في جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالبحث 

 واألدوات التالية:واالجهزة على الوسائل 
المصادر العلمية، )وسائل جمع المعلومات:  2-6-1

لمية، شبكة االنترنت، الرسائل واالطاريح الجامعية، المجالت الع
 استمارة المعلومات الشخصية ألفراد عينة البحث، االستبيانات(.

(، Azuzجهاز البتوب نوع )))االجهزة واالدوات:  2-6-2
(، كاميرة Data showجهاز راوتر متصل باألنترنت، جهاز )

(، حقيبة تحتوي DVD(، اقراص مدمجة )Canonتصوير نوع )
 والكترونيا مع المستلزمات االخرى(( .على دليل البرنامج ورقيا 

 أداة البحث: 2-6-3
االداء العملي اعداد بطاقة مالحظة  2-6-2-1

لغرض التوصل الى قياس االداء العملي  لمهارات التدريس:
لمهارات التدريس، تطلب االمر اعداد بطاقة مالحظة خاصة 
ة لقياس تلك المهارات المحددة، واعتمد الباحثان في اعداد بطاق

مالحظة االداء العملي لمهارات التدريس على مقياس )الزبيدي، 
( الخاص بتقييم االداء العملي في درس التربية الرياضية، 2000

وهي استمارة معدة خاصة لهذا االمر، ومطبقة في قسم التربية 
البدنية وعلوم الرياضة ولسنوات عديدة ومعتمدة في تقييم اداء 

الباحثان االسس العلمية الصحيحة  الطلبة المطبقين، وقد راعى
في اعداد بطاقة المالحظة فضال  عن مالحظة التسلسل المنطقي 
لتلك الفقرات بحيث تتماشى مع التتابع المعتمد في سير خطة 
الدرس، وبالتالي تحقق السهولة للقائم بالمالحظة في عملية 

رات المتابعة وتقييم أداء المعلم وفقا  لخطوات الدرس وتسلسل الفق
( فقرة 25في بطاقة المالحظة، وقد تكونت البطاقة المعدة من )

، 3، 4صيغت بطريقة واضحة ومفهومة، وتعطى درجات لها )

 100(، وبذلك تكون الدرجة الكلية لبطاقة المالحظة )1، 2
 درجة(. 25درجة( وادنى درجة لها هي )

الستمارة مالحظة  العلمية المعامالت 2-6-2-2
 التدريس: االداء لمهارات 

عرض الباحثان البطاقة  المحتوى: صدق 2-6-2-2-1
المعدة على السادة المختصين في اختصاص طرائق تدريس 
التربية البدنية وعلوم الرياضة في صورة استبيان للتأكد من 
صالحيتها ومدى مالءمتها لتحقيق ما اعدت من اجله، وبعد 

ين على أغلبية جمع االستبيانات فقد لوحظ موافقة السادة المختص
فقرات االستمارة مع تعديل البعض منها لتتالءم مع عينة البحث 

استمارة مالحظة االداء لمهارات ( يبين 4، والملحق )الحالية
 التدريس بصورتها النهائية.

لغرض : موضوعية المقيمين لألداء 2-6-2-2-2
التحقق من موضوعية المقيمين لألداء المهاري لمهارات 

وذلك ( 1ملحق ) عان الباحثان بفريق التقييم لألداءاستالتدريس، 
بسبب امتالكهم الخبرة والدراية العالية في تطبيق فقرات هذه 
االستمارة، فضال  عن كونهم يمتلكون خبرة كبيرة في تدريس مادة 

وتستهدف المالحظة تقديم طرائق تدريس التربية الرياضية، 
وص وصف كامل عن كافة التفاصيل عن سلوك المفح

)المتدرب( فيما يتعلق بالموضوع المطلوب مالحظته )رضوان، 
وتمت عملية موضوعية التقييم بعد قيام  (.366-367، 2006

بتصوير ( 2ملحق ) الباحث وبمساعدة فريق العمل المساعد
( معلمين )من خارج عينة 10درس للصف الخامس االبتدائي لـ )

، ثم (DVDع )البحث الرئيسة( ونسخها إلى أقراص ممغنطة نو 
وزعت على السادة المقيمين لألداء مع عدد كافي من استمارات 

وبعد جمع التقييم، وطلب منهم تقييم األداء لهذه العينة المحددة، 
االستمارات عولجت درجات التقييم احصائيا  باستخدام معادلة 

بين درجات المحكمين في عملية تقييم  )معامل االرتباط المتعدد(
(، وهذا ما يدل على 0،89ريسي، وقد بلغت الدرجة )األداء التد

 ين المقيمين ذات ثبات عال  جدا .أن موضوعية تقييم األداء ب
علما  أن هذا اإلجراء قد طبق يوم الثالثاء الموافق 

وبهذا اإلجراء تكون االستمارة المعدة للتطبيق ، 16/11/2021
 لها.  في هذا البحث صالحة وأنها قد استوفت األسس العلمية
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 تجانس عينة البحث في مقياس 2-6-2-2-3 

تم تكليف فريق العمل  األداء العملي لمهارات التدريس:
المساعد بتصوير درس للتربية الرياضية ألفراد عينة البحث في 
المدارس الخاصة بهم وللصف الخامس االبتدائي، وذلك خالل 

، 2، 1االيام االربعاء والخميس واالحد الموافقين بتاريخ 
، بعد ذلك قام الباحثان بنسخ فيديوهات تلك 5/12/2021

(، ووزعت على السادة DVDالدروس على أقراص ممغنطة )
المقيمين لألداء لغرض تقييم األداء العملي القبلي ألفراد عينة 
البحث، وبعد حصول الباحثان على الدرجات الخاصة باألداء 

عادالت االحصائية العملي، فقد عالجا هذه البيانات باستخدام الم
( يبين المعالم اإلحصائية لتجانس العينة في 3لها، والجدول )

 مقياس األداء العملي لمهارات التدريس.
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة المنوال  (3الجدول )

 ومعامل االلتواء لمتغير األداء العملي لمهارات التدريس

 االختبار
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 االلتواء المنوال المعياري

 0.57 55 4.54 57.60 االداء العملي لمهارات التدريس

( ان قيمة االلتواء لمتغير االداء العملي 3يتبين من الجدول )
 ( .1 –و  1لمهارات التدريس تنحصر ما بين )+

ج نهتطبيق المتم التطبيق النهائي لتجربة البحث:  2-8
( جلسة تدريبية 15، والمتكون من )سيةعينة البحث االساعلى 
( جلسات 5( جلسات باستخدام التعليم االلكتروني، و)10بواقع )

باستخدام التعليم الحضوري، ولأليام )السبت واالحد والثالثاء( 
 4/12/2021من يوم السبت الموافق من كل اسبوع، وللفترة 

 نا، وقد ذكر الباحث4/1/2022ولغاية يوم الثالثاء الموافق 
ج التدريبي المعد نهسابقا جميع اإلجراءات الخاصة بتطبيق الم

 وكيفية تطبيقه على عينة البحث الحالي.
المتمثل  االختبار البعدي تطبيقتم االختبار البعدي:  2-9

ابتداء من يوم  ببطاقة مالحظة االداء العملي لمهارات التدريس
لموافق ولغاية يوم االربعاء ا 12/1/2022االربعاء الموافق 

هذا االختبار جميع عند تطبيق  ان، وقد راعى الباحث19/1/2022
اإلجراءات واالزمنة واألماكن التي تم االعتماد عليها عند تطبيق 
االختبارات القبلية، حتى يتمكن من ضبط جميع العوامل التي يمكن ان 

 تؤثر في نتائج هذه االختبارات.
قيبة اإلحصائية تم استخدام الح الوسائل االحصائية: 2-10
(SPSS للتوصل الى نتائج البحث الحالي، فضال  عن عدد من )

)الوسط الحسابي، االنحراف  المعادالت اإلحصائية والحسابية التالية:
(، قانون النسبة المئوية، معامل C.Vالمعياري، معامل االختالف )

( للعينات Tاالرتباط المتعدد، معامل االلتواء، المنوال، اختبار )
 لمترابطة(.ا
 عرض النتائج ومناقشتها:-3
عرض نتائج الهدف االول: )تصميم برنامج  3-1

تدريبي قائم على التعليم المدمج لتنمية االداء العملي 
لعدد من مهارات التدريس عند معلمي التربية 

 الرياضية في مدينة الموصل(:
 قائم على التعليم المدمجج تدريبي نهمالى تصميم  توصل الباحثان
( مراعيا  فيه التنوع باألنشطة والوسائط واساليب ADDIEوفقا  لنموذج )

 التقويم، وكما هو مبين في اجراءات البحث.
عرض نتائج الهدف الثاني: )اعداد استمارة  3-2

مالحظة االداء العملي لعدد من مهارات التدريس 
توصل  لمعلمي التربية الرياضية في مدينة الموصل(:

داد استمارة مالحظة االداء العملي لعدد من الباحثان الى اع
مهارات التدريس لمعلمي التربية الرياضية في مدينة الموصل 

 وكما مبين في اجراءات البحث. 
عرض ومناقشة نتائج الفرضية االولى: )وجود  3-3

فروق ذات داللة معنوية بين قيم االختبارين القبلي 
مهارات والبعدي في مستوى االداء العملي لعدد من 

التدريس عند معلمي التربية الرياضية في مدينة 
( يبين 4)والجدول  الموصل ولمصلحة االختبار البعدي(:

قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( 
المحتسبة لمستوى األداء العملي لعدد من مهارات التدريس عند 

 معلمي التربية الرياضية.
الوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( يبين قيم ا (4الجدول )

المحتسبة لمستوى األداء العملي لمهارات التدريس عند معلمي التربية 
 الرياضية

 المعالم اإلحصائية
 المتغيرات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

قيمة نسبة 
 الخطأ

 4.54 57.60 االختبار القبلي
9.12 0.00 

 4.48 70.19 دياالختبار البع
 (                                                                0.05) ≥*معنوي عند نسبة خطأ
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( أن قيمة )ت( المحتسبة لمستوى األداء 4يتبين من الجدول ) 

العملي لعدد من مهارات التدريس عند معلمي التربية الرياضية 
الخطأ وبداللة الوسط ( وهي اعلى من قيمة نسبة 9.12تساوي )

الحسابي األعلى بين االختبارين القبلي والبعدي، مما يدل على 
وجود فروق ذات داللة معنوية بين قيم االختبارين ولمصلحة 

 االختبار البعدي.
وبناء  على ذلك تقبل فرضية البحث التي تؤكد على وجود فروق 

ي عند ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد
معلمي التربية الرياضية في مستوى األداء العملي لعدد من 

 مهارات التدريس ولمصلحة االختبار البعدي.
لوب التكاملي في عرض محتوى ويعزو الباحثان ذلك الى االس

ج، والترابط والتقارب بين الجلسات االلكترونية والحضورية، نهمال
ارات التدريسية والتي اعتمدت على تقديم المحتوى النظري للمه

خالل الجلسات االلكترونية وما رافقتها من انشطة تفاعلية 
التي تكلف بإنجازها االنشطة  فضال عنمعرفية وسط كل جلسة، 

عينة البحث عقب انتهاء كل جلسة الكترونية وارسالها الكترونيا  
وتقديم التغذية الراجعة لها، فضال  عن المناقشات اثناء الجلسات 

( Data Showاالستعانة بجهاز ) ضال عنفالحضورية، 
لعرض الدروس النموذجية لدرس التربية الرياضية، وبعض 
الدروس العملية للتدريب عن كيفية توظيف مهارات التدريس 
خالل الدرس، والتي ادت الى تبادل الخبرات بين المعلمين 

، عالوة على ذلك تكليفهم بتوظيف ينانفسهم وبينهم وبين الباحث
 تلك المهارات خالل الدرس في مدارسهم .وتطبيق 
ج التدريبي كان له اثارا  ايجابيا  على االداء العملي نهمكما أن ال

لعينة البحث لمهارات التدريس، كونهم يتعرفون على المهارات 
نظريا  ويطلعون على كيفية توظيفها ومن ثم يطبقونها في الدرس 

وام الرسمي لهم، مباشرة، وذلك الن وقت التدريب تزامن مع الد
الكترونيا  لتلقي المالحظات  انباإلضافة الى تواصلهم مع الباحث
 والتوجيهات حول تلك المهارات.

ت الحضورية في أن التزامن بين الجلسات االلكترونية والجلسا
ج يعد بمثابة تغذية راجعة ساعد في زيادة نهمتقديم محتوى ال

كس ايجابيا  على التحصيل المعرفي لمهارات التدريس مما انع
تطبيق تلك المهارات من خالل كيفية توظيفها واستخدام االمثل 

 منها تبعا  للموقف التدريسي .

، لى التعليم المدمج اتصف بالمرونةالقائم عج التدريبي نهإن الم
فطريقة عرض المعلومات وممارسة االنشطة المتنوعة المتمثلة 

والتواصل الكترونيا  بالواجبات والتعيينات والمناقشة والحوار 
وحضوريا ، والملفات النصية والفيديو والدروس العملية، فضال  
عن اعطاء المتدرب فرصة مشاهدة وتطبيق تلك المهارات عمليا  
بعد التعرف عليها خالل الجلسات االلكترونية والحضورية، جعل 
عينة البحث في وضع تحدي مكنهم من التجاوب مع متطلبات 

عهم الى بذل الجهد من اجل النجاح في مهمة التدريب مما دف
المتدربين من جهة واالستفادة مما تدربوا عليه لتوظيفه في الدرس 
من جهة اخرى، وذلك ساهم في تنمية االداء العملي لمهارات 
التدريس، كما ان احتواء البرنامج على االنشطة المتنوعة خلق 

)الشرمان،  ويذكر وقة تجاوزت عامل الرتابة والملل.بيئة مش
( بأن استخدام االنشطة والوسائل التعليمية المتنوعة يبعد 2015

المتعلمين عامل الرتابة والملل ويخلق جوا  من التفاعل بين 
والمعلم، وقد يكون التعليم المدمج الحل االمثل لتحقيق المرونة 

، 2015)الشرمان،  في التعليم بما يتناسب مع ظروف المتعلمين
ج التدريبي ساهم نهالتعليم المدمج في تنفيذ المان توظيف  (.41

في خلق بيئة تعلم فعالة من خالل استخدام تكنولوجيا التعليم 
المتمثلة بالصف االلكتروني والتواصل مع عينة البحث من 
خالل برنامج )واتساب( وادى الى زيادة الفاعلية وتحقيق 

فساراتهم لإلجابة عن است انالتواصل المستمر بينهم وبين الباحث
وتقديم التوضيحات مما نتج عنه تعميق فهمم للمهارات وبالتالي 
انجاح عملية تطبيقها خالل الدرس، وفي هذا الصدد يشير )عبد 

( الى "ان استخدام الوسائل التعليمية في 2001السميع واخرون، 
عملية التعليم تمد المتعلمين بالتغذية الراجعة التي ينتج عنها 

 (.76، 2001.)عبد السميع واخرون، كما  وكيفا " زيادة في التعلم
(، 2009وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل من: )احمد، 

(، 2012(، )العنزي، 2012(، )عبد الرحمن، 2011)عالم، 
(، )القحطاني والبيشي، 2013(، )عطية، 2013)العجرمي، 

 (، )الكندري2020(، )هالل واخران، 2019(، )ابراهيم، 2017
(، والتي اظهرت نتائجها فاعلية التعليم المدمج 2020وقطان، 

 في تنمية المهارات االدائية والتدريسية للمعلمين.
 الخاتمة:-4

في ضور النتائج التي توصل اليها البحث، يمكن  االستنتاجات:
 استنتاج ما يأتي:
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ج التدريبي في تنمية االداء العملي لعدد نهاثبت فاعلية الم-1 

التدريس لدى معلمي التربية الرياضية في مدينة  من مهارات
 الموصل.

ج التدريبي نهمة التعليم المدمج في توظيف الاثبت فاعلي-2
 وتحقيق اهدافه.

على االستنتاجات التي تم التوصل اليها يوصي الباحثان  بناء  
 بما يأتي:

 مع متوافقا   أتى والذي الحالي التدريبي جنهالم من االستفادة-1
الحديثة في تدريب معلمي التربية الرياضية لتنمية  تالتوجها

 مهاراتهم التدريسية.
ضرورة احتواء منهاج مادة طرائق تدريس التربية الرياضية للمرحلة -2

الرابعة على محتوى نظري خاص بمهارات التدريس وتوظيفها عمليا  
 خالل الدروس.

قائمة علمين تدريبية للم جناهمامكانية تبني وزارة التربية تصميم -3
على التعليم المدمج، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على 

 المعلمين، ودعما  لتنمية وتطوير األداء التدريسي لهم.
 المصادر:

، 1(: معجم المصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم، ط2009ابراهيم، مجدي عزيز ) [1]
 عالم الكتب الحديثة، القاهرة_ مصر . 

(: تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويني، 1983بلوم، بنيامين واخرون ) [2]
 مصر .-ترجمة)محمد امين المفتي واخرون(، دار ماكجروهيل للنشر، القاهرة

، 1(: منظومة طرائق التدريس في التربية الرياضية، ط2017حمد، حامد سليمان ) [3]
 العراق .-دار الضياء للطباعة، النجف االشرف

مدخل الى القياس في التربية البدنية (: ال2006رضوان، محمد نصر الدين ) [4]
 ، مركز الكتاب للنشر والطباعة، القاهرة_ مصر. 1والرياضية، ط

، دار 1(: التعلم المدمج والتعلم المعكوس، ط2015الشرمان، عاطف ابو حميد ) [5]
 المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان_ االردن .

، عالم 1ناهج المدرسية، ط(: التعلم المدمج والم2016شواهين، خير سليمان ) [6]
 الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، اربد_ االردن .

، دار فكرة للنشر ، 1(: طرق التدريس، ط2019عبد الرحمن، اسامة عبد ) [7]
 الجيزة_ مصر.

(: فاعلية التعلم المدمج في تصميم برنامج تدريبي 2012عبد الرحمن، امل ) [8]
في ضوء معايير الجودة، رسالة  لتنمية اداء معلم العلوم بالمرحلة االعدادية
 ماجستير غير منشورة، جامعة طنطا، مصر.

، (: االتصال والوسائل التعليمية2001سميع، مصطفى محمد واخرون )عبد ال [9]
 ، مركز الكتاب للنشر، القاهر_ مصر.1ط

 صيانة مهارات تنمية في المدمج التعلم فاعلية(: 2013العجرمي، سامح ) [11]
، نحوه واتجاهاتهم األقصى بجامعة التكنولوجيا قسم لدى طلبة الحاسوب أجهزة
(، 21(، العدد )2المجلد ) والنفسية، للدراسات التربوية اإلسالمية الجامعة مجلة

 غزة_ فلسطين.

 على قائم تدريبي برنامج فاعلية(: 2013عطية، مختار عبد الخالق عبد اهلل ) [11]
 التعليم نحو واالتجاه ةالتدريسي المهارات تنمية في المدمج اإللكتروني التعلم

(، 33، المجلة التربوية، العدد )العربية اللغة معلمي الطالب لدى اإللكتروني
 كلية التربية، جامعة الملك سعود، السعودية.

(: القياس في التربية 2000عالوي، محمد حسن ورضوان، محمد نصر الدين ) [12]
 _ مصر.الرياضية وعلن النفس الرياضي، دار الفكر العربي، القاهرة

 وحدة مهارات إكساب في المدمج التعلم (: فاعلية2012نايف ) العنزي، [13]
نحوه،  واتجاهاتهم الثانوية المرحلة لمعلمي للمستقبل برنامج التعليم في االنترنت
 .السعودية العربية المملكة القرى، أم منشورة، جامعة غير ماجستير رسالة

(: 2017بن مترك سياف ) القحطاني، محمد بن عايض محمد والبيشي، عامر [14]
فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على التعلم المدمج في تنمية مهارات تصميم 
المقررات اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد في ضوء 

(، جامعة 18معايير الكوالتي ماترز، مجلة البحث العملي في التربية، العدد )
 عربية السعودية.الملك خالد، المملكة ال

(: البرامج التعليمية واالتجاهات الحديثة 2020الكناني، سلوان خلف جاسم ) [15]
، مكتبة اليمامة للطباعة والنشر، بغداد_ 1التي تقوم عليها واستراتيجياتها، ط

 العراق.
(: فعالية برنامج تدريبي 2020الكندري، خالد عبد الرحيم والقطان، هاني علي ) [16]

لمصغر باستخدام الفيديو بالهاتف المحمول في تنمية قائم على التدريس ا
المهارات التدريسية لدى الطلبة المعلمين بكلية التربية األساسية بدولة الكويت، 

  التربية، كلية ،(3(، العدد )12واالنسانية، المجلد ) التربوية الدراسات مجلة
 ، مصر .دمنهور جامعة

برنامج تدريبي مقترح لتنمية فاعلية (: 2020هالل، رضا مصطفى واخران ) [17]
المهارات التدريسية لمعلمي التربية الرياضية في ضوء رؤية مصر لتطوير 

(، الجزء 26م، مجلة التربية البدنية وعلوم الرياضة، المجلد ) 2030التعليم 
 (، كلية التربية الرياضية، جامعة بنها، مصر.2السادس، العدد )

[18] Eleen Keenedy,(2021): Blended Learning in Teacher 
Education &Training. Findings from Research & Practice, 
Brussels, Belgium. European Schoolnet (EUN Partnership 
AIBSL)Rue de Trèves, 61.1040 Brussels, Belgium. 

[19] Nichols ،S. & Johnson ،G. (2010): Perception and 
implementation of the Ohio academic content and 
process standards for mathematics among middle 
school teachers. Ohio University. ED520367. 

 المالحق:
 االسماء واأللقاب العلمية للمقيمبنيوضح  (1)

اللقب  الثالثياالسم  ت
 مكان العمل العلمي

 رياضةال وعلوم البدنية التربية كلية استاذ إسماعيل ذنون صفاء د.أ 1
 الموصل جامعة/

استاذ  داؤود محمود نشوان د.م.أ 2
 مساعد

 البدنية التربية قسم/األساسية التربية كلية
 الموصل جامعة/الرياضة وعلوم

 رشيد فتاح علي د.م.أ 3
استاذ 
 مساعد

 البدنية التربية قسم/األساسية التربية كلية
 الموصل جامعة/الرياضة وعلوم
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 المساعد العمل فريققاب العلمية لاسماء واألليوضح ( 2)  

 الثالثياالسم  ت
اللقب 
 مكان العمل العلمي

 قسم/األساسية التربية كليةجامعة الموصل/ مدرس محمد خضر حسن د.م 1
 الرياضة وعلوم البدنية التربية

 تربوي مشرف مدرس اهلل عبد الحميد عبد ايهم. د 2

 قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة مدرس سبع رمضان احمد. م 3
 الرياضة وعلوم البدنية التربية

 تربوية مشرفة  حمادي يسين اسراء السيدة 4
 تربوية مشرفة  حامد ذنون زينة السيدة 5
 تربوية مشرفة  جمال العزيز عبد نوار السيدة 6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ج التدريبينهالميوضح  (3)

 ج: نهم* توقيتات ال
تسلسل 
 الجلسات

 زمن
 الساعة اليوم والتاريخ الية عرض محتوى الجلسة نشاطات الجلسات لسةالج

 د االولى

 ج.نهمافتتاحية ال -
 ج ونشاطاته.نهمتعريف المشاركين بال-
توجيه عينة البحث بتسجيل درس تربية رياضية وتحميله على قرص -
(DVDوتسليمه للباحث )لغرض تقييمه. ين 
 ( دقائق10استراحة لمدة )-
 ج.نهمترحات المشاركين حول تنفيذ الالى مالحظات ومقاالستماع -
 تقديم المالحظات حول الجلسة الثانية .-

 الثالثاء 
30/11/2021 

9.30 
 صباحا  

 د 60 الثانية

 مفهوم مهارات التدريس. -
 خصائص مهارات التدريس. -
 مكونات مهارات التدريس. -
 نشاط تعليمي . -

 (.Meetتعليم الكتروني عبر برنامج ال )
اكمال النشاط وارساله للمدرب عبر 
 المجموعة التي تم انشاؤها على التليكرام

 السبت
4/12/2021 

9.00 
 مساءا  

 د 60 الثالثة

 :تحديد وصياغة االهداف التعليمية * مهارة
 االهداف التربوية ومستوياتها وانواعها. -
 مصادر اشتقاق االهداف التربوية والتعليمية. -
 لسلوكي.مفهوم الهدف ا -
 اهمية تحديد االهداف السلوكية. -
 مكونات الهدف السلوكي. -
 مواصفات الهدف السلوكي الجيد. -
 نشاط تعليمي . -

 االحد كما في الجلسة السابقة
5/12/2021 

9.00 
 مساءا  

 د 90 الرابعة

 * استكمال موضوع مهارة تحديد وصياغة االهداف التعليمية:
 تصنيف االهداف التعليمية. -
 الهدف المعرفي )االدراكي( ومستوياته. -
 نماذج من االهداف المعرفية. -
 ( دقائق.10استراحة لمدة ) -
 الهدف الوجداني ومستوياته. -
 نماذج من االهداف الوجدانية. -
 الهدف النفس حركي )المهاري( ومستوياته. -
 نماذج من االهداف النفس حركية. -
 التعليميةتدريب عملية حول صياغة االهداف  -
 نشاط تطبيقي. -

محاضرة حضوري باستخدام طريقة 
المناقشة )الحوار والنقاش المفتوح ما بين 

 المحاضر والمشاركين(

 الثالثاء
7/12/2021 

9.30 
 صباحا  

 د 60 الخامسة
 * مهارة التخطيط للدرس:

 مفهوم التخطيط للدرس وخصائصه. -
 اهمية مهارة التخطيط للدرس. -

 (.Meetتعليم الكتروني عبر برنامج ال )
اكمال النشاط وارساله للمدرب عبر 
 المجموعة التي تم انشاؤها على التليكرام

 السبت
11/12/2021 

9.00 
 مساءا  
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 للتدريس مبادئ التخطيط - 

 التخطيط طويل المدى )السنوي والفصلي(-
 محاور اعداد الخطة طويلة المدى. -
 نموذج لمنهج دراسي سنوي. -
 نشاط تعليمي . -

 د 60 السادسة

 * استكمال موضوع مهارة التخطيط للدرس:
 التخطيط قصير المدى )الخطة اليومية(. -
 اهمية التخطيط اليومي بالنسبة للمعلم. -
 عناصر الخطة اليومية.-
 نموذج لخطة تعليمية للصفوف المختلفة -
 نشاط تعليمي .  -

 االحد كما في الجلسة السابقة
12/12/2021 

9.00 
 مساءا  

 د 90 السابعة

 مراجعة ومناقشة لمواضيع الجلستين السابقتين.-
 ( دقائق10استراحة لمدة ) -
 تدريب وتطبيقات عملية حول تصميم خطط الدرس بأنواعها.-
 نشاط تطبيقي. -

محاضرة حضوري باستخدام طريقة 
 المناقشة ما بين المحاضر والمشاركين

 الثالثاء
14/12/2021 

9.30 
 صباحا  

 د 60 الثامنة

 * مهارة التهيئة للدرس:
 مفهوم مهارة التهيئة للدرس. -
 انواع مهارة التهيئة للدرس. -
 اهمية مهارة التهيئة للدرس . -
 مكونات مهارة التهيئة للدرس. -
 اساليب مهارة التهيئة للدرس. -
 نشاط تعليمي . -
 نشاط تطبيقي . -

 (.Meetتعليم الكتروني عبر برنامج ال )
ط وارساله للمدرب عبر اكمال النشا

 المجموعة التي تم انشاؤها على التليكرام

 السبت
18/12/2021 

9.00 
 مساءا  

 د 60 التاسعة

 :* مهارة تنويع المثيرات
 مقدمة عن مهارة تنويع المثيرات. -
 مفهوم مهارة تنويع المثيرات. -
 اساليب مهارة تنويع المثيرات. -
 نشاط تعليمي . -
 نشاط تطبيقي . -

 االحد في الجلسة السابقة كما
19/12/2021 

9.00 
 مساءا  

 د 90 العاشرة

 :* مفهوم مهارة الغلق
 وظائف مهارة الغلق. -
 انواع الغلق. -
 ( دقائق.10استراحة لمدة )-
 عرض فلم فيديو لدرس التربية الرياضية -
تدريب وتطبيقات عملية حول عملية توظيف مهارات )التهيئة، تنويع  -

 لغلق( بالدرسالمثيرات، ا

محاضرة حضوري باستخدام طريقة 
 9.30 21/12/2021الثالثاء  المناقشة ما بين المحاضر والمشاركين

 صباحا  

الحادية 
 عشر

 د 60

 :* مهارة التغذية الراجعة
 مفهوم التغذية الراجعة. -
 انواع التغذية الراجعة. -
 تصنيف التغذية الراجعة. -
 شروط التغذية الراجعة. -
 ف التغذية الراجعة.وظائ -
 التغذية الراجعة في درس التربية الرياضية-
 نشاط تعليمي . -
 نشاط تطبيقي . -

 (.Meetتعليم الكتروني عبر برنامج ال )
اكمال النشاط وارساله للمدرب عبر 
 المجموعة التي تم انشاؤها على التليكرام

 السبت
25/12/2021 

 

9.00 
 مساءا  

الثانية 
 د 60 عشر

 :التعزيز* مهارة 
 مفهوم مهارة التعزيز. -
 اهمية التعزيز . -
 انواع التعزيز . -
 استراتيجيات استخدام التعزيز. -
 فوائد التعزيز للمعلم وللتلميذ. -
 شروط تحقيق التعزيز. -

 كما في الجلسة السابقة
 االحد

26/12/2021 
9.00 
 مساءا  
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 نشاط تعليمي . - 

 نشاط تطبيقي . -

الثالثة 
 عشر

 د 90

 مراجعة ومناقشة مواضيع الجلستين السابقتين.-
 ( دقائق .10استراحة لمدة ) -
 عرض فلم فيديو لدرس التربية الرياضية -
 تدريبات عملية حول التغذية الراجعة والتعزيز. -

محاضرة حضوري باستخدام طريقة 
 المناقشة ما بين المحاضر والمشاركين

 الثالثاء
28/12/2021 

9.30 
 صباحا  

ة الرابع
 د 60 عشر

 :* مهارة التقويم
 مفهوم التقويم . -
 وظائف التقويم . -
 خصائص التقويم الجيد. -
 اهمية التقويم في الجانب الرياضي . -
 ماهية تقويم التالميذ . -
 جوانب تقويم التالميذ . -
 نشاط تعليمي . -
 نشاط تطبيقي . -

 (.Meetتعليم الكتروني عبر برنامج ال )
ارساله للمدرب عبر اكمال النشاط و 

 المجموعة التي تم انشاؤها على التليكرام

 السبت
1/1/2022 

9.00 
 مساءا  

الخامسة 
 د 60 عشر

 :* التقويم التمهيدي والتكويني
 مفهوم التقويم القبلي )التمهيدي( . -
 اهمية التقويم القبلي )التمهيدي( للمعلم . -
 التقويم التكويني )البنائي( . -
 م التكويني )البنائي( .وظائف التقوي -
 استخدامات التقويم التكويني )البنائي( . -
 اغراض التقويم التكويني )البنائي( . -
 وسائل التقويم التكويني )البنائي( . -
 نشاط تعليمي . -
 نشاط تطبيقي . -

 االحد كما في الجلسة السابقة
2/1/2022 

9.00 
 مساءا  

السادسة 
 د 90 عشر

 اضيع الجلستين السابقتين.مراجعة ومناقشة لمو -
 ( دقائق10استراحة لمدة ) -
 عرض فلم فيديو لدرس التربية الرياضية -
 تدريب وتطبيقات عملية حول التقويم التمهيدي والتكويني -

محاضرة حضوري باستخدام طريقة 
 المناقشة ما بين المحاضر والمشاركين

 الثالثاء
4/1/2022 

9.30 
 صباحا  

السابعة 
 د 90 عشر

 مناقشة عامة ومراجعة للبرنامج -
توجيه عينة البحث بتسجيل درس تربية رياضية وتحميله على قرص -
(DVDوتسليمه للباحث )لغرض تقييمه. ين 

 الثالثاء كما في الجلسة السابقة
11/1/2022 

9.30 
 صباحا  
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 يغتها النهائيةبطاقة تقييم االداء العملي بصيوضح  (4ملحق )ال 

 1 2 3 4 السلوكيات ت
     يبين األهداف التعليمية للدرس في بدايته. 1
     يهيئ التجهيزات واالدوات الرياضية قبل الدرس 2
     يطبق االحماء العام والخاص وبما يتالءم مع مهارات الدرس. 3
     ياتهم يستخدم التقويم القبلي لتوزيع التالميذ الى مجموعات وفق مستو  4
     يستخدم االيعاز للتمارين البدنية بصورة صحيحة . 5
     ينوع من التمارين البدنية وحسب التدرج واساليب عرضها 6
     يتنقل بين المجموعات اثناء تطبيق التمارين البدنية. 7
     يصحح االخطاء فور وقوعها عند تطبيق التمارين البدنية. 8
     س بخبرات التالميذ السابقة.يربط محتوى الدر  9
     يستخدم اساليب متنوعة ومشوقة في الجزء التعليمي من الدرس . 10
     يشرح المهارات المراد تعليمها بصورة جيدة . 11
     يعتمد نماذج حية صحيحة عند عرض المهارات المراد تعليمها . 12
     لى تطبيقها يقدم ملخص للمهارات المتعلمة قبل االنتقال ا 13
     يستخدم التشكيالت المختلفة في الجزء التطبيقي من الدرس 14
     يصحح االخطاء اثناء تطبيق المهارات ويقدم التغذية الراجعة المناسبة. 15
     يشجع االداء الصحيح ويكافئ المجموعة الفائزة. 16
     يستخدم التعزيز اللفظي وغير اللفظي خالل الدرس . 17
     ينوع من اساليب تنويع المثيرات المختلفة خالل الدرس. 18
     يستخدم الصافرة في االوقات المناسبة. 19
     يختار االلعاب الصغيرة بما يالءم المرحلة العمرية للتالميذ. 20
     يثير التفاعل بينه وبين التالميذ وبين التالميذ أنفسهم. 21
     ويني اثناء اجزاء الدرس.يستخدم التقويم التك 22
     ينهي الدرس بطريقة صحيحة وفي الوقت المحدد . 23
     يمتاز بالحيوية والنشاط والحركة الصحيحة داخل الساحة والصف 24
     متمكن من ادارة الصف ويستخدم اساليب الضبط الذاتي 25

 :رجة النهائيةاسم المقيم:                       الد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 4, April 2022                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 96 
 

ISSJ JOURAL 

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

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 4, April 2022                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 97 
 

ISSJ JOURAL 

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

 
الطالقة النفسية لدى معلمي و معلمات التربية الرياضية في بعض المدارس التابعة للمديرية العامة  

 لتربية نينوى
 2 م.م محمد مزهر شكر محمود الجبوري  1 م.م احمد محمد خضير ابراهيم المشهداني

 1 مدرسة ابتدائية الموالي للبنات/التربوية والدراسات البحوث شعبة/والتدريب االعداد قسم/نينوى ظةمحاف في للتربية العامة المديرية

 2 مدرسة أصفية/م/التربوية والدراسات البحوث شعبة/والتدريب االعداد قسم/نينوى محافظة في للتربية العامة المديرية
( 1 ahmedkudaer989@gmail.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :إلى البحث يهدف المستخلص:
 .والتعليمي التربوي الجانب مع يتالءم بما النفسية للطالقة اسمقي وتطوير تقنين-1
 لتربية العامة للمديرية التابعة المدارس بعض في الرياضية التربية ومعلمات معلمي لدى النفسية الطالقة واقع على التعرف-2

 .نينوى
 للمديرية التابعة المدارس بعض في اضيةالري التربية ومعلمات معلمي بين النفسية الطالقة مستوى في الفروق على التعرف-3

 .الخبرة لمتغير تبعا   نينوى لتربية العامة
 :يأتي ما الباحثان افترض

 الطالقة مستوى في نينوى لتربية العامة للمديرية التابعين المعلمين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود الباحثان يفترض-1
 .الخبرة لمتغير تبعا   النفسية

 .نينوى لتربية العامة للمديرية الرياضية التربية ومعلمات معلمي لدى النفسية الطالقة وىمست ارتفاع-2
 البحث مجتمع تحديد وتم، وتجربته البحث لمشكلة لمالئمته وذلك المسحي، باألسلوب الوصفي المنهج الباحثان استخدم
 من البحث عينة تألفت. 2020/2021 الدراسي للعام وىنين لتربية العامة للمديرية التابعين الرياضية التربية ومعلمات بمعلمي

 بالطريقة اختيارهم وتم نينوى، لتربية العامة للمديرية التابعة مدرسة( 59) أصل من الرياضية التربية لمادة ومعلمة معلم( 62)
: من للفترة المهواست البحث عينة على النفسية الطالقة مقياس توزيع وتم، البحث مجتمع ليمثلوا الطبقية العشوائية

 .الحالي البحث نتائج إلى للتوصل(  SPSS) اإلحصائية الحقيبة الباحثان واستخدم، 26/4/2021 ولغاية 15/2/2021
 : اآلتية االستنتاجات إلى الباحثان توصل البحث، نتائج ضوء في
 .نينوى لتربية العامة للمديرية تابعينال الرياضية التربية ومعلمات معلمي لدى عامة بصورة النفسية الطالقة مستوى ارتفاع-1
 تبعا   نينوى لتربية العامة للمديرية التابعين الرياضية التربية ومعلمات معلمي بين النفسية الطالقة مستوى في فروق هناك-2

 .النفسية الطالقة مستوى زادت الخدمة سنين زادت كلما إذ الخبرة لمتغير
 :باآلتي الباحثان صييو  واستنتاجاته، البحث نتائج ضوء في  
 حالة باعتبارها النفسية للطالقة وتطويرية تدريبية دورات إلقامة وقتا   نينوى محافظة في للتربية العامة المديرية تخصيص-1

 .للمعلمين مهمة إيجابية نفسية
 على والعمل خاصة رةبصو  النفسية والطالقة عامة بصورة النفسي بالجانب الرياضية التربية ومعلمات معلمي اهتمام زيادة-2

 .باستمرار تطويرها
 .مختلفة لعينات المشابهة والدراسات البحوث من المزيد إجراء-3

 .المدارس – الرياضية التربية معلمات و معلمي - النفسية الطالقة :المفتاحية الكلمات
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 :المقدمة1- 

يتزايد االهتمام بالجانب المعرفي والعلمي والنفسي للمعلمين 
لتحقيق أفضل تعلم، ويعد الجانب النفسي أحد أهم الركائز التي 
يجب االعتناء بها وتطويرها لدى المعلمين والمعلمات ولذلك 

 لتأثيرها المباشر في أدائهم.
سيا  لتطوير األداء وتقويم وتعد الطالقة النفسية مدخال  أسا

الدرس؛ وذلك ألنَّ التحسن في المهارات النفسية يتبعه بال شك 
ا المعلم الذي يتميز بمهارات  التحسن في األداء التعليمي، أم 
نفسية عالية سوف ُيقِبل بقوة على الدروس ويستطيع تحديد 

من أهدافه التعليمية ويستخدم الطرائق واالستراتيجيات التي تمكنَّه 
 ذلك.

إنَّ الطالقة النفسية هي حالة نفسية يصل إليها الفرد وشعور 
إيجابي عالي المستوى تحدث عندما يكون الفرد ُمدرك بتوازن 
بين جميع التحديات التي ترتبط بموقف  ما وقابليته الذاتية 
إلنجاز ومواجهة تلك التحديات، وهنا يتضح مفهوم الطالقة 

مثالية بالنسبة للفرد؛ ألنَّه َيتسم خاللها النفسية بأنَّها ُتمثل خبرة 
بالممارسة الفعلية للتركيز العالي ومعرفة ما الذي يفعله ويكون 
مسيطرا  على نفسه وعلى بيئته المحيطة ويكون مستمتعا  بهذه 
الممارسة، وتعد الطــالقة بأنّــَها " افضل تهيئة اداء اثناء المنافسة 

صادر تعبئة الطاقة النفسيــة الرياضية تكون ناتجة عن زيادة م
 :عربخفاض الطــاقة النفسية السلبية ")االيجابية مقابــل ان

2009 ،148). 
ويرى العديد من خبراء طرائق التدريس أنَّ المعلم الذي يمتلك ثقة 
عالية بالنفس وتركيز انتباه وتحكم وسيطرة عالية على الصف 

مية، وهذا ما سوف يحقق أداء جيد، ويصل إلى األهداف التعلي
تحققه الطالقة النفسية، لذا ارتئينا دراسة هذا الميدان؛ لم ا له من 

 أهمية قصوى في الجانب التربوي والتعليمي.
 مشكلة البحث:
؛ وذلك رسات النفسية من أهم مقومات التطو أضحت الدرا

الرتباطها بدراسة الشخصية وسلوكياتها، ومعرفتها بأسباب 
معالجتها وتكوينها، وأضحى التوجه حدوث المشكالت النفسية و 

للدراسات النفسية ضرورة ملحة وخصوصا  عند تقارب المستوى 
في المهارات التدريسية بسبب استخدام استراتيجيات تعليمية 

 معروفة مسبقا .

وُيعد  الجانب التربوي ذو خصوصية وذلك الحتياجه لمهارات  
لدراسة الطالقة  تعليمية عالية وحالة نفسية ُمثلى وهذا ما دفعنا

النفسية لدى معلمي ومعلمات بعض مدارس مديرية تربية نينوى، 
وتكُمن مشكلة البحث في التساؤل التالي: ما مستوى الطالقة 
النفسية لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في المديرية 

 العامة لتربية نينوى؟ 
 يهدف البحث إلى: أهداف البحث:

قة النفسية لدى معلمي ومعلمات التعرف على واقع الطال-1
التربية الرياضية في بعض المدارس التابعة للمديرية العامة 

 لتربية نينوى.
التعرف على الفروق في مستوى الطالقة النفسية بين معلمي -2

ومعلمات التربية الرياضية في بعض المدارس التابعة للمديرية 
 العامة لتربية نينوى تبعا  لمتغير الخبرة.

نين وتطوير مقياس للطالقة النفسية يتالءم مع الجانب تق-3
 التربوي والتعليمي.

 فرضيات الدراسة:
يفترض الباحثان وجود فروق ذات داللة إحصائية بين -1

المعلمين التابعين للمديرية العامة لتربية نينوى في مستوى 
 الطالقة النفسية تبعا  لمتغير الخبرة.

ة لدى معلمي ومعلمات التربية ارتفاع مستوى الطالقة النفسي-2
 الرياضية للمديرية العامة لتربية نينوى.

 مجاالت البحث: 
معلمي ومعلمات التربية الرياضية لبعض  :المجال البشري

المدارس التابعة للمديرية العامة لتربية نينوى للعام الدراسي 
2020/2021. 

 .15/8/2021ولغاية  7/12/2020الفترة من  :المجال الزماني
بعض المدارس التابعة للمديرية العامة لتربية  :المجال المكاني

 نينوى.
 التعريف بالمصطلحات:

هي أفضل تعبئة وتهيئة نفسية لدى الرياضي  الطالقة النفسية:
، 2004 :)راتب والتي يستطيع بموجبها تحقيق أفضل أداء

146). 
ا التعريف النظري الذي يضعه الباحثان للطالقة النفسية فه و: أم 

حالة نفسية إيجابية ُمثلى تتمثل بالتوازن النفسي، والثبات 
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االنفعالي، والثقة بالنفس، وتركيز انتباه، التي يصل إليها المعلم  

 من خالل الخبرة والتجارب اإليجابية والتعليم المستمر.
ا التعريف اإلجرائي الذي يضعه الباحثان فهو: الدرجة التي  أم 

فقرة من فقرات مقياس الطالقة  يحصل عليها المعلم على كل
 النفسية.

 :منهجية البحث واجراءاته الميدانية2-
الطريق العلمي الذي يسلكه الباحث  ": منهج البحث1-2 

هجا  معينا  في حل مشكلة بحثية، فطبيعة المشكلة تفرض من
إنَّ ، (51، 2004 (:آخرون))الشوك و" للوصول إلى الحقيقة

وصفي باألسلوب المسحي استعمال الباحثان المنهج ال
واالرتباطي دليل مالءمته لطبيعة البحث، فالمنهج الوصفي 
يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم 
بوصفها وصفا  دقيقا ، من خالل التعبير النوعي الذي يصف 
الظاهرة ويوضح خصائصها أو التعبير الكمي الذي يعطي وصفا  

، (90، 2006 :)العساف م الظاهرةار أو حجرقميا  يوضح مقد
يسعى إلى جمع البيانات من األفراد  " واألسلوب المسحي هو

والمجتمعات لمحاولة تحديد الحالة الراهنة للمجتمع في متغير 
 .(139، 199 :)عالوي" معين أو متغيرات معينة

تكون مجتمع البحث من وعينته:  مجتمع البحث 2-2
 الرياضية التابعين لمديرية تربية نينوى. معلمي ومعلمات التربية

( معلما  ومعلمة من أصل 62تكونت عينة البحث من ) فيما
( 2020/2021( مدرسة في محافظة نينوى للعام الدراسي )59)

( 10) تم اختيار اذ .بالطريقة العشوائية الطبقيةوتم اختيارهم 
اس معلمين بطريقة عشوائية من عينة البحث إلجراء ثبات المقي

تم اجراء التجربة االستطالعية على عينه البحث والبالغ عددهم و 
 ( معلمين وهم الذين تم اجراء التجربة االستطالعية عليهم.8)

 .( يبين مجتمع البحث وعينته1) الجدول
 الصفحة الموضوع الرقم
 14-13 النفسي الموجه للعينة بعد التعديل ةيبين مقياس الطالق 1

قة النفسي لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في يبين مقياس الطال 2
 17 ةالمديري

 28-27 النفسي ةاستمارة استبيان آراء المختصين بمدى صالحية مقياس الطالق 3

استخدم الباحثان مقياس  مقياس الطالقة النفسية: 23-
(: آخرون)الطالقة النفسية لراتب والمرسي والسيد، )راتب و

 ( فقرة موزعة على )ست(72على )( والذي يشمل 67، 200

)الثقة بالنفس، تركيز االنتباه، مواجهة القلق،  مجاالت وهي
االستمتاع، التحكم والسيطرة، وألية األداء(، وقد تم تعديله وتقنينه 

وذلك بقبول )خمس( مجاالت فقط  (1ملحق ) من قبل الخبراء
راسة وعدم قبول مجال )ألية األداء(؛ لعدم توافق فقراته مع الد

الحالية، فضال  عن تعديل أغلب فقرات المقياس وتوجيهها 
للجانب التربوي، وحذف الفقرات التي ال تتالئم مع عينة الدراسة، 

( فقرة 42حتى أصبح المقياس في شكله النهائي يحتوي على )
( 2) (، والجدول1كما في الملحق ) موزعة على خمس مجاالت

ة المحاور لمقياس الطالقة يبين نسبة اتفاق الخبراء حول صالحي
 النفسية لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية.

( يوضح نسبة اتفاق الخبراء حول صالحية المحاور لمقياس 2جدول )ال
 الطالقة النفسية

 الرافضون الموافقون محاور المقياس ت
نسبة 
 الموافقة

 %100 - 10 الثقة بالنفس 1
 %100 - 10 تركيز االنتباه 2
 %100 - 10 القلقمواجهة  3
 %80 2 8 االستمتاع 4
 %100 - 10 التحكم والسيطرة 5
 %20 8 2 آلية األداء 6

أصبحت المجاالت لمقياس الطالقة النفسية تحتوي على  إذ
( فقرات، ومجال 7الفقرات اآلتية: مجال الثقة بالنفس يشمل )

( فقرات، 8( فقرة، ومجال مواجهة القلق )11تركيز االنتباه )
( 11) ( فقرات، ومجال التحكم والسيطرة5ال االستمتاع )ومج

 (:2) فقرة، كما موضح بالجدول
 ( يبين عدد فقرات كل مجال من مجاالت مقياس الطالقة النفسية3الجدول )

 عدد الفقرات محاور المقياس ت
 7 الثقة بالنفس 1
 11 تركيز االنتباه 2
 8 مواجهة القلق 3
 5 االستمتاع 4
 11 السيطرةالتحكم و  5

تعديل المقياس تم  وصف المقياس وتصحيحه: 24-
عنوان البحث ومعلمي ومعلمات التربية  الحالي ليتالءم مع

( 42ويتألف من ) م توجيه المقياس للجانب التربوي(الرياضية )ت
 إذفقرة، ويتم تصحيح المقياس في ضوء مقياس ثالثي التدرج، 

( درجة 2ة كبيرة(، و)( درجات للبديل )اوافق بدرج3يتم منح )
( درجة للبديل )أوافق بدرجة 1للبديل )أوافق بدرجة متوسطة(، و)

( درجة، 126 -42) قليلة(، إذ تنحصر درجات المقياس بين
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واعد الباحثان تعليمات المقياس التي تضمنت كيفية االجابة عن  

فقراته، وحث المستجيب على الدقة في االجابة، كما طلبا من 
م ترك أي فقرة دون اجابة ويجب ان ال تكون المستجيبين عد

هناك اجابتين على فقرة واحدة، والمقياس بصيغته النهائية يتكون 
( يبين 2من خمسة محاور او انماط للطالقة النفسية، والملحق )

المقياس بصورته النهائية والذي قام الباحثان بتطويره في هذه 
للمقياس باستخراج الدراسة. اذ قام الباحثان وقبل استعمالهما 

المعامالت العلمية للمقياس )صدق وثبات( قبل استعماله على 
 عينة البحث الحالية، وكما يأتي:

يعد الصدق من : احتساب صدق المقياس 25-
الخصائص األساسية التي يجب االهتمام بها في بناء االختبارات 
والمقاييس، فصدق االختبار يعرف " بأنه قدرة االختبار على 

 :")باهي س ما وضع من اجله أو السمة المراد قياسهاقيا
( و تم حساب صدق المقياس باستعمال: الصدق 23، 1999

الظاهري: وقد تحقق هذا النوع من الصدق في المقياس الحالي، 
وذلك عندما عرضت عباراته على مجموعة من الخبراء في علم 

وقد  (،1ملحق ) النفس واالختبارات والقياس واإلدارة والتنظيم
ضافة ما يرونه مناسبا  وتحديد  طلب منهم حذف وتعديل وا 
صالحية بدائل االجابة وقد أسفرت عن مالحظات نالت اهتمام 
الباحثان بإعادة صياغة وحذف واضافة عدد من الفقرات كونها 
كانت مخصصة بجانب رياضي بحت ويراد تطبيقها على جانب 

هذا االجراء بعد  رياضي تربوي دون التغيير بمضمونها وقد تم
%( لكل محور او فقرة من 75حصول نسبة اتفاق ال تقل عن )

 فقرات المقياس على األقل من أراء السادة الخبراء.
تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس  ثبات المقياس:6-2 

الثبات، وتعد هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعا  في مجال 
لبدنية وعلوم الرياضة، وللتحقق البحث العلمي في كليات التربية ا

من استقرار درجات االختبار يطبق االختبار على عينة ممثلة 
( يوم، 14من االفراد ثم يعاد تطبيقه بعد مدة زمنية معينة )

د في ويمكن بعدئذ ايجاد معامل الثبات بين درجات االفرا
لذا طبق  ،(123، 2006 :)عالم نفسه في التطبيقيناالختبار 
( معلمين من غير مجتمع 10لى عينة الثبات البالغة )المقياس ع

البحث االصلي من المعلمين والمعلمات التابعين لمديرية تربية 
 :)الحكيم ( يوما  عن التطبيق األول15نينوى، وبعد مرور )

قام الباحثان بتوزيع المقياس مره ثانية على عينة  ،(24، 2004
نتهاء من التطبيق الثبات نفسها وتحت نفس الظروف، وبعد اال

ثبات المقياس بحساب درجات هذه العينة مع درجاتها  على وفق
في التطبيق األول واستخدم معامل ارتباط )بيرسون( بين درجات 

( وتعد هذه القيمة مؤشرا  0.89التطبيقين، فكان معامل االرتباط )
على المقياس، فضال  عن وصف جيدا  على استقرار استجاباتهم 

 (،آخرون)سماره و) اة ذات ثبات مقبول، ويشيراس كأدالمقي
د مؤشرا  جيدا  ( فأكثر يع0.70( إلى أن الثبات إذا كان )1989

 .(120، 1989 (:آخرون))سمارة و على ثبات المقياس
ولغرض التعرف  التجربة االستطالعية للمقياس: 27-

على مدى وضوح الفقرات وتعليمات المقياس، واحتساب الوقت 
جابة إذ قام الباحثان بتطبيق التجربة االستطالعية المستغرق لإل

( معلمين من 8لمقياس الطالقة النفسية على عينة مؤلفة من )
غير مجتمع البحث، اذ تم تطبيق التجربة االستطالعية بتوزيع 

، وقد كانت 12/1/2021المقياس على المعلمين بتاريخ 
ربة أن التعليمات واضحة، والفقرات مفهومة، فقد أوضحت التج
( 21-16مدى الوقت المستغرق لإلجابة على المقياس بين )

 ( دقيقة.18دقيقة بمعدل )
بعد إجراء المستلزمات : التطبيق النهائي للمقياس 8-2

المطلوبة إلعداد أداة البحث )المقياس(، تم إجراء التطبيق 
النهائي للمقياس الخاصة بالبحث على عينة التطبيق المكونة من 

من معلمي المديرية العامة لتربية نينوى، ومن خالل  ( معلما  62)
إعطاء المستجيب المقياس الخاص بالبحث وتوضيح التعليمات 
الخاصة بطريقة اإلجابة عليها، مع التأكيد على ضرورة اإلجابة 
على كل العبارات وبما يتناسب مع المستجيب، فضال  عن صدق 

نها ستستعمل ألغراض البحث  العلمي فقط. وسرية اإلجابة، وا 
ولغاية  17/1/2021وقد امتدت مدة التطبيق النهائي من 

26/4/2021. 
تحقيقا  ألغراض البحث  المعالجات اإلحصائية: 29-

 (.SPSSاستخدم الباحثان الحزمة اإلحصائية لبرنامج )
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 :عرض النتائج ومناقشتها-3 

عرض النتائج المتعلقة بالهدف األول الخاص  1-3
على واقع الطالقة النفسية لدى  بالتعرفبالبحث )

معلمي ومعلمات التربية الرياضية في بعض المدارس 
  :(التابعة للمديرية العامة لتربية نينوى

ت وتحقيقا  لهذا الهدف استخدمنا المتوسطات الحسابية واالنحرافا
 ( تبين ذلك:3) المعيارية ونتائج الجدول

والنسب المئوية لمستوى ( يبين ترتيب والمتوسطات الحسابية 4جدول )ال
وترتيب مجاالت الطالقة النفسية لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية 

 (62لمديرية تربية نينوى، )ن= 

متوسط  مجاالت الطالقة النفسية الترتيب
 االستجابة

النسب 
 % المئوية

 المستوى

 كبير 81.76 2.46 مجال الثقة بالنفس 1
 متوسط 67.57 2.08 مجال تركيز االنتباه 5
 كبير 74.22 2.27 مجال مواجهة القلق 3
 كبير 81.02 2.41 مجال االستمتاع 2
 كبير 70.69 2.14 مجال التحكم والسيطرة 4

 كبير 75.05 2.27 الدرجة الكلية
 ( درجات.3*أقصى درجة لالستجابة )
( إنَّ مستوى الطالقة النفسية لدى معلمي 3يتضح من الجدول )
لرياضية التابعين للمديرية العامة لتربية نينوى ومعلمات التربية ا

كان كبيرا  في مجاالت: )الثقة بالنفس، مجال مواجهة القلق، 
مجال االستمتاع، ومجال التحكم والسيطرة الرياضية(، والدرجة 
الكلية حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها أكثر من 

سطا  في مجال %(، بينما كان مستوى الطالقة النفسية متو 70)
وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى  إذتركيز االنتباه 

(، وفيما يتعلق بالترتيب للمجاالت كان أعلى مستوى 69.57)
ا السبب الرئيس للحصول 81.76في مجال الثقة بالنفس ) (. أم 

على مثل هذه النتائج فإنه يعود إلى أنَّ معلمي ومعلمات مديرية 
لى درجة من التميز في األداء، واإلعداد تربية نينوى يمتلكون أع

النفسي، وخبرات النجاح، والدافعية، والثقة بالنفس، وتؤكد على 
 ,Jackson: 2002جاكسون )مثل هذه النتائج دراسات كل من 

( والتي أظهرت نتائجها وجود عالقة إيجابية بين الطالقة (133
جاهات النفسية، والدافعية، والسيطرة، والثقة بالنفس، واالت

الرياضية اإليجابية، واإلعداد النفسي والبدني، واالستجابة للتغذية 
( والتي Young: 1999, 63الراجعة اإليجابية، ودراسة يونج )

أظهرت نتائجها وجود تأثير إيجابي لمتغيرات اإلعداد البدني 

والنفسي، والدافعية، والتركيز، والمزاج اإليجابي، والخبرة، على 
النفسية. ودراسة سوجي ياما وانوماتا مستوى الطالقة 

(Sugiyama: 2005, 969 والتي أظهرت نتائجها وجود ،)
تأثير إيجابي الرتفاع مستوى األداء، والثقة بالنفس، واالسترخاء، 
والدافعية، وغياب االعتقادات السلبية على الطالقة النفسية، كما 
 أظهرت النتائج إن الخصائص المميزة لألشخاص الرياضيين
أثناء الطالقة النفسية كانت االسترخاء، والثقة بالنفس، وارتفاع 

 مستوى الدافعية.
، راتب)(، و1978، عالوي) ويؤكد على مثل النتيجة كل من

(، في إشارتيهما لوجود عالقة إيجابية بين خبرات النجاح 1995
وتطور مستوى األداء ومستوى الثقة بالنفس لدى األشخاص 

 الرياضيين.  
ض النتائج المتعلقة بالهدف الثاني الخاص عر  -32

)التعرف على الفروق في مستوى الطالقة بالبحث 
النفسية بين معلمي ومعلمات التربية الرياضية في 
بعض المدارس التابعة للمديرية العامة لتربية نينوى 

وتحقيقًا لهذا الهدف استخدمنا تبعًا لمتغير الخبرة(. 
قياس الطالقة المتوسطات الحسابية لمجاالت م

 ( يبين ذلك:4) تبعًا لمتغير الخبرة، والجدولالنفسية 
( يبين المتوسطات الحسابية لمجاالت مقياس الطالقة النفسية تبعا  5جدول )ال

 لمتغير الخبرة

( 5أقل من ) المجاالت
 سنوات

(5-10 )
 سنوات

(10-15 )
 سنة

( سنة 15)
 فأكثر

 2.70 2.54 2.51 2.33 مجال الثقة بالنفس
 2.40 2.22 2.12 2.03 جال تركيز االنتباهم

 2.55 2.26 2.23 2.21 مجال مواجهة القلق
 2.83 2.49 2.44 2.34 مجال االستمتاع

 2.34 2.14 2.49 2.07 مجال التحكم والسيطرة
 2.56 2.33 2.35 2.19 الدرجة الكلية

( إنَّ هنالك فروق فردية في مستوى 5يتضح من الجدول )
ة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في الطالقة النفسي

بعض المدارس التابعة للمديرية العامة للتربية في محافظة 
نينوى، ويتبين من الجدول أنَّ الفروق في المتوسطات الحسابية 
كانت للمعلمين ذوي الخبرة العالية. ويعزو الباحثان سبب ارتفاع 

يفية األكثر الطالقة النفسية لدى المعلمين ذوي الخدمة الوظ
بسبب تراكم الخبرات لديهم وكلما زادت سنين الخبرة والمشاركات 
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والفعاليات والندوات والمؤتمرات وكافة األنشطة الرياضية تكونت  

لديهم خطط واستراتيجيات يستطيعون من خاللها إدارة الدروس 
بطريقة سهلة وسلسة، كما أنَّ الخبرة الطويلة لها األثر الواضح 

لصفات والسلوكيات النفسية مثل التوتر والقلق وعدم في تهذيب ا
السيطرة، كذلك تعزز السلوكيات اإليجابية كالثقة بالنفس وزيادة 

 الدافعية والتفاني وتحفز الطاقة النفسية اإليجابية.  
 الخاتمة:-4

الى الدراسة خالل النتائج التي توصلت اليها تبين من 
 :االستنتاجات التالية

الطالقة النفسية بصورة عامة لدى معلمي  ارتفاع مستوى-1
 ومعلمات التربية الرياضية التابعين للمديرية العامة لتربية نينوى.

هناك فروق في مستوى الطالقة النفسية بين معلمي ومعلمات -2
التربية الرياضية التابعين للمديرية العامة لتربية نينوى تبعا  

زادت مستوى الطالقة  كلما زادت سنين الخدمة إذلمتغير الخبرة 
 النفسية.

 :فيما يوصي الباحثين بالتالي
تخصيص المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى وقتا  -1

إلقامة دورات تدريبية وتطويرية للطالقة النفسية باعتبارها حالة 
 نفسية إيجابية مهمة للمعلمين.

زيادة اهتمام معلمي ومعلمات التربية الرياضية بالجانب -2
لنفسي بصورة عامة والطالقة النفسية بصورة خاصة والعمل ا

 على تطويرها باستمرار.
 إجراء المزيد من البحوث والدراسات المشابهة لعينات مختلفة.-3
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 المالحق: 

 ( أسماء األساتذة المختصين والخبراء والمحكمين1ملحق )ال
 مكان العمل التخصص األسمــــــاء اللقب ت
 التربية االساسية ـ جامعة الموصلكلية  اإلدارة وتنظيم وليد خالد همام أ.د 1
 كلية التربية االساسية ـ الجامعة المستنصرية القياس وتقويم علي سموم الفرطوسي أ.د 2
 كلية التربية األساسية ـ الجامعة المستنصرية علم النفس الرياضي ايمان شهاب حمد أ.د 3
 ساسية ـ جامعة الموصلكلية التربية األ علم النفس الرياضي عكلة سليمان الحوري أ.د 4
 كلية التربية االساسية ـ جامعة الموصل االختبارات والقياس سعد فاضل عبد القادر أ.د 5
 الجامعة المستنصرية –كلية التربية األساسية  علم النفس محمد كاظم جاسم الجيزاني أ.د 6
 لجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية ـ ا االختبارات والقياس محمد علي جالل أ.م.د 7
 كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية االختبارات والقياس بان عبدالرحمن إبراهيم أ.د 8
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات/جامعة بغداد اإلدارة والتنظيم سندس موسى جواد أ.م.د 9
 االساسية/جامعة الموصل كلية التربية االختبارات والقياس احمد مؤيد حسين أ.م 10

 مقياس الطالقة النفسيةيوضح  (2الملحق )
 حضرة المعلم المحترم:

يروم الباحثان إجراء دراسة حول بعض الصفات النفسية للمعلمين والمعلمات والمتعلقة بالسلوك المتبع في تقديم الدروس الرياضية، ُيرجى 
 المعلومات لغاية البحث العلمي فقط.االستجابة وفق ما ينطبق ورأيك الشخصي، علما  أنَّ 

 مع وافر االحترام
 الباحثان

 أواًل: البيانات الشخصية.
 فيما ينطبق عليك)×( يرجى وضع إشارة 

 سنين الخدمة الوظيفية-1
 ( سنوات )   (       10 -5( سنوات )   (                      )5أقل من )

 ( سنة فأكثر )   (15)       ( سنة )   (                15 -10) 
 الفقرات الرقم

 درجة الموافقة
 قليلة متوسطة كبيرة

    أثق في قدراتي لمواجهة ضغوط الدرس 1
    استطيع التكيف مع ظروف الدرس غير المتوقعة 2
    لدي ثقة عالية بالنفس أثناء أداء الدرس 3
    أحقق أهداف الدرس بالرغم من الضغوط الكثيرة 4
    واثق من أدائي الجيدأنا  5
    أنا غير متأكد من قدراتي ومهاراتي الرياضية 6
    استطيع تحقيق أهدافي رغم كل الصعاب 7
    استطيع عزل األفكار التي تشتت انتباهي أثناء الدرس 8
    ارتكب أخطاء كثيرة بسبب عدم التركيز 9
    أشعر بعدم مقدرتي على التركيز أثناء الدروس 10
    يصعب عليَّ استعادة التركيز عندما يشتت انتباهي 11
    أراقب أداء طلبتي جيدا   12
    أشعر بأنَّ تركيزي يكون ضعيفا  بداية الدروس 13
    أشعر بعدم تركيزي في األوقات الصعبة في الدروس 14
    اتمتع بدرجة عالية من التركيز أثناء األداء 15
    نقص التركيز أثناء الدروس ارتكب األخطاء بسبب 16
    استطيع استعادة التركيز بسرعة عندما يشتت انتباهي أثناء األداء 17
    يسهل عليه التركيز بتحقيق األهداف التعليمية 18
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    ارتكب أخطاء كثيرة أثناء الدرس بسبب التوتر 19 

    أشعر أنَّني مرتبك بالدرس 20
    س ومهارات جديدةأشعر بالتوتر عند شرح درو  21
    أشعر بالخوف عند حضور عدد كبير من األشخاص أثناء الدرس 22
    أشعر بالتوتر عندما يشاهد أدائي بعض األشخاص المهمين 23
    أخشى الفشل بعدم تحقيق أهدافي 24
    أشعر بأنَّ ضربات قلبي سريعة قبل البدء بالدرس 25
    ء زيارة المشرفأشعر بتقلصات في المعدة أثنا 26
    أشعر باالستمتاع أثناء أداء الدروس 27
    انتظر دروسي بشوق ورغبة 28
    اتمتع بدرجة عالية من مستوى األداء أثناء شرح الدروس 29
    أشعر بالمتعة أثناء تقديمي للدروس 30
    أشعر بأنَّ جسدي متوتر دائما   31
    المواقف الصعبة في الدرساستطيع التحكم بانفعاالتي عند  32
    احتفظ بهدوئي عند مواجهة المواقف الصعبة 33
    احتفظ بالسيطرة على انفعاالتي رغم الضغوط 34
    يسهل إثارتي أثناء الدرس 35
    لديَّ المقدرة على ضبط النفس 36
    ال استطيع التحكم بانفعاالتي إذا تصرف الطالب بسلوك غير الئق 37
    يسهل استثارتي من تصرفات بعض الطلبة 38
    أحسن التصرف في اللحظات الحرجة في الدروس 39
    استطيع التحكم بانفعاالتي رغم ضغط الطلبة 40
    أفقد التحكم في انفعاالتي بسهولة عند حدوث أي طارئ 41
    انفعاالتي منضبطة طوال السنة الدراسية 42
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