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 وتحقيق االداء مستويات اعلى الى الوصول اجل من العالم دول قبل من والكبير الواسع االهتمام الرياضية االلعاب تلقى المستخلص:
 والخططي والبدني المهاري االداء مستوى بارتفاع التطور هذا وتميز الرياضية، االلعاب مختلف وفي المسابقات في االنجازات افضل
 مقياسي بتناول البحث أهمية وتكمن العالية، والمهارات للقدرات امتالكهم إذ من الرياضة وعلوم البدنية التربية لطلبة والذهني والنفسي

 البدنية التربية طلبة أعداد في المهمة الجوانب من ويعدان الدراسة لهذه وااليجابي السلبي والتفكير التحديات لمواجهة النفسي االستقالل
 . الرياضة وعلوم
 االستقالل معرفة الضرورة من الحظ الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية في ماجستير طالب كونه الباحثان خبرة خالل من: البحث مشكلة
 االستقالل بين عالقة هناك كان ان معرفه وكذلك وااليجابي السلبي والتفكير الرياضة وعلوم البدنية التربية لطلبة التحديات لمواجهة النفسي
 .المستنصرية الجامعة/الرياضة وعلوم البدنية التربية لطلبة العالقة هذه قوة ومدى وااليجابي السلبي والتفكير التحديات لمواجهة النفسي
 :البحث اهداف

 .الرياضة وعلوم البدنية التربية لطلبة التحديات لمواجهة النفسي االستقالل مقياس على التعرف-1
 .الرياضة وعلوم البدنية التربية لطلبة وااليجابي السلبي التفكير مقياس على التعرف-2
 الجامعة/الرياضة وعلوم البدنية التربية لطلبة وااليجابي السلبي والتفكير التحديات لمواجهة النفسي االستقالل بين العالقة على التعرف-3

 .المستنصرية
 :البحث فرضا

 .وااليجابي السلبي التفكير مع التحديات لمواجهة النفسي االستقالل بين معنوية داللة ذات عالقة وجود -1
 .الرياضي المجال في االكثر الدراسة سنوات ولصالح الدراسة سنوات وحسب وااليجابي السلبي التفكير في معنوي فرق وجود-2

 أهداف وتحقيق المشكلة لطبيعة مالئمة األكثر األسلوب ألنه المرتبطة العالقات بأسلوب الوصفي المنهج الباحثان استخدم: البحث منهجية
 الباحثان واختار طالب( 648) عددهم بلغ اذ المستنصرية الجامعة الرياضة وعلوم البدنية التربية لطلبة البحث مجتمع تحديد تم لذا الدراسة،
 .البحث مجتمع من%( 7.71) وبنسبة البحث عينة ليشكل طالب( 50) عددهم وبلغ عشوائية بطريقة العينة
 المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط قيم تضمنت التي تحليلها مع جداول عرض تضمنت النتائج: وتحليلها ومناقشتها النتائج عرض
 .االرتباطية العالقة ونتائج

 :يلي ما استنتج الدراسة نتائج الى الباحثان وصل ان بعد: والتوصيات االستنتاجات
 . الطالب لدى وااليجابي السلبي والتفكير التحديات لمواجهة النفسي االستقالل بين ارتباطية عالقة وجود-1

 :يلي بما الباحثان وأوصى
 على للوقوف والمختصين التدريسي الكادر قبل من وااليجابي السلبي والتفكير التحديات لمواجهة النفسي االستقالل مقياسي تطبيق-1

 .  المقياسين يحتويانه ما بسبب الطلبة تواجه التي والمشكالت الصعوبات
 .وااليجابي السلبي التفكير-التحديات لمواجهة النفسي االستقالل :المفتاحية الكلمات
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 المقدمة:-1 

يعد موضوع االستقالل النفسي لمواجهة التحديات واحدا من بين 
الموضوعات النفسية المهمة سواء أكان للباحثين في علم النفس 

ين في علم النفس الرياضي، لذلك يمكن ان تكون الباحث ام العام
احدى السمات البارزة  Independence trait))سمة االستقالل 

في الشخصية وان الشعور باالستقالل هو ان يقلل اعتماد الفرد 
على االخرين في تدبير شؤون حياته، ومعالجة المشكالت التي 

ى اشباع بنفسه ويصبح اكثر قدرة عله يتعرض لها وتزداد ثقت
حاجاته كي يصبح اكثر استقالال وصمودا، لذا ينبغي ان 
تتضمن برامج االعداد النفسي تطوير سمة االستقالل النفسي 
لمواجهة التحديات وان تعمل من خالل  برامجها وانشطتها على 
تطوير شخصية طلبتهم وتأهيلهم لتحمل المسؤولية بما يمكنهم 

لمناطة بهم ومواجهة من التعامل مع متطلبات المسؤولية ا
التحديات ولديهم القدرة على التغيير والتطوير اذ يمكن تطوير 

ويتطلب ذلك  شخصية الطالب وتنمية السمات االيجابية لديه.
اوال معرفة درجة هذه السمة عندهم، ليتم في ضوئها توجيه 
البرامج والمناهج واالنشطة بما يحقق تنمية هذه السمة او غرسها 

الب. غير ان الكشف عن مثل هذه الشخصيات في شخصية الط
وقياس سمة االستقالل النفسي فيها يتطلب توافر مقياس 
موضوعي يمكن ان يؤدي هذا الدور والسيما وان المقاييس 

ستخداما وافضلها في قياس النفسية من اكثر الوسائل ا
، فهي اكثر صدقا دقة، اذا ما وضعت او صممت بالشخصية

 .وسائل القياس االخرىوثباتا وموضوعية من 

إن من أهم مقومات عملية اإلعداد النفسي هو استخدام افضل 
األساليب في اإلرشاد والتوجيه للطالب الرياضيين في تعلم كيفية 
التفكير في األحداث التي يواجه في اثناء التعلم سواء أكان تعلم 

،  كيفية التفكير الخططي أم تعلم الناحية المعرفية ام المهارية
ن اإلرشاد النفسي هي الخطوة األولى في اإلعداد النفسي  وا 
للرياضي وبعدها تأتي دافعية الطالب في التعلم. ونالحظ أن 
الغالبية العظمى من الرياضيين ينظر اليهم على أنهم أسوياء 
ولكنهم يحتاجون إلى خدمات اإلرشاد النفسي والى الرعاية 

ء النفسي والذي النفسية لكي يصبحوا في أقصى حاالت السوا
يساعدهم في التغلب على المصاعب والمشكالت التي تعترضهم 
والتي تؤثر فيهم، وكذلك يساعده على كيفية التفكير في المواقف 
التي تواجهه في أثناء التعلم وفي الوقت نفسه األداء بأفضل 

ن مما يمكن الرياضي من الوصول إلى مراده أن يقوم  قدراته وا 
مستوياته الفكرية وذلك بتبني منهج فكري  في البداية بتحسين

سليم عن نفسه وعن مجتمعه و عن الحياة بصفة عامة، وأن 
يدرب نفسه على التخلي عن األفكار السلبية التي راته، والتي 
تضيع جهوده في سبيل تحقيق ما يصبو إليه من أهداف في 

، وأن انفعاليحياته إن التفكير السلبي يقود إلى سوء توافق 
األفراد لديهم ميل قوي للتفكير والتصرف بشكل سلبي، كما أنهم 
أيضا لديهم المقدرة على التفكير بشكل ناقد حول سلوكهم، 
وتصحيح األنماط غير المنطقية في تفكيرهم، والحكم على ما إذا 
كانت فرضياتهم تنسجم مع الواقع، وأن الفرد بإمكانه أن يخلص 

أو العقلي إذا تعلم أن  االنفعالي هاضطرابنفسه من تعاسته أو 
يرتقي بتفكيره اإليجابي إلى الحد األعلى، ويخفض تفكيره السلبي 

 انفعاليةاألفراد المضطربين  اتجاهاتإلى الحد األدنى، وبما أن 
سلبية فإنه من األفضل مهاجمة افكارهم هذه بشكل مباشر(، 

لمواجهة الستقالل النفسي وتكمن أهمية البحث بتناول مقياسي ا
والتفكير السلبي وااليجابي لهذه الدراسة ويعتبران من التحديات 

 الجوانب المهمة في أعداد طلبة التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 مشكلة البحث:

يعد التفكير اإليجابي واالستقالل النفسي لمواجهة التحديات 
 التعلم بالنسبة للطالب الرياضي مطلبة اساسية لتحقيق التفوق في

يجاد الصحة النفسية من ناحية أخرى، فالتفكير  من ناحية وا 
للصحة النفسية فحسب  اإليجابي واالستقالل النفسي ليس مرادفا

بل يرجعه األكبر بأنه الصحة النفسية بعينها فهو الهدف الرئيسي 
علم النفس بصورة عامة ومن أهم أهداف العملية  لجميع فروع

وتعمل على  االرشاد النفسي اإلرشادية ويرتب في أوائل أهداف
جعل شخصية الطالب متكاملة قادرة على التنسيق بين حاجاته 

بيئته، الذي يتحمل عناء الحاضر  وسلوكه الهادف وتفاعله مع
من أجل المستقبل متصفا بتناسق سلوكه وعدم تناقضه ومنسجمة 
مع معايير مجتمعه دون التخلي عن استقالليته مع تمتعه بنمو 

مجتمعه ويتطلب  تطرف في انفعاالته ومساهم فيسليم غير م
من الطالب الرياضيين معرفتهم بكيفية مواجهة المواقف 

يكونوا موفقين البد من معرفتهم  والمشاكل التي تعترضهم، وحتى
 بذواتهم، والوعي بقدراتهم وميولهم وقيمهم، وتوفر وامتالك
ي المعلومات المعرفية الصحيحة عن عالم الرياضة، وبالتال

عالم الرياضي، وال ال تكوين صورة متكاملة عن أنفسهم وعن



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 7, July  2022                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 7 
 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 4, issue 7 , July  2022 
 ISSN: 1658- 8452 

 
يتحقق ذلك إال من خالل توجيههم توجيها صحيحا من خالل  

ومن  والهادفة في اإلرشاد والتوجيه الرياضي، البرامج المخططة
كونه طالب ماجستير في كلية التربية البدنية  الباحثانخالل خبرة 

وعلوم الرياضة الحظ من الضرورة معرفة االستقالل النفسي 
لمواجهة التحديات  لطلبة التربية البدنية وعلوم الرياضة والتفكير 
االيجابي وكذلك معرفه ان كان هناك عالقة بين االستقالل 

دى قوة هذه النفسي لمواجهة التحديات والتفكير االيجابي وم
الجامعة ة التربية البدنية وعلوم الرياضة/العالقة لطلب
 المستنصرية.
 اهداف الحث:

مقياس االستقالل النفسي لمواجهة التحديات  التعرف على-1
 لطلبة التربية البدنية وعلوم الرياضة.

التعرف على مقياس التفكير السلبي وااليجابي لطلبة التربية -2
 .البدنية وعلوم الرياضة

التعرف على العالقة بين االستقالل النفسي لمواجهة -3
التحديات والتفكير السلبي وااليجابي لطلبة التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة / الجامعة المستنصرية.
 فرضا البحث: 

وجود عالقة ذات داللة معنوية بين االستقالل النفسي -1
 لمواجهة التحديات مع التفكير االيجابي.

فرق معنوي في التفكير السلبي وااليجابي وحسب وجود -2
سنوات الدراسة ولصالح سنوات الدراسة االكثر في المجال 

 الرياضي.
 مجاالت البحث:
طلبة التربية البدنية وعلوم الرياضة / الجامعة  المجال البشري:

 المستنصرية
تمت اجراءات البحث الميدانية خالل المدة من  المجال الزماني:

 2022/6/5ولغاية  2022/5/3
القاعة الداخلية لكلية التربية البدنية وعلوم  المجال المكاني:

 الرياضة / الجامعة المستنصرية
جراءاته الميدانية -2  :منهج البحث وا 
المنهج الوصفي  الباحثاناستخدم  منهج البحث: 2-1

بأسلوب العالقات المرتبطة ألنه األسلوب األكثر مالئمة لطبيعة 
اذ يعد المنهج هو الطريق " المشكلة وتحقيق أهداف الدراسة. 

المؤدي الى كشف الحقيقة في العلوم المختلفة وذلك عن طريق 
 جمله من القواعد العامة لكي تصل الى نتيجة مقبولة ومعلومة

 .(65، 1998 حسين الجواري: عبود ازهار)"
تم اختيار مجتمع البحث  مجتمع وعينة البحث: 2-2

لوم الرياضة الجامعة بالطريقة العمدية من طلبة التربية البدنية وع
واختيار العينة بطريقة عشوائية لذا تم تحديد مجتمع المستنصرية 

البحث طالب التربية البدنية وعلوم الرياضة اذ بلغ عددهم 
ب من طالب التربية البدنية وعلوم الرياضة واختار ( طال648)

( طالب ليشكل 50العينة بطريقة عشوائية وبلغ عددهم ) الباحثان
 %( من مجتمع البحث.7.71عينه البحث وبنسبة )

تم استخدام مجموعه من  :وسائل جمع المعلومات  3-2
 :الوسائل المساعدة إلجراءات البحث وهي

 والمقابلة كوسائل لجمع البياناتاستخدام االستبيان  -
 المصادر العربية واالجنبية -
لمقياس االستقالل  النفسي لمواجهة  استمارة استبانة  -

 (1)ملحق التحديات
 ( 2استمارة استبانة لمقياس التفكير السلبي وااليجابي )ملحق  -
 البحث الميدانية: إجراءات 2-4
مقياس االستقالل النفسي لمواجهة  2-4-1

تم بناء المقياس على  :(2005 :راتب كامل اسامه) التحديات
)محمد عامر  الباحث( من قبل 2022البيئة العراقية عام )

لالعبي  محمود( لقياس االستقالل النفسي لمواجهة التحديات
( فقرة 37وقد تكون المقياس من )الدوري الممتاز بكرة القدم 

ولكل فقرة خمس بدائل او اختيارات وهي: )دائما، غالبا، احيانا، 
( واقل درجة 185بلغت اعلى درجة للمقياس ) إذنادرا، ابدا(، 
، وترتب نتائج (92.5( إذ بلغت درجة الحياد )37للمقياس )
الدرجات االعلى من درجة الحياد تمثل استقالال  إذالمقياس 

سيا )تاما( والدرجات االدنى من درجة الحياد تمثل استقالال نف
، وتتم االجابة عن فقرات المقياس من خالل (نفسيا )ضعيف

، نادرا، ه البدائل )دائما، غالبا، احيانااختيار المجيب ألحدى هذ
 ابدا(.
مقياس  مقياس التفكير السلبي وااليجابي: 2-4-2
للتفكير السلبي  (2011، احمد محمود طعمه الجبوري)

 :واإليجابي
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من قبل )احمد ( 2011تم بناء المقياس في البيئة العراقية عام ) 

فقرة واعلى ( 60محمود طعمة الجبوري( والمقياس يتكون من )
واقل درجة ( 180درجة من الممكن أن يحصل عليها الفرد هي )

علما انه يتكون من (. 120( لذا فإن درجة الحياد هي )60هي )
 رة ايجابية وترتب نتائج المقياس إذفق( 24قره سلبية و)( ف36)

الشخص الذي يحصل على درجة أكثر من درجة الحياد يكون 
تفكيره ذا طابع ايجابي ويتمتع بأفكار إيجابية، أما األشخاص 
الذين تكون درجاتهم أقل من درجة الحياد يكون تفكيرهم ذا طابع 

جابة هي )تنطبق علي سلبي ويتمتعون بأفكار سلبية، وبدائل اإل
( 2و)تنطبق علي أحيانا( وتأخذ الوزن )( 3كثيرا( وتأخذ الوزن )

، للفقرات االيجابية، والفقرات (1و)ال تنطبق علي( تأخذ الوزن )
، 18، 15، 10،11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3االيجابية هي: )

19 ،20،21 ،22،34 ،35 ،36 ،41 ،48 ،49 ،51 ،55 ،
56.) 

السلبية فإن بدائل اإلجابة هي )تنطبق علي كثيرا( وأما الفقرات 
( 2والبديل )تنطبق علي أحيانا ( تأخذ الوزن )( 1وتأخذ الوزن )

 (.3والبديل )ال تنطبق علي( فتأخذ الوزن )
، 53، 54، 57، 58، 59، 60وارقام الفقرات السلبية هي: )

52 ،50 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،40 ،39 ،38 ،
37 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،
23 ،17 ،16 ،14 ،13 ،12 ،2 ،1 .) 
بإجراء التجربة  الباحثانم قا التجربة االستطالعية: 2-5

على عينة  2022/5/8االستطالعية يوم االحد المصادف 
( طالب وهم جزء من مجتمع االصلي للبحث وليس 10قوامها )

البدنية وعلوم ه التربية جزء من العينة في احدى قاعات كلي
/الجامعة المستنصرية على المقياسي االستقالل النفسي الرياضة

لمواجهة التحديات والتفكير السلبي وااليجابي واختيروا بصورة 
 عشوائية وكان الغرض من التجربة االستطالعية:

 التأكد من مدى وضوح تعليمات المقياس.-1
 مدى وضوح الفقرات للطالب ودرجة استجابتهم لها.-2
 تجنب الفقرات الغير واضحة وتبديلها بفقرات مالئمة.-3
تشخيص المعوقات والسلبيات التي قد تحصل او تصاحب -4

 .الباحثان
 اإلجابة عن التساؤالت واالستفسارات.-5

احتساب زمن اإلجابة والوقت الذي يستغرقه الطالب في -6
( 20-15اإلجابة عن فقرات المقياسين إذ تراوح الزمن ما بين )

 دقيقة.
األسس العلمية لمقياسي االستقالل النفسي  2-6

 لمواجهة التحديات والتفكير السلبي وااليجابي:
 صدق المقياسين: 2-6-1

لغرض استخراج الصدق للمقياسين تم عرض الصدق الظاهري: 
مقياسي االستقالل النفسي لمواجهة التحديات والتفكير السلبي 

واألساتذة في علم النفس وااليجابي على مجموعة من الخبراء 
وفي المجال الرياضي لبيان مدى صالحية المقياسين 

 الستخدامهما على عينة البحث.
يعد الثبات شرطا اساسيا في  ثبات المقياسين: 2-6-2

 االختبارات النفسية والتربوية ذات النوعية الجيدة، لهذا يجب أن
ناء يكون الثبات على درجة عالية من الدقة والمثالية في ب

خاللها استخراج معامل  المقياس، وهناك عدة طرائق يمكن من
الثبات اذ يتم تطبيق المقياسين على عينة التجربة االستطالعية 

( طالب وهم ليسوا من ضمن عينة التطبيق، 10المتكونة من )
 وبعدها يقوم بأجراء التجربة الرئيسية على عينة التطبيق.

هة التحديات لمقياس االستقالل النفسي لمواج( يبين معامل الثبات 1الجدول )
 معادلة الفا كرونباخ

 الفاكرونباخ المقياس ت
 .361 االستقالل النفسي لمواجهة التحديات 1

ي وااليجابي معادلة الفا ( يبين معامل الثبات لمقياس التفكير السلب2الجدول )
 كرونباخ

 الفاكرونباخ المقياس ت
 .539 وااليجابي السلبي التفكير 1

ة الباحثان بأجراء التجربة الرئيس قام التجربة الرئيسة: 2-7
على عينة البحث  2022/5/19يوم الخميس المصادف 

( طالب من طالب التربية البدنية وعلوم 50المتكونة من )
الرياضة من خالل توزيع مقياسي االستقالل النفسي لمواجهة 

استمارة  التحديات والتفكير السلبي وااليجابي عن طريق
 االستبيان عليهم ألبداء آرائهم.

 (SPSS) تم استعمال حقيبة الوسائل االحصائية: 2-8
االحصائية الستخراج نتائج البحث وحسب متطلبات إجراءات 

 البحث.
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -3 

 عرض النتائج: 3-1
المعياري وقيمة ( يبين الوسط الحسابي والوسط الفرضي واالنحراف 3الجدول )

 )ت( المحتسبة وقيمة الداللة لمقياس االستقالل النفسي لمواجهة التحديات

 المقياس
الوسط 
 الحسابي

الوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 محسوبة

مستوى 
 الداللة الخطأ

االستقالل النفسي 
 معنوي .000 10.71 8.48 111 123.86 لمواجهة التحديات

( والوسط 123.86الوسط الحسابي ومقداره )( يبين 3الجدول )
( وقيمة )ت( 8.48( واالنحراف المعياري )111الفرضي قيمته )

.( وبداللة معنوي لمقياس 000( عند مستوى الخطأ )10.71)
 االستقالل النفسي لمواجهة التحديات.

يبين الوسط الحسابي والوسط الفرضي واالنحراف المعياري وقيمة  (4الجدول )
 حتسبة وقيمة الداللة لمقياس التفكير السلبي وااليجابي)ت( الم

( والوسط 118.58( يبين قيمة الوسط الحسابي )4الجدول )
( وقيمة 9.30( وبانحراف معياري قيمته )120الفرضي مقداره )
.( وبداللة 000( وعند مستوى الخطأ )1.07)ت( المحسوبة )

 معنوي لمقياس التفكير السلبي وااليجابي. 
لمواجهة التحديات  ( يبين معامالت االرتباط بين االستقالل النفسي 5الجدول )

 والتفكير السلبي وااليجابي

 المتغيرات
معامل 
 االرتباط

طبيعة 
 االرتباط

مستوى 
 الخطأ

الداللة 
 اإلحصائية

االستقالل النفسي لمواجهة التحديات 
 معنوي .000 قوية 972** والتفكير السلبي وااليجابي

( وجود عالقة ارتباط معنوية بين نتائج 5اذ يتبين من الجدول )
( بمستوى 972المتغير االول والثاني اذ بلغ معامل االرتباط )**

( وهذا يعني وجود 0.05.( عند مستوى داللة )000خطأ )
ذلك الى المتغيرات  الباحثانويعزو  ،عالقة ارتباط معنوية

البحث، وعن طبيعة العالقة بين االستقالل النفسي لمواجهة 
التحديات والتفكير السلبي وااليجابي اتضح بأن هنالك عالقة 
طردية قوية بين هذين المتغيرين لكون طالب التربية البدنية 
وعلوم الرياضة لديهم حب االنتماء واالحساس بالجدارة في 

ا فظهر هنا ارتباط قوي بين كال المتغيرين، هويتهم الرياضية لذ
إذ أن األفراد عندما تكون لديهم انجازات واهداف يسعون إلى 

تحقيقها يقودهم هذا إلى اإلحساس بتقدير الذات والثقة العالية 
بالنفس وهذا يعزز شعورهم بالتفكير االيجابي اكثر من اجل 

رت النتائج أظهتحقيق االهداف التي يسعى اليها الطالب، كما و 
إلى ان قابلية الرياضي على التحمل النفسي كانت جيدة في 

ان سبب ذلك إلى أن االهتمام  الباحثانهذين االختبارين ويعزو 
بدراسة مفهوم االستقالل النفسي لمواجهة التحديات والتفكير 
السلبي وااليجابي في عملية التعلم لها أهمية واسعة في تعزيز 

ثقته بنفسه واالستعداد لتحقيق افضل دوافع الطالب وزيادة 
إن  ( إلى1981إليه )كامل طه الويس،  النتائج. وهذا ما أشار

تحقيق رفع شدة االستقالل النفسي المطلوبة في المجال الرياضي 
يؤدي إلى إبراز ظواهر نفسية. فاالستقالل النفسي لمواجهة 
 التحديات له تأثير حاسم على الدوافع . إذ يؤثر على تحفيز
االستعداد بصورة غير مباشرة كما أن االستقالل النفسي الذي 
يؤثر على مدى طويل يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في الشروط 

 النفسية الموروثة.
 :الخاتمة-4

 ما يلي: االنتائج االحصائية استنتج الباحثانبعد ان استخرج 
وجود عالقة ارتباطية بين االستقالل النفسي لمواجهة -1

 والتفكير السلبي وااليجابي لدى الطالب.التحديات 
 وعلى ضوء االستنتاجات يوصيان بالتالي:

تطبيق مقياسي االستقالل النفسي لمواجهة التحديات والتفكير -1
السلبي وااليجابي من قبل الكادر التدريسي والمختصين للوقوف 
على الصعوبات والمشكالت التي تواجه الطلبة بسبب ما 

 ن.يحتويانه المقياسي
 :المصادر

احمد محمود طعمه الجبوري؛ تنظيم الذات وعالقته بالتفكير السلبي وااليجابي  [1]
، جامعة تكريت ،ير، كلية التربيةرسالة ماجست: )لدى طلبة المرحلة االعدادية

2011.) 
 جامعة لطلبة االستغاللية الشخصية مقياس بناء حسين الجواري؛ عبود ازهار [2]

 ابن/التربية كلية بغداد، جامعة بغداد، منشورة، غير ماجستير )رسالة بغداد:
 (.1998 رشد،

 والتوجيه لإلرشاد دليب: للناشئين النفسي االعداد راتب؛ كامل سامها [3]
 .(2005 العربي، الفكر دار القاهرة،: )االمور اولياء_ االداريين_ للمدربين

: )االسكندرية، دار المعارف، 2، طعلم النفس االجتماعيجالل سعيد؛  [4]
1984.) 

؛ اسس التفكير االيجابي وتطبيقاته تجاه الذات والمجتمع سعيد بن صالح الرقيب [5]
 ،)المؤتمر الدولي عن تنمية المجتمع )تحديات وآفاق(في ضوء السنه النبوية: 
 .2008 ،االجامعة االسالمية بماليزي

الوسط  المقياس
 الحسابي

الوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 محسوبة

مستوى 
 الخطأ

 الداللة

التفكير السلبي 
 وااليجابي

 معنوي .000 1.07 9.30 120 118.58
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 ،: )الكويت، دار القلم1، طمبادئ االرشاد النفسيسهام درويش ابو عطية؛  [6] 

1988). 
مديرية دار الكتب للطباعة ، : )الموصلعلم النفس الرياضيكامل طه الويس؛  [7]

 (. 1981، والنشر
: 3، ط1، جالتقويم والقياس في التربية الرياضية؛ محمد صبحي حسنين [8]

 (.1995، )عمان، دار الفكر للطباعة والنشر
ط )كلية التربية -: باالسس النفسية النتقاء الرياضيينمحمد لطفي طه؛  [9]

 .2002الرياضية، جامعة حلوان، القاهرة، 
: المدخل الى القياس في التربية البدنية والرياضية؛ محمد نصر الدين رضوان [11]

 (.2006 ، مركز الكتاب للنشر،: )عمان1ط
االحصاء التطبيقي في مجال البحوث التربوية والنفسية ؛ مصطفى حسين باهي [11]

 (.1999 ،كتاب للنشر: )القاهرة، مركز ال1، طواالجتماعية والرياضية
، دار مان: )ع1ط ،اساسيات القياس في العلوم السلوكية؛ موسى النبهان [12]

 (.2004 الشروق للنشر والتوزيع،
برمجة مقياس التفكير السلبي وااليجابي واثره على بعض نبيل صالح سفيان؛  [13]

 ، ب.س(.ب.م: )تعز، المتغيرات
البحاث لكتابة االبحاث في دليل نوري ابراهيم الشوك ورافع صالح الكبيسي؛  [14]

 (.2004، )بغداد، ب.م: التربية الرياضية

 المالحق:
 مقياس االستقالل النفسي لمواجهة التحديات( 1ملحق )

 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما الفقرات ت

على نفسي دون مساعدة  عتماداليمكنني ا 1
 االخرين

     

      اعتمد على نفسي في المواقف الرياضية 2
      اثق بنفسي التي تقودني إلى الفوز أو النجاح 3

شعر أن أدائي في الفريق اثناء المباراة ا 4
      افضل من أدائي أثناء التدريب

اشعر كثيرا ان يتم اعتمادي كعضوا مهما في  5
 الفريق

     

      عدم استغالل أي فرصة للفوز في المباراة 6
      الفريقاعمل دائمًا من اجل وحدة  7

اقدم افضل ما لدي وال يهمني مستوى  8
      المنافس

      هدفي ان اكون مميزا في لعبتي 9
      احب العمل الذي يثير إعجاب االخرين 10

احافظ على دافعيتي وحماسي للعديد من  11
      االنجازات الرياضية

      دائما اتحمس للعب الفردي بشكل كبير جدا 12

اميل الى تحدي المنافسين الذين يتميزون  13
      بالمستوى العالي

ال اشعر بالميل للعب اال في حالة وجود  14
 التحدي

     

15 
تثيرني المنافسة مع من هم أعلى مني 

      بالمستوى

      ينخفض أدائي كلما زادت صعوبة المنافسة 16
      اتعامل مع زمالئي بثقة 17

المعنويه كلما اقترب موعد تزداد روح  18
 المنافسات

     

      أتوقع الفوز قبل المباراة 19
      أنا واثق كل الثقة في قدرتي على األداء 20

اتحمل واصبر على المواقف الصعبة داخل  21
      الفريق

      ال استطيع قيادة الفريق اثناء اللعب 22
      افهم مسؤولياتي اثناء المباريات 23

اتحمل انتقادات الجماهير لي بأعتزاز عند  24
      االخفاق

      اشجع على روح العمل وخلق منافسة قوية 25

اتمسك بمبادئي في بعض المواقف داخل  26
      الفريق

      اعمل على دعم الالعبين الشباب في الفريق 27
      اميل الى تحدي المنافسين االقوياء 28

29 
المواقف التي تعرضني الى الشعور ال أفضل 
      بالخطر

      اتحمل جميع المسؤولية عندما اخطأ 30

31 
استطيع ان اتخذ قرارا حاسما بسرعة في 

      المواقف المفاجئة

خذ قراراتي بإرادتي حتى لو عارضت ات 32
      المدرب

اتخذ القرار اثناء المشاركة في اللعب ولو كان  33
 نفسيعلى حساب 

     

34 
ال استطيع السيطرة على انفعاالتي في بعض 

      المواقف

افقد صوابي اثناء وجود اخطاء من الالعبين  35
      داخل الفريق

اشعر بالراحة عندما يكون المنافس في حالة  36
      انفعال

اجد صعوبة في التحكم بانفعاالتي عند  37
 المواقف الحرجة

     

 مقياس التفكير السلبي وااليجابي( 2ملحق )
ال 

تنطبق 
 علي

تنطبق 
علي 
 احيانا

تنطبق 
علي 
 كثيرا

 ت الفقرات

 1 أشعر بأني عديم الفائدة والقيمة   
 2 انا لست جيدا بالدرجة الكافية   
 3 أشعر بالرضا عن قدراتي وامكاناتي   
 4 أشعر بان اعمالي تمتاز بالدقة   
 5 انا مقتنع بنفسي   
 6 اعمل ما اعتقد بصحته   
 7 اشعر انني قادر على تحقيق طموحاتي   
 8 اتمسك برأيي في المناقشات طالما كان صحيحا   
 9 ادرك قيمة وجودي في الحياة   
 10 توجد في اشياء جميلة وجذابة   
 11 اشعر انني انسان سعيد   
 12 اتمنى لو كان مظهر جسمي افضل عما هو عليه االن   
 13 اعاني الكثير من االذى ممن حولي   
 14 الناس يفكرون في انفسهم فقط   
 15 احترم حق االخرين في ان يكونوا   
 16 من ليس معك فهو ضدك   
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 17 اعتقد ان االبتعاد عن الناس يزيد من احترامهم لي    

 18 اثق في الناس حتى وان عانيت من بعضهم   
 19 االخرين وتحرمني من الشعور بالسعادةتؤرقني مشكالت    
 20 من غير الحق ان يسعد الشخص وهو يرى غيره يتعذب   
 21 اعتقد ان االنسان خير ويمكن الوثوق به   
 22 اشعر بأن عالقاتي ايجابية مع االخرين   
 23 اشعر بعدم الراحة لمشاركة االخرين مشاعرهم   
 24 االخريناتردد في طلب المساعدة    
 25 الناس من حولي يعاملونني كما لو كانت عدوا لهم   
 26 لم يعد احدا امنا هذه االيام   
 27 يخلو العالم من االشياء الجيدة   
 28 اشعر بالقلق عندما اسافر الى مكان ما   
 29 اشعر ان العالم في حالة خطرة   
 30 الحياة مجرد مسلسل من المشكالت   
 31 العالم يكرر نفسه في كل مكان   
 32 االحمق الذي تعرفه افضل من العاقل الذي ال تعرفه   
 33 الحياة مليئة بالغموض   
 34 انني اقيم واحترم حياتي وحياة االخرين   
 35 انه ألمر جيد ان تكون حيا   
 36 انني اعتني بالعالم الذي اعيش فيه   
 37 حياتي الدراسيةاعتقد انني سوف افشل في    
 38 اشعر ان االمور الحياتية ال تخدمني مستقبال   
 39 اشعر بأن الحظ لن يحالفني   
 40 يؤرقني التفكير بمستقبلي   
 41 اتوقع تزايد الشعور باألمن والطمأنينة في المستقبل   
 42 اشعر ان حياتنا مقبلة على كوارث مختلفة   
 43 دوافعي نحو الدراسة خوفي من المستقبل يضعف   
 44 لن اصل الى ما اريد او اطمح اليه   
 45 انني اعرف ان المستقبل سيكون اسوأ من الحاضر   
 46 اشعر بأنني سأنتهي الى العيش وحيدا ومعزوال   
 47 الحياة اقصر من ان نضيعها في فراغ وتفاهات   
 48 للخير والمحبةال يهم ماذا يحمل المستقبل فلن افقد رؤيتي    
 49 انني اخطط بعناية الستعمال فعال لوقتي الثمين   
 50 طفولتي كانت مليئة بالتعاسة   
 51 ارفض ان اكون خاضعا للماضي   

ال يمكن للفرد ان يتخلص من تأثير الماضي حتى وان حاول    
 ذلك

52 

   
 اشغل نفسي في التفكير بالظروف القاسية والسيئة التي مررت

 53 بها اثناء طفولتي

 54 اتمنى ان ارجع لحياة الطفولة هربا من ضغوط الحاضر   
 55 انني اتعلم من الماضي   
 56 االخطاء والفشل التي مررت بها هي فروض للتعلم   

 57 ان االخطاء التي حدثت لي بالماضي دمرت حياتي   
 58 لم يشعرني احد بالحب   

بسبب تأثير الماضي وال شيء يمكن  سأظل على ما انا عليه   
 59 ان يغير ذلك

 60 ما حدث في حياتي حدث وال يمكن اصالحه   
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  الحرة المصارعة ومسكات الحركية القدرات بعض في درايفر النموذج وفقا تمرينات اثر 

 (سنة 14-12) بإعمار
 2 أ.م.د علي فؤاد فائق  1 مناف ابراهيم حسن

 1الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 2 الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة
( 1 Manaf.cvc@gmail.com  2  alifoaad085@gmail.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اشتمل البحث على اربع ابواب اذ شمل الباب االول على المقدمة واهمية البحث اذ تكمن  المستخلص:
اهمية البحث في اعداد التمرينات وفقا النموذج درايفر في بعض القدرات الحركية لمصارعي الحرة. اما 

بحث في قلة تنوع الطرق واالستراتيجيات واألساليب والنماذج التي ينظر إليها مشكلة البحث تكمن مشكلة ال
بنظرة العصر الحديث أو المعاصر في تنظيم استعمال الذهني أمام المصارعين لفتح آفاق جديدة في تعلم 
واكساب مهارات المهمة من خالل العمل على تنمية القدرات الحركية وهدف البحث اعداد تمرينات وفقا 
ألنموذج درايفر يتالئم مع قدرات عينة البحث. التعرف على تأثير التمرينات وفقا ألنموذج درايفر في القدرات 
الحركية وتعلم المسكات بالمصارعة. اما فرضيات البحث هناك فروق ذات داللة احصائية في االختبارات 

ات بالمصارعة والصالح االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث في بعض القدرات الحركية وتعلم المسك
البعدية. هناك فروق ذات داللة احصائية لالختبارات البعدية البعدية للعينة البحث الضابطة والتجريبية في 

 بعض القدرات الحركية وتعلم المسكات بالمصارعة ولصالح المجموعة التجريبية.
الميدانية استعمل المنهج التجريبي اما عينة البحث اما الباب الثاني فقد تضمن منهج البحث واجراءاته 

بية وضابطة ي( مصارعا موزعين على مجموعتين تجر 24فتمثلت بنادي االعظمية الرياضي والبالغ عددهم )
( لكل مجموعة . وكذلك شمل هذا الفصل على ادوات واجهزة البحث المستخدمة ويتضمن كذلك 12بواقع )

بيق البرنامج التعليمي للمجموعة التجريبية وبعد ذلك تم اجراء االختبارات اجراء االختبارات القبلية وتط
 البعدية.

كما شمل الباب الثالث عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة 
 ومناقشتها .

ن ان التمرينات التعليمية وفقًا اما الباب الرابع فقد تضمن االستنتاجات والتوصيات التي توصل لها الباحثا
ألنموذج درايفر لها تأثيرا ايجابيا في اكتساب بعض القدرات الحركية. ان التمرينات التعليمية وفقًا ألنموذج 

 درايفر لها تأثيرا ايجابيا في تعلم بعض مسكات المصارعة.
في تسهيل إيصال المعلومات  اما التوصيات ضرورة استخدام انموذج درايفر في تعليم المتعلمين لفعاليتها

 للمتعلمين. عقد دورات تدريبية وتأهيلية لتدريب المعلمين على استخدام انموذج درايفر في التعلم.
 مسكات المصارعة . -أنموذج درايفر  -القدرات الحركية  الكلمات المفتاحية :

mailto:Manaf.cvc@gmail.com
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 مقدمة:ال-1 

العملية التعليمية في تطور جديد ومستمر عبر ما يقدمه العلماء 
من بحوث ودراسات توصلوا من خاللها إلى عدة آراء  ونوالباحث

ونظريات أغنت العملية التعليمية بطرائق وأساليب مختلفة ألن 
الهدف األساسي والجوهري من عملية التعلم المهاري هو أن 
نحصل على األداء الفني السليم واإلنجاز الرياضي العالي في 

ونات األساسية أقل وقت ممكن. وتعد القدرات الحركية أحد المك
 المهمة التي يحتاجها مثل )الحس الحركي( عند المصارعين.

ان أهمية النموذج درايفر التعليمي تكمن في جعل المتعلم يحقق 
أهدافه فعال، وهذا يتطلب عمليات جماعية وفردية معًا في حل 
المشكالت العلمية والعملية المتنوعة، بقصد زيادة فاعلية مهارات 

متعلمين وذلك عن طريق تخفيف حده التعصب التفكير لدى ال
لآلراء والتدّرب على احترام جميع اآلراء مهما كانت بقصد توليد 
أكبر عدد من األفكار اإلبداعية حول المشكلة مع إتاحة أجواء 

 من الحرية تسمح بطرح كل األفكار التي تدور في خواطرهم. 
  مشكلة البحث:

لمصارعة على العديد من العوامل ايعتمد مستوى األداء في لعبة 
 المهمة منها االسلوب او الطريقة المتبعة في التعليم وتطوير

 القدرات الحركية ومستوى المتعلمين ومن خالل مالحظة بعض
قليلي الباحثان ومتابعة عدد من مدربي المصارعة، أذ أنهم  

 إعطاءمبدأ تطوير القدرات الحركية في اثناء ب االهتمام
الوحدات التعليمية، ومن هذا المنطلق رغب الباحثان  المصارعين

في بحث هذه المشكلة لتسليط الضوء عليها بشكل مباشر وتحديد 
أبعادها وذلك من خالل التعرف على مدى فاعلية انموذج درايفر 

 القدرات الحركية  بالمصارعة .بعض في تطوير 
 اهداف البحث:

 القدرات تطوير في  درايفر انموذج فاعلية مدى على التعرف-1
 بالمصارعة المسكات وبعض الحركية

وفقا ألنموذج درايفر في  ةتعليمي تمريناتالتعرف على تأثير -2
 القدرات الحركية وتعلم المسكات بالمصارعة.بعض 

 :فرضيات البحث
هناك فروق ذات داللة احصائية في االختبارات القبلية -1

الحركية وتعلم والبعدية لعينة البحث في بعض القدرات 
 المسكات بالمصارعة والصالح االختبارات البعدية.

هناك فروق ذات داللة احصائية لالختبارات البعدية البعدية -2
للعينة البحث الضابطة والتجريبية في بعض القدرات الحركية 

 وتعلم المسكات بالمصارعة ولصالح المجموعة التجريبية.
 مجاالت البحث:
من ناشئين فريق نادي االعظمية  عينة المجال البشري:

 الرياضي بالمصارعة.
 . 2732022لغاية  301 2022 المجال الزماني:
قاعة نادي االعظمية الرياضي بالمصارعة  المجال المكاني:

 بغداد.
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
يجب على الباحثان اختيار المنهج  منهج البحث: 2-1

البحث وان طبيعة المشكلة وطريقة تحديدها المناسب إلجراء 
وأهدافها تتطلب استخدام المنهج التجريبي وهو احد المناهج التي 
تهدف الى احداث تغيير مقصود ومضبوط لحدث ما ومالحظة 
التغيرات المرافقة لهذا الحدث وتفسيرها وقد اعتمد الباحثان 

لقبلي تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة ذات االختبار ا
 والبعدي كونها انسب لحل المشكلة.

ان االهداف التي يضعها  مجتمع البحث وعينته: 2-2
الباحثان لبحثه واالجراءات التي سيتبعها ستحدد طبيعة العينة 

وعلى الباحثان ان يختار عينة بحثه التي تكون  التي يختارها.
 ان العينة عبارة ممثلة تمثيال حقيقيا لمجتمع االصل، بمعنى "

عن المجتمع االحصائي االصلي بكل خصائصه ولكن بصورة 
 مصغرة، وانها تمثيل للمجتمع االحصائي الذي سحبت منه

فقد أجري  (،16، ص2003 رضوان: الدين نصر )محمد"
( 28( سنة، والبالغ عددها )14-12) البحث على عينة أعمار

مصارعا ويتم تعليمهم في قاعة مصارعة في نادي االعظمية إذ 
مصارعو نادي  اختيار المصارعين بالطريقة العمدية وهمتم 

االعظمية الرياضي، وذلك لعدة أسباب منها توفر اإلمكانيات 
الالزمة للمنهج التجريبي وتواجد أفراد العينة بشكل كامل، فضال 
عن تعاون إدارة نادي ومدرب الفريق مع الباحثان، وتم استبعاد 

جربة االستطالعية، وبذلك نتائج اربعة منهم لمشاركتهم في الت
( متعلما لتشكل نسبة مئوية 24أصبح عدد أفراد عينة التجربة )

 %( من المجتمع  للبحث .85.7مقدارها )
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)من اجل إرجاع الفروق إلى العامل ؤ العينة: تكاف 2-2-1 

التجريبي البد من تكافئ المجموعتين تماما في جميع الظروف 
لى المجموعة عدا المتغير التجريبي الذي يؤثر ع

، (252ص ،1988 و)آخرون(، عبيدات )ذوقانالتجريبية(
إلى إيجاد التكافؤ بين  نولغرض تحديد نقطة الشروع عمد الباحثا

( T–testالمجموعتين الضابطة والتجريبية باستخدام قانون )
للعينات المستقلة والمتساوية في العدد في االختبارات القبلية قيد 

التكافؤ هو تقليل الفروقات بين المجموعتين الدراسة. الغاية من 
( 1الضابطة والتجريبية في متغيرات البحث، ويتبين من الجدول )

عشوائية الفروق في االختبارات القبلية قيد البحث، مما يدل على 
 تكافؤ المجوعتين في كافة المتغيرات.

التجريبية يبين تكافؤ العينة في االختبارات القبلية للمجموعتين  (1الجدول )
 .والضابطة

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 فرق التجريبية الضابطة
 األوساط

 Tقيمة 
 المحسوبة

درجة 
Sig 

 داللة
 ع±  س   ع±  س   الفروق

غير  0.55 0.59 0.16 0.77 1.66 0.57 1.83 درجة مسكة الكندة
 معنوي

مسكة حمال 
 0.54 0.65 0.16 0.57 1.83 0.73 2.00 درجة بند

غير 
 معنوي

غير  0.25 1.16 0.50 1.13 16.67 0.95 17.1 ثانية جري االرتدادي
 معنوي

 0.22 0.50 0.94 5.18 39.2 3.76 40.2 ثانية الوقوف التوازن
غير 
 معنوي

 (.0.05( ومستوى داللة )22=2-عند درجة حرية )ن

 أدواتوالبيانات و  جمع المعلوماتوسائل  2-3
الوسيلة أو الطريقة التي يستطيع )هي  :واالجهزة المستخدمة

بها الباحثان حل مشكلته مهما كانت تلك أدوات، بيانات، 
 الدولية المعلومات وشبكة ، اطاريح رسائل، كتب، عينات، أجهزة،

وان  والدولية والعربية المحلية العلمية المصادر ،(االنترنيت)
وجيه )طبيعة الفروض هي التي تحدد األدوات المستعملة(

 انيختار  َلذين  ال ما. والباحثان ه(230ص ،1988: محجوب
األدوات المالئمة له من أجهزة متوافرة أو يصنعها، لتحقيق 

 الغرض، وعليه ان يتفنن باستعمال تلك األدوات.
جهاز ) االجهزة واالدوات المستخدمة بالبحث: 2-3-1

 ،(6دمى مصارعة عدد )، ميزان لقياس الكتلة ،لقياس الطول
جهاز تلفزيون ملون  ،(24مايو مصارعة عدد )، بساط مصارعة
لتصوير المصارعين نوع  –كاميرا فيديو ، نوع سامسونج

Kodak ،ساعة توقيت نوع  (Diamond) صافرة ، (1) عدد

)ياباني  (Sharp) حاسبة علمية نوع، (1) عدد Fox نوع
 .((Lenovoجهاز كمبيوتر البتوب نوع ) ،(1) المنشأ( عدد

 خطوات تنفيذ البحث: 2-4
المناسبة للدراسة  تحديد القدرات الحركية 2-4-1

بعد االطالع على المصادر والمراجع تم  :وترشيح اختباراتها
التوازن تحديد القدرات الحركية المناسبة للدراسة والمتمثلة بـ )

التي سعى الباحثان  اما المسكات(، القدرة على التكيف، الثابت
(وعلى النحو مسكة حمال بند، مسكة الكنده): لدراستها هي

 التالي:
، 1997مسعد علي محمود: مسكة الكنده ) 2-4-1-1
 (:124ص

يجلس )أ( مواجها لمؤخرة )ب( ثم يطوق  يري:ضالقسم التح
وسطه بذراعيه ومشبكا يديه التشبيكه الخطافية، ويضع )أ( ركبته 
اليسرى تحت جسم )ب( ابعد ما يمكن ويرتكز بقدمه اليمنى 

 )ب(ـ خلف القدم اليسرى ل
يجذب )أ( منافسه )ب( اليه ثم يرفع المقعدة  القسم الرئيسي:

وركبتاه عن البساط تماما يتحرك ألعلى، وعندما ترتفع قدما )ب( 
 )أ( التجاه الخلف ثم يبدأ بالدوران للجهة اليسرى .

)أ( في تطويق وسط )ب( بقوة واحكام  يستمر القسم الختامي:
وال يسمح له بالدوران في اي اتجاه ويستمر )أ( في رفع )ب( 
لالتجاه الخلفي ثم يقلبه على رأسه وكتفه االيسر ثم على ظهره . 

 (.3)لشكل كما في ا

 
 يوضح مسكة الكنده (3شكل )

، 1997مسعد علي محمود: مسكة حمال بند) 2-4-1-2

 (:142ص
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)ب( بيده ـ يقوم )أ( بمسك الذراع االيمن ل يري:ضالقسم التح 

اليسرى من خلف العضد مع حجز ساعد نفس الذراع تحت ابطه 
 االيسر .

يقوم )أ( بنقل قدمه الخلفية )اليمنى( بجوار  القسم الرئيسي:
االمامية وعلى خط مستقيم معها وفي نفس الوقت ينقل )أ( 
ـ ذراعه االيمن من تحت ابط )ب( ليطوق بها الذراع االيمن ل

 )ب( من مفصل الكتف ويتقوس .
يستمر )أ( في التقوس خلفا وظهره في صدر )ب( وعندما تقترب 

ره ويواجه البساط بصدره مع عدم جبهته من البساط يلف ليسا
 ترك الذراع لتعريض ضهر )ب( للبساط .

)ب( ويطوق وسطه ـ يترك )أ( الذراع االيمن ل القسم الختامي:
 (.4)للسيطرة على الكوبرى. كما في الشكل

 

 
 يوضح مراحل الفنية مسكة حمال بند (4شكل )

قيد  للمتغيراتترشيح االختبارات المناسبة  2-4-2
 الدراسة:
احمد يوسف اختبار الوقوف على مشط القدم )اوال: 

 (:310، ص2016: متعب، سميرة زيا هرمز
قياس التوازن الثابت، وذلك عندما يقوم  الغرض من االختبار:

 المختبر بالوقوف على األرض على مشط القدم.
 ساعة إيقاف، أو ساعة يد بها عقرب للثواني. األدوات:

يتخذ المختبر وضع الوقوف على أحدي مواصفات االختبار: 
القدمين، ويفضل ان تكون قدم رجل االرتقاء، ثم يقوم بوضع قدم 
الرجل األخرى )الحرة( على الجانب الداخلي لركبة الرجل التي 

 إعطاءيقف عليها ويقوم أيضا بوضع اليدين في الوسط. وعند 
 اإلشارة يقوم المختبر برفع عقبه عن األرض ويحتفظ بتوازنه

األكبر فترة ممكنة دون ان يحرك أطراف قدمه عن موضعها أو 
 يلمس عقبه األرض.

يحتسب زمن يبدأ من لحظة رفع العقب عن األرض  التسجيل:
 حتى ارتكاب بعض األخطاء تخل باالتزان.

 
 يوضح اختبار التوازن الثابت (1شكل )

 (ترم 40) ترم 10×4اختبار الجري االرتدادي ثانيا: 
 (:48، ص2021قادر: )شهاب احمد 

 القدرة على التكيف. الغرض من االختبار:-
 ساعة توقيت، شريط قياس. االدوات المستخدمة:-
يرسم خطان متوازيان على االرض بينهما  وصف االداء:-

ويحدد أحدهما خط البداية واالخر خط النهاية،  ترم 10مسافة 
ري للمس تقف المختبرة خلف البداية، وعند اعطاء اشارة البدء تج

خط النهاية ثم العودة للمس خط البداية ثم الرجوع لخط النهاية 
 للمسة والعودة لخط البداية، على اال يسمح اال بمحاولة واحدة.

 ثانية . 10/1يسجل زمن الركض ألقرب  التسجيل:

 
 (ترم 40) ترم 10×4يوضح اختبار الجري/االرتدادي  (2شكل )

" تمثل  للمسكات قيد البحث:تقييم األداء الفني ثالثا: 
عملية التقييم المهارات الحركية بحساب النقاط دورا فعاال في 
مجال التربية الرياضية فهي من الطرائق المهمة المعتمدة على 
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المالحظة العلمية في تقييم المهارة، إذ ان دقة تقييم هذه المهارة  

األداء تعتمد على عمق المقوم العلمي ومدى معرفته بطريقة 
. لذا استفاد الباحثان (373ص ،1988محجوب: وجيه )الفني "

بعملية تقيم مستوى األداء الفني من المدربين الدوليين المعتمدين 
في االتحاد العراقي المركزي للمصارعة  فضال عن المتطلبات 
الخاصة لالختبارات القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية 

إلى إجراء االختبارات الفنية على  والضابطة، إذ عمد الباحثان
عينة البحث وهي تنفيذ المسكات )قيد البحث( مع زميل مقارب 
لوزنه وبدون مقاومة: وقد خصص الباحثان درجات ألقسام 
المسكة باستمارة تقيم األداء الفني و عرضت على خبراء اللعبة 

ني والمدربين الدوليين بالفيديو واإلعادة ألكثر من مرة لألداء الف
( 1وبعد جمع االستمارات وتفريـغ بياناتـها اتفـق الخبراء ملحق )

%(، وتم تحويل الفلم 100علـى نسبة مئويـة مقبولة مقدارها )
( وبالسرعة االعتيادية والسرعة البطيئة ومن ثم CDعلى قرص )

اعطيت األقراص إلى المقومين لغرض تقييم األداء الفني 
 إذتمارات التقييم للمراحل األداء لالختبارات القبلية من خالل اس

( درجات لكل مراحل اداء المسكة وكانت تقسيم 10أعطيت )
 (:2الدرجات ألجزاء المسكات كما في جدول )

 يبين تقسيم الدرجات ألجزاء المسكات (2جدول )
 

 المسكة ت
 وحدة
 الدرجة القسم القياس

 درجة المسكة مسكة الكنده 1
 3 االبتدائي
 4 الرئيسي
 3 الختامي

 درجة المسكة حمال بند 2
 3 االبتدائي
 4 الرئيسي
 3 الختامي

ويقوم المصارع بأداء محاولتين لكل المسكة وتسجل درجة أحسن 
 محاولة.

 تعد التجربة االستطالعية "التجربة االستطالعية:  2-5
تجربة مصغرة للتجربة االساسية ويجب ان تتوافر فيها الشروط 

التي تكون فيها التجربة االساسية ما أمكن ذلك حتى  والظروف
بأجراء تجربة  انيمكن االخذ بنتائجها " . وعليه قام الباحث

استطالعية أجريت هذه التجربة يوم االربعاء بتاريخ 
( 4على عينة من مجتمع البحث البالغ عددها ) 12/1/2022

كانت من المصارعين الذين لم يشتركوا في التجربة االساسية، و 
 اهداف التجربة االستطالعية هي:

التأكد من صالحية بعض تمارين التمرينات التعليمية لتطبيقها -
 بالشكل النهائي.

 معرفة مدى مالئمة االختبارات لعينة البحث.-
 معرفة مدى استعداد عينة البحث ألداء االختبارات.-
 معرفة الوقت المستغرق ألجراء االختبارات وتنفيذها.-
الصعوبات التي قد تواجه مجريات العمل ووضع انسب معرفة -

 الحلول لها.
توزيع وتنظيم العمل وانسيابية للمجموعتين الضابطة -

 والتجريبية.
التحقق من المعامالت العلمية لالختبارات والقياسات -

 المستخدمة.
وأسفرت هذه التجربة عن صالحية االدوات المستخدمة ومالئمة 

وقد  حسن تدريب فريق العمل المساعد.االختبارات فضاًل عن 
كان من نتائج الدراسة االستطالعية تحقيق األهداف المرجوة 
وتكوين صورة واضحة لدى الباحث عن طبيعة العمل وكيفية 
التطبيق. وبهذا تعرف الباحث على السلبيات واإليجابيات وتم 
أجراء التصحيحات المطلوبة على ضوء التجربة االستطالعية 

 الئمة للعمل التجريبي الرئيسي.وباتت م
المعامالت العلمية االختبار تقييم األداء الفني  2-6

 قيد الدراسة: الخمسةللمسكات 
يقصد به هو ان يعطي االختبار النتائج نفسها  الثبات:: أوال

( " هذه الطريقة إذ 1999، )مصطفى باهي تقريبا " وقد أكد
مرتين أو أكثر  تحت يمكن إعادة أداء البحث على العينة نفسها 

 (7، ص1999 :مصطفى باهي)" ظروف متشابهة قدر اإلمكان
وفي ضوء ما تقدم تم أجراء االختبار األول يوم االربعاء الموافق 

ثم أعيد تطبيقه مرة ثانية بعد مرور ستة أيام أي  12/1/2022
مع مراعاة تثبيت كافة  18/1/2022يوم الثالثاء الموافق 
اختبارات لمرة األولى وتم أجراء االختبارين الظروف التي تم بها 

( مصارعين، وقد استخدم الباحثان 2على عينة وكان عددهم )
قانون معامل االرتباط البسيط )بيرسون( الستخراج معامل الثبات 

( وبذلك فان االختبارات قيد 0.91-0.82إذ تراوحت بين )
 .(3) البحث تتمتع بقدر عال من الثبات. وكما مبين في الجدول
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 ثبات االختباراتيبين  (3جدول ) 

 الثبات االختبارات ت
 0.82 المسكة مسكة الكنده 1
 0.88 المسكة حمال بند 2

استخدم الباحثان عدة انواع من  :صدق االختبار: ثانيا
الصدق إذ استخدم صدق المحكمين )الظاهري( ويعد هذا 

 " (1990األجراء صدقا لالختبار، إذ يشير مصطفى وآخران )
إلى انه يمكن ان نعد االختبار صادقا اذا تم عرضه على عدد 
من المتخصصين في المجال الذي يقيسه االختبار وحكموا بانه 

مصطفى محمود اإلمام، )يقيس ما وضع لقياسه بكفاءة "
من اجل ان يتأكد الباحثان من  (127، ص1990 :)وآخرون

صدق االختبارات الفنية تم عرضها على مجموعة من الخبراء 
، وتم انتقاء االختبارات الصالحة للدراسة (1ملحق ) والمختصين

والمقننة بواسطة استخدام الصدق الظاهري، وقد اجمع الخبراء 
والمختصون على صدق االختبارات في قياس الصفات المراد 

فضال عن ذلك تم  ال عن احتساب الصدق الذاتي،قياسها فض
أيجاد الصدق الذاتي لالختبار والمستخرج من الجذر التربيعي 
لمعامل الثبات ما يدل على صدق االختبار إذ ان االختبار يكون 

( فأكثر وكما مبين في 0.70صادقا إذا كان معامل الصدق )
 (.4الجدول )
لالختبار تقييم األداء للمسكات قيد يبين معامل الثبات والصدق  (4جدول )

 الدراسة المستخدمة في البحث
 الصدق الثبات االختبارات ت
 0.91 0.83 المسكة الكنده 1
 0.92 0.85 المسكة حمال بند 2

" ان الموضوعية احد الشروط المهمة  الموضوعية:: ثالثا
لالختبار الجيد التي تعني عدم تأثير األحكام الذاتية من قبل 
المجرب )الباحثان( أو ان تتوافر الموضوعية دون التحيز 
والتدخل الذاتي من قبل المجرب وكلما ال تتأثر الذاتية باألحكام 

 (:مصطفى محمود اإلمام، )وآخرون)زادت قيمة الموضوعية "
لذا فان االختبار تم تقييمه من قبل محكمين ( 127، ص1990
إذ تم استخراج  قيمة الموضوعية لالختبار باستخدام  (2ملحق )

معامل االرتباط البسيط )بيرسون( بين نتائج المدربين الدوليين إذ 
%( وبذلك فان االختبار يتمتع بموضوعية عالية في 100بلغت )

 (.5)التقييم وكما مبين في الجدول 
 

 يبين موضوعية االختبارات (5جدول )
 الموضوعية االختبارات ت
 %100 المسكة مسكة الكنده 1
 %100 المسكة حمال بند 2

بعد استكمال كافة المتطلبات  االختبارات القبلية: 2-7
العلمية واألساسية إلجراء االختبارات تم تطبيق اختبارات القدرات 
الحركية واختبارات االداء الفني على جميع أفراد عينة البحث في 
المواعيد المتفق عليها مع مدرب الفريق في يومي االربعاء 

وفي الساعة الثالثة  1/2022/ 27-26 والخميس الموافق
عصرا في قاعة نادي االعظمية متضمنة في اليوم األول قياس 
الطول والكتلة، وتطبيق اختبارات القدرات الحركية، بعد ان تم 
عرض وشرح جميع مفردات االختبارات ومقاييس القدرات 
الحركية، وكيفية األداء االختبارات مع مراعاة االستفسار عن كل 

تم تطبيق اختبارات اداء اختبار غير مفهومه. وفي اليوم الثاني 
الفني للمسكات في المصارعة الحرة بعد ان تم شرح كيفية تنفيذ 
االختبارات والتأكد من مدى استيعاب المصارعين لطريقة التنفيذ، 
إذ يأخذ المصارع اإلحماء الكافي ثم يقوم بتطبيق اختبارات 
األداء الفني للمسكات في المصارعة. على التوالي، علما" ان 

المصارعين يكملون المسكة األولى ثم ينتقل إلى المسكة  جميع
الثانية. ولغرض تقييم األداء الفني للمسكات قيد البحث قام 
الباحثان بتصوير اداء المصارعين للمسكات المعتمدة في البحث 

( من Sonyحسب التسلسل بواسطة آلة تصوير فيدوية نوع )
أي الشكل الخارجي الجانب وذلك لمعرفة الجانب النوعي لألداء، 

المميز له من حيث المسار العام أو مالحظة وضع الجذع أو 
الذراعين وتحركات المنافس، وقد راعى الباحثان إثناء القيام 

 بعملية التصوير النقاط األساسية اآلتية:
ان يفهم المصارع الذي يتم تصويره ماهية التصوير والهدف -1

 منه وما ينبغي عليه أداءه.
ضوح حركة أجزاء جسم المصارع يجب ان تكون لضمان و -2

 آلة التصوير بعيدة بالقدر الذي يوضح موضع أداء المصارع.
 يجب ان يكون وضع آلة التصوير ثابتا".-3
 ان عدسة آلة التصوير تكون مركزة باتجاه موضع األداء.-4
يجب ان تكون حركة المصارع الذي يتم تصويره بزاوية قائمة -5

 مع العدسة.
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خذ بنظر االعتبار اال تؤثر شدة اإلضاءة في أداء األ-6 

 المصارع.
وقد صورت محاولتان ألداء كل مصارع ولكل اختبار على -7

 انفراد.
وبعد االنتهاء من تطبيق االختبارات األداء الفني للمسكات قيد 
البحث لعينة البحث وعملية تصوير أداء المصارعين ولغرض 

 رعين قام الباحثان بما يأتي:تقييم األداء الفني لمسكات للمصا
تعرض المحاولتين على الخبراء وكل واحد منهم يختار أفضل -1

محاولة، ومن ثم تجمع درجات الخبراء وتقسم على عددهم 
 لتخرج لنا الدرجة النهائية لألداء.

تم عرض الفيلم على خمسة مدربين في لعبة المصارعة ورد -2
 ذكرهم سابقا.

مسكات وفق استمارة تقييم تم إعدادها تقييم األداء الفني لل-3
لهذا الغرض، وبعد عرض الفيلم على الحكام قام كل مقوم 
بالمالحظة الدقيقة لكل أداء ومن ثم تسجيل التقديرات لهذا 
األداء بشكل منفرد من خالل إعطاء درجة لكل قسم من أقسام 

( 10المسكة ليكون مجموع الدرجة الكلية لكل المسكة )
 درجات.

بعد  :(الوحدات التعليمية) التجربة الرئيسة 2-8
االنتهاء من تنفيذ االختبارات القبلية لعينة البحث تم البدء بتنفيذ 
الوحدات التعليمية للمجوعتين الضابطة والتجريبية في يوم االحد 

، إذ عمد 27/3/2022، ولغاية 30/1/2022المصادف 
ستاذ المشرف الباحثان مستفيد من المصادر العلمية الحديثة واأل

وآراء الخبراء المختصين في مجال لعبة المصارعة إلى بناء 
وحدات تعليمية، إذ أعد الباحثان تمرينات خاصة للتعليم مسكات 
المصارعة أدخلت ضمن القسم الرئيسي للوحدات التعليمية 

قام الباحثان بتصميم التمرينات التعليمية  للمجموعة التجريبية، اذ
اسة خصائص المراحل السنية لألفراد من خالل التعرف در 

المنتفعين من الوحدات التعليمية وفي ضوء نتائج هذه الدراسة تم 
تحديد األهداف المرجو تحقيقها من الوحدات التعليمية واختيار 

 :األسس التالية كمعيار للتمرينات
ان تشتق التمرينات المستخدمة في الوحدات التعليمية من لعبة -

 .المصارعة
التمرينات على التقويم في ضوء تحديد األهداف والمواقف  قدرة-

 .التربوية التقويمية

 .التنويع في استخدام األدوات أثناء زمن الوحدات التعليمية-
 مراعاة الفروق الفردية .-
 تقسيم المصارعين عشوائيا إلى مجموعات.-

( وحدة تعليمية زمن الوحدة 24اشتملت الوحدات التعليمية على )
( 3( اسابيع بواقع )8دقيقة موزعة وحدات تعليمية في )( 90)

وحدات تعليمية في األسبوع تنفذ أيام )االحد الثالثاء الخميس( 
عصرا وذلك في ضوء  4.50عصرا الى  3.00من الساعة 

 نتيجة استطالع رأى الخبراء
أجريت االختبارات البعدية لعينة  االختبارات البعدية: 2-9

التجريبية والضابطة في يومي االثنين البحث للمجموعتين 
بالشروط نفسها التي أجراها  3/2022/ 29-28والثالثاء 

الباحثان في االختبارات القبلية وبأعضاء الفريق المساعد أنفسهم 
والمكان واألجهزة واألدوات ذاتها. وفي الساعة الرابعة عصرا في 

بارات قاعة نادي االعظمية متضمنة في اليوم األول تطبيق اخت
القدرات الحركية، وفي اليوم الثاني تم تطبيق اختبارات األداء 

 الفني للمسكات قيد الدراسة في المصارعة.
عمد الباحثان إلى استخدام  الوسائل االحصائية: 2-10

( واستخراج قيم النسبة المئوية SPSSالحقيبة اإلحصائية )
معامل والوسط الحسابي والوسيط ومعامل ارتباط البسيط وقيمة 

( للعينات المترابطة )قبلي وبعدي( Tااللتواء واستخدام اختبار )
للمجموعتين الضابطة والتجريبية. استخدام اختبار )ت( للعينات 
المستقلة )بعدي بعدي( لبيان الفرق بين االختبارات البعدية بين 

للعينات  (T-testاختبار )ت( ، المجموعتين الضابطة والتجريبية
، للعينات المتناظرة( (T-testقانون )ت( ، غير المتناظرة(

الوسط ، النسبة المئوية، قانون االرتباط البسيط )بيرسون(
محمد السيد ابو معامل االلتواء( )الحسابي، االنحراف المعياري، 

 .(231، ص1987النيل: 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3
عرض وتحليل نتائج مجموعتي البحث في  3-1

 االختبارين القبلي والبعدي:
عرض وتحليل نتائج القدرات الحركية  3-1-1

 للمجموعة الضابطة في االختبارين القبلي والبعدي:
لغرض معرفة معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في 
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اختبارات القدرات الحركية للمجموعة الضابطة، عمد الباحثان  

للعينات المتناظرة، وكما مبين ( t –testالى استخدام اختبار )
 (.6في جدول )

( المحسوبة Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) (6الجدول )
 القدرات الحركية للمجموعة الضابطة

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 بعدي قبلي
 ع ف فَ 

 (tقيمة )
 محسوبة

 مستوى
 الخط

معنوية 
 ع س ع س الفروق

 الوقوف على
 التوازن عارضة

 معنوي 0.00 8.87 3.82 9.80 2.52 50.0 3.76 40.2 ثا

الجري 
 االرتدادي

 معنوي 0.00 6.49 0.83 1.56 0.58 15.6 0.95 17.1 ثا

 (0.05( ومستوى داللة )11=1-عند درجة حرية )ن

رض وتحليل نتائج تعلم بعض مسكات ع 3-1-2
المصارعة للمجموعة الضابطة في االختبارين القبلي 

 والبعدي:
لغرض معرفة معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في 
اختبارات تعلم بعض مسكات المصارعة للمجموعة الضابطة، 

( للعينات المتناظرة، t –testالى استخدام اختبار )ن عمد الباحثا
 ( .7وكما مبين في جدول )

( المحسوبة Tوقيمة )يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (7الجدول )
 تعلم بعض المسكات المصارعة مجموعة الضابطة

وحدة  المتغيرات
 القياس

 بعدي فبلي
 (tقيمة ) ع ف فَ 

 محسوبة
 مستوى
 الخط

معنوية 
 ع س ع س الفروق

المسكة 
 معنوي 0.00 10.54 1.50 4.58 1.37 6.41 0.57 18.3 درجة الكنده

المسكة 
 معنوي 0.00 12.1 1.21 4.25 1.21 6.25 0.73 2.00 درجة حمال بند

 (.0.05( ومستوى داللة )11=1-عند درجة حرية )ن

عرض وتحليل نتائج القدرات الحركية  3-1-3
 للمجموعة التجريبية في االختبارين القبلي والبعدي:

لغرض معرفة معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في 
للمجموعة التجريبية، عمد الباحثان اختبارات القدرات الحركية 

( للعينات المتناظرة، وكما مبين t –testالى استخدام اختبار )
 (.8في جدول )

( المحسوبة Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) (8الجدول )
 قدرات الحركية لمجموعة التجريبية

 االختبار
وحدة 
 القياس

 بعدي قبلي
 ع ف فَ 

 (tقيمة )
 محسوبة

مستوى 
 الخط

معنوية 
 ع س ع س الفروق

الوقوف 
 التوازن

 معنوي 0.00 14.2 5.50 22.6 4.22 61.9 5.18 39.25 درجة

جري 
 االرتدادي

 معنوي 0.00 6.99 1.27 2.58 0.45 14.09 1.13 16.6 ثانية

 (.0.05( ومستوى داللة )11=1-عند درجة حرية )ن

عرض وتحليل نتائج اختبار تعلم مسكات  3-1-4
قيد الدراسة للمجموعة التجريبية في االختبارين القبلي 

 والبعدي:
لغرض معرفة معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في 
اختبارات تعلم مسكات قيد الدراسة للمجموعة التجريبية، عمد 

المتناظرة، وكما  ( للعيناتt –testالباحثان الى استخدام اختبار )
 (.9مبين في جدول )

( المحسوبة Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) (9الجدول )
 تعلم بعض مسكات المصارعة المجموعة التجريبية

وحدة  المتغيرات
 القياس

 بعدي فبلي
 (tقيمة ) ع ف فَ 

 محسوبة
 مستوى
 الخط

معنوية 
 ع س ع س الفروق

المسكة 
 معنوي 0.00 22.2 1.16 7.50 1.02 9.16 0.77 1.66 درجة الكنده

المسكة 
 معنوي 0.00 22.4 0.79 7.50 0.88 9.33 0.57 1.83 درجة حمال بند

 (0.05( ومستوى داللة )11=1-عند درجة حرية )ن

عرض نتائج االختبارات الحركية وتعلم  3-2-5
مسكات قيد الدراسة بين المجموعتين الضابطة 

 والتجريبية في االختبارات البعدية:
عرض نتائج اختبارات القدرات الحركية بين  3-2-6

المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات 
 البعدية:
( المحسوبة Tالمعياري وقيمة )يبين الوسط الحسابي واالنحراف  (10الجدول )

 القدرات الحركية
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 فرق بعدي    قبلي     
 األوساط

 (tقيمة )
 محسوبة

 مستوى
 الخط

معنوية 
 ع س ع س الفروق

 الوقوف على
 عارضة التوازن

 معنوي 0.00 8.87 1.68 2.52 50.0 3.76 40.2 ثا

 معنوي 0.00 6.49 2.775 0.58 15.6 0.95 17.1 ثا جري االرتدادي

 (.0.05( ومستوى داللة )22=2-عند درجة حرية )ن

عرض نتائج االختبار تعلم مسكات قيد  3-2-7
الدراسة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في 

 االختبارات البعدية.
( المحسوبة Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) (11الجدول )
 تعلم مسكات قيد الدراسةاالختبار 

وحدة  المتغيرات
 القياس

 فرق بعدي قبلي
 األوساط

 (tقيمة )
 محسوبة

 مستوى
 الخط

معنوية 
 ع س ع س الفروق

المسكة 
 معنوي 0.00 5.53 2.11 1.02 9.16 1.37 6.41 درجة الكنده

المسكة 
 معنوي 0.00 7.09 1.31 0.88 9.33 1.12 6.25 درجة حمال بند

 (.0.05( ومستوى داللة )22=2-حرية )ن عند درجة
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مناقشة نتائج االختبار تعلم مسكات قيد الدراسة  3-2 

الخمسة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في 
 االختبارات البعدية.

ان تطور المجموعة التجريبية هو استخدام اللعب والسباقات 
التعلم، والمنافسة والتعزيز اإليجابي لالستجابات الصحيحة أثناء 

وهذا ما حفز االطفال على حب التعلم، والمعروف عن الطفل 
هو حبه للتعزيز اإليجابي عندما تكون استجابته صحيحة كذلك 

ويرى الباحثان ، الجو العام كان مسليا وتعليميا في الوقت نفسه
أن انمـوذج درايفـر مـن النمـاذج الهامة التي تعمــل على تطــوير 

الخبــرات للمتعلمين فضال عن أنـه مـن النمـاذج األبنية المعرفية و 
التي تقـوم على المجموعـات التعاونية ممـا لـه األثر في تنميـة 

يسـاعد النمـوذج على اتخـاذ القـرار وجعـل  إذالتفكيـر التأملي . 
المتعلم هو يخطط ويراقب دائما  مما يجعل ذهنه دائمًا في حالـة 

تأمـل ممـا يـؤدي إلـى بقـاء أثـر التعلم مـن التفكيـر المتعمـق والم
 واالستفادة منه في تطوير الجانب التفكيري 

 الخاتمة:–4
 :التالي ابعد ان استخرج الباحثان النتائج االحصائية استنتج

إنَّ تكرار بعض التمرينات ادى الى تطـوير بعـض القـدرات -1
 الحركيـة )مسكات المصارعة( وبالتالي تثبيتها وتطويرها

 اايجابي اان التمرينات التعليمية وفقًا ألنموذج درايفر لها تأثير -2
 في اكتساب بعض القدرات الحركية.

 من التعليمية الوحدة مكونات على والسيطرة العمل تنظيم-3
 والتي التعليمية والوسائل لألدوات الصحيح االستخدام خالل
 مهاريال واألداء الحركية القدرات تطور الى يؤدي خاللها من

 المصارعة لمسكات
 اايجابي اان التمرينات التعليمية وفقًا ألنموذج درايفر لها تأثير -4

 في تعلم بعض مسكات المصارعة.
 وعلى ضوء االستنتاجات يوصيان بالتالي:

ضرورة استخدام انموذج درايفر في تعليم المتعلمين لفعاليتها -1
 في تسهيل إيصال المعلومات للمتعلمين.

دورات تدريبية وتأهيلية لتدريب المعلمين على استخدام عقد -2
 انموذج درايفر في التعلم.
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 مرحلة اإلعداد الخاص للجانب المهاري والقدرات الحركية المستخدمة للمجموعة التجريبية اتالتمرينذج من و نم( ا2الملحق )
  :األسبوع االول
 :اليوم األول

 د 90زمن الوحدة التعليمية: 
زمن كل  التعليمية أقسام الوحدة ت

 قسم
 مكونات الوحدة التعليمية

 إحماء عام اتتمرين- د 10 التحضيري القسم 1
 إحماء خاص اتتمرين-

2 

 د15 الرئيس القسم
 

 تمارين لتطوير القدرات الحركية
A6 -  B5 - C3 - A4 

 التوجية
اثارة دافعية المتعلمين للتعلم وتهيئة اذهانهم وتشويقهم للمسكة او القدرة الحركية من عرض تقديمي نموذج حي )أحد ابطال  د5

 لعبة المصارعة(
 ( من متعلمين ويحدد قائد لكل مجموعة.2مجموعات في كل مجموعة )تقسيم المتعلمين الى  د5
 شرح المسكة على المجموعات واطلب من المتعلمين تاملها جيدا من اين تتكون المسكة وكيف الربط بين اجزائها. 5د

 من خالل طرح أسئلة على المتعلمين ومناقشتها بأسلوب التعلم التعاوني. د10 اظهار األفكار

 د10 اعادة صياغة األفكار 
يشترك المتعلمين في مجموعات تعاونية للتوضيح وتبادل األفكار عن طريق طرح أسئلة على المتعلمين ليجيبوا عنها 

 مصححين بذلك أفكارهم ومميزين بين اقسام المسكة.

الجديدة من اجل الكشف عن المغالطات والوصول الى يتم تطبيق المسكات التي تم تعليمها في المرحلة السابقة والمسكات  د10 تطبيق األفكار 
 االستنتاجات

 أداء المسكات من قبل المتعلمين بأسلوب المنافسة بينهم د15 مراجعة األفكار )التقويم النهائي( 

 تهدئة اتتمرين- د5 القسم الختامي 3
 استرخاء اتتمرين
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 اليد بكرة الناشئين لالعبين الصد حاط على (S.A.Q) الساكيو تأثير تمرينات 

 2 ا.م.د عمر علي مهدي  1 رضا نعيم دويلي
 1الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 2الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

( 1 redaneem24@gmail.com 2 Omar.ali2286@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 افضل تحقيق اتقانها على ويتوقف اليد كرة للعبة مهمة ركيزة األساسية المهارات تعد المستخلص:
 اليد كرة العب اعداد على العمل وان الموهوبين الالعبين اختيار في االساس يجعلها مما النتائج

 ومن.  النتائج افضل لتحقيق االساسية المهارات بأداء االرتقاء الى باألساس يهدف بمستواه واالرتقاء
 يقوم والتي اليد كرة لعبة في المهمة الدفاعية المهارات من تعتبر التي الصد حائط مهارة المهارات هذه
 خالل المرمى الى الدخول من الكرة منع منها الهدف يكون اكثر او مدافعين العبين او العب بها
 يقوم الذي المهاجم من المرمى حارس نحو قوتها من التقليل او تشتيتها او المصوبة الكرات صد

 من عديدة انواع وجود في الصد حائط اهمية وتكمن.  للمهاجم التهديف مساحة لتضيق او بالتصويب
 ويعد الحرة الرميات خالل من او الوسط او اسفل او اعلى من كالتصويب والبعيدة القريبة التصويبات
  والجسم، للذراعين السليم للوضع تؤدي التي العوامل من الحركة وسرعة الصحيح التوقيت
 اليد بكرة الناشئين لالعبين الصد حائط مهارة لتطوير( S.A.Q) تمرينات اعداد: الى البحث وهدف
 الصد حائط مهارة تطوير في( S.A.Q) تمرينات تأثير معرفة وكذلك.  الرياضي الكرخ نادي في

 تدريبات حققت هي االستنتاجات اهم وكانت. الرياضي الكرخ نادي في اليد بكرة الناشئين لالعبين
(S.A.Q )لالعبين بنوعيه الصد حائط اختبارات في إيجابياً  تطوراً  التجريبية المجموعة نفذتها التي 

 تطور الى ادت مما لالعبين البدنية اللياقة رفع في ساهمت( S.A.Q) وتدريبات. اليد كرة الناشئين
 الالعبين من ملل حصول وعدم مشوقة كانت( S.A.Q) تدريبات كذلك. اليد بكرة الصد حائط مهارة
 .اليد بكرة الصد حائط مهارة تطور في ساعد وهذا

 اليد كرة - الصد حاط -( S.A.Q) الساكيو تمرينات: المفتاحية الكلمات

mailto:1%20redaneem24@gmail.com
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 المقدمة:-1 

في العديد من البلدان  باحترافكرة اليد رياضه اولمبية تلعب 
التقدم الذي حصل في مجال األلعاب العالمية واالوربية وان 

لم يكن وليد الصدفة إنما جاء نتيجة جهود كبيرة قام الرياضية 
بها العديد من العلماء والمختصين في المجال االكاديمي 
والتطبيقي واالهتمام بعلم التدريب الرياضي كونه أساس االرتقاء 
في الفعاليات الرياضية الى جانب العلوم االخرى، لذلك اخذت 

كبيرة في سبيل تطوير اساليب  اً الدول المتقدمة تبذل جهود
التدريب الرياضي باالعتماد على نتائج البحوث السابقة التي 
سهلت على المختصين عملية التدريب باستخدام أفضل الوسائل 
واالساليب التي تصل بالرياضي الى احسن المستويات لتحقيق 

 اإلنجازات الرياضية المتميزة والفوز بالبطوالت العالمية .
هارات األساسية ركيزة مهمة للعبة كرة اليد ويتوقف على وتعد الم

اتقانها تحقيق افضل النتائج مما يجعلها االساس في اختيار 
الالعبين الموهوبين وان العمل على اعداد العب كرة اليد 
واالرتقاء بمستواه يهدف باألساس الى االرتقاء بأداء المهارات 

مهارة حائط ه المهارات ومن هذاالساسية لتحقيق افضل النتائج . 
ا في كرة اليد التي يقوم المهمة جدالتي تعتبر من المهارات  الصد

بها العب واحد او العبين مدافعين او اكثر ويكون الهدف منها 
منع الكرة من الدخول الى المرمى خالل صد الكرات المصوبة 
او تشتيتها او التقليل من قوتها نحو حارس المرمى من المهاجم 

وتكمن يقوم بالتصويب او لتضيق مساحة التهديف للمهاجم  الذي
اهمية حائط الصد في وجود انواع عديدة من التصويبات القريبة 
والبعيدة كالتصويب من اعلى او اسفل او الوسط او من خالل 
الرميات الحرة ويعد التوقيت الصحيح وسرعة الحركة من العوامل 

 جسم .التي تؤدي للوضع السليم للذراعين وال
( مصطلح مشتق من الحروف االولى S.A.Qوان تمرينات )

وهو اسلوب  ةوالرشاقة والسرعة الحركي ةلكل من السرعة االنتقالي
او نظام تدريب يهدف إلى تطوير القدرات البدنية والحركية 
والمهارية والسيطرة على حركة الجسم من خالل تطوير االيعاز 

الرياضي على أداء حركات العصبي العضلي وتحسين قدرة 
سريعة متعددة االتجاهات من خالل تنمية الجهاز العصبي 

وتكمن اهمية البحث من خالل  والعضلي للعمل بفعالية .
( لتطوير مهارة حائط الصد لالعبين S.A.Qاستخدام تمرينات )

الناشئين بكرة اليد لتكون وسيلة تستخدم من قبل المدربين لتطوير 
 مهارات العبيهم .
 مشكلة البحث:

 ان لعبة كرة اليد تتطلب اعدادا عاليا وذلك لما تمتلكه من 
المناسب تحركات كثيرة وتغيير االتجاهات والركض ألخذ الفراغ 

وكذلك القفز واالنطالقات المتكررة وسرعة الحركة فضال عن 
وتنفيذ المهارات األساسية تحت  تبادل المراكز بصورة مستمرة

نت بالكرة او بدونها وخطط اللعب الكثيرة ضغط المنافس سواء كا
فضال عن أن والمعقدة المعتمدة على سرعة ورشاقة الحركة 

طبيعة اداء العب كرة اليد قد تكون منفردة او مركبه من اكثر 
من صفة، ومن خالل متابعة الباحثان لالعبي الناشئين بكرة اليد 
نه الحظ هنالك ضعف واضح في مهارة حائط الصد مما ينتج ع

دخول اهداف في مرمى الفريق وبالتالي خسارة الفريق وضياع 
كل المجهودات للفريق، لذا ارتاى الباحثان معالجة هذه المشكلة 

( لتطوير مهارة حائط S.A.Qمن خالل استخدام تمرينات )
 الصد لالعبين الناشئين بكرة اليد.

 اهداف البحث:
الصد لالعبين ( لتطوير مهارة حائط S.A.Qاعداد تمرينات )–1

 الناشئين بكرة اليد .
( في تطوير مهارة حائط S.A.Qتمرينات ) تأثيرمعرفة -2

 الصد لالعبين الناشئين بكرة اليد.
 فروض البحث: 

ايجابي في تطوير مهارة حائط  تأثير( S.A.Qلتمرينات )-1
 الصد لالعبين الناشئين بكرة اليد في نادي الكرخ الرياضي.

 مجاالت البحث:
: الالعبون الناشئون في نادي الكرخ الرياضي ل البشريالمجا

 . 2021/2022للموسم 
 .1/6/2022ولغاية  15/4/2022: للمدة من المجال الزماني
 : القاعة المغلقة في نادي الكرخ الرياضي.المجال المكاني

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية -2
التجريبي استخدام الباحثان المنهج  منهج البحث: 2-1

 لمالءمة مشكلة البحث.
وتمثل مجتمع البحث مجتمع وعينة البحث:  2-2

الالعبون الناشئون في نادي الكرخ الرياضي للموسم 
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العبا( وتم اختيار المجتمع  14والبالغ عددهم ) . 2021/2022 

( العبين يمثلون 10بطريقة الحصر الشامل بحيث ) بأكمله
 ( يمثلون العينة االستطالعية.4العينة التجريبية و)

الستكمال متطلبات  تجانس عينة البحث: 2-2-1
التصميم التجريبي المتبع قام الباحثان بالتحقق من تجانس أفراد 
 عينة البحث باستعمال معامل االلتواء في متغيرات )الطول،

لتدريبي(، وكما مبين بالجدول العمر ا العمر الزمني، الكتلة،
(1). 

 عينة البحث في المتغيرات المبحوثة يبين تجانس (1الجدول )

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

معامل  المنوال ع -س
 االلتواء

 0.10 167 2.55 167.27 سم الطول 1
 0.09 62 2.58 62.24 كغم الكتلة 2
 0.07 14 1.04 14.09 السنة العمر الزمني 3
 0.01 2 0.6 2.06 السنة العمر التدريبي 4

( 1±ان قيم معامل االلتواء محصورة بين ) (1يبين الجدول )
وهذا ما يدل على ان عينة البحث ضمن التوزيع الطبيعي في 

مما  متغيرات )الطول، الكتلة، العمر الزمني، العمر التدريبي(
 يدل على التجانس بين أفراد عينة البحث.

 الوسائل واالدوات واالجهزة المستخدمة: 2-3
المصادر العلمية العربية : )الوسائل البحثية 2-3-1

، المقابالت الشخصية ،شبكة المعلومات )االنترنيت(، واالجنبية
االختبارات والقياسات ، فريق العمل المساعد، المالحظة العلمية

 . (استمارة لجمع البيانات، المستخدمة في البحث
ملعب كرة يد ) :االدوات واالجهزة المستخدمة 2-3-2

م، س230عارضتان من حديد ارتفاع ، حاسبة الكترونية، قانوني
ساعة توقيت ، شريط الصق ملون، شريط قياس، صافرة، حبل

( عدد Casioحاسبة يدوية نوع )، كرات يد قانونية، الكترونية
 . ((1( عدد )Pentium 4جهاز حاسوب نوع ) ،(1)
 إجراءات البحث الميدانية:  2-4
تحديد صالحية اختبارات مهارة حائط الصد  2-4-1

لغرض تحديد اختبارات مهارة  لالعبين الناشئين بكرة اليد:
حائط الصد لالعبين الناشئين بكرة اليد قام الباحثان بمسح 
المصادر والمراجع والرسائل واالطاريح الخاصة بكرة اليد وتم 

االختبارات ووضعت باستمارة استبيان وعرضت الحصول على 

( خبراء 9على مجموعة من الخبراء والمختصين وابالغ عددهم )
في مجال التدريب الرياضي وكرة اليد وبعد جمع االستمارات 

 (  يبين ذلك.2( والجدول )2استخدم الباحثان اختبار )كا
 يبين صالحية اختبارات حائط الصد بكرة اليد (2الجدول )

 االختبارات ت
 2كا الصالحية

 المحسوبة
 الداللة

 ال يصلح يصلح
 معنوي 9 0 9 اختبار حائط الصد باتجاه واحد 1
 معنوي 9 0 9 اختبار حائط الصد باتجاهين 2

 (3,84( تبلغ)0,05( ومستوى داللة )1(الجدولية عند درجة حرية )2قيمة )كا

نتائج لغرض الوقوف على  التجربة االستطالعية: 2-5
دقيقة وموثوق بيها ولمعرفة المعوقات التي تواجه الباحثان عند 
تنفيذ التجربة الرئيسية أجرى الباحثان مع فريق العمل المساعد 

الساعة الرابعة عصرا  12/4/2022تجربة استطالعية بتاريخ 
نفسه  حيث  ( العبين ومن مجتمع البحث4على عينة وعددهم )

لغرض  ( ايام تم اعادة التجربة على االفراد انفسهم5وبعد مرور )
 بتاريخ ( تخراج االسس العلمية )الصدق، الثبات، الموضوعيةاس
 :التجربتان وكان الهدف من 17/4/2022
 التعرف على صعوبة وسهولة االختبار. -
 تصحيح األخطاء أن وجدت أثناء تنفيذ المنهج التدريبي .-
 ء االختبارات ألداء العينة لمعرفة مدى مالئمته.بعد إجرا-
 تدريب فريق العمل المساعد ومعرفة مدى قدرته.-
 المعنية بالبحث. لالختباراتتحديد الوقت المستغرق -

 االسس العلمية لالختبارات: 1-5-2
الصدق هو "الدقة التي يقيس : صدق االختبار 1-1-5-2

االختبار من اجله فيها االختبار الغرض الذي وضع هذا 
(. ويعد الصدق من 149، ص 2002يوسف الزم كماش: ")

الصفات المهمة التي يجب ان يتصف بها االختبار الجيد ويشير 
مفهومه إلى " جودة االختبار كأداة لقياس ما وضع اصال لقياسه 

(. ولغرض 132، ص2008زكريا الظاهر )وآخرون(: ")
س المهارات الدفاعية استخراج صدق االختبارات المرشحة لقيا

قام الباحثان بعرض محتويات االختبارات على مجموعة من 
ك حصل الباحثان على صدق الخبراء والمختصين بكرة اليد وبذل

 المحتوى.
لغرض استخراج معامل  ثبات االختبار: -22-1-5

الثبات الختبارات مهارة حائط الصد البد من تطبيق مبدا 
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االختبار الثابت " وهو الذي يعطي نتائج متقاربة او النتائج  

نادر فهمي نفسها اذا طبق اكثر من مرة في ظروف متماثلة ")
(. وقد استخدم 145، ص 2005الزيود وهشام عامر عليان: 
)طريقة االختبار واعادة  الثبـات بـالباحثان لحساب معـامـل 

( ايام 5االختبار( وبفاصل زمني بين االختبار االول والثاني )
، وتم استخراج 17/4/2022 ولغاية 12/4/2022 اي الفترة من

معنوية االختبار عن طريق معامل االرتباط البسيط وقد توصل 
كما  الباحثان الى ان االختبارات تتمتع بمعنوية عالية من الثبات

 (.3) موضح بالجدول
ان من العوامل المهمة  موضوعية االختبار: -23-1-5

التي بجب ان تتوفر في االختبار الجيد هو شرط الموضوعية 
ليلى ) والتي تعني مدى تحرر المحكمين من العوامل الذاتية

تعرف الموضوعية بأنها ،  او (169، ص2001السيد فرحات: 
". كالتحيز  من العوامل الذاتية" مدى تحرر المحكم أو الفاحص 

ويتم ذلك بتحديد درجة اتفاق المحكمين بحيث يكون الحكم 
مستقال، وهي كذلك االتفاق بين حكمين عند قياس العب في 

مصطفى ) معامل االرتباط بين النتائج باستخدامالنتائج وبذلك 
لذا فأن االختبار قد تم تقيمه  (.64، ص 2005حسين باهي: 

، خص الحكمين )أ.د نبيل كاظم هريبدفيما ي محكمينمن قبل 
اذ تم استخراج قيمة موضوعية أ.م.د عبد الناصر مرزة( 

االختبار باستعمال معامل االرتباط البسيط بيرسون بين نتائج 
الحكمين، وقد اظهرت البيانات بأن االختبارات ذات موضوعية 

 (.3عالية وكما مبين في الجدول )
 عامل الثبات والموضوعية لالختباراتيبين م (3الجدول )

 الداللة Sig الموضوعية Sig الثبات االختبارات
 معنوي 0.000 0.96 0.000 0.94 حائط الصد باتجاه واحد اختبار
 معنوي 0.000 0.96 0.000 0.95 حائط الصد باتجاهين اختبار

 توصيف االختبارات: 2-6
 كاظم )نبيلحاط الصد في اتجاهين اختبار 2-6-1

 :(243-242 ص، 2014 االمير: عبد ورائد هريبد
: قياس قدره الالعب على اإلداء المتكرر االختبارالغرض من 

بالمعدل نفسه لمهارة حائط الصد الدفاعي في أكثر من مركز 
 دفاعي.
 :األدوات

سم  260ملعب كرة يد، كرتان يد معلقتان في قائمين بارتفاع 
بالنسبة للناشئين والسيدات( شريط  االرتفاع)يمكن أْن يقل هذا 

 ساعة ايقاف  شريط قياس، الصق،
 مواصفات اإلداء:

أمتار يوضع  6خط الــ ىتوضع عالمه بالشريط  الالصق عل
أمتار بحيث تكون الكرتان  8أمتار أْو الـــ 9خط الـــ ىالقائمان عل
أمتار وفي  8أمتار، أْو الـــ 9 خط الـ ىعل نعموديتيالمعلقتان 

ــ أمتار والمسافة بينهما ثالثة أمتار، وتكون نقطة  6محاذاة خط ال
 6خط الــ ىالبداية في منتصفها، يقف المختبر فوق العالمة عل

أمتار وعند إعطاء أشاره البدء )بصرية( يقوم بالتحرك لألمام في 
ط الصد احد الكرتين ليثب الى األعلى إلداء مهارة حا اتجاه

بكلتا يديه، ثم يهبط على األرض  ةبحيث يالمس الكره المعلق
أمتار  6ويعود الى الخلف بالظهر للعالمة المرسومة على خط 

( 1ثانية، والشكل ) 15يكرر اإلداء ألكبر عدد ممكن لمدة 
 يوضح ذلك.
 شروط اإلداء:

في كل مرة يثب فيها المختبر إلداء حاط الصد الدفاعي يلزم -1
 الكرة بكلتا يديه. مالمسة

في كل مرة يجب على المختبر ضرورة البدء من العالمة -2
 أمتار. 6المرسومة فوق خط 

على المختبر تكرار اإلداء الى أْن يعطى له إشارة إنهاء -3
 . لالختبارالوقت المحدد 

حركة المختبر تكون مماثلة تماما لحركة الدفاع لصد الكرات -4
المصوبة على المرمى بالوثب خاصة على شكل الذراعين 

 كفي اليدين لألمام لمواجهه الكرة. واتجاهوالمسافة بينهما، واليدين 
أي إداء يخالف الشروط السابقة ال تحتسب المحاولة ضمن -5

 .لالختباروقت المحدد العدد الذي قام به المختبر خالل ال
 تسجيل الدرجات:

يسجل المختبر عدد المحاوالت الصحيحة الذي قام بها  
 . لالختبارثانية المحددة  15خالل مدة 

 
 اتجاهينحائط الصد في  اختباريوضح  (1الشكل )
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 درويش )كمال حائط الصد باتجاه واحد اختبار 2-6 

 :(216-215، ص1999: واخرون
 الغرض من االختبار:

قياس قدرة الالعب على االداء المتكرر بنفس المعدل لمهارة   
 حائط الصد.
 االدوات: 

شريط  سم، 220كرة يد معلقة في قائم بارتفاع  ملعب كرة يد،
 ساعة ايقاف. شريط الصق، قياس،

 االداء: مواصفات
ويقف عليها  ترم 6توضع عالمة بالشريط الالصق على خط 

بالقائم على  ةالمختبر بحيث يكون مواجها للكرة المعلقة المثبت
وعند اعطاء الالعب اشارة البدء يقوم بالتحرك  ترم 9خط 
واداء مهارة حائط الصد بحيث يالمس الكرة  ألعلىليثب  لألمام

م يعود للخلف بالظهر تالمعلقة بكلتا يدية ثم يهبط عل االرض 
 10ليكرر االداء خالل زمن ) ترم 6ى خد للعالمة المرسومة عل

 ( .نيةثا
 شروط االداء:

حائط الصد يلزم مالمسة  ألداء ثب بها المختبريفي كل مرة -1
 الكرة بكلتا اليدين.

حركة المختبر تكون مماثلة لحركة الدفاع لصد الكرات -2
المصوبة على المرمى من وثب وشكل الذراعين والمسافة بين 

 لمواجهة الكرة. لألماماليدين واتجاه كف اليدين 
يسجل للمختبر عدد المحاوالت الصحيحة  :الدرجاتتسجيل 
 ثا( لالختبار.10خالل )

هذه االختبارات بتاريخ تم اجراء االختبارات القبلية:  2-7
في تمام الساعة الرابعة عصرا في القاعة المغلقة  20/4/2022

 بنادي الكرخ الرياضي الختبارات حائط الصد.
تم تنفيذ تمرينات  :(S.A.Q)تطبيق تمرينات  8–2
(S.A.Qالمعدة من قبل الباحثان )  من على المجموعة التجريبية

وقد تم مراعاة النقاط  24/5/2022ولغاية  25/4/2022تاريخ 
 وهي:( S.A.Q) تمريناتاالتية عند تنفيذ 

تبدأ كافة الوحدات التدريبية باإلحماء العام من اجل تهيئة -
جميع عضالت الجسم، يليه اإلحماء الخاص وبما يخدم الجزء 

 الرئيس المستخدم.

( في بداية الجزء الرئيسي من كل S.A.Qتم تنفيذ تمرينات )-
 دقيقة( . 43-40بين ) زمن تراوح ما وحدة تدريبية في

( S.A.Qاستخدام طريقة التدريب التكراري في تنفيذ تمرينات )-
 المستخدمة في البحث .

 % .100 -% 85ان مستوى الشدة المستخدم تراوح بين -
 تم تطبيق التمرينات في فترة االعداد الخاص .-
( 3( اسابيع بواقع )S.A.Q ( )4تم تنفيذ اسلوب تمرينات )-

( وحدة تدريبية وتم إجراء 14وحدات تدريبية وبمجموع )
 .الوحدات التدريبية في األيام )االحد والثالثاء والجمعة(

درجي بتموج حركة الحمل في كل دورة تتم استخدام التحميل ال-
  .(1:  2متوسطة )

إن التحكم بالحمل عن طريق التغيير بالشده فقط مع تثبيت كل -
 من الحجم والراحة .

تم تحديد فترات الراحة بين التكرارات والمجاميع من خالل -
( 100إجراء التجارب االستطالعية بعودة مؤشر النبض الى )

( ن/د بين المجاميع وذلك لضمان 90ن/د بين التكرارات و)
عودة الالعب الى الحالة شبه الطبيعية من خالل اعطاء 

، (S.A.Q)ت فترات الراحة الكافية الستعادة الشفاء في تدريبا
( على استخدام الشدد 2017اذ اكد )زكي محمد حسن، 

المرتفعة في هذا االسلوب مع اعطاء فترات الراحة المتسعة 
تم  (.572ص 2017 )زكي محمد حسن: الستعادة االستشفاء

التهدئة واالسترخاء ولذلك  اتانهاء الوحدات التدريبية بتمرين
 لعودة الجسم الى الحالة الشبه طبيعية .

قام الباحثان بإجراء االختبارات  :االختبارات البعدية 2-9
وبنفس طريقة  25/5/2022على العبي عينة البحث بتاريخ 
 وتسلسل تنفيذ االختبارات القبلية .

تم استخراج الوسائل  الوسائل االحصائية: 2-10
اإلحصائية من خالل االعتماد على الحقيبة االحصائية 

(SPSS)  بوساطة الحاسبة االلية )الكومبيوتر( باالعتماد على
 (:90( ص2001محمد صبري عمر و)اخران( ) ما يأتي

معامل االرتباط البسيط ، االنحراف المعياري، الوسط الحسابي)
معامل  ل،المنوا، ( لعينة واحدةt-testاختبار )، لبيرسون
 (.2كااختبار  ،االلتواء
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 عرض ومناقشة نتائج البحث: -3 

عرض و تحليل نتائج اختبار حائط الصد باتجاة  3-1
 واحد لمجموعة البحث التجريبية:

( tالمعيارية ونتائج اختبار ) واالنحرافاتيبين األوساط الحسابية  (4الجدول )
لمجموعة  واحد باتجاه الختبارات حاط الصدبين القياسين القبلي والبعدي 

 البحث التجريبية

 االختبارات ت
 tاختبار االختبار البعدي القبلياالختبار 

 المحسوبة
Sig الداللة 

 ع -س ع -س

1 

اختبار 
حائط 
الصد 
باتجاه 
 واحد

 معنوي 0.000 6.27 0.87 7.90 0.96 5.60

تحليل نتائج اختبار حائط الصد عرض و  3-2
 باتجاهين لمجموعة البحث التجريبية:

( tالمعيارية ونتائج اختبار ) واالنحرافاتيبين األوساط الحسابية  (5الجدول )
لمجموعة البحث  باتجاهين الختبارات حاط الصدبين القياسين القبلي والبعدي 

 التجريبية

 االختبارات ت
 tاختبار االختبار البعدي االختبار القبلي

 الداللة Sig المحسوبة
 ع -س ع -س

اختبار حائط  1
 الصد باتجاهين

 معنوي 0.000 10.26 1.13 7.75 0.85 3

  مناقشة النتائج: 3-3
في ضوء نتائج الجدولين السابقين  نالحظ ان هناك فروقاً  ذات  

داللة معنوية بين متوسطات االختبارات القبلية والبعدية ولصالح 
واحد  باتجاهاالختبار البعدي في اختبارات مهارة حائط الصد 

وباتجاهين لالعبي كرة اليد  الناشئين، ويعزو الباحثان سبب 
( S.A.Qتطور مهارة حائط الصد بكرة اليد الى تمرينات )

عمل الباحثان على اعطاء تمرينات  إذالمستخدمة في البحث 
ذات خصوصية للرجلين مع اتباع المبادئ االساسية التي 

ارات المناسبة التي وكذلك التكر  ،تتماشى مع تطوير هذا المتغير
تتوافق مع امكانيات عينة البحث وفترات راحة مناسبة تسمح 

يذكر )سعد محسن،  إذبعودة الالعب الى حالته الطبيعية 
( " ان التدريب المنظم ينتج عنه زيادة في قدرة اداء الفرد 1996

البدنية لعدة ايام او اسابيع او اشهر وذلك  اتنتيجة ألداء التمرين
طبع اجهزة الجسم على االداء االمثل لتلك التمارين عن طريق ت

وبمعنى اخر فأن تأثير التمارين البدنية يحفز الخاليا العضلية 
 )سعد للتطبع وان تكون اكثر اقتصادية في اداء شدة العمل

وهذا ما يؤكده )خالدة  .(98ص ،1996 اسماعيل: محسن
بأنه  ان االداء المهاري يتميز "( 2014حمودة واشرف كامل، 

مجموعة من الحركات المترابطة والمندمجة والتي يؤديها الالعب 
حسب متطلبات الموقف الذي يمر به خالل المنافسة لتحقيق 

 )خالدة" هدف ،معتمدًا في ذلك على قدراته وصالحياته البدنية
وايضا اتفقت دراستنا  .(55ص ،2014كامل:  واشرف حمودة

اشارت الى ان  إذ ،(2020مع دراسة )محمود ابراهيم محمود، 
ايجابيا على مستوى االداء  تأثيرا( تؤثر S.A.Qتمرينات )
كما  .(203ص ،2020 غريب: محمود ابراهيم )محمودالمهاري 

يجب اإلشارة هنا إلى مسألة مهمة جدا ساعدت بشكل أو بآخر 
في التطور الذي طرأ على العينة التجريبية وهو قيام مجموعة 

واحد في أداء اغلب التمرينات المطبقة في من الالعبين في آن 
المنهج التدريبي، إذ اشتغل الباحثان على هذه الحالة في عملية 
لزيادة شدة اإلثارة لعينة البحث من خالل بث روح التنافس فيما 
بينهم، فأدى ذلك إلى حالة من االندفاع نحو أداء أفضل ولكل 

 تكرار يؤدى من قبل أفراد العينة.
 الخاتمة:-4

 من خالل ما أفرزته نتائج البحث يمكن استنتاج االتي:
( التي نفذتها المجموعة التجريبية S.A.Q) مريناتحققت ت-1

تطورًا إيجابيًا في اختبارات حائط الصد بنوعيه لالعبين 
 الناشئين كرة اليد.

 :بالتالي انوصيي انفي ضوء النتائج التي حصل عليها الباحث
في تطوير مهارة حائط الصد ( S.A.Q) مريناتت اعتماد-1

 بنوعيه لالعبين الناشئين  بكرة اليد لكونها ناجحة وفاعلة.
بالوحدات التدريبية المهارات ( S.A.Q)مريناتتادخال -2

 الدفاعية بكرة اليد في االندية والمدارس.
( في S.A.Q) مريناتتإجراء دراسات مشابهة باستخدام -3

في العاب رياضية  اليد اوتطوير المهارات الهجومية بكرة 
                            أخرى وعينة مغايرة.

 :المصادر
، عمان، دار الفكر اللياقة البدنية لالعبين في كرة القدم؛ يوسف الزم كماش [1]

 . 2002للطباعة والنشر والتوزيع، 
، عمان، مكتبة مبادئ القياس والتقويم في التربية؛ زكريا الظاهر )وآخرون( [2]

 . 2008الثقافة للنشر والتوزيع، 
. 3. طمبادئ القياس والتقويم في التربية ؛نادر فهمي الزيود وهشام عامر عليان [3]

 .2005عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع،
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، القاهرة، مركز 1، طالقياس واالختبار في التربية الرياضية ؛ليلى السيد فرحات [4] 

 .2001الكتاب للنشر، 
، ط، عمان، دار دجلة سايكولوجية كرة اليد ؛عبد االمير نبيل كاظم هريبد ورائد [5]

 .2014 للطباعة والنشر،
 .1999مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ،الدفاع في كرة اليد؛ كمال درويش واخرون [6]
احد اساليب التدريب الحديثة   S.A.Qأسلوب تدريب زكي محمد حسن؛  [7]

:  Speed Agility and Quicknessالسرعة والرشاقة وسرعة االنطالق 
 . 2017)القاهرة، دار الكتاب الحديث، 

"، "االحصاء التطبيقي في التربية البدنية والرياضيةمحمد صبري عمر واخران؛  [8]
 (.2001مصر، ) :2ط

سعد محسن اسماعيل؛ تأثير اساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجارية للرجلين  [9]
بالقفز عاليا في كرة اليد: )اطروحة دكتوراه  والذراعين في دقة التصويب البعيد

 ( .1996غير منشورة، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، 
 1، طتعليم المبتدئين وتدريب الناشئين كرة اليدخالدة حمودة واشرف كامل؛  [11]

 (.2014:)االسكندرية، ماهي للنشر والتوزيع، 
والرشاقة والسرعة الحركية  محمود ابراهيم محمود غريب؛ تأثير تمرينات السرعة [11]

لتطوير بعض القدرات البدنية الخاصة على الصالبة  S.A.Qالتفاعلية الساكيو 
مجلة بحوث حث منشور، ب): النفسية ومستوى االداء المهاري لناشئي كرة اليد

 ( .2020، 126، العدد 67التربية الرياضية، المجلد 

 المالحق:
 المستخدمة اترينيوضح التم (1الملحق )
 :  Y1التمرين 

 تنمية السرعة الحركية :الهدف من التمرين
القدمين بالتعاقب الى االمام الى  بإدخال( العبين  يقوم الالعب االول من كل مجموعة 5مجموعتين كل مجموعة) طريقة اداء التمرين:

يقوم الالعب بعبور الحاجز المثبت وسط الحلقات ومن ثم الدخول بالتعاقب ايضًا على  ةالحلقة المثبتة يمين الحاجز وبعد عبور الحلق
داخل الحلقات وبعدها وادخال القدمين  لألمامالحلقة الثانية وهكذا بعد كل حلقة يعبر الى الجهة الثانية ، ومن ثم ادخال القدمين بالتعاقب 

 . ومن ثم االنهاء بالتعاقب جانبًا داخل االعمدة الموضوعة على االرض

 
 

 :  Y2التمرين 
 تنمية السرعة الحركيةالهدف من التمرين: 

التقدم مع رفع الركبتين البدء بالتقدم لألمام مع تبادل رفع الركبتين ألعلي بقوة وسرعة ، المحافظة علي ثبات طريقة اداء التمرين: 
 . واسترخاء الجزء العلوي للجسم
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 : X3تمرين  

 :تنمية السرعة االنتقالية: التمرينالهدف من 
صول ( متر حتى الو 30( العبين يقوم الالعب االول من كل مجموعة بالجري السريع ) 5مجموعتين كل مجموعة ): طريقة اداء التمرين

 بشكل منحني. تر( م 10، و )( متر بشكل مستقيم20للنهاية، )

 
 :X4 تمرين

 :تنمية السرعة االنتقاليةالهدف من التمرين: 
 م30العدو باستخدام الحواجز لمسافة  طريقة اداء التمرين:

 
 :5مرين ت

  الرشاقةتنمية : الهدف من التمرين
مجموعة بالجري المرتد من العمود االول الى ( العبين  يقوم الالعب االول من كل 5) مجموعتين كل مجموعة: طريقة اداء التمرين

العمود العمود الثاني والعودة الى العمود االول ثم الجري الى العمود الثالث والعودة الى العمود الثاني ثم الجري مع االستدارة للوصول الى 
 . العمود االخير  ومن ثم االنهاءتحته والجري الى  ثم الجري باتجاه المانع والقيام بالزحلقة منوالجري خلفا  والقيام باستدارة الجسم للخلف

 
 
 

 مستقيمجري بشكل 

 متر   20مسافة 

 جري بشكل منحني

 متر   10مسافة 

1 

2 

3 

4 

5 

 نفس طريقة المجموعة االولة
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 :Z6تمرين  

  الرشاقةتنمية : من التمرينالهدف 
 .األوتاد بين االتجاه بتغيير الركض :طريقة اداء التمرين
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 اإلسناد االجتماعي وعالقته ببعض المهارات الهجومية لالعبي كرة السلة 

 2 عالء ند حسيم.أ.   1 نبيل شهاب العزاويانوار 
 1 الجامعة المستنصرية/كليه التربية البدنية وعلوم الرياضة

 2 الجامعة المستنصرية/كليه التربية البدنية وعلوم الرياضة
( 1 dr.hussain79@uomustansiriyah.edu.iq,   2 anwaar.n.s@uomustansiriyah.edu.iq) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الى البحث يهدف المستخلص:
 بكرة الممتاز الدوري لفرق الهجومي االداء مستوى و االجتماعي االسناد بين العالقة على التعرف-1

 .  السلة
 :فكان البحث فرض اما
 بكرة  الممتاز الدوري لفرق  الهجومي االداء ومستوى االجتماعي االسناد بين  معنوية عالقة وجود-1

   السلة
 المسحي باألسلوب الوصفي المنهج الباحثان استخدم الميدانية البحث اجراءات الثاني الفصل وتضمن
 في السلة بكرة الممتاز الدوري فرق العبي من البحث مجتمع وتالف  بحثها لطبيعة مالءمة أكثر لكونه
 العب( 100) من فتالفة البحث عينة اما العب،( 144) وعددهم( 2021) الرياضي للموسم العراق
 . االستطالعية التجربة مثلوا العبين( 10)و.  عشوائية بصورة اختيارهم تم سلة بكرة
 قام والموضوعية والثبات كالصدق السيكومترية الخصائص شروط فيه تتوفر مقياس على الحصول وبغية

 المطلوبة المستلزمات اجراء وبعد المقاييس بناء في األساسية الخطوات   متبعة مقياس ببناء الباحثان
 األساسية المهارات اختيار  تم النهائية بصيغته السلة كرة لالعبي االجتماعي االسناد مقياس لبناء

 عينة على االختبار تطبيق تم بعدها والمختصين الخبراء على عرضهم خالل من السلة بكرة الهجومية
 وهو الجاهز البرنامج استخدام بوساطة االحصائية البيانات معالجة تم العبا،( 100) البالغة البحث
 ومن ومناقشتها نتائجه وتحليل المقياس تطبيق  وبعد ،SPSS االجتماعية للعلوم االحصائية الحقيبة
 : التالية استنتاجات الى الباحثان توصل البحث نتائج أفرزته ما خالل

 الدوري لفرق الهجومي االداء بمستوى وعالقته االجتماعي االسناد مقياس بناء الى التوصل تم-1
 . السلة بكرة الممتاز

 . فقرة( 57) المقياس فقرات بلغت االحصائي التحليل نتائج على بناءا-2
 . للمقياس  محاور( 5) استخالص تم العاملي التحليل نتائج على بناءاً -3

  السلة كرة - الهجومية المهارات - االجتمــاعي اإلســـناد: المفتاحية الكلمات

mailto:dr.hussain79@uomustansiriyah.edu.iq
mailto:anwaar.n.s@uomustansiriyah.edu.iq
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 المقدمة:-1 

االخيرة ألنه  اآلونةبدا علم النفس الرياضي يأخذ أهمية كبيرة في 
ال يوجد هناك نشاط جسمي خالص كما ال يوجد هناك نشاط 
نفسي فقط وانما يتداخل النشاطان ويرتبطان ارتباطا وثيقا وهذا 
ما نجده عند كافة الالعبين، فنشاطه الجسمي وجهده البدني 
تؤثر فيه عوامل نفسية متعددة كما أن سلوكه وتصرفاته في أثناء 

بمقدار الطاقة البدنية التي يبذلها وهذا  التدريب واللعب تتأثر
يرتبط بعوامل عديدة، منها المدربين والزمالء والمنافسين والقانون 
والمتفرجين واإلداريين، اذ أصبح االهتمام بالمبادئ التربوية 
المقرونة في التدريب والتعلم لها األثر الفعال في االرتقاء 

النفسي أحد األعمدة  بمستوى التدريب واإلنجاز، ويمثل االعداد
التي ترتكز عليها العملية التدريبية فضال عن عناصر التدريب 
األخرى والذي  يهدف الى مساعدة الالعب في السيطرة على 
أفكاره وانفعاالته بما يحقق أفضل مستوى أداء، ومفهوم اإلسناد 
االجتماعي هو حاجة االعب الى  التعزيز  والمساعدة من األهل 

أو األصدقاء او ممن يتعامل معهم في عمله او االقارب 
كمدربين أو إداريين او العبين الذين قد يحتاجهم في وقت 
المنافسات والمباراة، " وهناك اتجاه اخر يفهم االسناد االجتماعي 
على انه سلوك متنوع من العالقة الواقعية بين األفراد عندما 

لعالقة على يحتاجون الى مساعدة ما فيما بينهم، وتكون هذه ا
، 2009شكل روابط اجتماعية ")سناء صاحب الخزرجي: 

 (.33ص
أن لعبة كرة السلة كباقي االلعاب الرياضية االخرى التي تمارس 
في اغلب مدن العالم وهي تعد من الرياضات الجماهيرية، إذ ان 
االهتمام بهذه الرياضة اليقتصر على الجانب البدني والمهاري 

الجانب النفسي لما له األثر الفعال في  والخططي بل تعداه الى
تهيئة الالعب لما يتعرض له الالعب في اثناء التنافس كفيلة 
بالتأثير على شخصية الرياضي . إذ ان العب كرة السلة 
يتعرض بشكل عام الى مواقف وضغوط نفسية عديدة تتباين في 
شدتها وتأثيرها في أثناء اداء المهارات وخصوصا عندما تتحول 

ممارسة الى منافسة، وقد ال يختلف أثنان في أن ممارسة لعبة ال
كرة السلة سواء في اثناء التدريب او المنافسة تعرض الالعب 
الى الكثير من تلك الظروف والحاالت والمواقف النفسية المختلفة 
والتي غالبا ما تكون مصحوبة باإلثارة واالنفعال جراء تأثير 

 عب .بعض المتغيرات على نفسية الال

وألهمية اإلسناد االجتماعي في أعداد الالعب التي تكون لها 
الدور الهام في االرتقاء لمستوى قدرات الفرد واستعداداته فقد 
اتجه الباحثون والمدربون الى دراسة وتحليل العلوم السلوكية بغية 
الحصول على المفاهيم والتفسيرات والمبادئ التي تساعد على 

اذ أن التدريب واللعب يتأثران بمقدار الطاقة رفع مستوى األداء، 
البدنية التي يبذلها الالعب، وأن هذا وذاك له عالقة وثيقة 
بالعوامل األخرى النفسية المرتبطة بالحالة المعنوية والدعم 
واإلسناد االجتماعي الذي يتلقاه الالعب من عدد ممن حوله من 

داريين ومدربين، مباشرة او غير مباشر  ة وتكون لها األثر زمالء وا 
الفعال في االتزان النفسي. أن  تلك الظواهر والمتغيرات النفسية 
تؤثر بشكل او باخر سواء سلبا او ايجابا على مستوى األداء 

 الفني لالعب.
نتيجة لما تقدم فأن أهمية البحث الحالي تكمن في دراسة هذه 
ب االسناد االجتماعي وتفاعالتها وتأثيرها على مستوى الالع

نجازه وتقديم المعالجات الممكنة وتوفير المساعدة الالزمة  وا 
لتطوير القاعدة التدريبية للمدرب مع الالعب للعمل على تهيئة 
الالعب نفسيًا للمساعدة  للوصول الى المستوى األفضل في 

 أثناء المباراة .
 مشكلة البحث:

اء يعد األعداد النفسي واالرادي من اهم المقومات األساسية لبن
العملية التدريبية إذ يتساوى الكثير من الرياضيين ذوي 
المستويات العالية في لياقتهم البدنية والمهارية والخططية وتكون 
الغلبة للرياضيين الذين يتفوقون في لياقتهم النفسية واالرادية 

 الذين يجيدون التحكم في انفعاالتهم .
في العاب اذ أن اإلعداد النفسي له االثر المهم وخصوصا 

الفردية، وأن ارتفاع سلوك وشعور رياضي المستويات العليا 
يجب ان تتميز باإليجابية فضال عن المعنويات المسندة في 
الرغبة والكفاح للتفوق في مواقف اإلنجاز والتنافس التي سينتج 
 عنه نوع معين من النشاط المتميز المتصف بالفاعلية والمثابرة .

ن صور االسناد االجتماعي بكافة اشكاله وان الكل متفقون على ا
سيؤدي الى التوازن الذي سيعين الالعب ويبذل كل جهوده من 
اجل الوصول الى االبداع في التدريب والمنافسات، وكذلك 
نالحظ ان سلوكه تجاه االخرين يختلف الن االسناد يجعل منه 

على انسانا انبساطيا متعاونا ومتألقا الن السلوك االيجابي يساعد 
تنظيم العالقات بين الناس فهو سلوك التآلف والتعاون يسعى من 
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خالله الشخص او الالعب الى تحقيق التوافق مع الجماعة  

 للحصول على احترامهم وتقديرهم .
وتتحدد مشكلة البحث في محاولة معرفة ماهية العالقة بين 
االسناد االجتماعي اإلســـناد االجتمــاعي وعالقته ببعض 

رات الهجومية لالعبي كرة السلة الذي يستجيب الرياضي المها
اليه من خالل بيئته التي يتعامل معها في حياته اليومية وعالقته 
باألخرين، اذ ان هذا االتجاه في البحوث النفسية ما زال قيد 
البحث ويحتاج المزيد من الدراسة للوصول الى الحلول الالزمة 

ية للوصول الى التكامل في إلعداد الرياضي من الناحية النفس
 مستوى االداء الرياضي .

 أهداف البحث:
 يهدف البحث الى :

 التعرف على اإلســـناد االجتمــاعي لالعبي كرة السلة.-1
 التعرف على بعض المهارات الهجومية لالعبي كرة السلة.-2
التعرف على العالقة بين  اإلســـناد االجتمــاعي وعالقته -3

 الهجومية لالعبي كرة السلة.ببعض المهارات 
 فرض البحث:

هناك عالقة معنوية بين اإلســـناد االجتمــاعي و ببعض -1
 المهارات الهجومية لالعبي كرة السلة.

 فرو ض البحث :
هناك عالقة معنوية  بين االسناد االجتماعي ومستوى االداء -1

 الهجومي لفرق الدوري الممتاز  بكرة السلة  
 مجاالت البحث:
 العبو فرق الدوري الممتاز بكرة السلة     المجال البشري:
 1/4/2022ولغاية  22/10/2021الفترة من  المجال الزمني:
القاعات الداخلية التي يجري فيها التدريب  المجال المكاني:

 والمباريات بكرة السلة  . 
 تحديد المصطلحات:
والذي وهو احد انواع التعزيز االيجابي  االسناد االجتماعي:

يهدف إلى تنشيط الطاقة االيجابية عند االعب  ونمو السمات 
االيجابية كقوة االرادة والتحدي والعزيمة والمثابرة واالجتهاد من 
اجل الوصل الى تحقيق افضل اداء وانجاز )عويد سلطان 

 (.139، ص2005المشعان: 
 

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

 باألسلوب المسحي لكونه أكثر مالءمة لطبيعة بحثه
فرق الدوري العبي تالف مجتمع البحث من  عينة البحث: 2-2

( 2021بكرة السلة في العراق للموسم الرياضي )الممتاز 
( 100( العب، اما عينة البحث فتالفة من )144وعددهم )

( العبين مثلوا التجربة 10بصورة عشوائية، و) العب بكرة سلة
 االستطالعية تم استبعادهم من عينة التجربة الرئيسية.

الحاسبة اإللكترونية نوع ادوات البحث: ) 2-3
(PENTIOM 4( شبكة المعلومات الدولية ،)INTER NET.) 
قام الباحثان بتطبيق  مقياس االسناد االجتماعي: 2-4

االجتماعي الذي اعده الباحثان مسبقا ويتألف من مقياس االسناد 
( مجاالت وهي )مجال اسناد العائلة، مجال اسناد االصدقاء، 5)

مجال اسناد المدرب، مجال اسناد النادي، مجال اسناد 
وتم عرض المقياس على  الخبراء من المتخصصين ، الجمهور(

لسلة في العلوم التربوية والنفسية وعلم النفس الرياضي وكرة ا
واالختبار وقد ابدى الخبراء موافقتهم على مجاالت  وفقرات 

( يوضح  عدد فقرات كل 1%، والجدول )80المقياس بنسبة 
 مجال من مجاالت المقياس.

يبين مجاالت االسناد االجتماعي وعدد الفقرات التي أعدت ( 1الجــدول )
 لقياسها  بصيغتها األولية

 األوليةعدد الفقرات بصيغتها  المجاالت ت
 12 مجال اسناد العائلة 1
 12 مجال اسناد  االصدقاء 2
 13 مجال اسناد  المدرب 3
 12 مجال اسناد  النادي 4
 12 مجال اسناد  الجمهور 5

 61 المجمــــوع

وكانت اختيارات البدائل بطريقة ليكارد واعتمد الباحثان على 
اسماعيل جني: سعيد ) % فأكثر70موافقة اراء الخبراء و بنسبة 

 (.62، ص1994
قام الباحثان بإجراء التجربة  :التجربة االستطالعية 2-5

الباحثان اثناء االستطالعية للتعرف إلى الصعوبات التي تواجه 
عملية تطبيق المقياس اثناء التجربة االساسية وقد طبقت التجربة 

( العبين وجرت التجربة بتاريخ 10على عينة تتكون )
ين أن التعليمات واضحة والوقت المستغرق وتب 5/12/2021
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( دقيقة وبعد نهاية التجربة أصبح المقياس 20-15لإلجابة ) 

 ( جاهزًا التطبيق.61بتعليماته وفقراته )
يعد التحليل التحليل االحصائي للفقرات المقياس:  2-6

االحصائي للفقرات من خالل الدرجات التجريبية التي يتم 
ت عينة من األفراد أكثر أهمية من الحصول عليها من استجابا

تحليلها منطقيًا ألنه يكشف عن دقة الفقرات في قياس ما 
 3وضعت ألجل قياسه ")اين المصدر( 

وهناك عدة أساليب طريقة تصحيح المقياس:  2-6-1
 :لتحليل الفقرات اتبع الباحثان منها ما يلي

استخدم الباحثان معامل االتساق معامل االتساق الداخلي: -
الداخلي في " تحليل فقرات المقياس أي حساب هدف فقرات 
المقياس باستخدام المحك الداخلي )الدرجة الكلية للمقياس( عن 
طريق ايجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية 

 (.65، ص2004للمقياس كمحك ")كامل عبود حسين العزاوي: 
االرتباط البسيط برسون كما استخدم الباحثان قانون معامل 

الستخراج العالقة االرتباطية بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية 
( العب وذلك باستخدام الحقيبة 100للمقياس للعينة البالغة )

( يبين 2(. والجدول )SPSSاالحصائية للعلوم االجتماعية )
( 0.961-0.065معامل االرتباط التي تراوحت قيمته بين )

االحصائية وزنت مع معامل االرتباط القيمة  ولمعرفة داللتها
")اين  (0.05( وعند مستوى الداللة )0.159الجدولية البالغة )

-23-15( باستثناء الفقرات )99وعند درجة الحرية )المصدر( 
وبذا أصبح المقياس والتي لم تصل الى مستوى الداللة،  (45

( مجاالت المقياس 5( فقرة موزعة على )57يتكون من )
 ( يوضح ذلك.2لجدول )وا

 ( يبين معامل االتساق الداخلي لفقرات مقياس االسناد االجتماعي2جدول )
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 دالة 0.557 3 دالة 0.565 2 دالة 0.580 1
 دالة 0.648 6 دالة 0.633 5 دالة 0.644 4
 دالة 0.656 9 دالة 0.552 8 دالة 0.637 7
 دالة 0.541 12 دالة 0.247 11 دالة 0.590 10
 غير دالة 0.065 15 دالة 0.704 14 دالة 0.628 13
 دالة 0.737 18 دالة 0.706 17 دالة 0.619 16
 دالة 0.663 21 دالة 0.674 20 دالة 0.688 19
 دالة 0.961 24 غير دالة 0.091 23 دالة 0.485 22
 دالة 0.522 27 دالة 0.702 26 دالة 0.686 25
 دالة 0.640 30 دالة 0.668 29 دالة 0.653 28

 دالة 0.716 33 دالة 0.713 32 دالة 0.690 31
 دالة 0.653 36 دالة 0.705 35 دالة 0.680 34
 دالة 0.685 39 دالة 0.689 38 دالة 0.645 37
 دالة 0.562 42 دالة 0.671 41 دالة 0.456 40
 دالة 0.098 45 دالة 0.578 44 دالة 0.527 43
 دالة 0.594 48 دالة 0.632 47 دالة 0.556 46
 دالة 0.666 51 دالة 0.598 50 دالة 0.568 49
 دالة 0.589 54 دالة 0.661 53 دالة 0.663 52
 دالة 0.640 57 دالة 0.610 56 دالة 0.667 55
 دالة 0.632 61 دالة 0.642 59 دالة 0.590 58

 الخصائص السيكومترية للمقياس: 2-7
تم عرض  :صدق المقياس )الصدق الظاهري( 2-7-1

المقياس بفقراته على مجموعة من السادة الخبراء إلقرار مدى 
صالحية وتقدير مدى قياس كل فقرة لمكونات كل مجال. وبذلك 
تم قبول الفقرات التي حصلت على موافقة السادة الخبراء 

%( من آرائهم وأجريت التعديالت على 70واختبرت نسبة اتفاق )
دة الخبراء على فقرات ضوء المالحظات التي اوردها السا

 .المقياس وحذفت الفقرات التي لم تحصل على النسبة المذكورة
وهناك عدة طرائق لحساب الثبات ثبات المقياس:  2-7-2

واعتمد الباحثان طريقة معامل الفاكرونباخ: استخدم الباحثان هذه 
الطريقة لكونها من أكثر مقاييس الثبات استخدامًا " تعتمد على 

روبرت ثورندايك واليزابيث )االفراد من فقرة الى أخرى " اتساق اداء

، " ومدى قيام الفقرات الواردة في المقياس (225هيجن: ، ص
بقياس الشيء نفسه واذا كانت جميع الفقرات تقيس السمة نفسها 
فيجب ان تترابط بعضها مع بعض ")محمد سعود الشمري: 

واع (، و لكونها تستخدم في أي نوع من أن141، ص2001
االسئلة الموضوعية والمقالية. وقد اعتمد الباحثان ايضًا على 

( العب إذ تم 100بيانات عينة التجربة االساسية البالغة )
( وعند SPSSاستخدام الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية )

( وهو معامل ثبات 92.13استخراج معامل الثبات كانت قيمته )
( 3والجدول ) دير ثبات االختبار .عاٍل جدًا يمكن الوثوق فيه لتق

 يوضح الصورة النهائية للمقياس .
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 يبين عدد الفقرات النهائية  لمجاالت  مقياس االسناد االجتماعي (3جدول ) 

 الفقرات النهائية المجاالت ت
 11 مجال اسناد العائلة 1
 12 مجال اسناد االصدقاء 2
 11 مجال اسناد المدرب 3
 12 النادي الرياضيمجال اسناد  4
 11 مجال اسناد الجمهور 5

 57 مجموع

 وبهذا االجراء اصبح المقياس جاهز للتطبيق
 االختبارات المستخدمة في البحث: 2-8

)مناولة الكرة واستالمها اوال: اختبار المناولة الصدرية 
متر()محمد محمود عبد  2.70نحو حائط من مسافة 

 . ص(.1984الدايم، محمد صبحي حسانين: 
قياس سرعة مناولة الكرة )الصدرية  الغرض من االختبار:
 المباشرة( واستالمها.
حائط أملس، وارض مسطحة، وشريط قياس،  األدوات الالزمة:
( قانونية، وساعة توقيت الكترونية، وطباشير، 2وكرة سلة عدد )

 وصافرة االعطاء، اشارة البدء والنهاية.
 اإلجراءات:

( سم من سطح 90حائط االملس وعلى بعد )رسم خط على ال -
 االرض.

رسم خط البدء بصورة موازية للحائط على االرض وعلى بعد  -
 ( متر منه.2.70)

 وصف األداء:
 يقف الالعب خلف خط البدء مباشرة وهو يمسك بيد الكرة.-
اعطاء إشارة البدء لالعب الذي يقوم بمناولة الكرة )المناولة -

 والحائط االملس واستالمها بعد ارتدادها.الصدرية( بسرعة 
 ( مناوالت متتالية.10ويستمر الالعب في تكرار هذا االداء لـ )-

 تعليمات االختبار:
 عدم تجاوز الخط المحدد لالعب في اثناء االداء.-
 عدم لمس الكرة االرض خالل المناوالت العشرة.-
لالعب في حالة سقوط الكرة على االرض في اثناء االداء -

الحق في اعادة االستحواذ على الكرة واالستمرار في االداء 
من خلف الخط على اال تحسب سوى المناوالت الصدرية 

 المباشرة الصحيحة.

مسموح بمالمسة الكرة للحائط االملس عند ارتفاع فوق الخط -
 المرسوم عليه.

غير مسموح بضرب الكرة بعد ارتدادها من الحائط، أذ يجب -
 قبالها ثم اعادة مناولتها.اوال است

 لكل العب محاولة واحدة فقط.-
يعلن الرقم الذي يسجله الالعب على الالعب الذي يليه -

 لضمان عامل المنافسة.
 إدارة االختبار:

يقوم بالنداء على االسماء ومالحظة االداء اوال  مسجل:-
 وتسجل النتائج ثانيا.

 التوقيت والعد.اعطاء اشارة البدء والنهاية مع موقف: -
 حساب الدرجات:

تحسب وتسجل لالعب الزمن الذي يستغرقه في اداء االختبار -
منذ لحظة مالمسة الكرة للحائط في المناولة االولى الناجحة 

 وحتى مالمسة الكرة للحائط في المناولة العاشرة الناجحة.
ثانيا: اختيار المناولة بيد واحدة من فوق الكتف 

ير حمودات، مؤيد عبد اهلل:  )الطويلة()فائز بش
 (.209، ص 1987

قياس دقة التمرير بيد واحدة من فوق  الغرض من االختيار:
 الكتف على الهدف.

كرة سلة، حائط مرسوم عليه ثالث دوائر متداخلة  األدوات:-
)متعدة المراكز( نصف قطرها على الترتيب من االصغر الى 

سم( الحافة السفلى للدائرة الكبيرة  50سم، 98سم، 45االكبر )
سم( يرسم خط على 90قدم( ) 3ترتفع عن االرض بمقدار )

 متر( من الحائط. 6االرض وعلى بعد )
ر خلف خط الرمي المرسوم على االرض يقف المختب األداء:-

ومعه الكرة على ان يقوم بالتمرير على الدوائر باستخدام التمرير 
بيد واحدة من فوق الكتف يسمح للمختبر بإبداء عدة محاوالت 

 قبل االختبار، للمختبر الحق بتأدية عشرة تمريرات.
 التسجيل:

 تحسب درجة واحدة اصابة الدائرة الكبيرة.-
 ان في حالة اصابة الدائرة الوسطى.تحسب درجت-
 تحسب ثالثة درجات في حالة اصابة الدائرة الصغيرة.-
 درجة. 30الحد االقصى للدرجات هو -
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التطبيق النهائي لمقياس البحث )التجربة  3-9 

بعد اجراء المستلزمات المطلوبة لبناء مقياس االسناد الرئيسة(: 
ئية، الذي تالف من االجتماعي لالعبي كرة السلة بصيغته النها

( فقرة، تم تطبيق المقياس على عينة البحث )التطبيق( في 57)
 .3/3/2022ولغاية  3/2/2022من تاريخ 

تم معالجة البيانات  الوسـائل اإلحصائيــة: 3-10
االحصائية بوساطة استخدام البرنامج الجاهز وهو الحقيبة 

 (.SPSSاالحصائية للعلوم االجتماعية )
 النتائج ومناقشتها:عرض  -3
المعالم االحصائية لمقياس االسناد االجتماعي  3-1

 بصورته النهائية:
من اجل التعرف على نتائج مقياس االسناد االجتماعي بصورة 
عامة قام الباحثان بحساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

والنظري وحساب القيمة التائية المحسوبة والجدولية   المتوسط
 ( يوضح ذلك:4ومستوى الداللة والجدول )

( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لمقياس 4جدول )
 االسناد االجتماعي لالعبي كرة السلة

 العينة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 النظري

 درجة
 الحرية

القيمة 
 التائية

 المحسوبة

القيمة 
 التائية
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

100 125.37 13.34 102 99 13,98 1.65 0.05 

( نجد ان المتوسط الحسابي قد بلغ 4من خالل الجدول )
( وبلغ 13.34( باالنحراف معياري بلغت قيمته )(125.37

التائية ( والقيمة  (99( بدرجة حرية102المتوسط النظري  )
( وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة 13,98المحسوبة )

( مما يدل على ان الفروق (0.05( تحت مستوى داللة 1.65)
من اجل التعرف على نتائج التي ظهرت هي فروق معنوية، 

االختبارات المهارية قام الباحثان بحساب الوسط الحسابي 
( يوضح 5البحث والجدول )واالنحراف المعياري للمهارات قيد 

 ذلك:
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمهارات الهجومية  يبين ( 5الجدول )

 في كرة السلة قيد البحث

وحدة  المتغيرات المبحوثة ت
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.58 7.61 درجة اختبار المناولة الصدرية 1
 0.66 7.19 درجة الكتفاختبار المناولة من فوق  2

( نجد ان جميع المهارات االساسية للعينة حققت 5من الجدول )
اوساط حسابية وانحرافات معيارية مختلفة من خالل نتائج 
االختبارات المعنية بتلك المهارات فقد بلغت قيمة الوسط 

( وقيمة االنحراف 2.61الحسابي اختبار المناولة الصدرية )
الوسط الحسابي  ( وقد اظهر الجدول ايضا قيمة0.58المعياري )

( وانحرافه المعياري 3.19اختبار المناولة من فوق الكتف )
(0.66 ) 
العالقة بين مقياس االسناد االجتماعي وبعض  3-2

من اجل التعرف على المهارات الهجومية بكرة السلة: 
العالقة بين مقياس االسناد االجتماعي وبعض المهارات 

والذي يبين  (6جدول )الهجومية بكرة السلة تعرض الباحثة ال
العالقة بين مقياس االسناد االجتماعي وبعض مهارات الهجومية 

 لالعبي كرة السلة
يبين العالقة بين مقياس االسناد االجتماعي وبعض مهارات ( 6جدول )

 الهجومية لالعبي كرة السلة
 معامل االرتباط المهارة المتغير

 مقياس االسناد االجتماعي
 0.56 الصدريةاختبار المناولة 

 0.40 اختبار المناولة من فوق الكتف

بلغت معامل االرتباط بين مقياس االسناد االجتماعي اختبار 
( وبلغت معامل االرتباط بين مقياس 0.56المناولة الصدرية )

 (.0.40االسناد االجتماعي واختبار المناولة من فوق الكتف )
 مناقشة النتائج: 3-3

بين ( وجود عالقة ارتباط عالية 6اظهرت النتائج في جدول )
ومستوى االداء الهجومي لفرق الدوري االسناد االجتماعي 

مما يشير الى  بكرة السلة بجميع المهارات قيد البحثالممتاز 
هنالك عالقة ارتباط معنوية بين متغيرات البحث، ويعزو 

ملية االسناد الباحثان في ظهور الفروق المعنوية الى ان لع
االجتماعي االثر الكبير في تهذيب سلوك الفرد وتوجيهه نحو 
التفاعل االيجابي، فاألسناد االجتماعي ينشا من خالل الروابط 
االجتماعية التي تنشأ بين االعب وبين االشخاص المحيطين به، 
فعن طريق االسناد االجتماعية يكتسب االعب صفته التحدي 

، فيندمج في مواقف اللعب االجتماعية من والعزيمة وقوة االرادة
خالل اسناد االخرين والتي تتحكم في سلوكه داخل الملعب " ان 
تأثير االسناد االجتماعي على شخصية الرياضي ذات قيمة 
اجتماعية، في خلق سلوك التحدي، باعتبار انها وسيلة لتحفيز 
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اضي الطاقة والتي تؤثر في تحسين مفهوم وتقدير الذات لدى الري 

(. ويرى الباحثان أن ارتفاع 42، ص2000")اسامة كامل راتب: 
سلوك وشعور رياضي المستويات العليا تتميز باإليجابية إضافة 
الى المعنويات العالية في الرغبة والكفاح للتفوق في مواقف 
اإلنجاز والتنافس التي سينتج عنه نوع معين من النشاط المتميز 

ة  من خالل شعور االعب بانه جهوده المتصف بالفاعلية والمثابر 
 سوف تقيم من قبل اصدقائه والمقربين له كنوع من اثبات الذات.

وان االسناد االجتماعي بكافة اشكاله  يؤدي الى التوازن الذي  
يساعد الالعب ويبذل كل جهوده من اجل الوصول الى االبداع 
ن في التدريب والمباراة، وان سلوكه تجاه االخرين يختلف ال

االسناد يجعل منه انسانا انبساطيا متعاونا ومتألقا الن السلوك 
االيجابي يساعد على تنظيم العالقات بين الناس فهو سلوك 
التآلف والتعاون الذي يسعى من خالله الالعب الى تحقيق 
التوافق مع الجماعة للحصول على احترامهم وتقديرهم . ان 

اعي الئق امام االخرين ادراك االعب لذاته وظهوره بمظهر اجتم
مرتبطا ايضا بالشعور بالتقبل، وان السلوك االجتماعي يؤدي الى 
التفاعل بين األفراد والجماعات . وان العالقة اإلنسانية المتبادلة 
بين المدرب والالعب، وبين الالعب وزمالئه، وكذلك بين اإلدارة 

من  والالعب لها دور مهم وفعال في العملية التدريبة، وكثير
الالعبين لم يتمكنوا من تحقيق نتائج جيدة في البطوالت 
والمنافسات نتيجة لسوء العالقة والمساندة بين واحدة من هذه 
االطراف، بينما نرى ان العبين آخرين تمكنوا من الوصول الى 
المستويات وتحقيق االنجازات المتالحقة نتيجة للعالقة الجيدة 

األطراف. " أن سلوك الممارسين والمساندة الفعلية بين كل هذه 
للنشاط الرياضي على مختلف مستوياته نابع من البيئة والموقف، 
إذ توجد هناك عوامل تسهم في التأثير المباشر على سلوك 
الممارسين  للنشاط الرياضي وبصفة خاصة عوامل التدعيم 
والحافز واالسناد والثواب والعقاب والتعلم، أي أن هذه التأثيرات 

الطريق التي تحدد السلوك والخبرة للفرد الرياضي ")محمد  تشكل
(. أن أهمية هذه العالقة التي 29، ص1998حسن عالوي: 

ظهرت لنا بين االسناد االجتماعي واداء بعض المهارات 
الهجومية بكرة السلة تبرز وتؤثر إيجابيا على الناحية النفسية 

كل ما يتعلق  لالعب وكذلك على الجانب التدريبي وتتعداها الى
اقتصادية وعاطفية ومعنوية بالالعب من أمور اجتماعية و 

. لذا تعد هذه العالقة اساسا وطرفا مهما في دور اإلسناد وغيرها

االجتماعي لالعب ولها تأثير كبير في العملية التدريبية ومستوى 
 االداء .

 الخاتمة:-4
 من خالل ما أفرزته نتائج البحث يمكن استنتاج االتي :

لفرق الدوري مقياس االسناد االجتماعي تم التوصل الى بناء -1
  بكرة السلةالممتاز  

بلغت فقرات المقياس   بناءا على نتائج التحليل االحصائي -2
 .( فقرة 57)
االسناد االجتماعي  توجد عالقة ذات دالة احصائية بين -3

 بكرة السلة.ومستوى االداء الهجومي  لفرق الدوري الممتاز  
 ي ضوء النتائج التي حصل  عليها الباحثان توصي بما يلي:ف
ضرورة توفير الدعم الحقيقي واالسناد الفاعل للمنتخبات -1

واالتحادات الرياضية من قبل كافة الجهات واالطراف ذات 
 العالقة بالرياضة بصورة متساوية . 

عمل برنامج مدروس من قبل ادارات المنتخبات واالندية -2
الرياضية وتنظيم زيارات ميدانية الى ذوي واالتحادات 

الالعبين للوقوف على مجريات الحياة الخاصة بالالعب 
 ومعالجة المشكالت ان وجدت . 

يجب ان تهتم االدارة في المؤسسات الرياضية بالكفاءات -3
الخاصة لالعبين وتحيطهم بالرعاية المادية والمعنوية ألنها 

ع الالعبين الى االرتقاء تعد عنصر اسناد اجتماعي فاعل لدف
 المستمر في مستوى االداء وتحقيق المستويات العالية . 

يجب ان يهتم المدرب بتنمية العالقات االنسانية بينه وبين -4
العبيه، ويدافع عن حقوقهم المشروعة ويكون جديرا بتحمل 

 المسؤولية في االوقات الصعبة .
 المصادر:
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 .62، ص1994الرسالة للطبع، 



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 7, July  2022                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 40 
 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 4, issue 7 , July  2022 
 ISSN: 1658- 8452 

 
كامل عبود حسين العزاوي؛  بناء مقياس لقوة التحمل النفسي لدى العبي اندية  [7] 

الدرجة االولى لبعض االلعاب الفردية ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية 
 .2004التربية الرياضية، جامعة بغداد،

شمري؛ الخصائص الشخصية لذوي قوة التحميل النفسي العالي محمد سعود ال [8]
والواطئ وعالقتهما بأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعة، أطروحة دكتوراه، 

 .2001كلية التربية الجامعة المستنصرية، 

(؛ المساندة االجتماعية وعالقتها بالعصابية 2005المشعان، عويد سلطان ) [9]
والعدوانية لدى المتعاطين والطلبة في دولة الكويت، المؤتمر السنوي واالكتئاب 

الثاني عشر لإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس" االرشاد النفسي من اجل التنمية 
 ( .2005(، )1في عصر المعلومات" المجلد )

 المالحق:
 بصيغته النهائية( يوضح مقياس االسناد االجتماعي 1ملحق )

 الفقرات ت
تنطبق 

علّي بدرجة 
 كبيرة جدا

تنطبق علّي 
 بدرجة كبيره

تنطبق علّي 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق علّي 
 بدرجة قليلة

ال تنطبق 
علّي 
 إطالقا

      تنتهي عالقة اصدقائي بي حال انتهاء حاجتهم مني 1
      أحظى باهتمام عائلتي وتشجيعهم بشكل دائم 2
      ادارة  النادي الى عمل معسكرات تدريبيةتفتقر  3
      اشعر بالراحة عند رضا المدرب عن أدائي 4
      يكون أدائي افضل عندما تحضر عائلتي لمشاهدتي 5
      احاول  االجتهاد  كثيرا في المباريات كي اكون متميزا امام الجمهور 6
      هو الفوز واالنجاز ال تهتم االدارة العليا باألعب ما يهمها فقط 7
      اشعر بالقوة عندما اجد اصدقائي حولي 8
      تشجعني عائلتي على االهتمام باألمور التي تحقق رفاهيتي وسعادتي 9
      أحقق افضل أداء عندما يشجعني مدربي 10
      اشعر باألمان والطمأنينة لوجود عائلتي بقربي 11
      النصائح اثناء التدريب وقبل المباراةيقدم المدرب لي  12
      اجد ان انفعاالت المدرب وعصبيته في التدريب ال داعي لها 13
      تشد من ازري عائلتي حتى في حالة خسارتي 14
      يخفف  عني  اصدقائي شعوري بالتوتر والقلق في قبل المباراة 15
      الحقيقيون  اصدقاء السوء اكثر بكثير من االصدقاء  16
      يلجا المدرب الى استخدام تمارين التهدئة واالسترخاء إلزالة القلق والتوتر قبل المباراة 17
      يشاطرني المدرب أفراحي وأحزاني 18
      ال تهتم عائلتي لمشاعري الخاصة 19
      يتابع المدرب كل ما يخص االعب اجتماعيا ونفسيا 20
      النادي اهتماما متزايدا لبعض االلعاب كالقدم وتهمل العابا اخرى تولي ادارة 21
      يحزن اصدقائي ويقفون معي عند اصابتي بمرض 22
      يراعي المدرب الفروق الفردية بين االعبين في التدريب 23
      يشجع المدرب العالقات االجتماعية بين الالعبين 24
      الروح المعنوية قبل  أي مباراةيعمل المدرب على رفع  25
      توفر لي عائلتي الجو المناسب خصوصا قبل المباريات 26
      اتلقى المواساة من ادارة النادي عندما يحل بي مصاب 27
      شعوري بالمسؤولية يدفعني ان ال اخذل جمهوري 28
      للجانب النفسييفتقر المدرب الى الحداثة في التدريب خصوصا اهماله  29
      اصدقائي يجدون ادائي مميزا 30
      ادارة النادي تتابع مستوى اداء الفريق وتثني على المتميزين منهم 31
      احاول تحسين صورتي من خالل ادائي امام جمهوري 32
      تحرص عائلتي على اختيار اصدقائي 33
      وتقديرهما دارة  النادي يولوني ثقتهم  34
      أضع سري لدى اصدقائي 35
      ال اتقبل تجاوز وهتافات الجمهور المضادة لنا 36
      ادارة  النادي تقف إلى جانبي في حل مشاكلي 37
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      أطلب من زمالئي أن يكونوا على قدر المسؤولية  امام الجمهور 38 

      تتواجد عائلتي معي في البطوالت والمباريات 39
      أبذل قصارى جهدي من اجل أن اكون األفضل امام الجمهور 40
      افكر باالنتقال الى نادي بسبب تلكئها المستمر في دفع مستحقاتنا ورواتبنا 41
      تشجعني عائلتي على المواظبة على التدريب 42
      اتحكم بانفعاالتي داخل الملعب وامام الجمهور 43
      االجتهاد  كثيرا في المباريات كي اكون متميزا امام الجمهوراحاول  44
      ترى عائلتي ان التدريب واللعب هو اهدار وضياع  للوقت 45
      استطيع اللعب بجدارة حتى لو كان الجمهور ضدي 46
      اصدقائي يقدمون لي النصائح بشكل دائم 47
      ادارة النادي تدعمني ماديا ومعنويا 48
      عائلتي يتحدثون معي بمودة عن اهتماماتي ورغباتي 49
      يعمل المدرب على حماية حقوق الالعبين ويدافع عنهم 50
      اشعر بالتميز عندما يساندني الجمهور 51
      أؤمن  بأن اسناد الجمهور يحدد الفوز او الخسارة 52
      ايجابيا قبل واثناء المباراةوجود اصدقائي بقربي يعطيني دعما  53
      ادارة  النادي تتدخل في كل ما يخص المناهج التدريبية 54
      عندما تواجهي  مواقف صعبة اجد ان اغلب اصدقائي يتخلون عني 55
      ادارة  النادي تهتم بعالج المصابين من الالعبين وتتابع حاالتهم الصحية 56
      على حل مشاكليتساعدني عائلتي  57
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عض االدوات المساعدة في تركيز و ب (Blaze pod)تأثير تمرينات بمثيرات متنوعة باستعمال جهاز  

 سنة(17توزيع االنتباه لحراس المرمى بكرة القدم تحت )و 
 2  محمد صالح محمد دأ.  1عباس سلمان حبيب 

 1الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 2الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

(1 abbas.sh@uomustansiriyah.edu.iq, 2 Dr.ms56@uomustasiriyah.edu.iq) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متعددة مثيرات من المتغيرات وفق غلى األداء واختالف اللعب مواقف لتعدد نظراً  المستخلص:
 من عالية درجة على يكون إن المرمى حارس من تتطلب األمور هذه كل المباراة اثناء لها يتعرض
 القيام من يتمكن كي المثيرات اهم على انتباهه وتوزيع وتركيز التشتت مثيرات وعزل االنتباه

 في البحث اهمية تكمن إذ المستمر، التدريب خالل من يكون وهذا ودقيقة سريعة حركية باستجابات
 في المساعدة االدوات وبعض( Blaze pod) جهاز باستعمال متنوعة بمثيرات تمرينات تأثير معرفة
 اما. االنجاز لتحقيق الدقيقة العلمية لألسس وفقاً  المرمى حراسة تطوير بغية االنتباه، وتوزيع تركيز
 مع التعامل في االستعجال او التأخير ناحية من سواء المناسب التوقيت بعدم في تكمن البحث مشكلة
 ان الباحثان وافترض. المرمى لحارس المهمة االمور من الزمني التوقيت يعد إذ، اللعب حاالت

 تركيز في تأثير المساعدة االدوات وبعض Blaze pod) ) باستعمال متنوعة بمثيرات للتمرينات
 ذات التجريبي المنهج الباحثان استخدم(، سنة17) تحت القدم بكرة المرمى لحراس االنتباه وتوزيع

 والرياضة الشباب لوزارة التابعة القدم كرة اكاديميات يمثلون والذين والتجريبية الضابطة المجموعتين
 الى تقسيمهم وتم ،(62) مجموع من مرمى حارس( 18) اختيار تم إذ اكاديمية،( 19) عددهم والبالغ

 وضعها التي التمرينات تأثير مدى على للتعرف والبعدية القبلية االختبارات واجراء مجموعتين
 للحصول( spss) حقيبة باستخدام المتمثلة المناسبة االحصائية الوسائل الباحثان استخدم، الباحثين

 وتوزيع تركيز تطوير في متنوعة بمثيرات تمرينات استخدام تأثير الباحثان استنتج، النتائج على
 في ساهم وكذلك االنتباه، وتوزيع تركيز تطوير في ساعد( Blaze pod) جهاز ان وكذلك االنتباه،
 الدراسة في التمرينات استعمال ضرورة الباحثان ويوصي، التدريب عملية في المرمى حراس رغبة

 وان، العمرية الفئات جميع وفي ،(االنتباه وتوزيع تركيز) العقلية القدرات بتنمية تسهم لكونها الحالية
 .المرمى لحارس االعداد مراحل كافة في التدريبي المنهاج ضمن تكون

-االنتباه وتوزيع تركيز-المساعدة االدوات-(Blaze pod) جهاز-متنوعة مثيرات :المفتاحية الكلمات
 .القدم كرة-المرمى حراس
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 :مقدمةال-1 

كرة القدم وازدياد اهتمام الباحثين والمختصين لعدة اعتبارات 
نجاز يراها البعض لتطويرها لتحقيق االواهداف فبينما يسعى 
ترفيهية لزرع البهجة والسرور بينما  البعض وسيلة اجتماعية

ينظر اليها اخر مكسب اقتصادي واخر يمارسها كنشاط صحي 
كن يبقى الفوز وتحقيق االنجاز من اهم الخ، ول للجسد ...

لذلك عمد المختصون على تطورها  اهداف لعبة كرة القدم
ة ، ولكل مركز خصوصياالسس العلمية الحديثة تمر وفقالمس

، ل تحقيق الفوزمن اجوواجبات خططية هجومية ودفاعية 
نشاهد في واحدى هذه المراكز هو مركز حراسة المرمى، لذا 

االخيرة االهتمام بهذا المركز من خالل العديد من السنوات 
المهارى داد البدني والذهني و االمور منها االنتقاء واالع

ططي وغيرها من االمور فضال عن تداخل العديد من العلوم والخ
في تدريبات حراسة المرمى كعلم الوراثة والحركة وغيرها وكذلك 
استخدام االجهزة و الوسائل الحديثة في التدريب كل هذه االمور 

لحراس المرمى لتحقيق  ءوغيرها كان من شانها رفع كفاءة األدا
 على وفقعب واختالف األداء لونظرًا لتعدد مواقف الاالنجاز. 
من مثيرات متعددة يتعرض لها اثناء المباراة كل هذه  المتغيرات

األمور تتطلب من حارس المرمى إن يكون على درجة عالية من 
االنتباه وعزل مثيرات التشتت وتركيز وتوزيع انتباهه على اهم 
المثيرات كي يتمكن من القيام باستجابات حركية سريعة ودقيقة 

التمرينات المستمرة  ، انذا يكون من خالل التدريب المستمروه
 إذة كبيرة في اداء حراس المرمى لتركيز وتوزيع االنتباه لها اهمي

تساعد على ثبات االداء  تعمل على عزل مشتتات االنتباه و "
وتحسين التناسق والتوقيت وتطوير وتنمية القدرات والسيطرة على 
االنفعاالت، حتى يزداد تركيزه تحت مختلف الظروف التي قد 

متطلبات المواقف  على وفقلها الالعب واالستجابة يتعرض 
وكذلك امكانية االستجابة الصحيحة والسريعة التي تحتاج الى 

لذلك ينبغي ، (98، ص2022 :واخرون كسوب )فراس" دقة
 اعداد حارس المرمى اعداد شامل.

ضوء ما تقدم فإن أهمية البحث تكمن في معرفة تأثير وفي 
ن خالل بعض االدوات متمرينات بمثيرات متنوعة باستعمال 

 بغية تطوير حراسة المرمى ،مساعدة في تركيز وتوزيع االنتباهال
 .وفقًا لألسس العلمية الدقيقة لتحقيق االنجاز

 

 : مشكلة البحث
مركز حارس المرمى في فريق كرة القدم إذ انه نظرا ألهمية 

عادتا ما يسهم بشكل مستمر في احراز النتائج االيجابية وحسم 
المباريات لفريقه نتيجة مساهمته الفعالة في الواجبات الدفاعية 

فس، فضال عن االدوار الهجومية. جوم الفريق المناهلفريقه ضد 
خبات العراق حارس مرمى سابق مثل منت ينالباحثاحد وكون 

الوطنية لألشبال والناشئين والشباب ومثل العديد من االندية وهو 
 انحاليا مدرب، وكذلك نتيجة للزيارات الميدانية فقد حدد الباحث

للكرات وقلة استعمال االدوات و  اسب بعدم التوقيت المن مشكلته
 االجهزة الحديثة في التدريبات 

ة الى اعداد تمرينات ذات في هذه الدراس انلذا فقد لجا الباحث
وبعض Blaze pod) مثيرات متنوعة وباستعمال جهاز )

 .صول لألداء المثالي لحراس المرمىاالدوات المساعدة  بغية الو 
  أهداف البحث:

 Blaze) اعداد تمرينات بمثيرات متنوعة باستعمال جهاز-
pod لحراس المرمى بكرة القدم ( وبعض االدوات المساعدة

 .سنة( 17تحت )
تأثير التمرينات بمثيرات متنوعة باستعمال  التعرف على -

ت المساعدة في تركيز ( وبعض االدوا (Blaze podجهاز
 .سنة(17لحراس المرمى بكرة القدم تحت )وتوزيع االنتباه 
 فرض البحث:

وبعض Blaze pod) للتمرينات بمثيرات متنوعة باستعمال )-
الدوات المساعدة تأثير في تركيز وتوزيع االنتباه لحراس ا

  .سنة( 17المرمى بكرة القدم تحت )
 مجاالت البحث:
سنة( 17) حراس المرمى بكرة القدم تحت المجال البشري:

 .( حارس مرمى 18) وعددهم
ولغاية  29/11/2021المدة من  :لزمانياالمجال 

1/29/2022. 
 مالعب وزارة الشباب والرياضة :المجال المكاني

جراءاته الميدانية -2  :منهج البحث وا 
المجموعة التجريبية  اناستخدم الباحث :منهج البحث 2-1

 إذ والمجموعة الضابطة المتكافئتين ذات االختبار القبلي والبعدي
بي بينما المجموعة تخضع أحدى المجموعتين للمتغير التجري "
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الواقع ومن ثم يالحظ الفرق في األداء كما هي في الثانية تبقى  

 :كاظم كريم رضا الجابري") الذي يعزى الى المتغير المستقل
 . ( 320-317، ص2011

تم اختيار العينة من مجتمع  مجتمع البحث وعينته: 2-2
( سنة ألكاديميات 17بحراس المرمى تحت ) مثلةالبحث المت

( 19بغداد المسجلة لدى وزارة الشباب والرياضة والبالغ عددها )
تم اختيار العينة  إذ ،( حارس مرمى62) اديمية، والتي تضماك

اكاديمية حراس مرمى من  (9ريبية بالطريقة العمدية بواقع )التج
غبة القائمين وذلك للقرب المكاني ور  التميز للمواهب الكروية
، اما ك وتوفر العدد الكافي من الحراسعلى االكاديمية في ذل

اختيارها بالطريقة العشوائية )القرعة(  ابطة فقد كانالعينة الض
تم  إذ ار حراس المرمى من كل اكاديميةوبنفس الطريقة تم اختي

نادي اسبانيول الرياضية  ة( حراس مرمى من أكاديمي3اختيار )
حراس  (3)ن اكاديمية نادي القوة الجوية وم ( حراس مرمى3و)

( 9ليصبح عدد العينة الضابطة )من اكاديمية النوارس الرياضية 
حارس مرمى  (18وبهذا اصبحت العينة التجريبية والضابطة )

بلغت نسبة عينة  إذبمجتمع البحث  ( متمثلة62من مجموع )
لعينة التجانس والتكافؤ  بإجراء ان( وقام الباحث29.03) البحث
 .(2( و)1وكما هو موضح في الجدول ) ،البحث

العمر  ،الطول ر،العم ،جانس العينة في متغيرات )الكتلةتيبين  (1الجدول )
 (فحص النظر ،التدريبي

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

وسط 
 حسابي

انحراف 
 الوسيط معياري

معامل 
 االلتواء

 0.423- 72 1.926 71.77 كغم الكتلة 1
 0.244- 176.50 2.101 176.22 سم الطول 2
 0.124 16.70 0.151 16.70 سنة العمر 3
 0.773 3 0.291 3.20 سنة التدريبي عمر 4
 0 6.6 0.000 6.6 درجة فحص النظر 5

 النتباهتكافؤ العينة في االختبارات القبلية لتركيز وتوزيع ايبين  (2الجدول )
 المستخدمة 
 المعالجات االحصائية

 المجموعات المتغيرات
وحدة 
 القياس

عدد 
 ±ع -س العينة

قيمة 
 الداللة نسبة الخطأ )ت(

 تركيز االنتباه

المجموعة 
 التجريبية

 1.232 11.73 9 درجة
غير  0.329 1.008

المجموعة  معنوي
 0.985 11.20 9 درجة الضابطة

 توزيع االنتباه

المجموعة 
 التجريبية

 0.872 7.98 9 درجة
غير  0.978 0.028

المجموعة  معنوي
 8.810 7.97 9 درجة الضابطة

 

وات واالجهزة المستخدمة في الوسائل واالد 2-3
 :البحث

 والبيانات جمع المعلومات وسائل 2-3-1
الشبكة الدولية ، المقابالت الشخصية) المستخدمة:

، المالحظة العلمية، المصادر والمراجع العلمية ،)االنترنت(
 (.فريق العمل المساعد، المجالت العلمية، االختبارات والقياسات

 كرات قدم عدد) :المستخدمة واالدواتاالجهزة  2-3-2
أقماع ملونه  ،(6كرات ركبي ) ،(18كرات تنس عدد ) ،(18)
أهداف  ،(12عصي تدريب عدد ) ،(8أرماح تدريب ) ،(36)

سلم من  ،(9أطواق ملونه ) ،(9رباط للعين ) ،(6) صغيرة
 كرات مطاطية كبيرة الحجم محيطها ،(3) الحبال الملون عدد

 سم والعرض (40) ( الطول3صبورة عدد ) ،(3) عدد (50)
ميزان طبي  ،(9) سم اقالم صبورة متعددة االلوان عدد (75)

 جهاز ،(3) ساعة توقيت الكترونية عدد، لقياس الوزن
Blazepod)) ( 3ملحق)، لقياس  )بوردون( استمارة اختبار

 (.تركيز وتوزيع االنتباه
 :ميدانيةالالبحث  جراءاتا 2-4
ة لقياس تركيز وتوزيع االختبارات الخاص 2-4-1

 االنتباه:
 اختبار انلقد استخدم الباحث اختبار تركيز االنتباه:: اوال

(، 1971 ،الُمعدل من َقبل  )عبد الجواد طه انفيموف(-)بردون
والمعمول  وُيّعد هذا االختبار احد االختبارات الخاصة بالرياضيين

، والمستخدم لقياس خمسة من مظاهر به في البيئة العراقية
ركيز، الثبات، التوزيع، التحويل(، وهناك االنتباه وهي )الحدة، الت
التي استخدمت هذا االختبار مع عينة من العديد من الدراسات 
 الدراسة مثل دراسة عبد الهادي محمد موسىنفس اعمار هذه 

( 3(، والملحق )90، ص2018عبد الهادي محمد موسى: )
 يوضح االستمارة المستخدمة في هذا االختبار.

 مواصفات االختبار:
كي يتم استخراج تركيز االنتباه يجب في بادئ االمر استخراج  

 ويتم ذلك وفق التعليمات االتية:حدة االنتباه 
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 التعليمات: 

توضع استمارة االختبار امام المبتدئ وتكون مقلوبة ويعطى -
 .للمختبر قلم

ي لحظة مع كلمة )ابدأ( يقوم الالعب بقلب أنموذج االختبار ف-
( الذي في آخر كل 47الرقم ) تشغيل الساعة، ويبدأ بشطب

 مجموعة.
 زمن االختبار دقيقة واحدة فقط.-

 طريقة تصحيح واحتساب النتائج:
إحصاء العدد الكلي لألرقام التي وصل إليها المختبر خالل -

الدقيقة الواحدة لالختبار حتى كلمة )قف(، أي الحجم الكلي 
 (.Aللجزء المنظور ويرمز له بالحرف )

( التي قام المختبر بشطبها في الجزء 47إحصاء عدد )-
 .(C)المنظور، ويرمز لها بالرمز 

تبر بشطبها عن خطأ في إحصاء عدد األرقام التي قام المخ-
 .(W)الجزء المنظور ويرمز لها بالرمز 

إحصاء عدد األرقام المنسية التي لم يشطبها المختبر في الجزء -
 .(O)المنظور إذ يرمز لها بالرمز 

يتم استخراج مستوى حدة االنتباه لدى المختبر عن طريق -
 :المعادلة االتية

                          W-C 
 ________________=  (U)حده االنتباه 

                        A x                  O + C 
بعد استخراج حدة االنتباه يتم اعادة االختبار بنفس األسلوب -

 -المتبع في قياس حده االنتباه، ولكن بوجود جهاز )مترونوم
 :فآلشر( والذي موضح في الشكل االتي

 
   متروتوم فالشر خاص لقياس تركيز االنتباهيوضح جهاز  (1الشكل )

 ،سماعة :وهو جهاز يتكون من )المشتت الضوئي والسمعي-
باح احمر صغير يضيئ ( فولت، مص220مصباح كبير )

صندوق جهاز،  (،ON-OFFمفتاح القوة ) ،( ثواني5كل )
 سلك كهربائي(.

( دقة صوت في الدقيقة مع ومضة ضوء 60يعطي الجهاز )-
( ومضة مصباح في الدقيقة اذ يتم 12ثواني، إي )( 5كل )

 (96شطب الرقم )
 زمن االختبار دقيقة واحدة فقط.-
 يستخرج تركيز االنتباه من المعادلة اآلتية:-
اختبار  – (U1)تركيز االنتباه = ناتج اختبار الحدة دون مؤثر -

 .(U2)الحدة بوجود المؤثر الضوئي والصوتي 
 :االنتباهاختبار توزيع : ثانيا

 التعليمات:
إتباع طريقة األداء في اختبار الحدة نفسها ولكن فيه بعض -

 المتغيرات.
عند كلمة )ابدأ( مع تشغيل الساعة يبدأ الالعب في البحث عن -

( أي في الوقت 92، 97رقمين في آن واحد والرقمان هما )
نفسه يبحث عن الرقمين، وعندما يالحظ أيا منهما فأنه يقوم 

 إشارة )قف(. إعطاءحتى يتم بشطبه 
 زمن االختبار دقيقتان.-
كما سبق شرحه في  (U3)( 97تستخرج حده االنتباه للرقم )-

 اختبار الحدة.
كما سبق شرحه في  (U4)( 92تستخرج حده االنتباه للرقم )-

 اختبار الحدة.
( تستخدم المعادلة 92، 97بعد استخراج النتيجة للرقمين )-

 نتيجة توزيع االنتباه وهي:االتية الستخراج 
 (U4)صافي نتيجة الحدة                                  

  100× ___________________________________________ – (U3)صافي نتيجة الحدة 
 (U4)+ صافي نتيجة الحدة  (U3)صافي نتيجة الحدة 

 :التجارب االستطالعية 2-5
 انقام الباحث االولى:التجربة االستطالعية  2-5-1

الساعة  3/12/2021ستطالعية يوم الجمعة بإجراء التجربة اال
من  اس مرمى ( حر 9( صباحا على مجموعة مكونة من )9)

المرحوم ناطق ( حراس مرمى واكاديمية 3اكاديميات الكوركون )
( حراس مرمى 3واكاديمية المواهب ) ( حراس مرمى3هاشم )

م استبعادهم من التجربة وت ،وهم من ضمن مجتمع االصل
 وقد تم تطبيق ،على مالعب وزارة الشباب والرياضةو  ،الرئيسة

 وبمساعدة فريق العمل المساعد، اناحثاالختبارات بإشراف الب
 وكان هدف هذه التجربة:
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ي التأكد من صالحية األجهزة واألدوات المستعملة ف- 

 .االختبارات
 وتعرفهم على واجباته.التعرف على كفاءة فريق العمل المساعد -
 التعرف على مدى فهم حارس المرمى لالختبارات.-
 انقام الباحث التجربة االستطالعية الثانية: 2-5-2

مة التمرينات مالئ جربة االستطالعية الثانية لمعرفةبإجراء الت
، وقد تم تطبيق التمرينات على عينة مكونة المعدة لعينة البحث

البحث االصلي، وتم ( حراس مرمى من مجتمع 9من )
استبعادهم من التجربة الرئيسة، وعلى مالعب وزارة الشباب 

في تمام  5/12/2021-4ليومين السبت واالحد  الرياضةو 
 وكان  الهدف من هذه التجربة هو:( مساء 3الساعة )

التعرف على التمرينات المعدة ومدى مالئمتها لحراس المرمى -
. 
فيذ التمرينات للوصول الى التعرف على الزمن المستغرق لتن-

 ازمن الكلي للتجربة.
التعرف على  مدى كفاءة فريق العمل المساعد في تطبيق -

 التمرينات.
 :اجراءات البحث الميدانية 2-6
تم اجراء االختبارات على  االختبارات القبلية: 2-6-1

 10/12/2021 افراد عينة البحث في يوم الجمعة المصادف
صباحا وعلى ارضية مالعب وزارة  (9وفي تمام الساعة )

على تثبيت جميع الظروف  انالشباب والرياضة وقد سعى الباحث
المحيطة والخاصة باالختبارات من حيث اماكن االختبار 
واالزمنة واالدوات المستخدمة وكذلك طريقة تنفيذ االختبار وفريق 
العمل المساعد ،وذلك للسيطرة قدر االمكان وتوفير نفس 

 القيام باالختبارات البعدية . الظروف عند
قام  :)تطبيق التمرينات( التجربة الرئيسة 2-6-2

تهتم لتطوير متغيرات بأعداد تمرينات بمثيرات متنوعة  انالباحث
البحث، بعد الرجوع للمصادر والمراجع الخاصة بعلم التدريب 
الرياضي والخاصة بتدريب كرة القدم فضال عن الخبرة الشخصية 

 مثل منتخبات العراق الوطنية للفئات العمرية ومثل انكون الباحث
باحثان في تدريب العديد من اندية كرة القدم فضال عن خبرة ال

، وقد في عملية وضع التمرينات انت الباحثساعدحراسة المرمى 
توفير جميع المستلزمات واالدوات والظروف  انراعا الباحث

وااليضاحات التي  المحيطة لعينة البحث وفيما يلي بعض االمور
 التمرينات المقترحة:تخص 

ان  أذتم االعتماد على طريقة التدريب الفتري )منخفض الشدة( -
بشدة  تركيز االنتباه وتوزيع االنتباه ينبغي ان تدرب اتتمرين

( الى 2004، يشير )أسامة كامل راتب ، إذواطئة الى متوسطة
الحمل  تركيز االنتباه الضيق ينخفض في حالة زيادة أن "

وان طريقة  (،296ص ،2004 راتب: كامل )أسامة" الخارجي
التدريب الفتري المنخفض الشدة تكون شدة التمرينات فيها 

%( وفترات الراحة للناشئين معدل النبض يصل 60-80)
-10وعدد مرات التكرار ) دقيقة/( نبضة90-120)

بعض  على وفقوقد يصل  ،(الشبكة العالمية لالترنت)(15
 .( تكرار30-20) من المصادر

( اسابيع وبواقع ثالث وحدات 8) التمرينات استمرت لمدة-
الثالثاء( بلغ عدد ، االحد ،تدريبية في االسبوع لأليام )الجمعة

( وحدة تدريبية وعدد التمرينات في 24الوحدات التدريبية )
التنوع في عمل  ان( وقد راعى الباحث4الوحدة التدريبية )

المجاميع العضلية، تم تطبيق التمرينات في القسم الرئيس 
( دقيقة هو الوقت الذي طبق 50-40تتراوح مدة التدريب بين )

 "( 1997د، أبو العال أحم)فيه التمرينات، وقد ذكر  انالباحث
( وحدات وعدد 3-2على أن عدد الوحدات في األسبوع بين )

 ابيع حتى يمكن ظهور التطور( أس6األسابيع ال يقل عن )
"(:Shark 1997، p115). 
وانتهت  14/12/2021 ابتدأت التمرينات يوم الثالثاء الموافق-

 6/2/2022يوم االحد 
تم قياس الشدة بواسطة حساب النبض وكما هو  مبين في -

 المعادلة االتية:
الزمن وكما موضح  وعلى وفقتم قياس الشدة في التمرينات -

 ،2021 الواحد: عبد فاهم قاسم، )صباحفي المعادلة التالية 
 :  (9ص

 100× أقصى إنجاز 
= _________________________ 

 الشدة المطلوبة
( في تطبيق الشدة في 1:3نظام تموج الحمل ) اناعتمد الباحث-

 الوحدات التدريبية في االسبوع وفي المنهج بصورة عامة.
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التخطيط والتصميم  في نضر االعتبار اثناء انالباحثاخذ - 

لتمرينات ولتالفي بعض االمور لضمان نجاح ا اترينوالتنفيذ للتم
 االخطاء منها:

  .زيادة المثيرات تدريجيا-1
)تكبير او تصغير( وتنويع الكرات من  تعديل ابعاد الهدف-2

 .حيث االحجام وااللوان والعدد
  .الرؤية البصرية لتطوير المتغيرات اتريناستعمال تم-3
بعد تطبيق التمرينات ضمن االختبارات البعدية:  2-6-3

 يوم الثالثاءالمدة المحدودة لها تم أجراء االختبارات البعدية في 
ياضة وعلى مالعب وزارة الشاب والر  8/2/2022المصادف 

وفريق العمل المساعد  انالباحث ( صباحا وراعا9عند الساعة )
اجراء االختبارات  روف مشابهة للظروف التي تمت فيهاتوفير ظ

 القبلية وذلك ألجل الحصول على المصداقية العالية للنتائج.
 اناستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية المستخدمة: 2-7

 ،معامل االلتواء، النسبة المئوية: )(spss) الحقيبة االحصائية
( للعينات T-testقانون ) ،ينات المتناظرةللع( T-testقانون )

 (.الغير متناظرة
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3
عرض وتحليل نتائج اختبارات تركيز وتوزيع  3-1

االنتباه القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية 
 والضابطة ومناقشتها:

عرض وتحليل نتائج اختبارات تركيز وتوزيع  3-1-1
القبلية والبعدية المبحوثة للمجموعة  االنتباه

 التجريبية:
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري  (3جدول )ال

 البعدية( للمجموعة التجريبية –في االختبارات )القبلية 
 الوسائل االحصائية ت

 المتغيرات
N  وحدة

 القياس
 الخطأ المعياري انحراف معياري وسط حسابي

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي
 0.310 0.410 0.932 1.232 5.75 11.73 درجة 9 االنتباه تركيز 1
 0.222 0.290 0.668 0.872 4.62 7.98 درجة 9 االنتباه  توزيع 2

ة ألجل معرفة معنوية الفروق بين االختبارات القبلية والبعدي
تم  البعديةبعد انتهاء االختبارات  ،لنتائج توزيع وتركيز االنتباه

الوسائل االحصائية  اناستخدم الباحث إذ ،القيام بجمع البيانات
( للعينات المتناظرة. وذلك tالمناسبة والتي تتمثل باختبار )

وكما  ،انالتمرينات التي استخدمها الباحث للتعرف على تأثير
 .(4) مبين في الجدول

( المحسوبة وداللة الفروق tاإلحصائية وقيمة )الوسائل يبين  (4الجدول )
 البعدية( للمجموعة التجريبية -لالختبارات )القبلية

 الوسائل االحصائية ت
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 T ع ف س ف
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنوي 0.000 45.154 0.397 5.98 درجة تركيز االنتباه 1
 معنوي 0.000 33.320 0.302 3.35 درجة توزيع االنتباه 2

 (0.05) >* معنوي عند نسبة خطأ 
( tالذي يبين المعالم االحصائية وقيمة ) (4ان الجدول )

المحسوبة ونسبا الخطأ لالختبارات القبلية والبعدية لتوزيع وتركيز 
وان قيمة متوسط  االستجابة الحركية إلفراد العينةاالنتباه وسرعة 

بلغ  االنتباه الفروق بين االختبار القبلي والبعدي الختبار تركيز
( t( بينما كانت قيمة )0.397( وانحراف الفروق )5.98)

وبما ان نسبة  ،(0.000) ( ونسبة خطا45.154المحسوبة )
فروق ذات ( مما يدل على وجود 0.05) اصغر منالخطأ كانت 

والبعدي ولصالح ختبارين القبلي داللة معنوية بين نتائج اال
فيما كانت قيمة متوسط الفروق بين االختبارين  االختبار البعدي.

( وانحراف الفروق 3.35القبلي والبعدي الختبار توزيع االنتباه )
( وبنسبة خطا 33.320( المحسوبة )t( وكانت قيمة )0.302)
مما  (0.05) ( وبما ان نسبة الخطأ كانت اصغر من0.000)

على وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارين  يدل
 القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .

مناقشة نتائج اختبارات تركيز وتوزيع  3-1-2
ية المبحوثة للمجموعة االنتباه القبلية والبعد

 التجريبية:
( نتائج اختبار تركيز وتوزيع االنتباه وقد ضهر 4يبين الجدول )

يوجد فروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي ولمصلحة بانه 
استخدام ذلك الى فاعلية  اناالختبار البعدي ويعزو الباحث

بوسائل وادوات حديثة وكذلك استخدام  بمثيرات متنوعة اتالتمرين
االجهزة في التدريب كون علم التدريب بصورة عامة وتدريب 

اجزاء الوقت  معحراسة المرمى بصورة خاصة يخضع للتعامل 
التصديات التي يقوم بها حارس المرمى  واجزاء الحركة والن

كان تأثير المثيرات المتنوعة  إذتتطلب دقة وردود افعال سريعة 
ح في الفروق ( في التمرينات له االثر الواضblazepodوجهاز )

تطوير القدرات العقلية عملت الى  إذالمعنوية التي ظهرت 
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ديد من الدراسات ان اهمية القدرات العقلية واشارت الع والحركية 

وان تطور االداء يتوقف البدني والمهاري تساوي وتكمل الجانب 
يعمل تطور الجانب العقلي  إذ) على الجانب العقلي بشكل كبير،

عند حارس المرمى الى استعمال طرق متعددة للتحكم باألفكار 
رس وتعديل السلوك حيث يعتبر تطوره عامل مهم يمكن حا

المرمى من منع االفكار السلبية وتشتيت االنتباه المتداخل مع 
االداء البدني وهذا ما يؤدي الى التحكم الذاتي واالنفعالي حيث 

 محمد )محسنوالتركيز(يساهم في اعطاء مزيد من الثقة بالنفس 
 ،2021/3االسدي:  حسن

(https://youtu.be/gxwJLsInI50،)  وان هذا التنظيم
لألفكار وعزل مشتتات االنتباه المتداخل مع االداء البدني من 

( التي استعملها blazepodخالل الوسائل واالدوات وجهاز )
في التمرينات للعينة التجريبية والتي كانت في الجزء  انالباحث

الرئيسي من الوحدة التدريبية عمل على تطور تركيز وتوزيع 
( "بان األجهزة واالدوات 2011 د هذا )بالل خلف،االنتباه وقد اك

تعمل على تنمية مهارات المتدربين وتنويع مصادر المعرفة لديهم 
وتساهم األدوات في زيادة المعرفة اإلدراكية عند الالعب وتزيد 
من انتباهه وتصوره الذهني كما وتساهم في زيادة قدرة الالعب 

 ،2011: ف السكرانة")بالل خل على اخذ ردود افعال ايجابية
(، فضال عن استخدام طريقة التدريب منخفض الشدة 194 ص

كان له االثر الكبير والواضح في تطوير متغيرات البحث وهذا ما 
( " تستخدم لتنمية السرعة 1997اكده )ابو العال عبد الفتاح، 

مختلف التمرينات التي تشمل تمرينات خاصة لتنمية رد الفعل 
 (.196ص ،1997 :بد الفتاح)أبو العال احمد ع

عرض وتحليل نتائج اختبارات تركيز وتوزيع  3-1-3
 عدية المبحوثة للمجموعة الضابطة:االنتباه القبلية والب

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري  (5الجدول )
 البعدية( للمجموعة الضابطة–لقبليةفي االختبارات )ا

 ت
 االحصائيةالوسائل 
 المتغيرات

N 
وحدة 
 القياس

 الخطأ المعياري انحراف معياري وسط حسابي
 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

 0.319 0.328 0.958 0.985 10.92 11.20 درجة 9 تركيز االنباه 1
 0.258 0.271 0.774 0.810 7.72 7.97 درجة 9 توزيع االنتباه 2

الفروق لالختبارين القبلي والبعدي ألجل التعرف على معنوية 
، وبعد النتباه وسرعة االستجابة الحركيةلنتائج تركيز وتوزيع ا

يانات بجمع الب اناالنتهاء من االختبارات البعدية قام الباحث
( tالمناسبة والمتمثلة باختبار ) واستعمل الوسائل االحصائية

ستعملة وكما التمرينات الم تأثيرللتعرف على  ،للعينات المتناظرة
 .(6هو مبين في الجدول )

( المحسوبة وداللة الفروق tالوسائل اإلحصائية وقيمة )( يبين 6الجدول )
 البعدية( للمجموعة الضابطة -لالختبارات )القبلية

 الوسائل االحصائية ت
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 T ع ف س ف
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنوي 0.000 8.630 0.032 0.098 الدرجة تركيز االنتباه 1
 معنوي 0.000 10.466 0.023 0.071 الدرجة االنتباه توزيع 2

 (0.05) >* معنوي عند نسبة خطأ 
( tالذي يبين المعالم االحصائية وقيمة ) (6) من الجدول
البعدية  لتركيز نسبة الخطأ لالختبارات القبلية و المحسوبة و 
نة البحث وان قيمة وسرعة االستجابة الحركية لعي وتوزيع االنتباه
بين االختبارات القبلية والبعدية لتركيز االنتباه  متوسط الفروق

( t( وكانت قيمة )0.032( وانحراف الفروق )0.098)
( وبما ان نسبة 0.000( وبنسبة خطا )8.630المحسوبة )

( مما يدل على وجود فروق ذات 0.05الخطأ كانت اصغر من )
لة معنوية بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبار دال

فيما كانت قيمة متوسط الفروق الختبار توزيع االنتباه  البعدي .
( وكانت 0.023( وانحراف الفروق )0.071القبلي والبعدي )

( وبما ان 0.000( وبنسبة خطا )10.466( المحسوبة )tقيمة )
يدل على وجود ( مما 0.05نسبة الخطأ كانت اصغر من )

فروق ذات داللة معنوية بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح 
 االختبار البعدي.

تركيز وتوزيع  مناقشة نتائج اختبارات 3-1-4
 االنتباه القبلية والبعدية المبحوثة للمجموعة الضابطة: 

نتائج اختبار تركيز وتوزيع االنتباه وقد تبين  (6) يبين الجدول 
فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية ولصالح بان هنالك 

هور ظ انويعزو الباحث تبارات البعدية للمجموعة الضابطةاالخ
ن باقي هذه الفروق الى فاعلية المنهج الذي اعده مدربو 

االستمرار في التدريب  وكذلك نتيجة االكاديميات لحراس مرماهم
( "من 1995وهذا ما اكد عليه )محمد صبحي حسانين، 

المالحظ ان الوصول الى االداء النموذجي مع نسبة قليلة من 
االخطاء تأتي من خالل التمرين الفعال والمناسب اذ يصل 
المتعلم الى اداء سريع ودقيق وهذه احدى عالمات اتقان التعلم 

الخبرات  فضال عنوالوصول الى مرحلة اآللية في االداء، 
السابقة تزيد من قابلية التوقع لدى الرياضي وبالتالي تسرع من 
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امكانية استجابته فإذا تم التمرين مسبقًا على االستجابة لمثير  

 ص ،1995 :حسانين صبحي )محمد" سريعةستكون استجابته 
يحتاج التدريب الى  ( "1998اكد ذلك )ريسان خريبط، و  ،(267

ر العمل ألوقات محددة ومنتظمة وعلى التخطيط والتنظيم واستمرا
اسس علمية هذا يضمن التأثير االيجابي على مستوى الالعب 
واستمرار تقدمة في الجوانب المختلفة كمبدأ للتدرج في ارتفاع 

 (.278ص ،1998 :خريبط )ريسان" الحالة البدنية
عرض وتحليل نتائج اختبار تركيز وتوزيع  3-1-5

 للمجموعتين التجريبية والضابطة االنتباه البعدية
 ومناقشتها:

يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات  (7الجدول )
 الضابطةختبارات للمجموعتين التجريبية و المحسوبة لال (t)البعدية وقيمة 

وحدة  المتغير ت
 القياس

 t المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة
 ع± -س ع± -س

1 
تركيز 
 معنوي 0.000 11.595 0.958 10.92 0.932 5.75 درجة االنتباه

2 
 توزيع
 معنوي 0.000 9.078 0.774 7.725 0.668 4.62 درجة االنتباه

 .(0.05) >* معنوي عند نسبة خطأ 
المعيارية  يوضح قيم االوساط الحسابية واالنحرافات (7الجدول )

المجموعة الضابطة في االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية و 
وبة، اذ كانت قيمة الوسط ( المحسtوقيمة ) ز وتوزيع االنتباهيلترك

( وبانحراف 5.75لتركيز االنتباه  للمجموعة التجريبية ) الحسابي
الوسط الحسابي لتركيز االنتباه  ( وكانت قيمة0.932معياري )
( اما 0.958( وبانحراف معياري )10.92الضابطة ) للمجموعة
نسبة الخطأ كانت ( و 11.595( المحسوبة فقد بلغت )tقيمة )

( وهذا 0.05( بما ان نسبة الخطأ كانت اصغر من )0.000)
يعني وجود فروق ذات داللة معنوية بين المجموعة التجريبية 

موعة والمجموعة الضابطة  في االختبارات البعدية ولصالح المج
 التجريبية.

وكانت قيمة الوسط الحسابي لتوزيع االنتباه للمجموعة التجريبية 
ة الوسط ( وكانت قيم0.668( وبانحراف معياري )4.62)

( وبانحراف 7.725للمجموعة الضابطة ) الحسابي لتوزيع االنتباه
( المحسوبة قد بلغت tقيمة ) ( وكانت0.774معياري )

ان نسبة الخطأ  ( وبما0.000( وبنسبة خطأ كانت )9.078)
يعني وجود فروق ذات داللة معنوية ( وهذا 0.05اصغر من )
في االختبارات  وعة التجريبية والمجموعة الضابطةبين المجم

 البعدية ولصالح المجموعة التجريبية.

 مناقشة نتائج اختبار تركيز وتوزيع البعدية 3-1-6
 للمجموعتين التجريبية والضابطة:

بين  فروق معنويةيوضح بان هنالك ( 7، 6، 4الجداول ) ان
وايضا ، االختبارات القبلية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية

هنالك فروق معنوية بين االختبارات البعدية للمجموعة الضابطة 
، وسيتم ريبية ولصالح المجموعة التجريبيةوالمجموعة التج

 االتي:على وفق استعراضها بالتتابع و 
 تبار تركيز االنتباه:أوال : اخ
الى وجود فروق معنوية في ختبار أشارت نتائجه ان هذا اال

االختبارات القبلية واالختبارات البعدية للمجموعة الضابطة 
 ،(7، 6، 4في الجدول )جموعة التجريبية وكما هو موضح والم
وكذلك ظهرت فروق  كانت الفروق لصالح االختبارات البعدية، إذ

االختبارات البعدية للمجموعة الضابطة والمجموعة معنوية في 
التجريبية ولصالح المجموعة التجريبية وكما هو موضح بالجدول 

(7.) 
اه يحتاج الى بذل جهد إن متغير تركيز االنتب انويرى الباحث

اثناء التدريبات والمباريات لذلك يتطلب التدريب  عصبي عضلي
من اهمية بالغة للقيام  على هذا المتغير وفق اسس علمية لما له

 اعد في سرعة اتخاذ القرار ودقته.بالتصديات المناسبة كونه يس
معين وعزل باقي مشتتات االنتباه )وان تركيز االنتباه اتجاه مثير 

يتم التحرك لالنتباه أثناء تركيزه في  االنتباه بلال يعني توقف 
ون في نتباه، وهذا يكمجال وكذلك اتساع أ يطلق عليه اتساع اال

المختار والذي يكون التركيز كي يتم تتبع المثير  حدود معينة
كما هو الحال في ركلة الجزاء وكيفية التركيز على  ،عليه

المتغير البايوميكانيكي لالعب المنفذ لركلة الجزاء بكرة 
وتركيز (، 51ص ،2010: حسين الرضا عبد )عالء(القدم

( هو 2002 ،عالوي )محمد حسناالنتباه عرفه الكثير فقد عرفه 
فقط()محمد ثير واحد )القدرة على عزل المثيرات واالنتباه إلى م

اثناء  ين، وقد قام الباحث(275ص، 2002 ؛حسن عالوي
التمرينات التي وضعها التأكيد على امور عديدة من اجل تنمية 

كان لها االثر الرئيس في معنوية  إذهذه القدرة  لحراس المرمى 
عة الضابطة ولمجموعة التجريبية ولتي كانت الفروق بين المجمو 

 لصالح المجموعة التجريبية وكما مبين أدناه:
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التدرج الصحيح بالتدريب من السهل الى الصعب ومن -1 

 البسيط الى المعقد مثل التدرج بين االدوات المساعدة وجهاز
(blaze pod. وكذلك زيادة عدد االلوان وتقليل المسافة ) 
من حيث الوسائل واالدوات المستخدمة  تنويع التمرينات-2

في التدريبات الخاصة  انوالجهاز الذي استخدمه الباحث
 بتطوير تركيز االنتباه.

في استخدام المؤثرات البصرية  Blaze pod)) كان لجهاز-3
دور كبير في زيادة وتطوير تركيز االنتباه لحراس  اتوالتمرين
 اتبان للتمرين( 2004 ،)أسامة كامل راتب يشيرإذ المرمى 

أسامة كامل ) البصرية تأثيرًا كبيرًا على زيادة تركيز االنتباه
 (.300ص ،2004 :راتب، أسامة كامل راتب

تركيز االنتباه وبين توزيع االنتباه  اتالعلمي بين تمرينالربط -4
 سرعة االستجابة الحركية لحراس المرمى. اترينوبين تم

توزيع  اتتركيز االنتباه وتمرين اترينالربط العلمي بين تم-5
االنتباه من خالل اسلوب التدريب المستعمل والوسائل 
واالدوات وكذلك الدور الكبير واالثارة التي اضافها جهاز 

(blaze pod)  والعمل على تطورهما بشكل متقارب من
والتدرج الصحيح  ل ربط الحالة الذهنية مع البدنيةخال

دة الصعوبة وتقصير المسافة كل واستخدام مثيرات منوعة لزيا
هذا من شانه تنمية هذه القدرة ألهميتها في تصديات حارس 

 المرمى.    
ومما سبق ذكره يتضح دور المثيرات المتنوعة والوسائل واالدوات 

لتطوير تركيز  اترين( المستعمالت في التمBlaze podوجهاز )
 التي ظهرتاالنتباه وانها السبب الرئيس في الفروق المعنوية 

 لصالح المجموعة لتجريبية.
 اختبار توزيع االنتباه: :ثانيا

 ديع كونه حارس مرمى ان توزيع االنتباه انمن وجهة نظر الباحث
من اهم مظاهر االنتباه لحراس المرمى في بعض حاالت 

عبة التي تحتاج الى ابعاد الكرة التصدي خاصتا الحاالت الص
لقيام ام بالتصدي فيدخل قبل اواثناء وبعد القي كونه يدخل قبل

مثال بين الالعب والكرة وزميل  بالتصدي في توزيع انتباهه
المنافس واثناء القيام بالتصدي اذا كانت الحالة تحتاج الى ابعاد 
 فيجب ان يكون قد وزع انتباهه ليتم ابعاد الكرة في المكان
المناسب الذي يخلو من المنافس وبعد التصدي اذا وصلت الكرة 

باهه ليالحظ تغير اماكن المنافس يحتاج الى توزيع انت لىا

التي ظهرت بين  الفروق المعنوية انالمثيرات، ويعزو الباحث
ع المجموعة التجريبية في اختبار توزيلمجموعة الضابطة و ا

 االنتباه الى االمور التالية:
 إذتعريف حراس المرمى ما هو توزيع االنتباه وماهي اهميته -1

ارة جديدة ان )الدماغ قادر على ضبط ما يلزمه لتعلم اي مه
، التي تبتدئ بأبداء اهتمام المرء عن طريق بعض التمرينات

وباختيار  ،تعلمه ودفع انتباهه لتلك النقطة لما هو على وشك
الخاصية ذاتية وتوجد عند ان هذه  إذخاصية توجيه االنتباه 

حتى يتمكن الفرد  تحتاج الى بعض الممارسة ولكنها الجميع
 من ضبطها عند الحاجة(

(https://www.aljazeera.net/2019/2/2.) 
العقلية وتنظيمها في الوحدة التدريبية  اترينتسلسل للتم-2

له االثر في تطور توزيع وتنسيقها مع باقي المتغيرات كان 
 .االنتباه

التكرارات في التمرين الواحد او تكرار التمرين والتدرج من -3
كان سببا  لى الصعب ومن البسيط الى المعقد الذيالسهل ا

 في تطوير توزيع االنتباه .
المثيرات المتنوعة في الوسائل واالدوات وجهاز -4

(Blazepod من حيث عدد االلوان ونوع المثير اعطى )
ثيرات المستخدمة اثناء رغبة و مساحة واسعة للتنوع في الم

 في تطور توزيع االنتباه وهذا التنوع كان له اثر التمرين 
الوقت الكافي والمناسب ألداء التمرين واسلوب التدريب المتبع -5

في هر سابقا ظوكما ن سببا في تطوير توزيع االنتباه كا
 االختبارات البعدية  لتوزيع االنتباه

ات ( وما وفره من حداثة في التمرينBlazepod)ـ  جهاز ال-6
الرغبة متعة التنوع زاد من من خالل التنوع في التمرينات وال

 والدافع لحراس المرمى على التعلم والتطور. 
كان لها االثر في تطور ان كل هذه االمور التي ذكرت انفا 

 ,Magillتوزيع االنتباه لحراس المرمى وقد أكد ذلك كل من  )
ان تنويع التمرين وتنظيمها والتنوع في الحركة سوف  ( "1998

وقدرته على أداء المهارة بشكل أفضل يزيد من اكتساب التعلم 
("Magill, A. Richard: 1998, p230 ،(. وذكر )درويش

( " التنويع يجدد نشاط اللعب والدافعية الستمرارية األداء 2000
كما يمنحه فرصة مواجهة مواقف اللعب المتغيرة التي تحدث 

(. 32، ص2002(: آخرون)أثناء المنافسة ")كمال درويش و
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حمد العربي()ان احد المهمات الصعبة للتدريب وقد اشار )م 

العقلي هي مساعدة حارس المرمى ليس فقط على التعرف 
للمهارة ولكن تعلم االنتباه الى العناصر الهامة للمهارة ومن 
خالل التدريب المستمر وبتطور مظاهر االنتباه سيكون تعلم 

ة محمد العربي شمعون وماجدالمهارة أسهل وأدق ثم التركيز ")
ان مرحلة  انويرى الباحث (.339ص،، 2001 :محمد اسماعيل

توزيع االنتباه تسبق وتلي تركيز االنتباه وتستخدم قبل وما بعد 
التصدي للكثير من الحاالت وخاصتا حاالت االبعاد للكرة، وان 

يبقي الحارس الكلمات المحفزة اثناء التدريب والتغذية الراجعة بان 
عزل مشتتات االنتباه والتأكيد على عدم ب و انتباهه اثناء التدري

والثقة بين  اجواء المتعة فضال عناالنتظار  او االستعجال
تؤدي الى الشعور بالمسؤولية والراحة  المدرب وحارس المرمى

النفسية تزيد من الرغبة في التدريب وهذا كان دافعا جيدا لتطور 
دى الى األداء خالل التمرين وتقليل األخطاء والذي من شانه ا

ان كل النتائج التي  انكما يؤكد الباحث تطور توزيع االنتباه.
تحققت والتي قام بمناقشتها سابقا قد حققت اهداف وفرضيات 

 .البحث
 :الخاتمة-4

 الى االستنتاجات ااَلتية: انفي ضوء نتائج الدراسة توصل الباحث
في تطوير تركيز  تأثير استخدام تمرينات بمثيرات متنوعة-1

 .وتوزيع االنتباه
( ساعد في تطوير تركيز وتوزيع Blazepodان جهاز )-2

بة حراس المرمى في عملية االنتباه وكذلك ساهم في رغ
 .التدريب

تركيز ثم توزيع  ين متغيرات الدراسة وحسب الترتيبالتنسيق ب-3
ثم تركيز كان له االثر في تطور المتغيرات )اتخاذ القرار في 

 .وقت المناسب بدقة وسرعة عالية(ال
تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في توزيع -4

 .وتركيز االنتباه لدى حراس المرمى
يوصيان  انالباحثاليها توصل  االستنتاجات التيفي ضوء 

 :بالتالي
راسة الحالية لكونها تسهم ضرورة استعمال التمرينات في الد-1

، وفي جميع العقلية )تركيز وتوزيع االنتباه(القدرات  بتنمية
الفئات العمرية، وان تكون ضمن المنهاج التدريبي في كافة 

 .مراحل االعداد لحارس المرمى

والمثيرات  ستخدام االجهزة الحديثة واالدواتالتأكيد على ا-2
 .المتنوعة عند تدريب حراس المرمى بكرة القدم

ي عقلي( والتنظيم والتنسيق )بدني مهار  التنوع في التمرينات-3
 .التدريبات العقلية لحراس المرمى والربط الحركي والتأكيد على

 :المصادر
: 1ط ،األسس فسيولوجية التدريب الرياضي،أبو العال احمد عبد الفتاح؛  [1]

 .(1997 دار الفكر العربي، )القاهرة،
: ، طتدريب المهارات النفسية في المجال الرياضي أسامة كامل راتب؛ [2]

 .(2004دار الفكر العربي مدينة نصر، )القاهرة، 
: )عمان، دار الميسرة للنسر اتجاهات حديثة في التدريببالل خلف السكرانة؛  [3]

 ( .2011 والتوزيع،
مديرية دار الكتب للطباعة  : )الموصل،التدريب الرياضيريسان خريبط؛  [4]

 (.1998 والنشر،
 الشبكة العالمية لالترنت [5]
)بابل،  :1ط ،فن وتقنين البرامج التدريبيةد الواحد؛ صباح قاسم، فاهم عب [6]

 (.2021مؤسسة دار الصادق الثقافية، 
التحليل البايوميكانيكي لحركات جسم االنسان اسسه عادل عبد البصير؛  [7]

 (.2004: )اإلسكندرية، المكتبة المصرية، هوتطبيقات
لقدرات العقلية عبد الهادي محمد موسى: تأثير تمرينات ادراكية في تطير اهم  [8]

لمرمى بكرة والمهارات الدفاعية وعالقتهما ببعض المتغيرات النفسية لحراس ا
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  )اطروحة دكتورا،: (16-14القدم بأعمار )
 .(2018 ،جامعة ديالى،

تأثير تمارين على جهاز مقترح لتحويل االنتباه في  ؛عالء عبد الرضا حسين [9]
باب منتخب العراق بالكرة بعض مظاهر االنتباه وأداء حائط الصد لدى ش

 .(2010 رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية بغداد،) :الطائرة
مطبعة دار  لنجف االشرف،ا) :التعلم والتفكير  البصري؛ فراس كسوب واخرون [11]

 (.2022 الضياء،
بغداد، ) :مناهج البحث في التربية وعلم النفسكاظم كريم رضا الجابري؛  [11]

 .(2011مكتب النعيمي للطباعة واالستنساخ، 
القياس والتقويم وتحليل المباراة في كرة اليد،  (؛آخرون)كمال درويش و [12]

 .(2002القاهرة، مركز الكتاب للنشر،  ) :نظريات، تطبيقات
ية لألنترنت ، الشبكة العالمالمشارقةمادلين  [13]

https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/entreprene
urship/2019/2/23) 

 التدريب العقلي في المجال الرياضي ؛محسن محمد حسن االسدي [14]
(https://youtu.be/gxwJLsInI50) ،2021/3). 

 :يالالعب والتدريب العقلمحمد العربي شمعون وماجدة محمد اسماعيل؛  [15]
 (2001 مركز الكتاب للنشر، ،)القاهرة

القاهرة، دار ): علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية؛ محمد حسن عالوي [16]
 .(2002 ،الفكر العربي

، 1، جوالقياس في التربية البدنية والرياضيةالتقويم محمد صبحي حسانين؛  [17]
 (.1995)القاهرة، دار الفكر العربي،  :3ط

دليل البحاث لكتابة األبحاث في نوري إبراهيم الشوك ورافع صالح الكبيسي؛  [18]
 (.2004غداد، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، ب: )التربية الرياضية

https://youtu.be/gxwJLsInI50
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 [19] Shark; fitness and health، Human kinetics U.S.A, 1997.  

 :المالحق
  نموذج وحدة تدريبيةيوضح  (1) ملحقال

 تطوير تركيز و توزيع االنتباه الهدف التدريبي:
 قيقةد 80 زمن الوحدة التدريبة:

 ناشئين الفئة المستهدفة:
الجزء 
 د 15   إحماء عام + إحماء خاص               التمهيدي

 الجزء
 الرئيس

 د(50)

عدد  اسم التمرين
 التكرار

زمن 
 التكرار

الراحة 
بين 
 التكرارات

عدد 
 المجاميع

الراحة 
بين 
 المجاميع

الزمن الكلي 
 للتمرين

 د11 د1 2 ثا 30 ثا 10 8 .التوافق مع توزيع االنتباه
 د 6 د1 3 ثا4 ثا3 10 .و عالي(توزيع االنتباه بواسطة كرتين لكل حارس مرمى بالتبادل )ارضي ومتوسط 

 د4 د2 2 ثا4 ثا3 10 .توزيع االنتباه بواسطة كرات التنس بتقابل الحارسين ومحاولة مسك الكرتين بنفس الوقت اترينتم
 د14.5 د1 3 ثا30 ثا5 8 .تمرين تركيز االنتباه باستخدام األلوان
 د 14.5 د1 3 ثا30 ثا5 8 .تمرين تركيز االنتباه باستخدام االرقام

 د15الجزء الختامي                             العاب صغيرة  + االستشفاء                 
 بعض التمرينات التطبيقيةيوضح  (2) ملحقال

 شكل التمرين تفاصيل التمرين ت

1 

 .تطوير تركيز وتوزيع االنتباه و سرعة االستجابة الحركية هدف التمرين:
( أقماع ملونة منطقة جزاء ملعب كرة 3(، ساللم تدريبية عدد )9حراس عدد ) ادوات التمرين:

 قدم .
استخدام كرات التنس ملونة احمر واصفر الكف االيمن لذراع الحارس  طريقة اداء التمرين:

يقوم  إذيستقبل الكرات باللون االحمر والكف االيسر من ذراع الحارس يستقبل الكرات الصفراء 
ملية التوافق بينهما والتركيز والتوزيع وسرعة االستجابة الحركية ،يقوم المدرب حارس المرمى بع

 .بقذف كرات التنس على حارس المرمى بمستوى الصدر والراس اعلى او اقل
 

2 

 تطوير تركيز وتوزيع االنتباه وسرعة االستجابة الحركية هدف التمرين:
 ( اقماع ملونة نصف ملعب كرة قدم .9(، ساللم تدريبية عدد )9حراس عدد ) ادوات التمرين:

( سم طوال وعرضا، تقسم الساللم 50ثالث ساللم بين سلم وسلم مسافة) طريقة اداء التمرين:
الى ثالث محطات متتالية يفصل بينهم قمع للجانب من السلم التدريبي ،يقوم الحارس األول 

وعند وصوله الى القمع األول يخرج بكلتا قدميه بجانب السلم عند  بعمل الحجل بالقدم اليمنى
وعند وصوله للقمع الثاني يخرج الى الجهة األخرى بكلتا قدميه، ثم  القمع ثم يغير الرجل الثانية،

 يدخل بالقدمين االثنين بوضع الضم والفتح الجانبي لنهاية السلم الثالث وصوال للقمع األخير.
كان الحجل في الرجل اليمين وكذلك  كرة تنس ويمسكها باليد اليمنى اذ يطور التمرين برمي

 الرجل اليسار وكرتين عند كلتا اليدين

 

3 

 .وسرعة االستجابة الحركية هاالنتباتطوير تركيز وتوزيع  هدف التمرين:
( ساللم لكل مجموعة اقماع تدريبية 3( تقسم للمجموعتين)9ساللم تدريبية عدد ) :ادوات التمرين

 (.2( عدد )Podملونة منطقة جزاء لعب كرة )
( مجاميع نفس التمرين السابق، يطور 3( يقسمون )9حراس مرمى عدد ) طريقة اداء التمرين:
ل وعند تحويل اللون (، إذ يعطي لون احمر للرجل اليمين للحجblaze podباستخدام، جهاز )

الى اصفر يغير الى اليسار واالخضر كلتا القدمين وهكذا حسب اللون يقوم الحارس بتوزيع 
  انتباهه وتركيزه وهو يؤدي التمرين.
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4 

 وسرعة االستجابة الحركية. هتطوير تركيز وتوزيع االنتبا هدف التمرين:
( ساللم لكل مجموعة أقماع تدريبية 1( تقسم للمجموعات)3ساللم تدريبية عدد ) دوات التمرين:ا

 ( منطقة جزاء لعب كرة.20ملونة كرات تنس )
( حراس لكل مجموعة يرمي المدرب كرتين 3( يقسمون )9حراس عدد ) طريقة اداء التمرين:

 في نفس الوقت يحاول الحارس مسكهما وهكذا لنهاية السلم.
 رجلين ترددات جانبية دخول وخروج.طريقة حركة ال

 

5 

 تطوير تركيز وتوزيع االنتباه وسرعة االستجابة الحركية. هدف التمرين:
( pod( من )2(، )20( كرة قدم عدد )2(، مدربين عدد )2حارس مرمى عدد أدوات التمرين:

 (.2)سم عن االرض، عدد  30منطقة جزاء ملعب كرة القدم، اقماع، معرقل للكرة ارتفاع 
الحارسان يقفان في منتصف المرمى عند إضاءة اللون االحمر يحصل  طريقة اداء التمرين:

الحارس على تسديدة امامية عند اضاءة اللون االخضر يحصل على كرة جانبية يقوم بالجري 
عليها بأقصى سرعة يحصل كل حارس على عشر كرات متنوعة، يتم ضبط االلوان وتوقيتاتها 

 (.blazepodمسبقا في جهاز)
 

 ((Blaze pod يوضح جهاز (3ملحق )ال
 

 

 

 

 
 
 
 
 

مدة تصل إلى قابلة إلعادة الشحن تعمل ل Li-Ionمتًرا من الجهاز مع اتصال تلقائي )بلوتوث(، بطارية  40يعمل على نطاق يصل إلى 
الخارجي المضاد للسحق بضرب قدميك ، يسمح السطح خيارات ألوان زاهية 8مع  RGBقوية  LED، مصابيح ساعات بشحنة واحدة 8

تطبيق خاص يوجد بنفس ، يعمل على عوامل الجوية في الداخل و الخارج، متين ومقاوم للثقيلة وقفازات المالكمة والمزيدوكرات الحائط ال
انه تستطيع ان تعطي االمر مباشرتا للون الذي  إذوغيره وتستطيع من خالله اعطاء االوامر  اسم الجهاز يتم تنزيله على جهاز المبايل

حفظ االستعماالت في التطبيق وعندها فقط تضغط على ابدا، ستعماالت الخاصة باي تمرين ويتم اال بأعدادتريده ان يستعمل او انك تقوم 
( (blaze pod كل جهاز ،اللمس بحسب هدف التمرين المستخدمحسب  الوقت او على وفققاد واطفاء االلوان تستطيع التحكم في اي
 .Pod)) يحتوي على ست قطع
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 ( سنة15-12فاعلية برنامج ارشادي نفسي لخفض المخاوف من تعلم السباحة للمبتدئات بعمر ) 

 2مها ذنون شيت العامري  1أ.د عكلة سليمان الحوري 

 1جامعة الموصل/كلية التربية االساسية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 2جامعة الموصل/كلية التربية االساسية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

(dr.ogla.s.a.alhory@gmail.com 1 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الرسالة الحالية بما يأتي:تتلخص اهداف  المستخلص:
( سنة في المسابح االهلية في مدينة 15-12اعداد برنامج ارشادي نفسي للمبتدئات بعمر )-1

 الموصل.
-12الكشف عن فاعلية برنامج ارشادي نفسي لخفض المخاوف من تعلم السباحة للمبتدئات بعمر )-2
 ( سنة في المسابح االهلية في مدينة الموصل.15
الفروق البعدية للمجموعتين في خفض المخاوف من تعلم السباحة للمبتدئات بعمر الكشف عن -3
 ( سنة في المسابح االهلية في مدينة الموصل.12-15)

( متدربة من متدربات السباحة في مسابح مدينة الموصل، بينما بلغت 144وتضمن مجتمع البحث )
خفض من تعلم السباحة  شملت على مقياس( متدربة من مجتمع البحث، اما أدوات البحث ف24العينة )

وجرت لهما كافة الحقائق السايكومترية ومنها )الصدق الظاهري وصدق البناء والثبات( ثم طبق 
المقاسين بشكلهما النهائي على العينة في االختبارات القبلية، ثم طبق البرنامج االرشادي على العينة 

 ثم المعالجات اإلحصائية. التجريبية ثم أجريت االختبارات البعدية ومن
 وتم التوصل الى اهم االستنتاجات:

( جلسة في معالجة متغير خفض المخاوف من 12فاعلية البرنامج االرشادي النفسي المتضمن )-1
 تعلم السباحة للمجموعة التجريبية.

في خفض وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية -2
 المخاوف من تعلم السباحة ولصالح المجموعة التجريبية.

 واوصى الباحثان:
تعميم نتائج الدراسة الحالية على المتدربات المبتدئات في دورات تعلم السباحة في المسابح االهلية -1

 في مدينة الموصل لنفس االعمار. 
المخاوف من تعلم السباحة للمبتدئات اعتماد البرنامج االرشادي النفسي الحالي كدليل عمل لخفض -2

 في المسابح االهلية في مدينة الموصل. 
حث المدربات العامالت في المسابح االهلية على االهتمام باإلرشاد النفسي بشكل عام والمخاوف -3

 من تعلم السباحة بشكل خاص.
  .ئاتلمبتدا –السباحة  -خفض المخاوف  -برنامج ارشادي نفسي الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:-1 

يعد الخوف احد اهم المظاهر النفسية التي تؤثر على عملية تعلم 
السباحة سلبيا وتبدو حالة الخوف عندما تشعر المبتدئة بأن 

التعرض المهام المطلوبة منها تفوق قدراتها وتنطوي على خطورة 
لإلصابة او الغرق في الماء وتختلف استجابات الخوف في 
شدتها واتجاهاتها، إذ ان تعلم السباحة ضروري لما لها من فائد 
ترويحية وعالجية وأيضا فائدة بدنية. وتمارس السباحة في 
المسابح، وكذلك في الشواطئ والبحيرات الطبيعية يرتداها الناس 

سة والترويح للتخلص من بكثرة، ألنها تبث روح المناف
الضغوطات، والمساعدة على االسترخاء، ولكن تواجه الفتاة 
صعوبة في السباحة نتيجة لعدة عوامل نفسية واهمها الخوف من 
الغرق. فالسباحة وصف لحركات االنسان واشكالها في الماء من 
غير ان يقوم بتثبيت جسمه او قدميه على سطح القاع المائي 

والخطورة والخوف من اإلصابة بالنسبة وتتصف بالصعوبة 
للمبتدئات يتعلمها تبعا الختالف المحيط الذي يمثل الوسط 
المائي الذي يسبب الخوف والتردد للمبتدئات بالتعلم. )الطائي: 

2020 ،9) 
( سنة تزداد القابلية 15-12وبذلك إذ تكون مرحلة المراهقة )

ي النمو التي قد للتعلم والتحمل في هذه المرحلة. رغم الطفرة ف
مستويات السباحة للمنافسات  والتحمل وتصلتعرقل التوافق 

وظهور الموهوبين في الفرق القومية في هذه المرحلة وخاصة 
للبنات. وتظهر الرغبة في االمتياز المهارى والمشاركة في أدوار 
قيادية ذات مسؤولية، الى جانب الميل الى التساؤل او التحدي 

لذا يجب ان  النظامية،مما يقود الى المشاكل  السلطة أي المعلم
يعامل الفرد في هذه الفئة بحكمة، كما ان المعلم له تأثير واضح 
في زيادة الوعي الذاتي لدى المتعلم في هذه المرحلة. )عرابي: 

2017 ،45) 
ومن هنا تتجلى أهمية البحث في معرفة تأثير فاعلية برنامج 

تعلم السباحة للمبتدئات ارشادي نفسي في خفض المخاوف من 
الضوء عليها ومحاولة  الباحثان تسليط( سنة اذ حاول 12-15)

إيجاد الحلول من خالل استخدام الجلسات االرشادية ومتابعة 
( 15-12عينة من مجموعتين تجريبية والضابطة لألعمار من )

سنة الذي يساعد في استثارة المتدربات وبالتالي ينعكس هذا 
وقدراتهم المهارية وقد استخدم الباحثان المنهج لتطوير قدراتهم 

التجريبي لمالئمته لطبيعة ومشكلة البحث واختيار عينة المناسبة 
 بالتصميم التجريبي.

 مشكلة البحث
من خالل متابعة الباحثان وزيارتها المتكررة ال غلب المسابح 
االهلية في مدينة الموصل ظهور صفة الخوف بشكل كبير 

لمبتدئات في تعلم السباحة مما يدل على غياب وواضح من قبل ا
وضعف التوجيه واإلرشاد النفسي للتغلب على هذه الصفة 
المتواجدة بداخل كل متدربة ولكن بدرجات متفاوتة لذا استعمل 
الباحثان  التعرف على مستوى الخوف لدى كل متدربة فضال 
عن بناء برنامج ارشادي نفسي لمعالجة وتعديل مستويات 

لدى عينة البحث من اجل ذلك سيسعى الباحثان الى  الخوف
لدى عينة البحث للتعرف على درجة استخدام مقياس الخوف 

المخاوف واألكثر تأثيرا على تأخير تعلم السباحة لدى افراد عينة 
البحث من خالل بناء برنامج ارشادي نفسي لخفض المخاوف 

الهلية ( سنة في المسابح ا15-12للمبتدئات السباحة بعمر )
 لمدينة الموصل.
 أهداف البحث

 ويهدف البحث الحالي الى:
( سنة 15-12اعداد برنامج ارشادي نفسي للمبتدئات بعمر )-1

 في المسابح االهلية في مدينة الموصل.
الكشف عن فاعلية برنامج ارشادي نفسي لخفض المخاوف -2

( سنة في المسابح 15-12من تعلم السباحة للمبتدئات بعمر )
 االهلية في مدينة الموصل.

الكشف عن الفروق البعدية للمجموعتين في خفض المخاوف -3
( سنة في المسابح 15-12من تعلم السباحة للمبتدئات بعمر )

 االهلية في مدينة الموصل.
 فرض البحث

 ويفرض الباحثان ما يأتي:
إيجابي في خفض المخاوف  أثرللبرنامج االرشادي النفسي -1

( سنة في المسابح 15-12من تعلم السباحة للمبتدئات بعمر )
 االهلية في مدينة الموصل.

 مجاالت البحث
وشمل على متدربات السباحة في المسابح  المجال البشري:
( سنة في مدينة الموصل للعام 15-12االهلية بعمر )

2021/2022. 
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 .30/4/2022ولغاية  1/11/2021للفترة من  المجال الزماني: 

 المسابح االهلية في مدينة الموصل.المجال المكاني: 
 تحديد المصطلحات

مجموعة إجراءات تقوم على أسس علمية البرنامج االرشادي: -
بغية تقديم خدمات ارشادية لألفراد في ضوء األهداف المرسومة 
من خالل تعلمهم أساليب ارشادية متنوعة لمساعدتهم في التوافق 
واكتسابهم سلوكيات مرغوبة لتحقيق النمو االجتماعي السليم. 

  (10، 1997)جمال، 
( بانه انفعال English& English, 1958عرفه ) الخوف:

ناتج عن اثارة شديدة او شيء مخيف موجود او متوقع حدوثه 
 ,English& English, 1958) فيتسم بالخطورة واثارة األلم. 

204) 
 لباحثة:التعاريف اإلجرائية ل
عبارة عن سلسلة من الجلسات االرشادية  البرنامج االرشادي:

النفسية التي تقع على عاتق المرشد تهيئتها واعداد تلك الجلسات 
الهدف منها اكتشاف الصفات اإليجابي وتعزيزها مع خفض 

 وامتصاص الصفات السلبية.
حالة انفعالية تحدث نتيجة وجود مؤثر خارجي معروف  الخوف:
هول فيؤثر على سلوكيات المتعلم بشكل سلبي فيؤخر او مج

 عملية التعلم.
 : ميدانيةال هاجراءاتمنهجية البحث و -2
استخدم الباحثان المنهج )التجريبي( : منهج البحث 2-1

 لمالءمته وطبيعة البحث.
اشتمل مجتمع البحث على  :مجتمع البحث وعينته 2-2
بلغ حجم عينة  ( متدربة من المتدربات في مسبح، بينما149)

( يبين عدد افراد عينة البحث 1( متدربة، والجدول )24التطبيق )
والبرنامج المستخدم لكل مجموعة وعدد المتدربات، إذ تم االخذ 

 بآراء المدربين في اختيار العينة.
يبين عدد افراد عينة البحث والبرنامج المستخدم لكل مجموعة  (1الجدول )

 وعدد المتدربات المستبعدات
رقم 
 البرنامج المستخدم المجموعة القاعة

عدد أفراد 
 العينة

 12 البرنامج االرشادي تجريبية 1
 12 - - - - - - ضابطة 2

 24 المجموع

لذلك استخدام التصميم التجريبي  التصميم التجريبي: 2-3
تم تجريب  ،ولمعرفة أثر المتغير المستقل على المتغير التابع

)تصميم المجموعتين المتكافئة ذات التصميم التجريبي 
االختبارات القبلية والبعدية( إذ تم اجراء االختبارات القبلية على 
المجموعتين التجريبية والضابطة ومن ثم تطبيق البرنامج على 
المجموعة التجريبية فقط وبعدها تم اجراء االختبارات البعدية 

 ( يبين ذلك.1لمعرفة اثر البرنامج، والشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

 التصميم التجريبي المستعمل في البحث الحالي (1الشكل )

 تصميمه وسالمة البحث متغيرات تحديد 2-4

 المستقلة المتغيرات بوجود التجريبية البحوث تتميز التجريبي:

 ضبط من فالبد الدخيلة، المتغيرات عن فضالً  التابعة والمتغيرات

تاحة والعوامل المتغيرات هذه  وحدها المستقلة للمتغيرات المجال وا 

 المتغيرات ضبط احثانالب وراعى التابعة المتغيرات في للتأثير

 والخارجية. الداخلية والسالمة
استخدم الباحثان عدة  :البيانات جمع وادوات وسائل 2-5

وسائل بحثية لجمع المعلومات لغرض التوصل إلى البيانات 
المصادر العلمية واألجنبية المتعلقة ) والنتائج المطلوبة وهي:

استبيان أراء الخبراء، بموضوع البحث الحالي، الدراسات السابقة، 
 المقابلة، اختبار الخوف.

من اجل قياس المتغير التابع الذي شـمله  اداة البحث: 2-6
هذا البحث، وهو الخوف، فقد قام الباحثان مقياس المخاوف من 

( وفيما يأتي استعراض لطبيعة 2012تعلم السباحة )الحيالي، 
 تعديل االداة وكما يأتي:

 ن تعلم السباحة:مقياس المخاوف م 2-6-1
استخدمت الدراسة الحالية مقياس المخاوف الرياضية والذي 

(، ويتكون المقياس من 2012وضعه في االصل )الحيالي، 
)الخوف من هي  مجاالت أساسية ست( عبارة تقيس 38)

 الختبارا

 القبلي
االختبار 
 البعدي

المتغير 
 المستقل
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اإلصابة البدنية والنفسية، والخوف من الفشل، والخوف من تأثير  

فق النفسي، والخوف من وجود اآلخرين، والخوف من عدم التوا
عدم توفر وسائل األمن والسالمة، والخوف من فقدان الدعم 

  االجتماعي.
يكون الخصائص السايكومترية للمقياس:  2-6-1-1

المقياس صادق عن دما يقيس السمة او الظاهرة التـي وضع من 
وللتحقق من ، (53، 2000)الداهري والكبيسي،  اجلها قياسها

 الباحثان بأجراء الطـرائق االتية:صدق المقياس قام 
ويقصد به مدى تمثيل الصدق الظاهري:  2-6-1-1-1

(، 43، 1995فقرات المقياس للظاهرة المراد قياسها )العساف، 
ويشير البعض إلى أّن اتفاق المحكمين حول صالحية الفقرات 
للغرض التـي وضعت من اجله ووضوح صياغتها ودقتها تعد 

 (Fergason,1981,104). الظاهريق نوعا من أّنواع الصد
تحقق هذا النوع من الصدق عن دما عرضت فقرات المقياس  دوق

من الخبراء وبعد االطـالع على آرائهم  على مجموعة
( فقرة ألّنها كأّنت 38ومالحظاتهم قبلت جميع الفقرات وهـي )

( بعد اجراء 2دالة احصائيا باستخدام حسن المطـابقة )كا
التعديالت الطـفيفة عليها، وبذلك تم التحقق من الصدق الظاهري 

 على صالحيةعندما اتفق السادة الخبراء المتخصصون 
  المقياس، اذ يعد اتفاق الخبراء نوعا من الصدق الظاهري. 

(Stanly & Kenneth, 1972, 104) 
يعد الثبات احد الخصائص : ثبات المقياس 2-6-1-2

االساسية للمقاييس النفسية مع تقدم الصدق عليه ألّن  القياسية
كل مقياس صادق هو ثابت بالضرورة، في ما ال يكون المقياس 
الثابت صادقا، وعليه يمكننا القول بأّن كل مقياس صادق هو 

( ويوفر معامل الثبات كثيرا 143، 1990ثابت )االمام واخرون، 
لمدروسة والتـي من من المؤشرات االحصائية الخاصة بالظاهرة ا

خاللها يمكن الحكم على دقة المقياس المستعمل، ويرى )الجلبي، 
( أّن المقياس الثابت هو الذي يكون ادوات قياسه على  2005

درجة عالية من الدقة واإلتقان واالتساق في ما توفره لدينا من 
، 2005بيانات عن السلوك المراد الوقوف عليه )الجلبي، 

ات المقياس طـبق على عينة مكونة من (، ولحساب ثب113
( متدربة اختيرت بشكل عشوائي من بين المجتمع وقد 20)

 استخرج الثبات بطـريقتين :

لغرض  :طـريقة التجزئة النصفية2-6-1-2-1
الحصول على ثبات المقياس استخدم الباحثان طريقة التجزئة النصفية 

( استمارة، إذ 20) بأسلوب الفقرات )الفردية والزوجية(، إذ تم تصحيح
قسمت إلى نصفين : النصف األول يمثل الفقرات ذات التسلسالت 
الفردية، والنصف الثاني يمثل الفقرات ذات التسلسالت الزوجية، 
إذ أصبح لكل متدربة درجتان )فردية وزوجية(، وتم استخدام 
معامل االرتباط البسيط بين درجات نصفي المقياس، فظهرت 

( إذ يشير )سمارة وآخرون، 0.867تساوي ) قيمة )ر( المحتسبة
( فأكثر فإنه يعد ثباتًا 0.75( أن معامل الثبات إذا بلغ )1989

ولكي نحصل على ، (120، 1989عاليًا. )سمارة وآخرون، 
تقدير غير متحيز لثبات المقياس بكامله تم استخدام معادلة 

%( 89براون(، اذ بلغت قيمة معامل الثبات الكلي )-)سبيرمان
وهو دال إحصائيًا مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية 

 تطبيقه على عينة البحث. الباحثان إلىمن الثبات، إذ اطمئن 
وصف مقياس المخاوف من السباحة  2-6-1-3

بعد اإلجراءات التي قام بها الباحثان  في  :وتصحيحه
الخطوات السابقة، أصبح مقياس المخاوف الرياضية في صيغته 

( أبعاد للمقياس، 6( فقرة موزعة على )38نهائية مكونا من )ال
( 8وهي الخوف من اإلصابة البدنية والنفسية ويتكون من )

( فقرات، والخوف من 7فقرات، والخوف من الفشل ويتكون من )
( فقرات، والخوف من عدم 6تأثير وجود اآلخرين ويتكون من )

ف من عدم توفر ( فقرات، والخو 7التوافق النفسي ويتكون من )
( فقرات، والخوف من 7وسائل األمن والسالمة ويتكون من )
( فقرات، وقد حددت أمام 3فقدان الدعم االجتماعي ويتكون من )

كل فقرة البدائل )تنطبق علي بدرجة كبيرة جدا، تنطبق علي 
بدرجة كبيرة، تنطبق علي بدرجة متوسطة، تنطبق علي بدرجة 

 لة جدا(. قليلة، تنطبق علي بدرجة قلي
وقد شملت جميع فقرات المقياس عبارات سلبية وأعطيت 

( على التوالي للعبارات. وتراوحت 1-2-3-4-5الدرجات )
( درجة بمتوسط 190-38الدرجة الكلية للمقياس ما بين )

(، ويشير هذا إلى انه كلما ارتفعت درجة المجيب 114) فرضي
دى المبتدئة، على المقياس فانه يشير إلى وجود مخاوف عالية ل

وكلما انخفضت درجة المجيب فانه يشير إلى عدم وجود 
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مخاوف. وبذلك أصبح المقياس بصيغته النهائية جاهزا للتطبيق  

 (.4) في الملحقعلى عينة الدراسة، كما 
بعد التحقق من التجربة االستطـالعية الثانية:  2-6-3

السباحة الخصائص السيكومترية لمقياس المخاوف من تعلم 
اعتمد الباحثان عمدت إلى اجراء التجربة االستطـالعية  الذي

الثانية بهدف التعرف على الوقت المستغرق لإلجابة عن فقرات 
( 5( فقرة على التوالي عينة من الـ )38المقياسين البالغ عددها )

اخترن بصورة عشوائية وتبين أّن الوقت المستغرق لإلجابة بلغ ما 
 ( دقيقة للمقياسين.32. 5ل عام )( دقيقة وبمعد35-30بين )
 للبرنامج االرشادي  االرشادي: نموذجالبرنامج  2-7
 الجلسة الثانية:*
 تحديد المخاوف من تعلم السباحة ومواجهتها عنوان الجلسة:*
 دقيقة 35 زمن الجلسة:*
 الفئات المستخدمة:*

المحاضرة، الحوار والمناقشة الجماعية، التعزيز االجتماعي، 
 الراجعة، التقويم، الواجبات المنزلية.التغذية 

 اهداف الجلسة:*
التعرف على المخاوف المتوقعة بشكل عام وسلبياتها على -

المبتدئات في تعلم السباحة والتأكيد على أهمية تحديد أعضاء 
 السباحة.المجموعة المخاوف التي تعيق تعلمهم 

ن الوصول الى حالة الشعور بالهدوء واألمان وعدم الخوف م-
 الماء.

تطوير الثقة بالنفس وتقدير الذات عن طريق الجلسة، وقطع -
 االتصال بالعالم المحيط.

  اإلجراءات التربوية والتنظيمية:*
الترحيب بأفراد عينة البحث وشكرهم على الحضور والتزامهم -

 بالمواعيد المحددة وتسجيل أسماء الحاضرات.
 محتوى الجلسة:*
 مناقشة الواجب المنزلي.-
قيام المرشدة بإعطاء فكرة عن المخاوف المتعارف عليها من -

تعلم السباحة وماهي ردأت الفعل عند المبتدئات لكي تواجه هذه 
المخاوف التي تعتقد بانها تهدد سالمتها وغالبا ما تؤكد على 
الحالة االنفعالية التي تشعر بها والتي تظهر من خالل السلوك 

والذين ان استمر سوف يعيق  والتعابير على الوجه واألطراف
 ويؤخر التعلم للمهارات األساسية للسباحة.

التأكيد على عدد المخاوف الرئيسية وهو الخوف من الغرق، -
 الخوف من الفشل في تعلم السباحة، الخوف من اإلصابة
البدنية، عدم توفر وسائل األمان المطلوبة، الخوف من عدم 

 توفير الدعم.
رة الى األسباب التي تقف وراء المخاوف قيام المرشدة باإلشا-

 االتية:المحاور  أحدمن تعلم السباحة من خالل 
قيام كل مدربة بتحديد ماهي المخاوف التي تشعر بها االن -أ

وقبل الدخول الى حوض السباحة والتي لم تزول في الجلسة 
 السابقة )التعريفية(.

قيام المرشدة بتسليط الضوء على األسباب التي قد تؤدي الى -ب
 وهي:المخاوف من الماء 

 عدم وجود وسائل األمان الكافية ومنها النجادات. أواًل:
 التعلم في منطقة قريبة من المنطقة العميقة. ثانيًا:
 الخوف من دخول الماء في الفم. ثالثًا:
 ابتعاد المنقذة عن المتدربة. رابعًا:
 عدم مالئمة درجة حرارة الماء كالبرودة والحرارة الزائدة. امسًا:خ

 عدم اهتمام المدربة بي كما هو الحال مع زميالتي. سادسًا:
 .أسرعمني ويتعلمون بشكل  أفضلالشعور في االخرين  سابعًا:

ايقاف كل هذه األفكار وتحويلها الى أفكار إيجابية وعلى سبيل -
 المثال:
وعالمات وسائل األمان الالزمة من نجادات  توفير جميع أواًل:

 العميقة. المناطق
 دخول الماء في مناطق التعلم قليلة الماء. ثانيًا:
 تعلم التنفس الطبيعي في الماء. ثالثًا:
 اقتراب المنقذة من الجميع وتشجيعهم على التكرار المنفرد. رابعًا:

 الجانبية. باألحاديثعدم االكتراث  خامسًا:
 القتناع باألداء مهما كانت النتائج.ا سادسًا:
 التأكيد على التدريب المنتظم يطور مستوى األداء. سابعًا:
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 * الواجب المنزلي: 

المواقف المخيفة التي شاهدتها 
 السابقةخالل الجلسة 

 كيف استقبلت تلك المواقف وماذا تقترح لمواجهتها

 انزالق قدم زميلتي في الماء-1
 كثرة شرب الماء-2
مسك احد الزميالت لي وانا ال -3

اعرف السباحة والخوف من الغرق 
 سويا

 ابالغ المدربة لم اعرف كيفية التعامل مع الموقف-1
 أحاول اغالق فمي بشكل جيد-2
اتبعت مالحظات المرشدة في التباعد واخذ مسافة -3

 امان لتركيز في استقبال المعلومات ايضا

وف من تعلم التطبيق النهائي لمقياس والمخا 2-8
( 24تم تطبيق المقياس على عينة التطبيق البالغة ) السباحة:

متدربة، ودون تحديد وقت ثابت لإلجابة على المقياس، وزعت 
عليهم كراسات المقياسين، وتم شرح طريقة اإلجابة على 

( أمام كل فقرة وتحت البديل √المقياسين، وذلك بوضع عالمة ) 
التأكيد عليهم لإلجابة على جميع فقرات الذي تراه مناسبًا، وتم 

المقياس بكل دقة وأمانة، علمًا أن اإلجابة تكون على كراسة 
المقياس نفسها، ثم تم جمع كراسات المقياس من المختبرين، إذ 

 ( استمارة.24تم الحصول على )
تحقيقا ألغراض البحث الحالي  الوسائل االحصائية: 2-9

لتي تم حسابها باستخدام برنامج استخدمت الوسائل اإلحصائية وا
 ( .SPSSالحاسوب اآللي )

 عرض النتائج ومناقشتها: -3
من اجل تحقيق اهداف البحث الحالي، تم تطبيق مقياس المخاوف من 

سنة على مجموعتي البحث  15-12تعلم السباحة للمبتدئات بعمر 
المجموعة  Bالمجموعة التجريبية ومجموعة  Aوهما مجموعة 

اجريت التحليالت االحصائية للبيانات التي تم الحصول الضابطة، و 
 وبعده،عليها من المقياسين قبل تطبيق البرنامج االرشادي النفسي 

للوصول الى النتائج التي سيتم عرضها ومناقشتها وفقا ألهداف البحث 
  :وكما يأتي

اعداد برنامج عرض ومناقشة نتائج الهدف االول:  3-1
( سنة في المسابح االهلية 15-12بعمر )ارشادي نفسي للمبتدئات 

 في مدينة الموصل.
وقد تحقق هذا الهدف من خالل اعداد البرنامج االرشادي النفسي 

( جلسة من ضمنها جلستي االفتتاح والختام، أذ استوفى 12المتضمن )
هذا البرنامج الشروط العلمية المتعارف عليها علميا، وكما موضح في 

اهم االدوات المكملة لتحقيق  أحدلبرنامج ( ويعد هذا ا2الملحق )
  اهداف البحث االخرى.

الكشف عن عرض ومناقشة نتائج الهدف الثاني:  3-2
بعمر  المخاوف للمبتدئاتفاعلية برنامج ارشادي نفسي لخفض 

 ( سنة في المسابح االهلية في مدينة الموصل.12-15)
( المحسوبة tوقيمة )( يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 2الجدول )

الضابطة  السباحة للمجموعتينوالجدولية وداللة الفروق للمخاوف من تعلم 
 والتجريبية

 المجموعة

 االختبارات
 (tقيمة )

 المحتسبة
( tقيمة )

 الجدولية
داللة 
 الفروق

 البعدية القبلية

 ع± -س ع± -س

 معنوي 2.61 2.94 9.68 116.63 10.39 127.46 الضابطة
 معنوي 2.61 6.02 8.31 105.58 10.54 129.71 التجريبية

( يتبين الوسط الحسابي للمجموعة 2من خالل الجدول )
الضابطة في خفض المخاوف من تعلم السباحة قد بلغ باالختبار 

( في حين كان 10.39( وبانحراف معياري )127.46القبلي )
معياري ( وبانحراف 116.63الوسط الحسابي لالختبار البعدي )

( ولمعرفة صحة الفروق بين االختبارين تم استخدام 9.68)
االختبار التائي واظهرت النتائج ان القيمة التائية المحسوبة 

( وبذلك 2.61( هي اكبر من القيمة التائية الجدولية )2.94)
كانت الفروق معنوية اذ رغم ان المجموعة الضابطة لم تتدرب 

تدريب االعتيادي خفض من على البرنامج النفسي اال ان ال
 المخاوف من تعلم السباحة.
( يتبين الوسط الحسابي للمجموعة 2ومن خالل الجدول )

التجريبية في خفض المخاوف من تعلم السباحة قد بلغ باالختبار 
( في حين كان 10.54( وبانحراف معياري )129.71القبلي )

ياري ( وبانحراف مع105.58الوسط الحسابي لالختبار البعدي )
( ولمعرفة صحة الفروق بين االختبارين تم استخدام 8.31)

االختبار التائي واظهرت النتائج ان القيمة التائية المحسوبة 
( وبذلك 2.61من القيمة التائية الجدولية ) أكبر( هي 6.02)

كانت الفروق معنوية اذ ان المجموعة التجريبية هي التي 
 نفسي.استفادت من التدريب على البرنامج ال

ومن خالل الجدول الذي أعده الباحثان لخفض المخاوف من 
تعلم السباحة كان فعااًل ومؤثرًا فيما وصلت الية المجموعة 
التجريبية ويشير ذلك الى فاعلية البرنامج المستخدم من خالل 
استبدال أفكار الخوف السلبية بأفكار ايجابية ومنطقية، وذلك عن 

الباحثان في البرنامج الحالي، وهو طريق األساليب التي اتبعها 
مواجهة المخاوف واستبدال األفكار السلبية باخري إيجابية 
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والتدريب على إيقاف األفكار السلبية وكف عنها، وكيف اتبعت  

الجلسات الى تحديد المخاوف المحتملة من تعلم السباحة 
ومواجهتها، وكذلك التدريب على االسترخاء الذهني، والتدريب 

سترخاء العضلي، والتدريب على االستقرار النفسي، على اال
وعليه ان االستقرار النفسي يعد مطلبا مهما في اعداد المبتدئة 
نفسيا لتعلم السباحة ويعد الشخص المستقر نفسيا الذي يشعر ان 
حاجاته مشبعة لحد ما، وان الموضوعات األساسية لحياته غير 

ق النفسي الجيد، معرضة للخطر ويكون في حالة توازن وتواف
ويقصد باالستقرار النفسي حالة من الراحة النفسية التي يحس بها 
الفرد نتيجة التحرير من الخوف والقلق والشعور باألمن النفسي 
واالستقرار بالعمل والقدرة على ضبط النفس والتعبير بصورة 

 (.15، 2006ناضجة متزنة )إسماعيل، 
الل البرنامج إلى ومما سبق فإن الباحثان قد عمدت من خ

إكساب أفراد المجموعة التجريبية العديد من المهارات المعرفية 
صرارا على المثابرة والنجاح  والسلوكية، جعلتهم أكثر جديًة وا 
وتجاوز اإلحباط والخوف من الفشل وتعزيز الذات، وهذا ما أكده 

( أن الفرد عندما يفكر Ellis et al, 2002اليس وآخرون )
ية فإنه يصبح ذا فاعلية ويشعر بالكفاءة )احمد، بطريقة عقالن

(. وهذا ما أدى إلى تقليل المخاوف لدى أفراد 234، 2011
المجموعة التجريبية لبذل المزيد من الجهد لتحقيق األداء األمثل، 
وهذا قد يكون سببًا رئيسًا في خفض المخاوف ألفراد المجموعة، 

ما امتلك قدرًا أكبر ( إلى أن الفرد كلLisbeth, 2010إذ تشير )
من المهارات أدى ذلك إلى خفض مخاوفه ليكون قادرًا على 
التكيف مع مجموعة متنوعة من األحداث غير المعروفة، أو 

 ,Lisbethجعلها تبدو أكثر راحة بعد أن كانت غير مريحة )
2010, 4.) 

( بان التحسن في 2006وهذا يتفق مع ما يؤكده )الحبشي، 
احتمال استمراره ضئيل اذ لم يتم ممارسة الجلسات التدريبية 

المهارات التي تم التدريب عليها في مواقف الحياة الواقعية وخارج 
 (106، 2006جلسات التدريب. )الحبشي، 

الكشف عن : الهدف الثالثعرض ومناقشة نتائج  3-3
خفض المخاوف من تعلم  للمجموعتين فيالفروق البعدية 

( سنة في المسابح االهلية في 15-12السباحة للمبتدئات بعمر )
 مدينة الموصل.

بعد تحليل استجابات الالعبين في ضوء بدائل االجابة جاءت 
 (. 3النتائج كما في الجدول )

( المحسوبة tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) (3الجدول )
الضابطة  السباحة للمجموعتينوالجدولية وداللة الفروق للمخاوف من تعلم 

 والتجريبية

المتغيرات 
 التابعة

 االختبارات
 (tقيمة )

 المحتسبة
( tقيمة )

 الجدولية

داللة 
الفرو
 ق

 البعدية / التجريبية البعدية / الضابطة

 ع± -س ع± -س

المخاوف 
من تعلم 
 السباحة

116.6
3 

 معنوي 2.61 5.22 8.31 105.58 9.68

( يتبين الوسط الحسابي للمجموعة 12من خالل ذات الجدول )
الضابطة في خفض المخاوف من تعلم السباحة قد بلغ باالختبار 

( في حين كان 9.68( وبانحراف معياري )116.63البعدي )
( وبانحراف معياري 105.58الوسط الحسابي لالختبار البعدي )

م استخدام ( ولمعرفة صحة الفروق بين االختبارين ت8.31)
االختبار التائي واظهرت النتائج ان القيمة التائية المحسوبة 

( وبذلك 2.61من القيمة التائية الجدولية ) أكبر( هي 5.22)
( 2014وهذا يتفق مع دراسة )السليمي،  كانت الفروق المعنوية.

التي اشارت الى الجلسات االرشادية التي يتم تطبيقها في 
إلفراد  تنمية الشجاعةة في بيان مفهوم البرنامج كانت ذات فاعلي

عينة البحث، وان التعليمات والتوصيات اإلرشادية التي يتخللها 
 البرنامج االرشادي كان لها األثر المهم في تنمية الشجاعة

ان النتيجة التي حصل عليها الباحثان (. 39، 2019)الناهي، 
ممارسة هي حالة تكاد تكون معروفة في المجال الرياضي إذ ان 

األنشطة الرياضية تمكن المتدربة من اكتساب السلوكيات 
الصحيحة والمبادئ القيمة والتي بدورها تعكس صورة الرياضي 
الصحيحة المتميزة بكل الصفات الجيدة التي يجب ان تكتسب 

وان ما تجدر اإلشارة اليه الى ان  من جراء النشاط الرياضي.
بيعة الحال سمة ممارسة األنشطة الرياضية يكتسبون بط

الشجاعة ألنها هدف من اهداف التربية الرياضية ويكون ذلك 
من خالل )الوحدات التدريبية، المنافسات في البطوالت( والذي 
يعطي المتدربة النشاط والحرية في التصرف والتفكير اإليجابي 
 وحسن التصرف لمواجهة المخاوف لتحقيق األهداف الرياضية.

الطالب ان سمة الشجاعة هي عملية إذ ذكر عبد الحسن عن 
تربوية هدفها تقلل من المخاوف التي يتعرض لها الرياضي في 
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المواقف المختلفة ويكون ذلك من خالل اكتساب المتدربة  

الشجاعة من خالل الوحدات التدريبية والمنافسات والخبرة 
الطويلة، ويؤكد أيضا ان سمة الشجاعة هي سمة مكتسبة 

تطاعة المتدربة ان تكتسب الشجاعة وتبتعد وليست موروثة فباس
عن المخاوف والسيطرة على  تصرفاتها في المواقف الصعبة 

 (.200، 2008)عبد الحسين، 
وهنا تبرز األدوار المهمة للمدربة في التقليل من المخاوف 
النفسية واالجتماعية التي تظهر على المتدربات والذي تهيء 

لشجاع واالبتعاد عن المخاوف األجواء المناسبة لدعم السلوك ا
الرياضية، إذ ان دور وسلوك المدربة مع المتدربات داخل حوض 
السباحة تخلق روح التعاون ودعم األجواء االجتماعية تودي الى 
انعكاسات على األداء والنتائج، فاألعداد النفسي اصبح ركيزة 
 أساسية وهو خط موازي لعملية االعداد التكتيكي والبدني وكيفية
إيجاد الدافع والحافز لكل متدربة واستثارة كل الطاقات المخزونة 
فاألعداد النفسي مهم لمواجهة المواقف الصعبة للمتدربة وعدم 

( ان المهارة 2000االستسالم وهذا ما اكدته دراسة )راتب، 
النفسية تحتاج الى تدريب وممارسة مثل المهارات الرياضية، وانه 

مهارات حركية قليلة قبل السباحة  ال يمكن تحقيقها من خالل
وانما من خالل مجموعة من إجراءات عملية خالل فترات كتوفير 
خبرات ناجحة في التدريب وتحديد اهداف واقعية في حدود 
قدرات المتدربة لكي تستطيع إنجازها وتعرف المتدربة على 

 .(36، 2000قدراتها البدنية والمهارية )راتب، 
 الخاتمة: -4

تائج البحث ومناقشتها في حدود عينة البحث استنتج في ضوء ن
 الباحثان فيما يأتي :

( جلسة في 12فاعلية البرنامج االرشادي النفسي المتضمن )-1
 معالجة متغير خفض المخاوف من تعلم السباحة.

وجود فروق ذات داللة غير معنوية بين االختبارين القبلي -2
لصالح االختبار والبعدي في المخاوف من تعلم السباحة و 

 البعدي لدى المجموعة الضابطة.
وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبار القبلي والبعدي -3

في المخاوف من تعلم السباحة ولصالح االختبار البعدي لدى 
 المجموعة التجريبية.

مما سبق وفي ضوء ما توصل اليه الباحثان من استنتاجات 
 توصي بما يأتي:

لدراسة الحالية على المتدربات المبتدئات في تعميم نتائج ا-1
دورات تعلم السباحة في المسابح االهلية في مدينة الموصل 

 لنفس االعمار. 
اعتماد البرنامج االرشادي النفسي الحالي كدليل عمل لخفض -2

المخاوف من تعلم السباحة للمبتدئات في المسابح االهلية في 
 مدينة الموصل. 

مالت في المسابح االهلية على االهتمام حث المدربات العا-3
باإلرشاد النفسي بشكل عام ومتغير والمخاوف من تعلم السباحة 

 بشكل خاص.
ضرورة تأهيل المرشدات والمرشدين المختصين في االرشاد -4

النفسي لتطبيق البرنامج االرشادي داخل المسابح االهلية في 
 مدينة الموصل.

 المصادر:
(؛ االعداد النفسي للبطل الرياضي، الجمعية 2006)إسماعيل، عبد الحفيظ  [1]

 ، القاهرة.3العربية لعلم النفس الرياضي ط
 ، دار الحكمة، بغداد.التقويم والقياس(؛ 1990اإلمام، مصطفى واخرون ) [2]
أساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفسية (؛ 2005الجلبي، سوسن شاكر ) [3]

 عة والتوزيع، دمشق، سوريا.، مؤسسة عالء الدين للطبا1، طوالتربوية
اثر استخدام بعض فنيات العالج السلوكي (؛ 2006الحبشي، محمد سيف ) [4]

لدى تالميذ المرحلة الثانوية، أطروحة دكتوراه  العرفي في تحسين الكفاءة الذاتية،
 غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة، القاهرة.

(؛ علم النفس العام، 2000يد )الداهري، صالح حسن أحمد والكبيسي، وهيب مج [5]
 ، دار الكنزي للنشر والتوزيع، إربد، األردن. 1ط

، دار 3(؛ علم نفس الرياضي، المفاهيم_ التطبيقات، ط2000راتب، أسامة كامل ) [6]
 الفكر العربي، القاهرة.

، دار 2(؛ مبادئ القياس والتقويم في التربية، ط1989سمارة، عزيز واخرون ) [7]
 الفكر، عمان. 

الثقة التنظيمية بإدارة مسابح مدينة (؛ 2020الطائي، نور محمد جاسم محمد ) [8]
، الموصل على وفق الكفايات التعليمية لمدرباتهم من وجهة نظر متعلمات السباحة

رسالة ماجستير غير منشورة، تربية البدنية وعلوم الرياضة، كلية التربية األساسية، 
 جامعة الموصل.

قياس المخاوف النفسية واالجتماعية  (؛ 2008)عبد الحسين، فراس حسن  [9]
 ، العراق.23مجلة دراسات وبحوث التربية الرياضية، العدد للرياضين، 

(، كلية التربية، الجامعة السباحة )تعليم، تدريب، تنظيم(؛ 2017عرابي، سميرة ) [11]
 االردنية، عمان.

، السلوكيةالمدخل إلى البحث في العلوم (؛ 1995العساف، صالح بن حمد ) [11]
 ، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية.1ط

فاعلية (؛ 2019الناهي، عصام محمد السراج، السيد سليمان زهير ذنون ) [12]
بحث غير برنامج ارشادي في تنمية تحقيق الذات لدى العبي المصارعة، 

 .72، العدد 23منشور، مجلة الرافدين للعلوم الرياضية، المجلد 
[13] English, H_B&  English(1958): Camp phehsire Dictonary of 
psychology. New yorklonqran. 
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 [14] Ferguson ,George (1981): Statistic analysis in 

psychology and education ,Mc Grow Hill, New York. 
[15] Lisbeth Borbye.(2010): Out of the Comfort Zone: New Ways 
to Teach, Learn, and Assess Essential Professional Skills An 

Advancement in Educational Innovation. Morgan & Claypool 
Publishers, California   
[16] Stanly, J. & Kenneth D. Hopkins. (1972) Educational and 
Psychological Measurement and Evaluation. Prentice-Hall 
publishing, 4th Ed, New Jersey, U.S.A. 

 المالحق:
 مقياس المخاوف من تعلم السباحة المعدل  ( 1ملحق )

تنطبق بدرجة 
 قليلة جدا

تنطبق بدرجة 
 قليلة

تنطبق بدرجة 
 متوسطة

تنطبق بدرجة 
 كبيرة

تنطبق بدرجة 
 كبيرة جدا

 ت الفقرات

 1 اشعر بالخوف عند دخولي حوض السباحة     
 2 بالتدريب في تعلم السباحة خوفا من الفشلالتزم      
 3 اتهرب من أداء المهارات امام زميالتي     
 4 يقلقني االنتقال من مرحلة التعلم األولى الى مرحلة االتقان في السباحة     
 5 عدم توفر مستلزمات األمان يشعرني بالخوف من السباحة     
 6 تؤخر من مستوى ادائي األساليب التي تستخدمها المدربات     
 7 أخاف عندما اشاهد إصابات زميالتي اثناء السباحة     
 8 اشعر بالخوف عندما امارس أي مهارة جديدة في السباحة     
 9 يشاركني عدد من زميالتي مشاعر الخوف عند تنفيذ المهارات امام االخرين     
 10 السباحة اشعر بالحاجة الى الوقت لكي اتوافق مع حوض     
 11 اتردد في النزول الى حوض السباحة     
 12 يقل حماسي عند عدم اهتمام مدربتي بنتائج تعلمي  المتميزة     
 13 ادعي التعب عندما أكون غير مستعدة ألداء مهارة صعبة اثناء السباحة     
 14 المتعلماتأخشى ان يكون مستوى ادائي ال يرتقي الى مستوى أداء زميالتي      
 15 اتردد في تأدية المهارة امام مدربات السباحة     
 16 اشعر بالخوف من صعوبة تطبيق  األداء الفني الصحيح في السباحة     
 17 أخشى أداء حركات ذات صعوبة عالية بدون وسائل األمان     
 18 أخشى فقدان دعم عائلتي عندما أخفق في تعلم السباحة     
 19 تشعرني صعوبة بعض المهارات الحركية بالخوف من الغرق     
 20 اشعر بعدم الثقة بقدراتي عند تطبيق بعض مهارات السباحة     
 21 وجود اعمار أكبر مني في حوض السباحة تعتبر ظاهرة غير مألوفة بالنسبة الي     
 22 الصحيحاشعر بالخوف نتيجة اهمال مدربتي في مساعدتي عند ادائي      
 23 أخشى دخولي حوض السباحة في حالة عدم وجود المدربة     
 24 فشل أحد الزميالت في األداء الصحيح للمهارة يعرقل ادائي الصحيح     
 25 لبس تجهيزات السباحة هي مصدر خوف لي     
 26 أخشى األداء في األماكن العميقة خوفا من عدم انقاذي     
 27 تنفيذ المهارات الحركية الجديدةاتردد في      
 28 تظهر مشاعر الخوف بعد التعب في نهاية الوحدة التعليمية     
 29 أخشى نقد الزميالت ألدائي في المسبح     
 30 نظام التعلم المعتمد في المسبح أصعب من فكرتي عن التعلم     
 31 اشعر بالخوف من المرض بعد الخروج من المسبح     
 32 يتملكني الخوف عندما اسمع عن اصابة بعض الزميالت     
 33 اتهرب من تنفيذ بعض مهارات السباحة     
 34 اشعر باالرتباك داخل المسبح عندما اتعامل مع أي زميلة جديدة     
 35 سبب خوفي من السباحة هو شعوري بعدم كفاءة المنقذات     
 36 سابقةأخاف عندما أتذكر حاالت غرق      
 37 ينتابني الشعور بالخوف من وجود بعض الغرباء في المسبح     
 38 ابذل قصاري جهدي في تعلم السباحة لتجنب الفشل     
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التعلم العمودي والعمودي المعكوس في تعلم مهارتي الضربتين االمامية والخلفية  تأثير انتقال أثر  

 بالريشة الطائرة للطالب
 3 السيد اشرف فوزي حسين  2م.د انتصار عباس زيدان   1ا.د فرات جبار سعداهلل 

 1 جامعة ديالى/كلية التربية االساسية

 2 مديرية تربية ديالى

 3 مديرية تربية ديالى
(ashrffwzy12@gmail.com, 2 Proof.drfurat74@yahoo.com, 3 antesaraltmemi@gmail.com 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستخلص:

 :البحث اهداف 
 بالريشة والخلفية االمامية الضربتين مهارتي تعلم في المعكوس والعمودي العمودي التعلم اثر انتقال تأثير على التعرف-1

 .للطالب الطائرة
 مهارتي تعلم في المعكوس والعمودي العمودي التعلم اثر انتقال اعتمدت التي المجموعتين بين الفروق افضلية على التعرف-2

 . للطالب الطائرة بالريشة والخلفية االمامية الضربتين
 :البحث فروض

 بالريشة والخلفية االمامية الضربتين مهارتي تعلم في المعكوس والعمودي العمودي التعلم اثر النتقال ايجابي تأثير هناك-1
 .للطالب الطائرة

 . البعدية االختبارات في المعكوس العمودي التعلم اثر انتقال على العمودي التعلم اثر النتقال افضلية هناك-2
 على البحث عينة اشتملت، فيما  البحث طبيعة لمالئمته المتكافئتين المجموعتين بأسلوب التجريبي المنهج الباحثون استخدم
 عددهم والبالغ 2021/2022 الدراسي للعام االساسية التربية كلية/الرياضة وعلوم البدنية التربية قسم في الثانية المرحلة طالب
 .تجريبيتين مجموعتين الى تقسيمهم وتم طالب 30
 :االتي استنتاج يمكن البحث نتائج أفرزته ما خالل من
 . بالتنس للطالب الخلفية والضربتين االمامية الضربتين مهارتي تعلم في ايجابياً  تأثيراً  للتمرينات ان-1
 . المعكوس والعمودي العمودي وباألسلوبين التعلم ألثر انتقال وجود-2
 . الخلفية الضربة تعلم من اكبر اهمية له االمامية بالضربة يبدا الذي المعكوس التعلم ان-3
 الخلفية بالضربة التعلم من التعلم اثر انتقال في البالغ االثر له كان الخلفية للضربة االنتقال ثم االمامية بالضربة التعلم ان-4
 .   االمامية للضربة االنتقال ثم
 :بالتالي يوصون الباحثون عليها حصل التي النتائج ضوء في
 . الريشة في الخلفية الضربتين مهارة تعلم على االمامية الضربتين مهارة تعلم تقديم ضرورة-1
 .مختلفة وعينات مهارات وعلى مشابهة بحوث اجراء-2

 الطائرة. الريشة -  والخلفية االمامية الضربتين مهارتي - المعكوس- والعمودي العمودي التعلم -انتقال الكلمات المفتاحية: 

mailto:antesaraltmemi@gmail.com
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 المقدمة: -1 

البد من استغالل خصائص المتعلم في العملية التعليمية، ومنها 
انتقال اثر التعلم الذي يعد من الظواهر المهمة في التعلم 
الحركي من مهارة حركية الى مهارة حركية أخرى، والذي يمكن 
من خالله استثمار الوقت والجهد المبذولين من قبل القائم على 

وخاصة في حالة تشابه االداء الحركي للمهارات العملية التعليمية 
الخاصة باللعبة او بأشكال االداء الحركي لنفس المهارة، وكما 
هو الحال في الضربتين  بالريشة الطائرة، ولكي تكون الفائدة من 
انتقال اثر التعلم بصورة ايجابية يتطلب الوصول بتعلم أداء 

اثر تعلمها الى المهارة االولى الى مستوى جيد حتى ينتقل 
 المهارة االخرى .

تعد لعبة الريشة واحدة من االلعاب الرياضية التي شهدت تطورًا 
ملحوظًا باستخدام التطبيق العلمي الصحيح وخاصة في تعلم 
المهارات االساسية، ومن هذه المهارات هي الضربتين االمامية 

، بوالخلفية وهي من اهم المهارات واكثرها استخدامًا في اللع
وعلى الرغم من وجود تشابه كبير في المسار الحركي لألداء 
لكن هنالك اختالف كبير في مكان وقوع الكرة وقوة الضربتين 
والهدف من اداء هذه الضربتين، ومن هنا تأتي اهمية البحث في 
معرفة تأثير التعلم العمودي والعمودي المعكوس في تعلم مهارتي 

 لريشة الطائرة للطالب .الضربتين االمامية والخلفية با
 مشكلة البحث:

تتطلب عملية التعلم استخدام افضل البرامج التعليمية المتبعة 
وتنفيذها بالشكل الصحيح لتضمن الوصول الى الهدف من 
العملية التعليمية بأقل جهد واسرع وقت، ولعبة الريشة من المواد 

وم الرياضة المنهجية المقررة في كليات واقسام التربية البدنية وعل
لذا وجب علينا ايجاد افضل الطرق والوسائل التي تهدف الى 
االسراع من عملية التعلم والوصول الى درجة جيدة من اتقان 
المهارات الرياضية، اذ يتم تعلم مهارة ضمن الفترة المحددة 
واالنتقال بعدها الى المهارة االخرى وذلك لوجود عدد معين من 

خالل الفترة الزمنية المحددة لكل فصل،  المهارات المقرر تعلمها
وبما ان انتقال اثر التعلم احد الشروط االساسية في العملية 
التعليمية، ومن خالل خبرة الباحثون وجد ان عملية تعلم مهارتي 
الضربتين االمامية والخلفية تمر بمراحل صعبة تحتاج الى تقنين 

علم واالنتقال استخدام الوقت بطريقة مثالية لضمان عملية الت
لتعلم مهارة اخرى  ولذلك كان البد من استخدام اساليب تعليمية 

تسارع من عملية التعلم من خالل مساعدة المتعلم على ربط 
افكاره وخبراته السابقة بالحاضرة مسهلة ومسرعة لعملية التعلم 
،لذا ارتأى الباحثون دراسة انتقال اثر التعلم العمودي والعمودي 

تعلم مهارتي الضربتين االمامية والخلفية بالريشة  المعكوس في
 الطائرة للطالب .
 اهداف البحث:

التعرف على تأثير انتقال اثر التعلم العمودي والعمودي -1
المعكوس في تعلم مهارتي الضربتين االمامية والخلفية بالريشة 

 الطائرة للطالب.
مدت التعرف على افضلية الفروق بين المجموعتين التي اعت-2

انتقال اثر التعلم العمودي والعمودي المعكوس في تعلم مهارتي 
 الضربتين االمامية والخلفية بالريشة الطائرة للطالب .

 فروض البحث:
هناك تأثير ايجابي النتقال اثر التعلم العمودي والعمودي -1

المعكوس في تعلم مهارتي الضربتين االمامية والخلفية 
 بالريشة الطائرة للطالب.

هناك افضلية النتقال اثر التعلم العمودي على انتقال اثر -2
 التعلم العمودي المعكوس في االختبارات البعدية .

 مجاالت البحث: 
طالب المرحلة الثانية في قسم التربية البدنية  المجال البشري:

 وعلوم الرياضة/كلية التربية االساسية/جامعة ديالى . 
 . 1/6/2022 الى 1/3/2022 المجال الزماني:
قاعة االلعاب في قسم التربية البدنية وعلوم  المجال المكاني:

 الرياضة/كلية التربية االساسية .
 منهج البحث واجراءاته الميدانية-2
ن المنهج التجريبي و استخدم الباحث: منهج البحث 2-1

 المجموعتين المتكافئتين لمالئمته طبيعة البحث  بأسلوب
اشتملت عينة البحث على : مجتمع وعينة البحث 2-2

طالب المرحلة الثانية في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلية 
والبالغ عددهم  2021/2022التربية االساسية للعام الدراسي 

لغرض  طالب وتم تقسيمهم الى مجموعتين تجريبيتين . 30
من تكافؤ عينة البحث قام الباحثون بمعالجة النتائج القبلية  التأكد
العينة في اختبار الضربتين االمامية والخلفية بالريشة  إلفراد

( لقياس الفروق بين المجموعات في نتائج tفاستخدم اختبار )
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مهارتي الضربتين االمامية والخلفية وكانت النتائج كما مبين في  

 (1الجدول )
 يبين تكافؤ مجموعتي البحث (1جدول )

 المؤشرات االحصائية
 المتغيرات البحثية

 وحدة
 القياس

قيمة 
T 

مستوى 
 الداللة

 نوع الداللة

 غير معنوي 0.47 1.78 درجة الضربتين االمامية
 غير معنوي 0.19 1.92 درجة الضربتين الخلفية

 (0.05ومستوى الداللة ) 28تحت درجة حرية = 

وسائل جمع المعلومات واالدوات المستخدمة  2-3
 بالبحث:

المصادر العربية ) وسائل جمع المعلومات: 2-3-1
، االستبانة، المالحظة العلمية، االختبار والقياس، واالجنبية

 (.استمارة تفريغ البيانات
 ،ملعب الريشة)االدوات المستخدمة بالبحث:  2-3-2

 ،تيوب( 20كرات ريشة نوع  عدد ) ،(10مضارب ريشة عدد )
( 10أشرطة الصقة ملونة عدد ) ،(5اقالم ماجيك ملونة عدد )

ساعة توقيت تر، م 20شريط قياس كتان ذات طول ، رولة
 (.(2صينية عدد )

قام الباحثون بدراسة  المهارات موضوع الدراسة: 2-4
 الضربة الخلفية(  ،المهارات اآلتية وهي )الضربة األمامية

 االختبارات المهارية: 2-5
 اوال: اختبار ضربة االبعاد الهجومية

اختبار ضربة االبعاد الهجومية )الضربة  * اسم االختبار:
 االمامية(

قياس دقة األداء المهاري لضربة االبعاد *الغرض من االختبار: 
 الهجومية . 

يطبق االختبار على عينة من طلبة كلية التربية  *عينة البحث:
 األساسية المرحلة الثانية في جامعة ديالى . 

ة، حبل مطاطي، مضارب ريشة، ريشة طائر  *أدوات االختبار:
( متر، مساعدين وملعب مخطط 2.20أعمدة إضافية بارتفاع )

 .  (1)كما موضح في الشكل  ،لتنفيذ االختبار
 
 
 
 

 ملعب ريشة طائرة فردي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اختبار ضربة االبعاد الهجومية( يوضح 1الشكل )

وسام صالح عبد ) ثانيا: اختبار ضربة األبعاد الخلفية
  :(64، ص 2013الحسين: 

 قياس دقة اداء ضربة األبعاد الخلفية . :االختبارالغرض من 
، االختبارملعب ريشه مخطط بتصميم  األدوات المطلوبة:

مضارب ريشه، شريط الصق، شريط قياس، استمارة معلومات، 
 ريش .

للمختبرين يعطى  االختباربعد ان يتم شرح  :وصف األداء
( 5المختبرون وقتًا مناسبًا لألحماء ثم يعطى كل مختبر )

 سم  430

 

X 

 سم124

 سم  3.6

 الجهاز

ضربة 
االبعاد 
 الهجومية

 سم  80

 سم  80

 سم  80

 سم  120

 سم  40

2 
4 
5 
3 

 

 خطوط التوصيل

 مس  220
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( إذ x) ـب ةالمحدد ةمحاوالت تجريبية يقف المختبر في المنطق 

الى جهة يسار المختبر  ةالمدرب باألرسال إذ تصل الريشيقوم 
)اذا كان ماسكًا مضربه بذراع اليمين والعكس صحيح( إذ 

( 12يستطيع ضربها ضربة ابعاد خلفيه . ويعطى المختبر )
 ( محاوالت .10محاوله وتحسب له افضل )

ويستطيع كذلك ترك  ةويستطيع المختبر التحرك إلنجاح المحاول
تقد بأن ردها ال تنتج منه محاوله ناجحة، واذا اعتقد اية ريشه يع

المدرب بأن ارساله غير صحيح ينادي )اعاده( وال تحسب هذه 
ويكون الحد االعلى من النقاط التي يستطيع المختبر  ةالمحاول

 ( نقطه .40( محاوالت هو )10تسجيلها في افضل )
 : تقويم األداء

 ةفي المنطق ةالريش( نقطه في حالة سقوط 1يعطى المختبر )-
سم( الممتدة من خط وسط الساحة اسفل 198بمسافة ) ةالمحدد
 حتى خط االرسال القريب . ةالشبك

في  ةويعطى المختبر نقطتين وثالث في حالة سقوط الريش-
سم( والتي تبدأ من خط االرسال 198المحددة بمسافة ) ةالمنطق

 القريب وتنتهي بخط االرسال الزوجي البعيد .
في المنطقة  ة( نقاط في حالة سقوط الريش4ى المختبر)ويعط-

 ،سم( والممتدة بعد خط نهاية الساحة76المحددة بمسافة )
وكذلك يعطى المختبر نقطتين في حالة سقوط الريشة في 

سم( والتي تفصل بين خط  80بمسافة ) ةالمنطقة المحدد
 االرسال الزوجي البعيد مع خط االرسال الفردي البعيد .

التي تعلق بالشبكة أو تخرج خارج حدود الملعب )عدا  ةشالري-
( ال تعطى ايه نقطه . كذلك يمكن اداء ضربة ةالمنطقة المحدد
 بصوره اماميه أو قطريه . ةاالبعاد الخلفي

 
( يوضح تخطيط ملعب الريشة الطائرة الختبار ضربة االبعاد 2الشكل )
 الخلفية.

 التجربة االستطالعية: 2-6
   3/3/2022يوم  التجربة:تاريخ 

قاعة االلعاب في قسم التربية  البدنية وعلوم  مكان التجربة:
 الرياضة/كلية التربية االساسية .

ومن ضمن ( طالب 8تكونت عينة االستطالع من ) العينة:
 الرئيسية. عينة البحث

 أهداف التجربة:
تعريف فريق العمل المساعد بطبيعة االختبارات ومعرفة مدى -1

 كفاءته .
 أثناء تنفيذ االختبارات . ونتالفي المعوقات التي تواجه الباحث-2
معرفة الزمن التقريبي الذي يستغرقه كل اختبار والوقت -3

 المستغرق لالختبارات .
 التأكد من المعامالت العلمية لالختبارات .-4
 المستخدمة . اتالتعرف على الوقت المالئم للتمرين-5
 ة التمرينات ألفراد العينة .التعرف على مالئم-6
 االسس العلمية لالختبارات: 2-7
تم اعتماد الصدق الظاهري من عرض االختبارات  الصدق:-1

، إذ تم اتفاق (1ملحق ) المهارية على السادة الخبراء والمختصين
 .(3) جميع الخبراء والمختصين عليها . وكما مبين في الجدول

لالختبارات  2الموافقين والنسبة المئوية وقيمة كايبين عدد الخبراء  (2جدول )
 المبحوثة

 االختبارات
وحدة 
 % الموافقين القياس

غير 
 % الموافقين

نوع  2قيمة كا
 الجدولية المحسوبة الداللة

الضربتين 
 االمامية

 معنوي 3.84 9 صفر% صفر %100 9 درجة

الضربتين 
 معنوي 3.84 9 صفر% صفر %100 9 درجة الخلفية

تم حساب معامل الثبات لجميع االختبارات  الثبات:-2
 ون، إذ طبق الباحث(رريقة )االختبار واعادة االختباالمهارية بط

االختبارات في التجربة االستطالعية على عينة البحث بتاريخ 
( أيام تم إعادة االختبار على نفس 7وبعد مرور ) 3/3/2022

، وللتأكيد من 10/3/2022العينة وتحت نفس الظروف بتاريخ 
 االرتباط البسيط بيرسونثبات االختبارات استخدم الباحث معامل 

هرت النتائج وجود ارتباطًا ، وقد أظبين نتائج االختبار الثاني
معنويًا بينهما وهذا مؤشر بأن معامل الثبات لهذه االختبارات 

 .(3ل ايضًا . وكما مبين في جدول )عا
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لغرض التأكد من موضوعية االختبارات  :ةالموضوعي-3 

سجلت في اثناء  ،(2ملحق ) بدرجات محكمين وناستعان الباحث
وبعد معالجة نتائجها  10/3/2022اعادة االختبارات في 

، تم التأكد من معنوية البسيطاحصائيًا باستخدام معامل االرتباط 
 ( .4الموضوعية لالختبارات المهارية . كما مبين في جدول )

 يبين معامالت الثبات والموضوعية (3جدول )

 االختبارات
معامل 
 الثبات

معامل 
 الموضوعية

 0.88 0.81 الضربة االمامية
 0.89 0.83 الضربة الخلفية

 : ءات البحث الرئيسةااجر  2-8
تم اجراء االختبارات القبلية  :االختبارات القبلية 2-8-1

في قاعة قسم التربية  البدنية وعلوم  13/3/2022في 
تم  إذ، في الساعة العاشرة صباحاً كلية التربية االساسية /الرياضة

 اجراء االختبارات المهارية .
من خالل خبرة  :لمستخدمة بالبحثا اترينمالت 2-8-2

الباحث الميدانية في مجال اللعبة وباالعتماد على المصادر 
تنوعة، وتم تنظيم هذه العربية واالجنبية اعتمد الباحث تمارين م

تتالءم مع أفراد العينة في القسم الرئيس من الوحدة  إذ اتالتمرين
تم البدء بالتعلم  إذدقيقة(  50التعليمية الخاصة وبواقع )

ا يخص ومن ثم الضربتين االمامية هذا م الخلفيةبالضربتين 
، اما المجموعة التجريبية الثانية فتم المجموعة التجريبية االولى

، واستمرت الخلفيةربتين البدء بالضربتين االمامية ومن ثم الض
، وبواقع وحدة تعليمية واحدة ( يوم45التعليمية لمدة ) اتلتمرينا

 18/3/2022في االسبوع وتم البدء بالبرنامج بتاريخ 
االختبارات  ونأجرى الباحث االختبارات البعدية: 2-8-3

البدنية وعلوم  التربيةفي قاعة قسم  9/5/2022البعدية في 
 ة االساسية في الساعة العاشرة صباحًا .كلية التربي/الرياضة

تم استخدام الحقيبة االحصائية  :الوسائل االحصائية 2-9
(Spss )الوسط الحسابي) :في تحليل بيانات البحث وكما يأتي ،

( Tاختبار )، 2اختبار كا، النسبة المئوية، االنحراف المعياري
معادلة انتقال ، ( للعينات المترابطةTاختبار )، للعينات المستقلة

 (.اثر التعلم
 
 

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-3
عرض وتحليل نتائج االختبار القبلي والبعدي  3-1

لمجموعتي البحث )التجريبيتين( في االختبارات 
 :المهارية

تبارات المهارية بعد جمع البيانات القبلية والبعدية لالخ
عينة قام ، ولغرض وصف نتائج أفراد الولمجموعتي البحث

الباحث بمعالجة البيانات إحصائيًا باستخدام الوسائل االحصائية 
المناسبة، ولغرض معرفة معنوية الفروق بين االختبارين القبلي 

( وكما Tاختبار ) ونوالبعدي ولمجموعتي البحث استخدم الباحث
 ( .5( و )4مبين في الجدولين )

( المحسوبة Tالمعياري وقيم )يبين قيم الوسط الحسابي واالنحراف  (4جدول )
 لالختبارات القبلية والبعدية وللمجموعة التجريبية االولى

 المهارة
قيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي

(T) 
مستوى 
 الداللة الداللة

 ع -س ع -س
 معنوي 0.02 4.72 1.21 15.57 3.17 12.52 الضربتين االمامية
 معنوي 0.02 3.61 1.37 14.93 2.03 11.28 الضربتين الخلفية

( المحسوبة Tيبين قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم ) (5جدول )
 لالختبارات القبلية والبعدية وللمجموعة التجريبية الثانية

 المهارة
قيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي

(T) 
مستوى 
 الداللة الداللة

 ع -س ع -س
 معنوي 0.02 3.04 1.04 14.31 2.05 12.71 االماميةالضربتين 

 معنوي 0.03 2.94 1.83 13.82 2.93 11.72 الضربتين الخلفية

معنوية الفرق بين االختبار القبلي واالختبار  ونويعزو الباحث
 اترينجموعة التجريبية االولى والثانية، الى التمالبعدي للم

المستخدمة في الوحدات التعليمية واستخدام طرائق تعلم واساليب 
تمرين تتناسب مع نوع المهارة المتعلمة في نموذج الوحدات 
 إذالتعليمية وتنظيمها وطريقة تبويب تلك الوحدات التعليمية من 

الزمن المخصص لها من خالل استمرارية ادائها ونوعية المهام 
ة لألداء كما ان الستراتيجية التعلم والواجبات المتنوعة المصاحب

بهذه الطريقة جاء منسجمًا والزيادة التدريجية لمجموع المحاوالت 
واستخدام المواقف المتغيرة بالكرة او بدون كرة ومن مواقع ثابتة 

عة وضمن امكانية وقدرات ومتغيرة وبوسائل تنافسية متنو 
لمهاري من وهذا ما ساعد الالعب على تطوير األداء ا ،الالعبين

، مما أدى الى ة نسب نجاح المحاوالت خالل اللعبخالل زياد
االكتساب الجيد للمهارة وبالتالي تطور القدرة المهارية والتحكم 

وحركتها  اترينالمتعلم وبالتالي فإن تنويع التمودقة األداء لدى 
ومهامها جاء ايجابيًا إذ زاد من قدرة األداء واعطت المتعلم خبرة 
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وسيطرة مشابهة لواقع اللعب الحقيقي وهذا هدف يرغب وتحكمًا  

فيه كل مدرب ومدرس في أن االنتقال من مرحلة الممارسة الى 
 مرحلة المنافسة بأقل عدد من األخطاء .

 :عرض نتائج انتقال اثر التعلم وتحليلها 3-3
عرض نتائج انتقال اثر التعلم العمودي من  3-3-1

الضربتين الخلفية للمجموعة الضربتين األمامية الى 
 :التجريبية األولى

يبين قيم االوساط الحسابية لنتائج اختبارات المهارات للمجموعة  (6جدول )
 التجريبية ونسبة انتقال اثر التعلم

 المعالم االحصائية
 المهارات

نسبة  انتقال اثر التعلم
 الضربتين الخلفية الضربتين االمامية االنتقال

 %14 14.72 15.62 االختبارات

عرض نتائج انتقال اثر التعلم العمودي  3-3-2
المعكوس من الضربتين األمامية الى الضربتين 

 الخلفية للمجموعة التجريبية الثانية
يبين اقيام وسط االوساط الحسابية لنتائج اختبارات المهارات  (7جدول )

 للمجموعة التجريبية ونسبة انتقال اثر التعلم
 االحصائيةالمعالم 

 المهارات
نسبة  انتقال اثر التعلم

 االماميةالضربتين  الخلفيةالضربتين  االنتقال
 %12 13.36 14.84 االختبارات

( حدوث انتقال ألثر التعلم من مهارة 7( )6يتبين من الجدولين )
)النقل العمودي( وكذلك انتقال اثر التعلم من االمامية الضربتين 

)النقل االمامية   الى مهارة الضربتينالخلفية مهارة الضربتين 
 ، ولكن افضلية االنتقال من مهارة الضربتينالعمودي المعكوس(

 .االمامية
 ويعزو الباحثون حدوث انتقال اثر التعلم الى :

التشابه الكبير في االداء الفني للضربتين من ناحية  أواًل:
المكونات إذ "أنه كلما كانت هناك عوامل مشتركة بين مادة 
واخرى، اثر التمرن او التدريب في احداهما على سرعة التعلم 

وكذلك المثير  (،101ص ،1984 :مصطفى فهمي)" االخرى
ل اثر مهمًا من شروط انتقاواالستجابة وهذا ما يوفر شرطًا 

 .التعلم
، ين التعلم السابق والتعلم الجديدالمدة الزمنية التي تفصل ب ثانيًا:

اذ كانت الفترة الزمنية قصيرة بين تعلم مهارتي الضربتين 
االمامية والضربتين الخلفية، فالبرنامج التعليمي تضمن المهارتين 

فبمجرد اكمال مهارة الضربتين االمامية تم االنتقال الى تعلم 
 مهارة الضربتين الساحقة .

تحفيز الطالب نحو  فاعلية اسلوب او طريقة التعلم في ثالثًا:
، وهذا ما تضمنه البرنامج التعليمي من خالل تحقيق المطلوب

 استخدام التمرينات المناسبة .
للعبة الريشة الطائرة وتطوير  ساسيةألاذ ان االهتمام بالمهارات 

طريقة العرض واستخدام اساليب واستراتيجيات مختلفة تعزز من 
ولقع التعلم لدى الطالب وتزيدهم بالمعلومات المهمة المشوقة في 
طرحها من قبل المدرس وادراجها ضمن وحدات تعليمية مخطط 
 لها مسبقا من اجل التعلم السريع والمركز  والتمارين المستخدمة

 ضمن الوحدات التعليمية . 
يرتبط التعلم ارتباطًا مباشرًا مع الممارسة والتكرار كونهما عاماًل 

بأن  ( ,1990Magillويذكر )، اساسيًا لتعلم وتثبيت المهارات
جوهر التعلم يكمن في التكرار والمحاولة واالعادة في اداء 
التمرينات والتي بدورها تساهم في تعلم المهارات الحركية 

(Magill, A. Richard: 1990, P262 ،) ،تعمل التمرينات بأشكالها
ومهاراتها، وأدواتها المختلفة على تشكيل تنمية الجسم، وذلك 
للوصول إ لى أحسن قدرة تمكنه من األداء في ميدان الحياة 
بصورة عامة والميدان الرياضي بصورة خاصة، كذلك تمتاز 

صالحه من العيوب التمرينات بقدرتها على تشكيل الجسم و  ا 
والتشوهات التي قد تطرأ عليه خالل ُمّدة النمو، وتمتاز بتكوين 

 :لمياء حسين الديوان، حسين فرحان الشيخ علي) الجسم وتقوية عضالته
 (.84، ص2016
 الخاتمة:-4

 :نتائج البحث يمكن استنتاج االتي من خالل ما أفرزته
مهارتي الضربتين ان للتمرينات تأثيرًا ايجابيًا في تعلم -1

 االمامية والضربتين الخلفية للطالب بالتنس .
العمودي والعمودي  وباألسلوبينوجود انتقال ألثر التعلم -2

 المعكوس .
امية له اهمية ان التعلم المعكوس الذي يبدا بالضربة االم-3

 ة الخلفية .اكبر من تعلم الضرب
ان التعلم بالضربة االمامية ثم االنتقال للضربة الخلفية كان -4

له االثر البالغ في انتقال اثر التعلم من التعلم بالضربة الخلفية 
 ثم االنتقال للضربة االمامية .  
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 :بالتالي ونوصي ونفي ضوء النتائج التي حصل عليها الباحث 

تعلم مهارة ضرورة تقديم تعلم مهارة الضربتين االمامية على -1
 . الريشةفي  الخلفيةالضربتين 

 اجراء بحوث مشابهة وعلى مهارات وعينات مختلفة-2
 :لمصادرا
التعلم الحركي وتطبيقاته في  ؛وسف متعب ووسام صالح عبد الحسينسامر ي [1]

 .(2014، العلمية، بيروت، دار الكتب نانلب) :1، طالتربية البدنية والرياضية
التعلم والتحكم الحركي مبادئ، نظريات،  ؛طلحة حسين حسام الدين )وآخرون( [2]

 .(2006القاهرة، مركز الكتاب للنشر، ) :1، طتطبيقات
 .(1984القاهرة، دار مصر للطباعة، ) :سيكولوجية التعلم ؛مصطفى فهمي [3]

في تعلم بعض مهارات  تأثير العرض والتنفيذ المباشر والمؤجل ؛مازن هادي كزار [4]
أطروحة دكتوراه، جامعة بابل، : )التنس وانتقال اثره الى بعض مهارات التنس

 .(2008كلية التربية  البدنية وعلوم الرياضة، 
بغداد، مكتب الصخرة ) :التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق ؛يعرب خيون [5]

 .(108، ص(2002للطباعة، 
مديرية الكتب للطباعة ) :الكرة والمضربالعاب  ؛طارق حمودي وأمين الجلبي [6]

 (.1987والنشر، جامعة الموصل، 
[7] Linda L. griffin and other Teaching sport concepts and skill, 

Atactical games A pprouch, il Human kentics, U.S.A, 1997 
.  

[8] Shmidt A.R, Motor Control and Learning, Behavioral 
Emphasis, Human Kinetisc publisher, 1982  

[9] John Edwards Badminton (Technique , Tactics , Training) 
Garwood press , 1997. 

 المالحق:
 البحثتعانة بهم الباحث في اعداد اسماء الخبراء و المختصين الذين اس وضحي (1الملحق )

 االسم االختصاص مكان العمل
اللقب 
 ت العلمي

 1 أ.د مازن عبد الهادي تعلم حركي جامعة بابل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 2 أ.د ماجدة حميد كمبش طرائق تدريس / التربية الرياضية جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 3 أ.د حيدر شاكر مزهر اختبار و قياس / كرة يد جامعة ديالى
 4 أ.د ماهر عبد الحمزة العلواني تدريب / العاب مضرب جامعة بابل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 5 أ.د وسام صالح عبد الحسين تعلم حركي / العاب مضرب جامعة كربالء / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
حركي / العاب مضربتعلم  جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  6 أ.د ماجد خليل حسين 
 7 أ.د فخر الدين قاسم تدريب / العاب مضرب جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 8 أ.د ثائر رشيد حسن مطر تعلم حركي / طائرة جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

وعلوم الرياضة جامعة ديالى / كلية التربية البدنية  9 أ.د محمد وليد شهاب اختبار و قياس / طائرة 
 10 أ.د حاتم شوكت ابراهيم تعلم حركي / كرة يد جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

  المهارية االختبارات ( يوضح السادة المختصين والخبراء الذين عرضت عليهم2ملحق )

اللقب  ت
 العلي

 مكان العمل التخصص الثالثي االسم

 جامعة بابل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تعلم حركي مازن عبد الهادي أ.د 1
 جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة طرائق تدريس / التربية الرياضية ماجدة حميد كمبش أ.د 2
 جامعة ديالى اختبار و قياس / كرة يد حيدر شاكر مزهر أ.د 3
 جامعة بابل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تدريب / العاب مضرب ماهر عبد الحمزة العلواني أ.د 4
 جامعة كربالء / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تعلم حركي / العاب مضرب وسام صالح عبد الحسين أ.د 5
 جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تعلم حركي / العاب مضرب ماجد خليل حسين أ.د 6
 جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تدريب / العاب مضرب فخر الدين قاسم أ.د 7
 جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تعلم حركي / طائرة ثائر رشيد حسن مطر أ.د 8
 جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة اختبار و قياس / طائرة محمد وليد شهاب أ.د 9
 جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تعلم حركي / كرة يد حاتم شوكت ابراهيم أ.د 10

 موضوعية االختبارات( يوضح السادة المحكمين لتحديد 3ملحق )
 مكان العمل التخصص االسم الثالثي ت
 جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تعلم حركي / العاب مضرب ماجد خليل حسين 1
 جامعة بابل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تدريب / العاب مضرب ماهر عبد الحمزة العلواني 2
 التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربالء / كلية  تعلم حركي / العاب مضرب وسام صالح عبد الحسين 3
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 التمرينات المستخدمة( يوضح 4ملحق ) 

 
 

 

 
 القسم الرئيسي

 
 
 
 
 
 

 الجزء التعليمي-أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء التطبيقي-ب
 
 

       

 

 د 65
 
 
 
 
 
 
 
15 
 د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د 50
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

حقق االهداف 
وكية المعرفية لسلا

 (المبنية بالملحق )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
االهداف حقق 

السلوكية النفس 
حركية بالملحق 

 رقم ) (
 

 هي الخلفية االبعاد ضربة-ا
 ومن الراس فوق من الريشه ضرب
 الى الخلفية الملعب منطقة
 المنافس، لملعب الخلفية المنطقة

 العوده المنافس يجبر خاللها من
 وبالتالي الخلفيه ملعبه منقة الى

 الملعب، مركز على اليصيطر
 بالقبضة المضرب مسك يكون
 الخلفي الجزء الى والرجوع الخلفية

 يلعب التي اليد وكتف الملعب من
 . الشبكه مقابل تكون بها
 يقسم المتعاونة المجموعات-ب

 تحتوي مجاميع اربعه الى الطالب
 درجاتهم اساس على طالب 5

 المعرفية المواد في وتحصيلهم
 عل االدوار وتوزع والعملية
 او ممثل تعيين ويتم الطالب
 بتدوين يقوم مجموعه لكل مسؤول
 اليها توصلت التي نتائج

 كل طالب ويناقش المجموعة
 اليها اتوصلو  التي اآلراء مجموعه

 مجموعه كل مسؤول يقوم-ج
 مجموعته اليه توصلت ما بطرح
 بين المجال يفسح حلول، من

 متواصلو لمناقشة المجموعات
 والتعديل االضافة وامكانية اليها

 ، نموذجية إلجابات للوصول
 ليعتمد االمثل الحل المدرس يحدد
 . التطبيقي الجانب في عليه
 في التي الخطوات تطبيق يتم 

 خالل من التعليمي الجزء
 السلوكية االهداف بين التوفيق
 التي التعليمية التمارين وكذلك
 خطوات مع لتتالءم وضعت
 التعلم استراتيجية تنفيذ

 المشكلة حول المتمركز
 التي االهداف الى للوصول
 ألجلها وضعت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمرين
رقم 

(29) 
رقم 

(30) 
رقم 

(31) 
رقم 

(32) 
رقم 

(33) 
الوقت 
الكلي 

للتمرينات 
 د 50

وقت 
  9كل تمرين 

 د
راحه 

 5كلية 
 دقائق

راحه 
جزئية 

 د/ ثا 1.11

 
 

 
 
 
 
 

    *    *    *
* 

                *
* 

               *
* 
*               

* 
 
 
 
 

    *    *    *
* 

*    *   *    * 
    *    *    *

* 
*        *     *

* 
 
 

 ريش طائرة
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 شواخص
 شبكة

 
 
ا -

 الريشة لعب على لتأكيد
 الخلفية المنطقة الى

 للمنافس
 
ا -

 رجوع على لتأكيد
 الراس خلف الى المضرب

 حتى المرفق في انثناء مع
 من الريشة ضرب يمكن
 . االمام

 
 
 
 
ا -

 جميع مشاركة على لتأكيد
 الطالب

ا -
لمتابعة والتوجيه من قبل 

 المدرس
ا -

 اللتزام بقواعد االستراتيجية

3 

 القسم الختامي
 

 لعبة صغيرة-أ
 االنصراف-ب

 

 د 10
 
 د 8
 
 
 د 2

 

يفهم   ان-
الطالب بقواعد 

 اللعبة
ان ينصرف -

 الطالب بهدوء

تغيير لعبة ترويحية ) الجري حول الملعب مع 
طوات جانبية على االتجاه  ( يجري الطالب في خ

والوجه لداخل الملعب عند   حدود الملعب وال
سماع الصافره يغير الطالب اتجاه الجري الى 

 الجانب االخر .

 
**********

*** 

 
 
 
 

 
التأكيد على االلتزام على 

 قواعد اللعبة
 

االنصراف بهدوء الى 
 الصف
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بالتوافق المهني للعاملين في االتحاد العراقي المركزي واالتحادات الفرعية لكرة القدم المناخ التنظيمي  

 المصغرة من وجهة نظر الهيئة العامة
 2 عطية هادي حسن د.ا 1 . هيثم صالح حسنم

 1/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الجامعة المستنصرية
 2/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الجامعة المستنصرية

 ( 1 ccchhh261@gmail.com, 2 drhasa66@uomustansiriyah.edu.iq) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 المناخ التنظيمي والتوافق المهنيهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين  المستخلص:
للعاملين في االتحاد العراقي المركزي واالتحادات الفرعية لكرة القدم المصغرة من وجهة نظر الهيئة 

 العامة، وأستخدم الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب المسحي وذلك لمالمته لطبيعة البحث. 
د المركزي واالتحادات الفرعية لكرة القدم اشتمل مجتمع البحث على اعضاء الهيئة العامة لالتحا

( عضوا موزعين على الهيئة العامة التي تتكون من االتحادات 60المصغرة  والبالغ عددهم )
الفرعية واندية الدوري الممتاز واالولى وممثلين عن االتحاد الدولي والحكام الدوليين والمدربين 

، لذا تم 2021-2020رجال ونساء حسب إحصائية الدوليين وايضا ممثلين عن الالعبين الدوليين 
اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وهم اعضاء الهيئة العامة لالتحاد المركزي واالتحادات 

( عضوا من مجتمع االصل والبالغ عددهم 50الفرعية لكرة القدم المصغرة  وبلغ عدد افراد العينة )
(60.) 

المناخ التنظيمي ومقياس التوافق المهني للتعرف على  وكانت ادوات البحث الرئيسة هو مقياس
العالقة بين المناخ التنظيمي والتوافق المهني، وبعد معالجة البيانات احصائيًا باستخدام النسبة 
المئوية ومربع كاي، تم التوصل الى عدة استنتاجات ان هناك عالقة معنوية بين المناخ التنظيمي 

ن في االتحاد العراقي المركزي واالتحادات الفرعية لكرة القدم المصغرة للعاملي والتوافق المهني لدى
من وجهة نظر الهيئة العامة، واوصى الباحثان بعدة توصيات أهمها ضرورة بناء عالقات شخصية 

 قوية بين القيادات والعاملين كي تصبح عملية تأثير القادة على األفراد أكثر سهولة.
 التوافق المهني . -المناخ التنظيمي  الكلمات المفتاحية:

 

mailto:ccchhh261@gmail.com
mailto:drhasa66@uomustansiriyah.edu.iq
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 :المقدمة-1 

يتطلب نجاح المؤسسات في تحقيق أهدافها توافر عدد من 
المتغيرات التنظيمية بشكل سليم من أمها المناخ التنظيمي الذي 

، ويعد أيضا لمنظمة كم يتصورها العاملين فيهايعكس شخصية ا
من محددات السلوك التنظيمي فهو يؤثر في رضا العاملين 

 ومستوى أدائهم.
تعد األوضاع التنظيمية كاتخاذ القرارات والقيادة والوظائف 

، مما التنظيمي المتبع من قبل المؤسساتاألخرى معالم للمناخ 
طية القيادة والمشاركة في يحقق مرونة الهيكل التنظيمي وديمقرا

صنع واتخاذ القرارات وفاعلية االتصاالت ببيئات صحية في كل 
 المنظمات المعاصرة لتحقيق رضا واندماج العاملين لمنظماتهم .  
يمثل التوافق المهني نمط الحياة وصورته الذاتية والموضوعية 
لدى اإلفراد العاملين في مؤسسات الدولة أو غيرها، فهو عملية 
متحركة مستمرة يقوم بها الفرد لتحقيق التكيف واالنسجام بينه 

، فإذا كان هناك سوء توافق ين البيئة المهنية التي يعمل بهاوب
مهني الذي قد ينشأ من عوامل تتعلق بالعاملين في مجال 

، عدم تناسب قدراتهم مع نوع هم، استعدادهم تدريبهم)اجتهاد
ة أو االجتماعية(،فأن الفرد أعمالهم، عيوب في البيئة االقتصادي

قد ال ينسجم مع المهنة مما يؤدي الى عدم االنتفاع من قدراته 
 في مجال عمله.
  أهمية البحث:

تكمن اهمية البحث في انها الدراسة األولى التي تبحث في 
المناخ التنظيمي وعالقته بفاعلية بالتوافق المهني لدى االتحاد 

الفرعية التابعة له في لعبة كرة القدم العراقي المركزي واالتحادات 
 المصغرة.

إن االهتمام بالمناخ التنظيمي من خالل العالقة القائمة بين  إذ
يجاد العالقة  الفرد وبين المتغيرات التنظيمية األخرى خاصة وا 
بين المناخ التنظيمي والتوافق المهني وذلك من خالل مجال 

كل عام وفي خصائص التعامل بين الفرد والبيئة التنظيمية بش
الفرد المرتبطة إلى حد كبير بالنظام المعرفي وخبرته وتجربته 

 وتعليمة وثقافته.
ان التعرف على مستوى المناخ التنظيمي السائد يسهم في  

السعي نحو توفير بيئة إدارية مناسبة تشجع االداء الوظيفي 
 االفضل وتزيد من التوافق المهني، " فالتوافق المهني حالة من
االنسجام بين العامل وعمله، بحيث تجعله راضيًا عن عمله، 

" فالرضا عن العمل أو الوظيفة  (.122:  6)" ومرضيا عنه
(Job Satisfaction يعد هدفًا أساسيًا من أهداف  المؤسسة )

 (.63: 4المهنية " )
مما سيسهم في إعطاء تقويمًا واقعيًا واعطاء معلومات ومقترحات 

االتحاد العراقي المركزي واالتحادات الفرعية مما للقائمين على 
، جاء ذلك ء بالعمل اإلداري وتحقيق األهدافيسهم في االرتقا

( من 8مع ما ورد في األحكام األساسية )المادة الثانية/تزامنًا 
القدم المصغرة التي  النظام الداخلي لالتحاد العراقي المركزي لكرة

التأليف واثراء المكتبة تشجيع البحث العلمي و تنص على: )
م المؤلفين الرياضية بالكتب والترجمات الخاصة باللعبة ودع

 (.والمترجمين العراقيين
 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في التعرف وتحديد العالقة ما بين المناخ 
التنظيمي والتوافق المهني الذي يرتبط بالنجاح في العمل الذي 

ن، لذلك فأن التعرف على هو محور جوهري في حياة اإلنسا
مستوى هذان المتغيران المبحوثان واللذان يعدان اهم المتغيرات 
الالزمة لنجاح االتحادات في تحقيق األهداف المرسومة بكفاءة 
وفاعلية ألجل بيئة عمل مناسبة ومؤثرة في سلوك العاملين 

 وخاصة لدى قادة االتحادات.
لالتحادات الفرعية وله دور يعد االتحاد العراقي المركزي قائدًا  إذ

، لذا يجب ان يكون في نجاح إدارة االتحادات الفرعيةكبير 
االتحاد العراقي المركزي دور في تفعيل وأنضاج التوافق المهني 
والتفاعل بين األفراد العاملين لتسهيل عمل االتحاد العراقي 
المركزي واالتحادات الفرعية من أجل ارساء عالقات ايجابية 

 وحسن التعامل وتحفيز لتحقيق األهداف.   ورضا 
وقد تناولت العديد من الدراسات االجنبية والعربية دراسة المناخ 
التنظيمي في مختلف المجاالت، إال إن نتائجها مختلفة في كل 
مجال ويرجع السبب إلى طبيعة الدور الذي تلعبه أبعاد المناخ 

لخارجية التي تحيط التنظيمي والتي تتأثر بالمتغيرات الداخلية وا
 بالمنظمة والفرد نفسه، وعليه يمكن صياغة أسئلة الدراسة:

ما هو طبيعة ومستوى المناخ التنظيمي في االتحاد العراقي -1
 المركزي لكرة القدم المصغرة ؟

هل لهذا المناخ اثر في تحقيق التوافق المهني في االتحاد -2
 العراقي المركزي واالتحادات الفرعية ؟
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رجة التوافق المهني لدى العاملين في االتحاد العراقي ما د-3 

 المركزي واالتحادات الفرعية.
 أهداف البحث

المناخ التنظيمي والتوافق المهني لدى أفراد  التعرف على-1
 عينة البحث

، التوافق المهني اخ التنظيميالتعرف على العالقة بين المن-2
 لدى افراد عينة البحث

 مجاالت البحث
الهيئة العامة متمثلة بــ ]رؤساء والعاملين في  البشري:المجال 

االتحاد العراقي المركزي واالتحادات الفرعية لكرة القدم المصغرة 
 ([. 60في العراق البالغ عددهم )

 .20/5/2022ولغاية  27/2/2022للفترة من  المجال الزماني:
 مقرات االتحاد العراقي المركزي واالتحادات المجال المكاني:

 الفرعية.  
 :تحديد المصطلحات
هو مجموعة  :climate Organizationalالمناخ التنظيمي 

الخصائص التي تميز بيئة العمل الداخلية التي يعمل الفرد 
دراكه وذلك ألنها تتمتع  ضمنها فتؤثر على قيمه واتجاهاته وا 

 ( . 303: 8) بدرجة عالية من االستقرار والثبات النسبي
هو  :Professional compatibilityالتوافق المهني 

 إذعملية ديناميكية مستمرة في تفاعل الشخص مع اآلخرين 
يتضمن الفهم الكلي للذات والنضج المهني بما يؤدي إلى 
ا االنسجام مع الرؤساء، الزمالء وظروف العمل لتحقيق الرض

 (.24: 9) والكفاية والنجاح
جراءاتو  منهجية البحث-2  :الميدانية ها 
استخدم الباحثان المنهج الوصفي ذي : منهج البحث 2-1

األسلوب المسحي والعالقات االرتباطية ألنُه األكثر مالئمة 
لطبيعة المشكلة وتحقيق أهداف البحث، إذ أن البحوث الوصفية 
غالبا ما تستهدف توفير البيانات التي تصف هيكل مجتمع 

 البحث وخصائصه.
البحث: تم تحديد مجتمع  :مجتمع وعينة البحث 2-2

مجتمع البحث على اعضاء الهيئة العامة لالتحاد المركزي 
( 60لمصغرة  والبالغ عددهم )واالتحادات الفرعية لكرة القدم ا

 عضوا، تفصيل مجتمع البحث بـ ]الهيئة العامة التي تتكون من

االتحادات الفرعية واندية الدوري الممتاز واالولى وممثلين عن 
والحكام الدوليين والمدربين الدوليين وايضا ممثلين االتحاد الدولي 

-2020عن الالعبين الدوليين رجال ونساء حسب إحصائية 
 ( يبين ذلك[ .1. والجدول )2021

تم اختيار عينة البحث بالطريقة  عينة البحث: 2-2-1
العمدية وهم اعضاء الهيئة العامة لالتحاد المركزي واالتحادات 

( عضوا 50مصغرة  وبلغ عدد افراد العينة )الفرعية لكرة القدم ال
( وبلغت نسبتهم 60من مجتمع االصل والبالغ عددهم )

%( من المجتمع الكلي، اذ تم توزيع العينة الى عينة 100)
عضوا، و  %(83.33( وبلغت نسبتهم )50)والبالغة التكييف 

( اعضاء وبلغت نسبتهم 10العينة االستطالعية فتكونت من )
( عضوا وبلغت 50ينة التطبيق والبالغ عددهم )%(، وع16.67)

 (.  2%(، كما في جدول )83.33نسبتهم )
يبين توزيع مجتمع البحث اعضاء الهيئة العامة حسب االتحاد  (1جدول )

 المركزي واالتحادات الفرعية لكرة القدم المصغرة
 العدد اعضاء الهيئة العامة ت
 1 ممثل عن االتحاد الدولي 1
 16 االتحادات الفرعية في المحافظاتممثلي  2
 20 ممثلي اندية الدوري الممتاز 3
 16 ممثلي اندية الدرجة االولى  4
 2 ممثلي الحكام الدوليين 5
 3 ممثلي المدربين الدوليين 6
 1 ممثل عن الالعبين الدوليين )ذكور( 7
 1 ممثل عن الالعبين الدوليين )اناث( 8
 60  مج

 يبين توزيع عينات البحث والنسبة المئوية   (2جدول )

عينة  تفاصيل مجتمع البحث ت
 الدراسة

 النسبة المئوية

 %100 60 عينة البحث 1
 %83.33 50 عينة االعداد 2
 %16.67 10 التجربة االستطالعية 3
 % 83.33 50 عينة التطبيق 4

 :وسائل جمع البيانات 2-3
المصادر والمراجع ) وسائل جمع المعلومات: 3-3-1

كة المعلومات الدولية شب، الدراسات والبحوث السابقة، العلمية
المناخ المقياسيين ) ،خبراء والمختصيناستمارة اراء ال ،)االنترنت(
 .   ((2( و )1التوافق المهني( ملحق ) ،التنظيمي
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 :أداتا البحث 2-3-2 

: 12، )(78: 11: مقياس المناخ التنظيمي )أوالً 
)محمد حسن  ـناخ التنظيمي لاعتمد الباحثان مقياس الم: (132
كما  (اقية من قبل )عال صبري( والمعدل على البيئة العر عالوي

، والذي تم تطبيقه على رؤساء وأعضاء (1مبين في الملحق )
الهيئات اإلدارية لالتحادات الرياضية االولمبية والمتمثلة 

( 4مقياس على )باالتحادات الرياضية االولمبية، ويحتوي ال
 ،تكون مجاالت المقياس من )التنظيم( عبارة، وت32) مجاالت، و

، وتحتوي العبارات قيادة، االتصال، طبيعة العمل والتكنولوجيا(ال
المناخ التنظيمي وهي )موافق على خمسة بدائل تمثل درجة 

، غير موافق جدًا( بشدة، موافق، موافق احيانا، غير موافق
، أما ( درجة5-1فيكون متدرج من ) (Likertحسب طريقة )

 (. 160 - 32درجة المقياس الكلية تتراوح بين )
( مجاالت موزعة عليها 4المقياس مؤلفًا من ) مجاالت المقياس:

(عبارات 10) ( مجاالت، بواقع:4( عبارة، موزعة على )32)
( عبارات لمجال 8، و)( عبارة لمجال القيادة7لمجال التنظيم، و)

 ( عبارات لمجال طبيعة العمل والتكنولوجيا.7االتصال ، و)
يتم إعطاء الدرجة  مفتاح التصحيح لمقياس المناخ التنظيمي:

( وعليه فإن أعلى درجة 1-2-3-4-5للعبارة كما يأتي )
( 32( وأقل درجة )160يحصل عليها الشخص المختبر هي )

وقام الباحثان  ( وهي درجة الوسط الفرضي.96د )والدرجة الحيا
المقياس كما هو من دون التعديل عليه ألنه مالئم لموضوع   بأخذ

الدراسة وكذلك حسب اتفاق السادة الخبراء المختصين اللذين تم 
 االستعانة بهم بهذا الخصوص .

أطلع : (341: 5: مقياس التوافق المهني )ثانياً 
لتي تناولت مفهوم التوافق الباحثان على الدراسات السابقة ا

هتمت ببناء مقياس واالطالع على الدراسات التي ا، المهني
، ومن هذه المقاييس التي تمكن الباحثان من التوافق المهني

االطالع عليها لم يرى أيًا منها يخدم تحقيق أهداف البحث 
( التي أجريت 2017 ،)سحر عناوي الحالي فتم اختيار دراسة

من على أحد مؤسسات المجتمع العراقي. لذا وجد الباحثان 
 ،)سحر عناوي األفضل تبني مقياس التوافق المهني الذي اعده

وذلك لألسباب  ،( وتطبيقه على عينة البحث الحالي2017
 -:اآلتية

 أنه يغطي كل مجاالت التوافق المهني.-1
 لحداثته.-2
مالءمته للبيئة العراقية من ناحية، كما طبق هذا المقياس -3

الدولة العراقية من ناحية على الموظفين والموظفات في وزارات 
 .أخرى

  هي:(و 2) الملحق( مجاالت 4يتكون مقياس التوافق المهني من )
 (.NAWCطبيعة وظروف العمل )-أ
 (.SAPRالراتب والترقية )-ب
 (. REPMالعالقة مع اإلدارة والرؤساء )-ج
 (.REWCالعالقة مع زمالء العمل )-ث
بالتجربة قام الباحثان : التجربة االستطالعية 2-4

( أفراد من مجتمع البحث وخارج عن 10االستطالعية على )
للتعرف على مالئمة المقياس  1/4/2022عينة البحث بتاريخ 

 ستغرق لإلجابة عن أسئلة المقياس.والوقت الم
بعد التأكد من اتمام جميع الخطوات : التجربة الرئيسة 2-5

سالمة االختبار الالزمة لصالحية عبارات المقياس، والتأكد من 
في التجربة االستطالعية، تم تطبيق المقياس على عينة التكييف 

%(، يمثلون 83.33( عضوا وبنسبة مئوية بلغت )50والبالغة )
 27/2/2022، وخالل المدة الممتدة من اعضاء الهيئة العامة

ولغرض التحليل اإلحصائي للعبارات وذلك  20/5/2022ولغاية 
لحة واستبعاد العبارات غير الصالحة الختيار العبارات الصا

لصدق استنادا إلى صدق االتساق الداخلي، والستخراج مؤشرات ا
قام الباحثان بأجراء التجربة الرئيسة على افراد عينة  والثبات.

، وذلك بتوزيع مقياس المناخ 5/4/2022البحث بتاريخ 
 التنظيمي ومقياس التوافق المهني.

خدم الباحثان الحقيبة أست: الوسائل اإلحصائية 2-6
الوسط الحسابي، االنحراف ) :(20vr. Spss اإلحصائية )

معامل االرتباط البسيط، قيمة ت،  ،المعياري، معامل االلتواء
 .(، مربع كايالنسبة المئوية
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 :عرض ومناقشة النتائج -3 

عرض ومناقشة نتائج مستوى المناخ  3-1
 :التنظيمي

 التنظيمي لدى عينة البحثيبين مستوى المناخ  (3جدول )

 (.49( عند درجة حرية )0.05) ≥( معنوي tقيمة )
( تبين انه يوجد فرق معنوي 3اعاله جدول ) من خالل الجدول

يعزو الباحثان  إذ، ى عينة البحث في المناخ التنظيميدال لد
العامة فيما الى وجود مناخ تنظيمي عالي لدى اعضاء الهيئة 

لكرة القدم المصغرة هذا  بين االتحاد المركزي واالتحادات الفرعية
خالل العمل  ما بينهم مننتيجة االندماج الوظيفي العالي في

تبين ان اعضاء الهيئة العامة لديهم مناخ تنظيمي  المتميز.
عالي ومرن ومفتوح بين اعضاء االتحاد المركزي واالتحادات 
الفرعية وان دل هذا فيدل على ادراكهم لمعالم المناخ التنظيمي 
وكذلك التنسيق والتنظيم الجيد فيما بينهم لتحقيق اهدافهم 

رات والقيادة والوظائف االخرى مما يحقق المنشودة كاتخاذ القرا
مرونة الهيكل التنظيمي والديمقراطية والمشاركة والتشاور 
واندماج العاملين ألجل اتحاداتهم في صنع واتخاذ القرارات 
بشكل جماعي والتي يتم التخطيط لها في العمل االداري 

وهذا يسهل إنجاز االعمال ونشاطات  لالتحادات والهيئة العامة .
أعضاء الهيئة العامة و تحاول االبتعاد عن االعمال التقليدية 
نجازه  بسهولة وسرعة من خالل  مما يسهل عليها سير العمل وا 
روح الجماعة واالنتماء إلى مكان عملهم والتشاور ألجل 
المصلحة العامة، وكلما كان المناخ التنظيمي السائد مرن وعدم 

شعر اعضاء الهيئة العامة وجود التقييد فيه  في االتحاد كلما 
باالكتفاء وحبهم للعمل من اجل تحقيق اهدافهم المنشودة وكذلك 
يدل على التعاون فيما بينهم والعمل بروح الجماعة وليس بأعمال 

ويعزو الباحث أن ارتفاع  فراديه وقرارات ارتجالية مستبده.ان
 مستوى المناخ التنظيمي لديهم وقدرتهم على السيطرة والتحكم في
مختلف المواقف وكذلك يدل على خبراتهم المتراكمة في مجال 
تخصصهم وعملهم ادى ارتفاع المناخ التنظيمي لديهم وبنتائج 
عالية، وأن مستوى المناخ التنظيمي المفتوح الذي له ابعاد 
ايجابية داخل االتحادات الفرعية كالعمل الجيد والتجديد والتحفيز 

، فيؤدي ن الملل والروتين في العملتعاد عواالبداع والتعاون واالب
إلى تحقيق االهداف الموضوعة وبهذا تزداد قدرة اعضاء الهيئة 
االدارية على تحديد المشكالت والعمل على حلها، ويعد المناخ 

لعمل التنظيمي المفتوح بدرجة عالية مؤشرًا على ضرورة إدارة ا
نظيمي " ان توافر المناخ الت إذ بشكل عقالني داخل االتحاد .

ويمكن  (.25: 12)" الفعالة المثالي والمالئم هو مفتاح لإلدارة
المناخ التنظيمي يجب ان يكون بناءا أو هدامًا ويعتمد على 
كيفية إدارته من قبل رؤساءه، وأن التعامل معه بطريقة تعاونية 
تجعل االتحادات الفرعية أقوى ألجل تالفي السلبيات والعمل 

 ذإ ف على االيجابيات فقط وتطويرها .و على تالفيها وكذلك الوق
( " ان خصائص 2015، ء وعديؤكد )اكرم احمد رضا واسرا

المنظمة الثابتة نسيبا والتي تمثل ادراك االفراد الجماعي للمنظمة 
واالبعاد السائدة فيها كالثقة واالستقاللية والدعم واالبداع وهذه 

تخدم الخصائص ناتجة عن تفاعل االفراد بعضهم ببعض وتس
يير والسلوك لتفسير وتحليل مواقفهم  وهي ايضا تعكس المعا

 (.24: 1)السائد في المنظمة "
 :عرض ومناقشة نتائج مستوى التوافق المهني 3-2

 يبين مستوى التوافق المهني لدى عينة البحث (4جدول )

 (.49( عند درجة حرية )0.05) ≥( معنوي tقيمة )
( تبين التوافق المهني وهذا 4)ول من خالل الجدول اعاله جد

يدل على انه يوجد فرق معنوي دال لدى عينة البحث في التوافق 
يعزو الباحث الى وجود توافق مهني متميز وعالي  إذالمهني 

ادات لدى اعضاء الهيئة العامة فيما بين االتحاد المركزي واالتح
وذلك للمعرفة العالية في تسخير  الفرعية لكرة القدم المصغرة

بشكل مقبول فيما بين االتحادات  ور التوافق المهنيعض محاب
من أجل بناء وتعزيز  ألجل الخروج بنتائج ممتازة لصالح عملهم.

التوافق المهني داخل االتحاد المركزي واالتحادات الفرعية من 
المهم ان تكون األساليب اإلدارية المستخدمة من قبل االتحاد 

تبادل مع االتحادات الفرعية المركزي مبنية على التشاور الم
والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تخص عمل االتحاد المركزي 
واالتحادات الفرعية والتي يجب ان تتصف بالتجديد وعدم الجمود 
وعدم التقيد بإنجاز االعمال مما يوفر جو من الصداقة واالحترام 

عدد 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
المعياري 
 للوسط

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

 دال 0.000 16.12 49 96 1.24 8.73 116 50

عدد 
 العينة

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الخطأ
 المعياري
 للوسط

 الوسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

( ت) قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 نوع
 الداللة

 دال 0.000 5.64 49 96 1.33 9.45 103.5 50
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 مركزيوالثقة والصراحة والتعاون المتبادل بين اعضاء االتحاد ال 

إن الفرد يكون أكثر مالءمة لنوع معين من  واالتحادات الفرعية.
، لذا فان اته الشخصية تتالءم مع ذلك العملالعمل إذا كانت سم

التوافق المهني يتضح في قدرة الفرد على أن يتكيف تكيفًا سليمًا 
وأن يتوائم مع بيئته االجتماعية او المادية أو المهنية أو مع 

عملية معقدة إلى حد كبير تتضمن عوامل جسمية  نفسه، كما أنه
ونفسية واجتماعية كثيرة، " نبغي أن تكون لديه القدرة على تقديم 

ختلفة وتنجح في تحقيق استجابات متنوعة تالئم المواقف الم
 (.36 :10)دوافعه "

هذا من جانب ومن جانب آخر أظهرت بعض النتائج مستوى 
لعينة على أنها منخفضة ،وقد درجة التوافق المهني لدى أفراد ا

يعود ذلك إلى ضعف التوافق المهني لدى األعضاء في الهيئة 
ويمكن تفسير هذه النتيجة الى شعور األعضاء بعدم ، العامة

األمن والحرمان ،نتيجة  لتصارع األدوار التي يقوم بها الفرد، 
والمنافسة، وعدم إشباع حاجاته بشكل سليم مما يؤثر تأثيرًا سيئًا 
في عملية التوافق المهني، فضاًل عن سوء األحوال االقتصادية 
وصعوبة الحصول على ضروريات الحياة وتصارع القيم بين 
الثقافات المختلفة التي يعيش فيها الفرد بين الماضي والحاضر 
وبين ما يتمناه الفرد وما هو واقع بالفعل، وكذلك شيوع التوتر 

أكدت نتاج الدراسات  إذ لواحد.والصراع بين األفراد في المجتمع ا
فز دراسة يوسف التيجاني( " إن توفير على عنصر الحواومنها )

يحفزه ويدفعه نحو إنجاز  إذ، يد شرطا هامًا بالنسبة للعامل
، وهذا نه كما يشجعه على اإلبداع بالعملالمهام المطلوبة م

 ،امرتبط بمستوى الحوافز التي يتلقاها العامل وطبيعتها وديمومته
وأيضا مدلوالتها بالنسبة للعامل ومستوى شعوره بالرضا والسعادة 

 (.119: 13") عن محيطه المهني
( يبين العالقة االرتباطية بين مقياسي المناخ التنظيمي ومقياس 5جدول )

 التوافق المهني

 المتغيرات ت
عدد 
 العينة

قيمة )ر( 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

 المناخ التنظيمي 1
 دال 0.000 48 0.372 50

 التوافق المهني 2

 ( تبين ما يلي:5بعد االطالع على الجدول )
ان هناك عالقة ارتباط جيدة )دالة( بين متغير )المناخ 

القة التنظيمي( و متغير )التوافق المهني( وهذا يدل على وجود ع
أن هناك مناخ ، إن ذلك يدل على ارتباط وثيقة بين المتغيرين

تنظيمي مثالي وعالي التنظيم فأنه ستكون التوافق المهني عالية 
جدا ، ويعزو الباحثان ذلك الى ان هناك مناخ تنظيمي جيد بين 
اعضاء االتحاد المركزي واالتحادات الفرعية ووجود توافق مهني 
جيد بين اعضاء االتحاد المركزي واالتحادات الفرعية لكرة القدم 

المؤسسة ألعضاء  ما ادى الى وجود تكامل في عملالمصغرة م
" إن المظهر األساسي للتوافق المهني هو الرضا  الهيئة العامة.

عن العمل، ويشمل الرضا اإلجمالي عن العمل، وعما يحيط 
بالموظف من مؤثرات بحيث يشعر باألمن واالرتياح، وكل 

: 2)"ل المشاعر اإليجابية للموظف التي تتعلق بجوانب بيئة العم
" إن التوافق المهني يمثل قدرة الفرد على أن يعقد صالت  (.12

اجتماعية مرضية مع من يشرفون عليه أو يعملون معه، كما 
يتضمن التوافق المهني قدرة الفرد على التوائم مع بيئته 

 :3)المهنية واالقتصادية "االجتماعية في مختلف نواحيها 
100.) 
 الخاتمة:-4

 :التاليالنتائج االحصائية استنتج  الباحثبعد ان استخرج 
تؤكد نتائج الدراسة على وجود عالقة إيجابية للمناخ التنظيمي -1

جراءات العمل وبيئته المادية  والتوافق المهني عن ظروف وا 
يتبادل المدراء والمسؤولين فيما بينهم االحترام والتقدير -2

 اجتماعيا.
دام خبراتهم في تشجيع سعي المدراء في االتحادات الى استخ-3

بينهم ،مما يقود الى تبادل  األفراد على بناء عالقات قوية فيما
 خبراتهم واالستفادة منها.

اظهرت النتائج التزام الموظفين التام بمواعيد العمل الرسمية ، -4
 ان توزيع ساعات العمل مناسب لهم.واعتقادهم ب

 بالتالي: وعلى ضوء االستنتاجات يوصي الباحث
ضرورة بناء عالقات شخصية قوية بين القيادات والعاملين -1

 كي تصبح عملية تأثير القادة على األفراد أكثر سهولة.
االهتمام بالمكافاة من خالل منح األفراد المتميزين في األداء -2

مكافأة مادية او معنوية لتشجيعهم على االستمرار وتحسين 
 األداء.

المادية في بيئة العمل  العمل على توفير وتحسين الظروف-3
 ،اسس مهنية على ، والترقيةدالة في األجور والرواتبمثال ع

 وتقليل اعباء العمل.
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بإجراء بحوث ودراسات في مجاالت المناخ التنظيمي والتوافق -4 

 المهني على اتحادات رياضية أخرى.
 المصادر

وحلقات المناخ التنظيمي  اكرم احمد رضا الطويل و اسراء وعد قاسم حمدي؛ [1]
 . 2015: )عمان، دار حامد للنشر والتوزيع، 1، طالجودة

بدريـة محمد يوسـف الرواحيـة؛ التوافق المهني وعالقته بالفاعلية الذاتية المدركة  [2]
لدى عينة من الموظفين في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية: 

واآلداب قسم التربية والدراسات )رسالة ماجستير، جامعة نزوى كلية العلوم 
 (.2017اإلنسانية، عمان، 

حديبي سمير؛ التوافق المهني لدى العمال المستهدفين وغير المستهدفين للحوادث  [3]
المهنية في ضوء بعض المؤشرات النفسية والمهنية واالجتماعية: )مجلة أبحاث 

 (.2017، جوان، 10نفسية وتربوية، جامعة قسنطينة، عدد 
الصميدعي؛ اختالف الجنس وأثره في الرضا الوظيفي،  دراسة نظرية  حمد عواد [4]

وتطبيقية في مصرف الرشيد )اإلدارة العامة(: )مجلة التقني/البحوث 
 (.1999، 28التقنية،ع

سحر عناوي رهيو الزبيدي؛ القوة التنظيمية ودورها في تحقيق التوافق المهني لدى  [5]
امعة القادسية: )مجلة الغري عينة من مدراء ومسؤولي الشعب في كليات ج

 (.2017(، 3للعلوم االقتصادية واالدارية، المجلد الرابع عشر، العدد )

: )القاهرة: دار المعرفة علم النفس الصناعي والمهنيعباس محمود عوض؛  [6]
 (.1988الجامعية، 

المناخ التنظيمي وعالقته بأسلوب إدارة الصراع في االتحادات  ؛عال صبري حازم [7]
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، : )الولمبية العراقيةاالرياضية 

2017). 
السلوك التنظيمي مفاهيم واسس سلوك الفرد والجماعة ؛ كامل محمد المغربي [8]

 .(2010عمان، دار الفكر، ): 4، طفي التنظيم
رسالة ماجستير ) :وعي الذات وعالقته بالتوافق المهني ؛كريم عبد ساجر الشمري [9]

 (.2000 ،منشورة: جامعة بغداد. كلية اآلدابغير 
ترجمة ( صبري جرجس، المجلد ) داللة السلوك الشاذ وأسبابه ؛رلورنس شاف [11]

 .(1955دار المعارف، )القاهرة،  :ولاأل
القياس في التربية الرياضية  ؛محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان [11]

 .(2000 القاهرة، دار الفكر العربي،) :وعلم النفس الرياضي
 :المناخ التنظيمي وادارة الصراع في المؤسسات التربوية؛ واصل جميل المؤمني [12]

 .(2006عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، )
التحفيز وأثره في تحقيق الرضا الوظيفي لدى  ؛يوسف محمد الحسن التيجاني [13]

رسالة ) :المكرمةالعاملين في منشآت القطاع الصناعي بالمدينة المنورة ومكة 
 .(2008، طانية للتعليم العالي، السعودية، األكاديمية العربية البريماجستير

 :المالحق
 مقياس المناخ التنظيمييبين  (1ملحق )

موافق  الفقرات ت
 بشدة

موافق  موافق
 احياناً 

 غير
 موافق

غير 
موافق  
 جداً 

      يتوافق مع الهيكلية التنظيميةطبيعة عمل االتحاد الرياضي  1
      يتميز الهيكل التنظيمي لالتحاد بالتوازن والشمول 2
      يؤمن تصميم الهيكل التنظيمي لالتحاد األداء المرن لألعضاء 3
      تتداخل األعمال والوظائف في االتحاد 4
      .وواجبات وظائفهمتتناسب مؤهالت وتخصصات العاملين باالتحاد مع طبيعة مهام  5
      .هناك مستوى عالي من االتصاالت والتعاون بين اعضاء الهيئة اإلدارية في االتحاد 6
      .الهيكل التنظيمي باالتحاد يؤدي الى جودة وسرعة االداء 7
      .توجد درجة كبيرة من الوضوح في طبيعة العالقات القائمة بين رئيس االتحاد واالعضاء 8
      االختصاصات والمسؤوليات تتسم وظائف اعضاء الهيئة االدارية بعدم التداخل في 9
      وضوح الصالحيات وتحديدها لألعضاء في الهيكل التنظيمي 10
      لدى رئاسة االتحاد رؤية واضحة. 11
      .تتيح رئاسة االتحاد المجال للهيئة االدارية بالمشاركة في اتخاذ القرار 12
      تشجع رئاسة االتحاد عمى العمل المبدع. 13
      يتوافر لي الدعم الالزم للقيام بعممي وحل مشاكل العمل بنفسي. 14
      .تتسم العالقة بين رئاسة االتحاد واالعضاء بالثقة والتعاون 15
      .يعامل رئيس االتحاد االعضاء كافة بعدالة ومساواة 16
      .االتحاد في تنفيذ مهام عملي عن طريق الشرح والتوضيحيساعدني رئيس  17
      .يبذل اعضاء الهيئة االدارية جهدا لمتغلب على المعوقات التي تعيق االتصاالت 18
      .توصف المعلومات المنقولة عبر وسائل االتصال المستخدمة بأنها دقيقة 19
      .ألعضاء الهيئة االدارية كافة باالتصال برئيس االتحادنظام االتصال معمول به في االتحاد يسمح  20
      .يسهم نظام االتصال في االتحاد على توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات 21
      .تتسم التبليغات الصادرة من رئاسة االتحاد بالوضوح 22
      .تجيد رئاسة االتحاد فن ومهارة االستماع الجيد من اآلخرين 23
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      تحاول رئاسة االتحاد من استخدام وسائل االتصال الرسمية ) كاالجتماعات،.....(. 24 

      .أوقات التواجد وانجاز االعمال في االتحاد مناسبة 25
      .يتالءم مهامي والواجبات في االتحاد مع قدراتي الشخصية ومؤهالتي العلمية 26
      .اإلدارية على التعاون وتقسيم الواجبات فيما بينهم بما ال يتعارض مع اختصاصاتهم االداريةيعمل اعضاء الهيئة  27
      .ال يوجد في االتحاد قيود مفروضة على اداء واجباتي 28
      .يتميز مكان ومقر االتحاد بمالئمته للعمل المثالي 29
      .اختزال الوقت والجيدتساعد استخدام التكنولوجيا في االتحاد على  30
      .ال اشعر بالظلم حيال الواجبات والمهام الملقاة على عاتقي في العمل 31
      .يعتمد االتحاد في اداءه على استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة 32

 مقياس التوافق المهني (2)ملحق 
 ه ورضاه عن نفسه.هو تكييف الفرد مع عمله الذي يؤديه بنجاح كونه يتناسب مع ذكاؤه وقدراته التي يميل الى ممارستهاً  والذي يتفق مع ميوله ومستوى طموح التوافق المهني:

 الفقرات ت
اتفق  ال

 بشدة
 ال
 اتفق بشدة اتفق محايد أتفق

 اضاءة ، وتهوية، ودرجة حرارة ، واآلالت والمعدات ونظام تتابع فترات العمل والراحة.أ. طبيعة وظروف العمل: الشروط المادية التي يعمل فيها من 
      االلتزام بمواعيد العمل الرسمية . 1
      اعتقد ان ظروف عملي من حيث التهوية والحرارة مالئمة . 2
      اعتقد ان توزيع ساعات العمل ال يناسبني . 3
      عن سواها من المؤسسات االخرى. افضل العمل في هذه الكلية 4
      اشعر باإلنهاك الشديد في نهاية الدوام . 5
      اعاني من كثرة األعباء في العمل الملقاة على عاتقي . 6
      اشعر ان عملي الحالي ال يتالءم مع قدراتي وميولي الشخصية . 7
      .اشعر بالفخر واالعتزاز لممارستي العمل المكلف به  8

 تمييز في العمل.ب: الترقية والراتب : مقدار ما يحصل عليه الفرد من مبلغ او اجر مقابل اداءة او الدرجة األعلى التي يحصل عليها جراء األقدمية او ال
      يتناسب راتبي مع طبيعة عملي . 9
      استاء كثيرا من معايير الترقية المعمول بها في المؤسسة . 10
      اشعر بالضيق لعدم وجود حوافز مادية . 11
      االشعر بالرضا عن المعايير التي تعتمدها المؤسسة في الحصول على فرص التدريب 12
      اعاني من عدم كفاية الراتب الذي اتقاضاه لسد حاجتي. 13
      اعتقد ان نظام االدخار ومكافأة نهاية الخدمة بعد التقاعد مناسب . 14
      ترقيتي في العمل تتوقف على كفاءتي في االداء . 15
      يتناسب راتبي مع تحصيلي العلمي . 16
 العالقة مع المسؤولين واالدارة: العالقات االجتماعية والنفسية القائمة بين الرئيس والمرؤوس ج:

      يقدر مسؤولي األعلى ادائي في العمل . 17
      جميع الوسائل المتاحة للقيام بمهام عملي . توفر لي ادارة المؤسسة 18
      يتيح لي مسؤولي األعلى الحرية لمناقشة كل امر يتعلق بموظفي ) القسم ،الوحدة، الشعبة ( اللذين هم ضمن مسؤوليتي. 19
      اشعر بالضيق من كثرة الخالفات اإلدارية مع المسؤولين في الكلية 20
      األعلى يراقبني بدقة في عملي بغية ضمانه إلداء عملي على الوجه المطلوب.ارى ان مسؤولي  21
      ال أشعر ان مسؤولي األعلى يحترم آرائي ومقترحاتي المهنية. 22
      ارى ان فرصة التفاهم والمناقشة مع القيادات اإلدارية في المؤسسة ضعيفة . 23
      المؤسسة لجهود الموظفين وانجازاتهم .يضايقني عدم تقدير اإلدارة في  24
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اء نوالقياسات الجسمية لالعبي ب القصوىوة ه القجات القوة باألثقال الحرة في بعض أو بتدري تأثير 

 اماألجس
 1 م.م علي صالح هادي إسماعيل الرومي

 1 متوسطة البحرين للبنينمديرية تربية نينوى/
( 1 alialroomi79@gmail.com) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدريبات باستخدام األجسام بناء لالعبي العضلية للقوة مقترح تدريبي منهاج إعداد في البحث مشكلة تتحدد المستخلص:
، والرجلين، والصدر والذراعين، الذراعين لعضالت القصوى القوة أوجه بعض في المختلفة تأثيراتهم ومعرفة الحرة األثقال
 قد معلومات إلى للوصول( الجلدية الثنايا وسمك محيطات،) الجسمية القياسات بعض في المختلفة تأثيراتهم وكذلك، والظهر
 المستوى وتحسين الالعبين لتطوير األجسام وبناء، العضلية القوة تدريبات مجال في والمتخصصين المدربين تساعد
 .  الحديثة التدريبية الوسائل ومواكبة
 :يأتي عما الكشف إلى البحث ويهدف

 .  البحث لعينة الجسمية والقياسات القصوى القوة اوجه على التعرف-
 . البحث عينة وقدرات يتالئم الحرة االثقال باستخدام تدريبي منهج اعداد-
 لعينة المبحوثة الجسمية والقياسات القصوى القوة اوجه في الحرة االثقال باستخدام التدريبي المنهج تأثير على التعرف-

 . البحث
 : يأتي ما الباحث وافترض

( والرجلين، والظهر، والصدر والذراعين، الذراعين) لعضالت القصوى القوة أوجه بعض في معنوية داللة ذات فروق وجود-
 . البعدي االختبار ولصالح التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي االختبارين بين الجسمية والقياسات

 القصوى القوة أوجه بعض في والضابطة التجريبية للمجموعتين البعديين االختبارين بين معنوية داللة ذات فروق وجود-
 . التجريبية المجموعة ولصالح الجسمية والقياسات، والرجلين، والظهر، والصدر والذراعين، الذراعين لعضالت
 االجسام بناء في المتقدمين الالعبين على الدراسة وأجريت البحث لطبيعة لمالءمته التجريبي المنهج الباحث واستخدم
 من عمدية بطريقة فرداً ( 20) من تكونت عينة اختيار وتم، المتقدمين االجسام بناء العبي من فرداً ( 50) عددهم والبالغ
 مجموعتين إلى عشوائية بطريقة العينة هذه أفراد تقسيم وتم الجسمية القياسات بعض وأجراء االولية االختبارات نتائج خالل

 الحرة، باألثقال التدريبي المنهج األولى التجريبية المجموعة تنفذ، العبين( 10) من مجموعة كل تكونت وضابطة تجريبية
 والموضوعية والثبات الصدق تمعامال إجراء وتم، المدرب قبل من المعد التدريبي المنهج الثانية الضابطة المجموعة وتنفذ

، الطول) متغيرات في البحث مجموعتي بين والتكافؤ البحث لعينة التجانس تم وبعدها البحث في المستخدمة لالختبارات
 ( . والرجلين، والظهر، والصدر والذراعين، الذراعين لعضالت) القصوى القوة( التدريبي العمر، الزمني العمر الكتلة،

 وبتموج االسبوع في تدريبية وحدات( 4) وبواقع متوسطة دورات( 3) وبواقع اسابيع( 9) التدريبي المنهاج تنفيذ واستغرق
 حساب ألجل البعدية االختبارات ُاجريت التدريبي المنهاج تنفيذ من االنتهاء وبعد، متوسطة دورة كل في( 1:2) حمل حركة
 البدنية االختبارات في المجموعتين بين والمقارنة انفراد على مجموعة لكل والبعدي القبلي االختبارين بين الفروق نتائج
 . القبلية والقياسات االختبارات في عليها االعتماد تم التي نفسها االجراءات باتباع

 .األجسـام بنـاء - الجسمية القياسات - القصوى القـوة أوجـه - الحرة األثقال- القوة تدريبـات -تأثير: المفتاحية الكلمات

mailto:alialroomi79@gmail.com
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 المقدمة:-1 

تعد رياضة بناء األجسام من أكثر الرياضات شيوعًا في كافة 
أنحاء العالم، وتهدف إلى إكساب الالعبين القوة العضلية فضاًل 

الحصول على قوام جميل، ومتناسق وتطوير النواحي عن 
البدنية، والوظيفية لممارسيها . وتعد تدريبات القوة باستخدام 
األثقال األساس الذي ترتكز عليه هذه الرياضة، إذ إن معظمهم 
يدرب حسب ما كان يعتمد عليه عندما كان العبًا )المندالوي: 

ن الحاليون وهذا ( وهذا هو أغلب ما يطبقه المدربو 92، 2000
هو واقع الحال . كما أن المناهج التدريبية الموجودة أغلبها لم 
تبنى على اساس علمي وال تعتمد في معظم األحيان على 
القواعد العلمية األساسية التي يتبعها المدربون في برامجهم 
نما يعتمدون على الخبرة السابقة وفلسفتهم الخاصة  التدريبية وا 

بعض المناهج الجاهزة من االنترنت أو  فضاًل عن اقتباس
المجالت الرياضية، والتي قد ال تتناسب ومستوى الالعبين 
وقدراتهم البدنية ومعظمها خاص باألبطال العالمين وال تنطبق 
في معظم األحيان على العبينا ألن المستوى والتغذية والبيئة 
 تختلف . من هنا تبرز أهمية البحث في إعداد منهاج تدريبي
لالعبي بناء األجسام باستخدام تدريبات األثقال الحرة، ومعرفة 
تأثير في محاولة للوصول إلى معلومات قد تساعد المدربين 
واالتحادات المتخصصة بتدريبات القوة العضلية وبناء األجسام 

 لتطوير الالعبين ورفع مستواهم .
 مشكلة البحث :

م القاعات أن معظم المناهج التدريبية الموجودة في معظ
الرياضية لم تبنى على ُاسس علمية، وأن المنهاج التدريبي 
الموجود فهو منهاج يحتوي على تمارين مرفقة بصور تعليمية 
خالية من أبسط شروط التدريب، ومكوناته كالشدة والراحة وال 
يحتوي سوى على الحجم وغير مبني على ُاسس علمية وال يعتمد 

لم التدريب الرياضي كالتهيئة، في معظم األحيان على مبادى ع
والتهدئة، والتدرج، والخصوصية في الفعالية الرياضية، 
وخصوصية نظام الطاقة العامل، وخصوصية المجموعة أو 
المجاميع العضلية العاملة، وال يوجد تموج بدرجة الحمل بين 
الوحدات التدريبية أو بين األسابيع أو الدورات المتوسطة، فمن 

ة البحث في إعداد منهاج تدريبي مقترح للقوة هنا تبرز مشكل
العضلية لالعبي بناء األجسام للوصول إلى المعلومات قد تساعد 
المدربين والمتخصصين في مجال تدريبات القوة العضلية، وبناء 

األجسام لتطوير الالعبين وتحسين المستوى ومواكبة الوسائل 
 التدريبية الحديثة . 

 يهدف البحث إلى الكشف ما يأتي:ـ أهداف البحث:
التعرف على اوجه القوة القصوى والقياسات الجسمية لعينة -1

  . البحث
اعداد منهج تدريبي باستخدام االثقال الحرة يتالئم وقدرات -2

  .عينة البحث
التعرف على تأثير المنهج التدريبي باستخدام االثقال الحرة -3

الجسمية المبحوثة لعينة في اوجه القوة القصوى والقياسات 
 البحث .

 وافترض الباحث ما يأتي: فرضيات البحث:
وجود فروق ذات داللة معنوية في بعض أوجه القوة القصوى -1

لعضالت الذراعين، والذراعين والصدر، والظهر، والرجلين، 
والقياسات الجسمية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 

 ر البعدي .التجريبية ولصالح االختبا
وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين البعديين -2

للمجموعتين التجريبية والضابطة في بعض أوجه القوة القصوى 
لعضالت الذراعين، والذراعين والصدر، والظهر، والرجلين، 

 والقياسات الجسمية ولصالح المجموعة التجريبية .
 مجاالت البحث:

العبي بناء األجسام بأعمار فوق عينة من  المجال البشري:-
 سنة في محافظة نينوى. 22
: قاعة العراق الدولية للرشاقة والقوة البدنية المجال المكاني-

 وبناء األجسام/الموصل/الدركزلية .
 .10/5/2022ولغاية  1/2/2022دأ من ابت المجال الزماني:-
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
استخدم الباحث المنهج التجريبي  منهج البحث: 2-1

لمالءمته لطبيعة البحث، اذ أن المنهج التجريبي هو أفضل 
 المناهج الذي يمكن اتباعه للوصول إلى نتائج دقيقة .

تكون مجتمع البحث من : مجتمع البحث وعينته 2-2
( فردًا من العبي بناء االجسام المتقدمين، وتم اختيار عينة 50)

بطريقة عمدية من خالل نتائج بعض  ( فرداً 20تكونت من )
االختبارات األولية وأجراء بعض القياسات وتم تقسيم أفراد هذه 
العينة بطريقة عشوائية إلى مجموعتين تجريبية وضابطة تكونت 
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( العبين تنفذ المجموعة التجريبية األولى 10كل مجموعة من ) 

ة الثانية  المنهج التدريبي باألثقال الحرة، وتنفذ المجموعة الضابط
 المنهج المعد من قبل المدرب .

 تجانس وتكافؤ عينة البحث: 2-3
تم اجراء التجانس بين  تجانس عينة البحث: 2-3-1

مجموعتي البحث في متغيرات )الطول، والكتلة، والعمر الزمني، 
 ( .1والعمر التدريبي( كما هو موضح في الجدول )

افات المعيارية وقيم معامل ( يبين األوساط الحسابية واالنحر 1الجدول )
 االختالف )خ%( في المتغيرات المعتمدة في التجانس

 المعالم االحصائية
 ع± ¯س المتغيرات

 معامل االختالف
 )خ%(

 %477,2 840,3 570,171 الطول )سم(
 %117,3 250,2 654,70 الكتلة )كغم(
 %054,7 487,1 500,23 العمر )سنة(

 %157,5 684,0 605,11 العمر التدريبي )شهر(

( يتبين لنا أن قيم معامل 1من خالل مالحظتنا للجدول )
االختالف للمتغيرات المعتمدة في التجانس لعينة البحث بلغت 

%( على التوالي %157,5، %054,7، %117.3، 477.2)
% مما يدل على تجانس عينة 30وهي قيم كلها أصغر من 

 البحث .
الباحث تكافؤ مجموعتي البحث أجرى  2-3-2

 التكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيرات
لعضالت الذراعين، والذراعين والصدر، القوة القصوى )-

 والظهر، والرجلين(
( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( 2الجدول )

 . المحسوبة وداللة الفروق في المتغيرات المعتمدة في التكافؤ

وجود فروق ذات داللة غير معنوية بين المجموعتين األولى -
والثانية في اختبارات )القوة القصوى لعضالت الذراعين، 

لعضالت ومطاولة القوة لعضالت الذراعين، والقوة القصوى 
الذراعين والصدر، ومطاولة القوة لعضالت الذراعين والصدر، 
والقوة القصوى لعضالت الظهر، ومطاولة القوة لعضالت 
الظهر، والقوة القصوى لعضالت الرجلين، ومطاولة القوة 

لعضالت الرجلين، والبطن( إذ بلغت قيم )ت( المحسوبة بين 
( 360,0، 543,1، 685,0، 0,527المجموعتين على التوالي )

، 0,505، 0,605عند مستويات احتمالية على التوالي )
( مما يدل 05,0( وهذه القيم هي أكبر من )0,753، 0,140

 على وجود فروق ذات داللة غير معنوية .
)شريط األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث: 4-2

لقياس المحيطات )ميزورة قياس(، وجهاز الكتروني لقياس الطول 
( غم، 50)سم(، وجهاز الكتروني لقياس الكتلة ألقرب )ألقرب 

(، وساعة ايقاف عدد 1(، وسماعة طبية عدد )2وصافرة عدد )
(، 5كغم عدد ) 20(، وقضيب حديدي )بار( دولي زنة 2)

كغم(،  25 -كغم 25.1وأقراص حديدية مختلفة األوزان من )
(، ومسطبة بنج بريس رأس 3ومسطبة بنج بريس مستوي عدد )

نبلصات مختلفة األوزان من (، مسطبة بطن، ود2أعلى عدد )
(، وحماالت غطس 2كغم(، وحماالت دبني عدد ) 30 –كغم 5)

(، وأجهزة 2(، وحمالة غطس متوازي عدد )2تراي سيبس عدد )
اع واألهداف للذراعين بناء أجسام )ماكينات( حديثة متعددة األنو 

( فما فوق، ومسماك 2014والصدر والرجلين والجذع موديل )
 )كاليبر( لقياس طيات الدهن تحت الجلد .

تضمن التصميم التجريبي  التصميم التجريبي: 2-5
مجموعتين التجريبية والضابطة وُاجريت االختبارات القبلية 

بحث، إذ نفذت للمجموعتين ونفذ المنهاج التدريبي المعتمد في ال
المجموعة التجريبية منهاجها التدريبي باستخدام األثقال الحرة، 
ونفذت المجموعة الضابطة  المنهاج المعد من قبل المدرب، 
وبعد ذلك ُاجريت االختبارات البعدية ألجل حساب نتائج الفروق 
بين االختبارين القبلي والبعدي لكل مجموعة على انفراد والمقارنة 

عتين في االختبار البعدي )بعدي للمجموعة التجريبية بين المجمو 
 األولى مع بعدي للمجموعة الضابطة الثانية(.

 اختبار بعدي منهاج تدريبي باستخدام األثقال الحرة  ←اختبار قبلي  ←( تجريبية 1)
 اختبار بعدي ←منهاج تدريبي معد من قبل المدرب  ←اختبار قبلي  ←( ضابطة 2)

 واالختبارات المستخدمة:القياسات  2-6
 تحديد القياسات واالختبارات المستخدمة: 2-6-1
تم تحديد  وشملت: القياسات الجسمية 2-6-1-1

القياسات الجسمية المعتمدة في البحث من خالل تحليل محتوى 

 المعالم االحصائية
 المتغيرات

 )ت( مجموعة ضابطة مجموعة تجريبية
 المحسوبة

مستوى 
 ع± ¯س ع± ¯س االحتمالية

 605,0 527,0 980,3 900,34 355,2 100,34 القوة القصوى لعضالت الذراعين
 505,0 685,0 715,2 200,88 500,4 900,87 القوة القصوى لعضالت الذراعين والصدر

 140,0 543,1 015,4 000,84 600,2 100,83 القوة القصوى لعضالت الظهر
 753,0 360,0 580,3 500,94 200,3 900,93 لقوة القصوى لعضالت الرجلين
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المصادر العلمية وعرضها على مجموعة من ذوي الخبرات  

 (.1ملحق )واالختصاص في مجال القياس والتقويم 
قياس محيطات أجزاء الجسم )محيط  2-6-1-2

الصدر، واالكتاف، والبطن، والعضد، والساعد، والفخذ، 
 والساق(:

قياس سمك الثنايا الجلدية لبعض مناطق الجسم )تحت اللوح،  
وأمام الفخذ، والخصر من الجانب، والمنطقة الحرقفية، وأسفل 
الظهر، وعلى البطن بجانب السرة، وعلى السطح الخلفي 
للساعد، وذات الثالثة رؤوس العضدية، والكولف على الجانب 

 (.210-209، 1997األنسي()رضوان: 
 كتلة الجسم والطول الكلي للجسم . *قياس كل من

 اختبارات أوجه القوة العضلية وشملت: 2-6-1-3
اختبار لقياس القوة القصوى المتحركة لعضالت الذراعين -

 باألثقال الحرة .
اختبار لقياس القوة القصوى المتحركة لعضالت الذراعين -

 والصدر باألثقال الحرة .
لعضالت الظهر باألثقال  اختبار لقياس القوة القصوى المتحركة-

 الحرة .
اختبار لقياس القوة القصوى المتحركة لعضالت الرجلين -

 باألثقال الحرة .
 مواصفات القياسات واالختبارات المستخدمة: 2-6-2
قياس محيطات بعض أجزاء الجسم  2-6-2-1

 Chestمحيط الصدر )طبيعي(  )سم(:
Circumference)( محيط االكتاف ،)shoulders 
Circumference محيط البطن ،)Circumference) 

Abdominal (، ومحيط الفخذ )الجزء القريب من
(، ومحيط سمانة الساق Circumference) Thighالجذع(

Circumference) Calf )(، ومحيط العضد )الذراع
Circumference) Armومحيط الساعد ،)Forearm 

Circumference)  :رضوان: (، 60-57، 2006( )البقال(
1997 ،163-260.) 

قياس كتلة الجسم، قياس الطول الكلي  2-7-2-3
لم يتطرق الباحث إلى مواصفات قياس طول الجسم  للجسم:

 وكتلته بوصفهما قياسات معروفة .      
 االختبارات البدنية: 2-7-2-4
اختبار السحب بثني الذراعين من الجلوس على المسطبة -

ي( بالحديد للتغلب على أقصى المائلة )مسطبة الكيرل الر 
 مقاومة لمرة واحدة.

اختبار الضغط من االستلقاء على المسطبة المستوية )بنج -
 .مقاومة )وزن( لمرة واحدة بالحديدبريس( للتغلب على أقصى 

اختبار السحبة الميتة )تقبين أو ديد ليفت( من األرض بالحديد -
 واحدة .لسحب )للتغلب على( أقصى مقاومة )وزن( لمرة 

 اختبار القرفصاء الخلفي )دبني خلفي( بالحديد .-
 خطوات االجراءات الميدانية: 2-8
أجرى الباحث مع فريق  التجارب االستطالعية: 2-8-1

( أفراد 8(، تجارب استطالعية على )2العمل المساعد ملحق )
من مجتمع البحث والذين تم استبعادهم عند تنفيذ اجراءات 

 جريت التجارب االستطالعية كما يأتي:البحث األساسية واُ 
وتم  1/2/2022اجريت التجربة االستطالعية األولى بتاريخ -

خاللها اجراء بعض القياسات الجسمية وتدريب فريق العمل 
المساعد في تحديد مناطق القياسات الجسمية وكيفية استخدام 
شريط القياس )ميزورة القياس( والمسماك وكيفية استخدامه 

 وضع الجهاز على الجلد ومناطق القياس . وكيفية
وتم  3/2/2022اجريت التجربة االستطالعية الثانية بتاريخ -

خاللها اجراء بعض اختبارات وتدريب القوة القصوى لعضالت 
الذراعين، والذراعين والصدر، والظهر، والرجلين باألثقال 
ء الحرة، وتم خاللها ايضا معرفة الوقت الالزم الستعادة الشفا

 في هذه المتغيرات البدنية.
وتم  5/2/2022اجريت التجربة االستطالعية الثالثة بتاريخ -

خاللها اجراء بعض التدريبات في المنهاج التدريبي المقترح 
لمعرفة الوقت الالزم ألداء الوحدة التدريبية، ومدى مالئمة 

 أوقات الراحة المقترحة لعينة البحث .
صمم منهاج تدريبي  التدريبي:تصميم المنهاج  2-8-2

مقترح باستخدام األثقال الحرة، وتم عرضه على مجموعة من 
(، 3السادة الخبراء في مجال علم التدريب الرياضي ملحق )
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لبيان رأيهم حول مدى صالحية المنهاج التدريبي والشدد  

والتكرارات المستخدمة وأوقات الراحة والتموج في درجة الحمل، 
 حظات وأراء السادة الخبراء .وثم االخذ بمال

تحديد الشدد المستخدمة في المنهاج  2-8-3
تم تحديد الشدد في المنهاج التدريبي بناء على التدريبي: 

تحليل محتوى المصادر العلمية ثم عرضها على مجموعة من 
 (.4ذوي الخبرة واالختصاص في مجال علم التدريب ملحق )

ُاجريت ة: االختبارات والقياسات القبلي 2-8-4
االختبارات والقياسات القبلية قبل البدء بتنفيذ المنهاج التدريبي 

 1/2/2022المعتمد في البحث خالل )ثالثة( أيام للمدة من 
 وكما يأتي: 5/2/2022ولغاية 

وتم خالله اجراء  1/2/2022اليوم األول السبت بتاريخ -
القياسات الجسمية )الطول الكلي للجسم، وكتلة الجسم، 

حيطات المعتمدة في البحث، وسمك الثنايا الجلدية وم
 المعتمدة في البحث( .

وقيست خاللها القوة  3/2/2022اليوم الثاني االثنين بتاريخ -
القصوى لعضالت الصدر والذراعين باألثقال الحرة، والقوة 

 القصوى لعضالت الظهر باألثقال الحرة .
ست خاللها القوة وقي 5/2/2022اليوم الثالث االربعاء بتاريخ -

القصوى لعضالت الرجلين باألثقال الحرة، والقوة القصوى 
لعضالت الذراعين باألثقال الحرة . بعد االنتهاء من تنفيذ 
االختبارات القبلية نفذ المنهاج التدريبي لمجموعة البحث 
التجريبية، إذ تم البدء بالمنهاج التدريبي بتاريخ 

 13/4/2022يخ وتم االنتهاء منه بتار  12/2/2022
بعد االنتهاء من تنفيذ  تنفيذ المنهاج التدريبي: 2-8-5

االختبارات القبلية نفذ المنهاج التدريبي لمجموعة البحث 
 12/2/2022التجريبية، إذ تم البدء بالمنهاج التدريبي بتاريخ 

 :وكما يأتي 13/4/2022وتم االنتهاء منه بتاريخ 
التدريبي باستخدام تدريبات المجموعة التجريبية  نفذت المنهاج -

 األثقال الحرة .
 المجموعة الضابطة نفذت المنهاج المعد من قبل المدرب .-

 وعند ابتداء المنهاج التدريبي راعى الباحث النقاط األتية:
العينة: مجموعة من العبي بناء االجسام المتقدمين تقرب -

 ( سنة في محافظة نينوى .24–22أعمارهم من )

حدة التدريبية باألحماء العام لتهيئة عضالت الجسم ابتداء الو -
 جميعها للعمل وتجنب االصابة .

إجراء احماء خاص )باألداة في تدريبات األثقال واألجهزة( -
 وتهيئة العضالت العاملة قبل البدء بأداء التمرينات األساسية .

 ( في كل دورة متوسطة .1:  2تم استخدام التموج )-
( دورات 3( أسابيع وبواقع )9التدريبي )استغرق المنهاج -

 ( أسابيع .3متوسطة تتكون كل دورة متوسطة من )
( وحدات تدريبية في األسبوع من 4تم التدريب باستخدام )-

خالل االعتماد على محتوى المصادر العلمية واألخذ بآراء 
السادة الخبراء في مجال علم التدريب الرياضي )األحد، 

( 36ء، والخميس( وبقية األيام راحة وبواقع )واألثنين، واألربعا
وحدة تدريبية باذ ُتدرب في اليوم األول )منهاج اليوم األول 
األحد، ويعاد األربعاء( عضالت الصدر والظهر والتراي 
سيبس وفي اليوم الثاني )منهاج اليوم الثاني األثنين، ويعاد 
الخميس( ُتدرب عضالت االكتاف وعضالت الباي سيبس 

 جلين .والر 
%( في التمرينات المستخدمة كافة في 100تم استخراج الشدة )-

البحث وهي تمثل أقصى وزن يمكن رفعه )التغلب عليه( لمرة 
واحدة وفي التمرينات التي تستخدم وزن الجسم )العقلة، وغطس 
المتوازي، وتراي سيبس غطس حماالت، والبطن( تمثل الشدة 

 أداءه في ذلك التمرين .%( أقصى تكرار يستطيع الفرد 100)
اعطيت راحة كافية الستعادة الشفاء بين المجاميع في المنهاج -

التدريبي وقد حددت من خالل تجارب استطالعية تعتمد على 
شدة التمرين وفترة دوام التمرين وعلى حجم العمل العضلي 
زالة جزء كبير  وعودة مصادر الطاقة الفوسفاجينية بالكامل وا 

كذلك االعتماد في بعض الظواهر الخارجية من الالكتات، و 
التي تظهر على الالعب مثل )التعرق، ومدى استعداد الالعب 
لتطبيق التكرار )المجموعة( التالية، ومعدل التنفس، ولون وجه 

احمرار ....  –الالعب وما يطرأ عليه من تغيرات )اصفرار 
الخ( أو عالمات ظهور التعب أو عدم ظهورها وامكانية 

عب واستعداده ألداء التكرار التالي بما يتناسب ونوع الال
 التمرينات المستخدمة والجزء العضلي العامل( .

 إنهاء الوحدة التدريبية بأداء تمرينات التهدئة واالسترخاء .-
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3 

عرض وتحليل ومناقشة النتائج الخاصة بأوجه  3-1
 القوة القصوى:

ض وتحليل النتائج الخاصة بأوجه القوة عر  3-1-1
 القصوى:
( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( 3الجدول )

المحسوبة ومستويات االحتمالية ونسب التطور بين االختبارين القبلي والبعدي 
 في بعض أوجه القوة القصوى للمجموعة التجريبية 

 ت
 االحصائيةاالختبارات والمتغيرات 

 أوجه القوة العضلية
قيمة )ت(    االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحسوبة
مستوى      

 ع±  ¯س ع±  ¯س االحتمالية

القوة القصوى لعضالت الذراعين  1
 )كغم(

600,34 568,1 100,39 189,3 646,8 000,0* 

2 
القوة القصوى لعضالت الذراعين 

 *000,0 375,8 836,4 100,95 354,3 500,88 والصدر )كغم(

3 
القوة القصوى لعضالت الظهر 

 *000,0 533,8 232,3 700,92 663,2 900,83 )كغم(

4 
القوة القصوى لعضالت الرجلين 

 *000,0 987,5 830,4 000,103 026,3 800,93 )كغم(

 (05,0) ≥* معنوي عند مستوى معنوية 
 يأتي:( يتبين لنا ما 3من خالل مالحظتنا للجدول )

وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي 
لمجموعة األثقال الحرة في اختبارات )القوة القصوى لعضالت 
الذراعين، الذراعين والصدر، والظهر، والرجلين( ولمصلحة 
االختبار البعدي، اذ بلغت قيم )ت( المحسوبة على التوالي 

عند مستويات احتمالية ( 987,5، 533,8، 375,8، 646,8)
( وهذه القيم 000,0، 000,0، 000,0، 000,0على التوالي )

( مما يدل على وجود فروق ذات 05,0كلها هي اصغر من )
 داللة معنوية.

( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( 4الجدول )
القبلي والبعدي المحسوبة ومستويات االحتمالية ونسب التطور بين االختبارين 

 في بعض أوجه القوة القصوى للمجموعة الضابطة 
 االختبارات والمتغيرات االحصائية ت

 المتغيرات البدنية
قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحسوبة
 مستوى
 ع±  ¯س ع±  ¯س االحتمالية

1 
القوة القصوى لعضالت الذراعين  

 101,0 015,11 032,3 300,36 715,2 500,35 )كغم(

2 
القوة القصوى لعضالت الذراعين 

 084,0 307,10 543,2 300,90 079,2 100,89 والصدر )كغم(

3 
القوة القصوى لعضالت الظهر 

 090,0 421,7 966,3 400,86 264,3 600,85 )كغم(

4 
القوة القصوى لعضالت الرجلين 

 070,0 795,7 906,2 800,95 751,2 200,94 )كغم(

 (05,0) ≥* معنوي عند مستوى معنوية 
 ( يتبين لنا ما يأتي:4من خالل مالحظتنا للجدول )

وجود فروق ذات داللة غير معنوية بين االختبارين القبلي -
والبعدي للمجموعة الضابطة في اختبارات )القوة القصوى 

لعضالت الذراعين، والذراعين والصدر، والظهر، والرجلين( اذ 
، 307,10، 015,11لمحسوبة على التوالي )بلغت قيم )ت( ا

( عند مستويات احتمالية على التوالي 795,7، 421,7
( وهذه القيم هي اكبر من 070,0، 090,0، 084,0، 101,0)
 ( مما يدل على وجود فروق ذات داللة غير معنوية.05,0)

( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( 5الجدول )
المحسوبة ومستويات االحتمالية بين االختبارين البعديين في بعض أوجه القوة 

 العضلية للمجموعتين التجريبية والضابطة 

 ت
 االختبارات والمتغيرات االحصائية

 
 المتغيرات البدنية

االختبار البعدي 
 ريبيةللمجموعة التج

االختبار البعدي         
قيمة)ت(  للمجموعة الضابطة

 المحسوبة
مستوى 
 االحتمالية

 ع±  ¯س ع±  ¯س
 004,0 053,3 032,3 300,36 189,3 100,39 القوة القصوى لعضالت الذراعين )كغم( 1

القوة القصوى لعضالت الذراعين والصدر  2
 )كغم(

100,95 836,4 300,90 543,2 437,3 003,0* 

 *007,0 047,3 966,3 400,86 232,3 700,92 القوة القصوى لعضالت الظهر)كغم( 3
 *032,0 328,2 906,2 800,95 830,4 000,103 القوة القصوى لعضالت الرجلين )كغم( 4

 (05,0) ≥* معنوي عند مستوى معنوية 
 ( يتبين لنا ما يأتي:5من خالل مالحظتنا للجدول )
معنوية بين االختبارين البعديين وجود فروق ذات داللة 

للمجموعة التجريبية والضابطة في اختبارات )القوة القصوى 
لعضالت الذراعين والصدر، والظهر، والرجلين( ولمصلحة 
المجموعة التجريبية، إذ بلغت قيمة )ت( المحسوبة على التوالي 

( عند مستويات احتمالية 328,2، 047,3، 437,3، 053,3)
( وهذه القيم 032,0، 007,0، 003,0، 004,0على التوالي )

( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 05,0هي اصغر من )
 معنوية .

مناقشة النتائج الخاصة في بعض أوجه  3-1-2
 القوة العضلية:

( ومن خالل مالحظة 4و  3من خالل مالحظتنا للجدولين )
في  األوساط الحسابية يتبين لنا أن هنالك تطورًا واضحًا حدث

بعض أوجه القوة القصوى المعتمدة في البحث لعضالت 
الذراعين، والذراعين والصدر، والظهر، والرجلين( لدى المجموعة 

( وجود فروق معنوية بين 3التجريبية فقد أظهر الجدول )
 االختبارات القبلية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية .

 بالنسبة للقوة القصوى: 
ور الحاصل في بعض أوجه القوة القصوى إلى يعزو الباحث التط

فعالية تدريبات بناء االجسام في المنهاج التدريبي المقترح والتي 
اعتمد على المبادئ األساسية والعلمية للتدريب الرياضي 
كالخصوصية )من اذ مراعاة خصوصية الفعالية، وخصوصية 
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 نظام أو أنظمة الطاقة العاملة، وخصوصية المجاميع العضلية 

العاملة( ومبدأ التدرج في زيادة االحمال التدريبية )التكيف 
والتثبيت( وتقنين اوقات الراحة المستخدمة بين التكرارات 
والمجاميع باذ تتناسب مع امكانيات العبي بناء االجسام وكذلك 
مراعاة طبيعة العمل العضلي ولقد استخدمت شدد قربت من 

شدد تسمح %( في المنهاج التدريبي وهي 100-60%)
للرياضي بالتدرج الصحيح بالحمل التدريبي، وتهيئة العضالت 
العاملة بشكل جيد وصواًل إلى الشدد شبه القصوى والقصوى 

%( التي تستخدم لتطوير القوة القصوى لكي 100-90%)
يستطيع تحشيد أكبر عدد ممكن من الوحدات الحركية وبالتالي 

ذ إن استخدام الشدد شبه انتاج قوة أكبر لتطوير القوة القصوى، إ
القصوى والقصوى يؤدي إلى تطوير القوة القصوى من خالل 

( Astrand & Rodahlاستخدام وحدات حركية أكبر إذ يشير )
بأنه "كلما زادت عدد الوحدات الحركية المشاركة في العمل زادت 
القوة الناتجة وأن المسؤولية هنا تقع على الجهاز العصبي 

(. مع (Astrand & Rodahl, 1977, 112-113المركزي "
اعطاء اوقات راحة كافية الستعادة الشفاء وهذا ما تم استخدامه 
في المنهاج التدريبي المعد من قبل الباحث إذ استخدمت مدة 

( دقائق، لضمان عودة الالعب للحالة 5–3راحة اقتربت بين )
 الطبيعية تقريبًا واستعادة مخزون الطاقة وهذا يتفق مع ما ذكر
في بعض المصادر الخاصة بتدريبات القوة العضلية، إذ يشير 

–3( " بأن اوقات الراحة يجب أن ال تقل عن )2006)البقال، 
( دقائق في تدريبات القوة القصوى للسماح ألجهزة الجسم 5

للوصول إلى حالة تؤهلها لتكرار الحمل بالقوة نفسها والنشاط 
( كما أن 82، 2006قال: نفسه التي تم به في المرة األولى ")الب

المعمول به في تدريبات بناء االجسام هو استخدام شدد تقترب 
%( من القوة القصوى لتطوير الالعب وزيادة 100–60بين )

القوة والضخامة العضلية، إذ استخدمت الشدد شبه القصوى إلى 
%( أي تستخدم شدد تقرب 100-60القصوى من هذه النسب )

( للقوة القصوى 8 –1قرب من )%( وبتكرار ي100–80من )
 ,ABC, body bullding. comتقريبًا وللضخامة العضلية )

(، إذ إن استخدام الشدد شبه القصوى إلى القصوى 2017
وبتكرارات قليلة أدى إلى زيادة الضخامة العضلية وهذا ما بينه 

( الذي يبين زيادة محيط العضالت للذراعين 8و 7الجدولين )
، والرجلين، والظهر، إذ إن كلما زاد محيط والصدر، واالكتاف

العضالت زادت القوة الناتجة إذ يشير )عبد الدايم( أن " هناك 
عالقة طردية بين محيط العضالت والقوة المنتجة فكلما زادت 
محيطات العضالت زادت القوة المنتجة ")عبد الدايم و)آخرون(: 

( عن 2004( ويضيف )ضياء مجيد الطالب: 56، 1993
ارت مان وتيورمان( إلى أن " الزيادة في المقطع العرضي )ه

 –7( يؤدي إلى زيادة القوة العضلية ما بين )2سم1للعضلة )
( كغم لدى الرجال" وأن الزيادة في محيط العضالت هنا 12

 زيادة عضلية وليس في نسبة الدهون.
عرض وتحليل النتائج الخاصة بالقياسات  3-2

 الجسمية ومناقشتها: 
عرض النتائج الخاصة بالقياسات الجسمية  3-2-1

 وتحليلها ومناقشتها:
عرض النتائج الخاصة بالقياسات  3-2-1-1

 الجسمية وتحليلها:
( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( 6الجدول )

المحسوبة ومستويات االحتمالية ونسب التطور بين االختبارين القبلي والبعدي 
 من القياسات الجسمية للمجموعة التجريبية مجموعة األثقال الحرةفي عدد 

 ت
االختبارات والمتغيرات 
 االحصائية

 القياسات الجسمية

 االختبار البعدي االختبار القبلي
قيمة )ت(  
 المحسوبة

مستوى           
 ع±  ¯س ع±  ¯س االحتمالية

 *000,0 588,9 211,5 600,120 396,5 300,116 محيط االكتاف )سم( 1
 *003,0 429,12 930,5 500,99 219,6 700,93 محيط الصدر )سم( 2
 *011,0 435,8 201,2 800,34 251,2 200,32 محيط العضد )سم( 3
 *004,0 307,10 531,1 700,29 632,1 500,27 محيط الساعد )سم( 4
 *001,0 011,6 781,7 100,79 171,7 800,82 محيط البطن )سم( 5
 *000,0 795,9 134,2 500,57 107,3 400,52 الفخذ )سم( محيط 6
 *005,0 896,6 114,2 100,37 450,2 600,34 محيط الساق )سم( 7
 *000,0 789,6- 162,2 300,8 921,3 600,12 تحت اللوح )ملم( 8
 *001,0 128,6- 828,1 700,4 884,2 900,6 على الصدر )ملم( 9
 *000,0 713,5- 025,3 600,6 372,4 300,9 الخصر من الجانب )ملم( 10
 *001,0 059,58- 547,2 600,8 006,5 200,13 أمام الفخذ )ملم( 11
 *000,0 714,6- 309,2 000,10 191,4 700,14 على البطن )ملم( 12
 *024,0 714,2- 483,0 700,2 823,0 300,3 الثنائية العضدية )ملم( 13
 *000,0 060,7- 776,1 400,6 658,2 8 ,800 الثالثية العضدية )ملم( 14
 *022,0 714,2- 875,0 100,3 159,1 700,3 خلف الساعد )ملم( 15
 *002,0 271,4- 790,2 700,6 422,4 000,9 سمانة الساق )ملم( 16
 *000,0 012,6- 311,2 700,6 049,4 200,10 أسفل الظهر )ملم( 17

 (05,0) ≥* معنوي عند مستوى معنوية 
 ( يتبين لنا ما يأتي:6مالحظتنا للجدول )من خالل 

وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي 
لمجموعة األثقال الحرة في القياسات الجسمية )محيط االكتاف، 
والصدر، والعضد، والساعد، والبطن، والفخذ، والساق( سمك 

الجانب، الثنايا الجلدية )تحت اللوح، وعلى الصدر، والخصر من 
وأمام الفخذ، وعلى البطن، والثنائية العضدية، والثالثية العضدية، 
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وخلف الساعد، وسمانة الساق، وأسفل الظهر( ولصالح االختبار  

، 588,9البعدي، اذ بلغت قيم )ت( المحسوبة على التوالي )
429,12 ،435,8 ،307,10 ،011,6 ،795,9 ،896,6 ،-
789,6 ،-128,6 ،-713,5 ،-059,58، -714,6 ،-
( عند 012,6-، 271,4-، 714,2-، 060,7-، 714,2

، 011,0،  003,0، 000,0مستويات احتمالية على التوالي )
004,0 ،001,0 ،000,0 ،005,0 ،000,0 ،001,0 ،
000,0 ،001,0 ،000,0 ،024,0 ،000,0 ،022,0 ،
( مما يدل 05,0( وهذه القيم هي اصغر من )000,0، 002,0

 ذات داللة معنوية .على وجود فروق 
( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( 7الجدول )

المحسوبة ومستويات االحتمالية ونسب التطور بين االختبارين القبلي والبعدي 
 في عدد من القياسات الجسمية للمجموعة الضابطة

 ت
االختبارات والمتغيرات 
 االحصائية

 القياسات الجسمية

 االختبار البعدي االختبار القبلي
قيمة)ت(  
 المحسوبة

مستوى 
 ع±  ¯س ع±  ¯س االحتمالية

 *020,0 837,2 481,6 70,116 211,4 20,112 محيط االكتاف )سم( 1
 *000,0 866,6 971,4 600,93 457,5 300,91 محيط الصدر )سم( 2
 *001,0 019,5 469,2 100,34 043,2 200,32 محيط العضد )سم( 3
 *010,0 660,7 269,1 500,28 257,1 100,27 محيط الساعد )سم( 4
 *011,0 329,9 605,4 900,72 590,3 000,78 محيط البطن )سم( 5
 *000,0 171,6 272,3 900,54 645,4 500,51 محيط الفخذ )سم( 6
 *000,0 000,9 565,2 500,35 573,2 200,34 محيط الساق )سم( 7
 *010,0 952,6- 286,1 900,5 013,2 500,11 )ملم(تحت اللوح  8
 *003,0 072,4- 483,0 300,3 756,4 200,9 على الصدر )ملم( 9
 *001,0 642,4- 788,0 200,4 922,4 700,10 الخصر من الجانب )ملم( 10
 *004,0 047,5- 828,1 700,5 043,5 900,13 أمام الفخذ )ملم( 11
 *000,0 429,5- 686,1 200,6 982,5 300,15 على البطن )ملم( 12
 *012,0 161,3- 421,0 200,2 948,0 300,3 الثنائية العضدية )ملم( 13
 *000,0 127,8- 398,1 800,4 173,2 9 ,500 الثالثية العضدية )ملم( 14
 *045,0 333,2- 816,0 000,3 567,1 700,3 خلف الساعد )ملم( 15
 *001,0 984,4- 859,2 800,5 152,5 900,9 سمانة الساق )ملم( 16
 *016,0 950,2- 173,1 400,4 230,7 500,10 أسفل الظهر )ملم( 17

 (05,0) ≥* معنوي عند مستوى معنوية 
 ( يتبين لنا ما يأتي:7من خالل مالحظتنا للجدول )

وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي 
الجسمية )محيط االكتاف، لمجموعة الضابطة في القياسات 

والصدر، والعضد، والساعد، والبطن، والفخذ، والساق( سمك 
الثنايا الجلدية )تحت اللوح، وعلى الصدر، والخصر من الجانب، 
وأمام الفخذ، وعلى البطن، والثنائية العضدية، والثالثية العضدية، 
وخلف الساعد، وسمانة الساق، وأسفل الظهر( ولصالح االختبار 

، 837,2عدي، اذ بلغت قيم )ت( المحسوبة على التوالي )الب
866,6 ،019,5 ،660,7 ،329,9 ،171,6 ،000,9 ،-
952,6 ،-072,4 ،-642,4 ،-047,5 ،-429,5 ،-
( عند 950,2-، 984,4-، 333,2-، 127,8-، 161,3

، 001,0، 000,0، 020,0مستويات احتمالية على التوالي )
010,0 ،011,0 ،000,0 ،000,0 ،010,0 ،003,0 ،
001,0 ،004,0 ،000,0 ،012,0 ،000,0 ،045,0 ،
( مما يدل 05,0(  وهذه القيم هي اصغر من )016,0، 001,0

 على وجود فروق ذات داللة معنوية.
( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( 8الجدول )

في عدد من المحسوبة ومستويات االحتمالية بين االختبارين البعديين 
 القياسات الجسمية للمجموعتين التجريبية والضابطة

 ت

االختبارات والمتغيرات 
 االحصائية
 

 القياسات الجسمية

االختبار البعدي 
 للمجموعة التجريبية

االختبار البعدي 
قيمة )ت(  للمجموعة الضابطة

 المحسوبة
مستوى    
 االحتمالية

 ع±  ¯س ع±  ¯س

 *004,0 326,3 491,4 70,116 243,4 60,120 محيط االكتاف )سم( 1
 *027,0 411,2 971,4 600,93 930,5 500,99 محيط الصدر )سم( 2
 *024,0 474,2 776,1 100,34 837,1 800,34 محيط العضد )سم( 3
 072,0 908,1 269,1 500,28 531,1 700,29 محيط الساعد )سم( 4
 *044,0 168,2 605,4 900,72 781,7 100,79 محيط البطن )سم( 5
 *019,0 568,2 272,3 900,54 195,2 100,57 محيط الفخذ )سم( 6
 *027,0 407,2 565,2 500,35 943,1 800,37 محيط الساق )سم( 7
 *007,0 016,3- 286,1 900,5 168,2 300,8 تحت اللوح )ملم( 8
 *031,0 341,2- 483,0 300,3 828,1 700,4 على الصدر )ملم( 9
 *026,0 427,2- 788,0 200,4 025,3 600,6 من الجانب )ملم(الخصر  10
 *009,0 924,2- 828,1 700,5 547,2 600,8 أمام الفخذ )ملم( 11
 *001,0 202,4- 686,1 200,6 309,2 000,10 على البطن )ملم( 12
 *024,0 466,2- 421,0 200,2 483,0 700,2 الثنائية العضدية )ملم( 13
 *038,0 238,2- 398,1 800,4 776,1 6 ,400 العضدية )ملم(الثالثية  14
 795,0 264,0- 816,0 000,3 875,0 100,3 خلف الساعد )ملم( 15
 485,0 712,0- 859,2 800,5 790,2 700,6 سمانة الساق )ملم( 16
 *012,0 805,2- 173,1 400,4 311,2 700,6 أسفل الظهر )ملم( 17

 (05,0) ≥* معنوي عند مستوى معنوية      
 ( يتبين لنا ما يأتي:8من خالل مالحظتنا للجدول )

وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين البعديين 
للمجموعتين التجريبية والضابطة في القياسات الجسمية )محيط 
االكتاف، والصدر، والعضد، والبطن، والفخذ، والساق( ولمصلحة 

عة التجريبية األولى، سمك الثنايا الجلدية )تحت اللوح، المجمو 
وعلى الصدر، والخصر من الجانب، وأمام الفخذ، وعلى البطن، 
والثنائية العضدية، والثالثية العضدية، وأسفل الظهر( ولمصلحة 
المجموعة الضابطة، اذ بلغت قيم )ت( المحسوبة على التوالي 

(326,3 ،411,2 ،474,2 ،168,2 ،568,2 ،407,2 ،-
016,3 ،-341,2 ،-427,2 ،-924,2 ،-202,4 ،-
( عند مستويات احتمالية على 805,2-، 238,2-، 466,2

، 019,0، 044,0، 024,0، 027,0، 004,0التوالي )
027,0 ،007,0 ،031,0 ،026,0 ،009,0 ،001,0 ،
(  وهذه القيم هي اصغر من 012,0، 038,0، 024,0

 ق ذات داللة معنوية.( مما يدل على وجود فرو 05,0)
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وجود فروق ذات داللة غير معنوية بين االختبارين البعديين   

للمجموعتين التجريبية والضابطة في عدد من القياسات الجسمية 
)محيط الساعد( سمك الثنايا الجلدية )خلف الساعد، وسمانة 

، 246,0، 908,1الساق(، اذ بلغت قيم )ت( المحسوبة )
، 072,0تمالية على التوالي )( عند مستويات اح712,0
( مما يدل 05,0( وهذه القيم هي أكبر من )485,0، 795,0

 على وجود فروق ذات داللة غير معنوية.
مناقشة النتائج الخاصة بالقياسات  3-2-1-2

 الجسمية:
 بالنسبة للقياسات الجسمية:
( تبين لنا وجود فروق ذات 7و 6من خالل مالحظتنا للجدولين )

معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي في القياسات داللة 
الجسمية )محيط االكتاف، والصدر، والعضد، والبطن، والفخذ، 
والساق، وسمك الثنايا الجلدية تحت اللوح، وعلى الصدر، 
والخصر من الجانب، وأمام الفخذ، وعلى البطن، والثنائية 

الساق،  العضدية، والثالثية العضدية، وخلف الساعد، وسمانة
 وأسفل الظهر( ولصالح االختبارات البعدية.

ويعزو الباحث التطور الحاصل في محيطات العضالت إلى 
فاعلية التمرينات المستخدمة في المنهاج التدريبي الخاص 
بتطوير أوجه القوة العضلية والسّيما تمرينات القوة القصوى إذ إن 

مع إعطاء  االعتماد على الشدد المرتفعة وبتكرارات منخفضة
اوقات راحة كافية الستعادة الشفاء ومراعاة االسس العلمية 
للتدريب الرياضي، ونظرياته الفسلجية كلها عوامل عملت على 
زيادة القوة العضلية من خالل زيادة المقطع العرضي للعضالت 
إذ إن تدريبات القوة العضلية تعمل على زيادة المقطع العرضي 

ة( " وأن هذه الزيادة نتيجة إلضافة للعضلة )زيادة حجم العضل
المزيد من بروتينات االنقباض )األكتين والمايوسين( كما أن 
للهرمونات دورًا مهمًا في تنظيم حجم العضلة" )عبد الدايم 

( وأن هذه الزيادة في حجم العضالت هي 75، 1993وآخرون: 
زيادة عضلية تعزى إلى زيادة الوزن الخالي من الدهون 

زن الدهون وزيادة كتلة الجسم العضلية نتيجة لذلك وانخفاض و 
)زيادة الوزن الخالي من الدهون( الوزن العضلي، وزيادة المقطع 
العرضي للعضلة عمل على زيادة كمية الطاقة المخزونة في 
عادة فاعلية إعادة تكوين االدينوزين ثالثي الفوسفات  العضالت وا 

(ATPوبالتالي انتاج طاقة أكبر عند األ ،) داء وسرعة في إعادة
( بأن " زيادة حجم Mark(، إذ يشبر )ATPتكوين الـ )

العضالت يعرض المزيد من الطاقة الفورية من خالل التعجيل 
( وزيادة ترابط االنسجة العصبية ATPفي إعادة تكوين الـ )

العضلية ويزيد من قوة وعزم العضالت ويساعد في سرعة 
 (.Mark, 1999, 8االستشفاء بعد التمرين ")

أما بالنسبة للفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في -
( يتبين لنا وجود 8االختبارات البعدية: فمن خالل الجدول )

فروق ذات داللة معنوية في القياسات الجسمية )المحيطات 
كافة( ولمصلحة المجموعة التجريبية )األثقال الحرة(، وسمك 

نة الساق، وخلف الساعد ولمصلحة الثنايا الدهنية كافة عدا سما
المجموعة الضابطة، ووجود فروق ذات داللة غير معنوية بين 
المجموعتين في سمك الثنية الجلدية )سمانة الساق، وخلف 

 الساعد(.
أما بالنسبة لوجود فروق ذات داللة غير معنوية بين -

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياسات الجسمية )سمك 
الدهنية( وهي )سمانة الساق، وخلف الساعد( في  الثنايا

 االختبارات البعدية. 
فيعزو الباحث ذلك إلى أنه على الرغم من وجود فروق ذات 
داللة غير معنوية بين المجموعتين في القياسات اعاله إلى أنه 
من خالل مالحظتنا لألوساط الحسابية، يتبين لنا تفوق 

مجموعة التجريبية األولى التي المجموعة الضابطة الثانية على ال
استخدمت األثقال الحرة وأن هناك تطورًا واضحًا في هذه 
القياسات )انخفاض سمك الثنايا الدهنية(، لهذه المناطق ولكن 
ألن طبيعة هذه المنطقة )خلف الساعد، وسمانة الساق( تكون 
الثنية الدهنية قليلة مقارنة ببقية المناطق ألنها منطقة عضلية 

دة تقريبًا وسمك الثنية الدهنية يكون قليل وتطورها مشدو 
 )انخفاضها( يكون قليل مقارنة ببقية مناطق الجسم .

 الخاتمة:-4
 بعد ان استخرج الباحث النتائج االحصائية استنتج التالي:

احدثت تدريبات األثقال الحرة تطورًا إيجابيًا واضحًا في بعض -1
ضالت )الذراعين، أوجه القوة العضلية القوة القصوى لع
 والذراعين والصدر، والظهر، والرجلين( .

إن لتدريبات األثقال الحرة دورًا فاعاًل )إيجابيًا( في تطوير -2
 القوة القصوى .
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إن لتدريبات األثقال الحرة دورًا فاعاًل )إيجابيًا( في تطوير -3 

 محيطات العضالت )زيادة الضخامة العضلية( .
 يوصي الباحث بالتالي:وعلى ضوء االستنتاجات 

امكانية اعتماد تدريبات األثقال الحرة للراغبين في تطوير -1
 القوة القصوى والحصول على الضخامة العضلية.   

إجراء دراسات مشابهة تدمج ما بين استخدام تدريبات الثقال -2
 الحرة واألجهزة الحديثة معًا. 

)كرفع  إجراء دراسات مشابهة على فعاليات ورياضات أخرى-3
األثقال، والقوة البدنية وغيرها من الرياضات(، وعلى فئات 

 عمرية مختلفة. 
امكانية اعتماد نتائج الدراسة الحالية في تدريبات القوة -4

 .اب والفعاليات الرياضية المختلفةالعضلية للرياضين في األلع
 المصادر: 

ب للتدريب في بعض ياسر منير البقال؛ اثر تناول مادة الكرياتين النقي المصاح [1]
المتغيرات البدنية والوظيفية والكيموحيوية والمكونات والقياسات الجسمية: 
)اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية، جامعة الموصل، 

2006. ) 
ياسر منير البقال؛ أثر تدريبات األثقال باستخدام عدد وحدات تدريبية مختلفة  [2]

العضلية والقياسات الجسمية لدى العبي بناء األجسام: في بعض أوجه القوة 
، 7، العدد 15)بحث منشور، مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية، المجلد 

2008.) 

التطبيقات االحصائية وديع ياسين التكريتي و حسن محمد عبد العبيدي؛  [3]
: )الموصل،  دار الكتب واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية

 (.1996باعة والنشر، للط
: )القاهرة، دار 1، طالمرجع في القياسات الجسمية محمد نصر الدين رضوان؛ [4]

 (.1997الفكر العربي، 
، الدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضيةمحمد نصر الدين رضوان؛  [5]

 ( .2006: )القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 1ط
نسبة مساهمة بعض أوجه القوة  ضياء مجيد الطالب، وأياد محمد عبداهلل؛ [6]

متر: )بحث  400و  200و  100لعضالت الرجلين في انجاز عدو المسافات 
منشر في مجلة ديالى الرياضية وهو أحد بحث المؤتمر الثالث نشر لكليات 
أقسام التربية الرياضية في العراق الذي اقامته كلية التربية الرياضية في جامعة 

 ( .2002ديالى، 
محاضرات موثقة لطلبة الدكتوراه في مادة علم التدريب ضياء مجيد الطالب؛  [7]

 (.2004: )كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة الموصل، الرياضي
برامج تدريب االعداد البدني وتدريبات عبد الدايم، محمد محمود و)اخرون(؛  [8]

 (.1993: )القاهرة،  دار الكتب المصرية، 1، طاالثقال
: سؤال وجواب في تدريبات بناء االجسام 100مد محمود المندالوي؛ مح [9]

 (.2000)بيروت، الدار الجامعية للعلوم، 
[10] Astrand, P.O. & Rodahl  (1977) : "Text book of work 

physiology", Megraw – Hill book company, U.S.A . 
[11] Mark S. Juhn (1999) : "Oral creatine supplementation" , 

The physician and sports medicine, Vol 27, No (5), May  
[12] https://www. Body Building . com , 2018 , 2-5 
[13] https://www. ABC body building.com,20. 

 :المالحق
 والتقويم القياس مجال في واالختصاص الخبرات ذويلقاب العلمية ل( يوضح اسماء وا1الملحق )

 مكان العمل التخصص االسم الثالثي ت

 جامعة الموصلة التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلي قياس وتقويم أ.د هاشم احمد سليمان                  1
 جامعة الموصلة التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلي قياس وتقويم ثيالم يونس عالوي أ.د 2
 جامعة الموصلة التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلي قياس وتقويم الراوي حسن محمود مكي د.أ 3
 جامعة الموصلة التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلي قياس وتقويم المعماري الكريم عبد إيثار د.أ 4
 جامعة الموصلة التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلي قياس وتقويم الزهيري محمود سبهان د.م.أ 5

 المساعد العمل فريقلقاب العلمية ليوضح اسماء وا( 2الملحق )
 مكان العمل االسم الثالثي ت

 األجسام وبناء البدنية والقوة األثقال رفع رياضة في ومدرب دولي وحكم اسيوي بطل غازي فيصل بسمان السيد 1
 االجسام بناء رياضة في ومدرب دولي وحكم االجسام بناء رياضة في العراق بطل   محمد عبدالحميد بهاء السيد 2
 االجسام بناء رياضة في مدرب جاسم سلطان بشار السيد 3
 االجسام بناء رياضة في مدرب امين محمود رافع السيد 4
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 الرياضي التدريب علم مجال في الخبراء السادةلقاب العلمية وا ( يوضح اسماء3الملحق ) 

 مكان العمل التخصص االسم الثالثي ت

 جامعة الموصلة التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلي   الرياضي التدريب علم                  الصوفي الباقي عبد جرجيس عناد د.أ 1
 جامعة الموصلة التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلي   الرياضي التدريب علم اهلل عبد محمد أياد د.أ 2
 جامعة الموصلة التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلي   الرياضي التدريب علم عبداهلل محمد أياد د.أ 3
 جامعة الموصلة التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلي   الرياضي التدريب علم البقال علي طه منير ياسر د.أ 4
 جامعة الموصلة التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلي   الرياضي التدريب علم أ.م.د نوفل محمد محمود الحيالي 5
 جامعة الموصلة التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلي   الرياضي التدريب علم الشاروك محمد عبداهلل نبيل د.م.أ 6

 )االحد ويعاد االربعاء( منهاج اليوم االول( يوضح 4الملحق )
 ت

 الشدد والمجاميع
 والتكرارات اترينالتم

 عدد 3مج 2مج 1مج
 المجاميع

  الراحة بين
 %100 %95 %90 المجاميع

 د 3 -2 3 3 6 8 الضغط من االستلقاء على المسطبة المستوية )بنج بريس( بالحديد 1
 د 3 -2 3 1 4 6 الضغط من االستلقاء على المسطبة المائلة )بريس راس اعلى( بالدنبلص 2
 د 3 -2 3 1 4 6 الضغط من االستلقاء على المسطبة المائلة )بريس راس اعلى( عريض 3
 د 3 -2 3 14 13 12 متوازيغطس  4
 د 3 -2 3 1 4 6 بل اوفر بالدنبلص مستوي مستقيم 5
 د 3 -2 3 14 13 12 السحب بثني الذراعين )عقلة( امامي عريض 6
 د 3 -2 3 1 4 6 سحب باالنحناء بالدنبلص تقابل 7
 د 3 -2 3 1 4 6 سحب باالنحناء بالحديد متوسط مقلوب 8
 د 3 -2 3 1 4 6 بالحديد ضيقسحب بين الفخذين  9
 د 3 -2 3 1 4 6 السحب من االرض )تقبين( بالحديد متوسط 10
 د 3 -2 3 1 4 6 تراي سيبس نائم بالحديد ضيق 11
 د 3 -2 3 1 4 6 تراي سيبس بنج ضيق بالحديد 12
 د 3 -2 3 21 20 19 تراي سيبس غطس حماالت تقابل 13
 د 3 -2 3 55 50 45 سواعد بالحديد 14

 )االثنين ويعاد الخميس( منهاج اليوم الثاني( يوضح 5الملحق )

 ت
 الشدد والمجاميع

 والتكرارات اترينالتم
 عدد 3مج 2مج 1مج

 المجاميع
 الراحة بين
 %100 %95 %90 المجاميع

 د 3 -2 3 1 4 6 ضغط امامي بالحديد متوسط جالس 1
 د 3 -2 3 1 4 6 ضغط )بريس( بالدنبلص تقابل زوجي جالس 2
 د 3 -2 3 1 4 6 ضغط خلفي بالحديد عريض جالس 3
 د 3 -2 3 1 4 6 نشر باالنحناء بالدنبلص زوجي 4
 د 3 -2 3 1 4 6 سحب للعنق بالحديد ضيق واقف 5
 د 3 -2 3 20 19 18 باك ارج من وضع االنبطاح المائل 6
 د 3 -2 3 1 4 6 السحب بثني الذراعين )كيرل( واقف بالحديد متوسط 7
 د 3 -2 3 1 4 6 السحب بثني الذراعين على المسطبة المائلة )كيرل الري( متوسط جالس 8
 د 3 -2 3 1 4 6 السحب بثني الذراعين تقابل )كيرل مطرقة( بالدنبلص زوجي واقف 9
 د 3 -2 3 1 4 6 قرفصاء )دبني( خلفي بالحديد متوسط 10
 د 3 -2 3 1 4 6 قرفصاء )دبني( امامي بالحديد متوسط 11
 د 3 -2 3 1 4 6 هاك باك بالحديد عريض قليال 12
 د 3 -2 3 15 20 25 رفع الكعبين )كولف( بالحديد جالس 13
 د 3 -2 3 55 50 45 سواعد بالحديد 14

 
 
 
 

 
 
 
 



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 7, July  2022                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 92 
 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 4, issue 7 , July  2022 
 ISSN: 1658- 8452 

 
 :المنهاج حول مالحظات 

 من أعمارهم تقرب االجسام بناء العبي من مجموعة: العينة-
 . نينوى محافظة في سنة( 24 –22)
 الجسم عضالت لتهيئة العام باألحماء التدريبية الوحدة ابتداء-

 . االصابة وتجنب للعمل جميعها
( واألجهزة األثقال تدريبات في باألداة) خاص احماء إجراء-

 . االساسية التمرينات بأداء البدء قبل العاملة العضالت وتهيئة
 . متوسطة دورة كل في( 1:  2) التموج استخدام تم-
 دورات( 3) وبواقع أسابيع( 9) التدريبي المنهاج استغرق-

 . أسابيع( 3) من متوسطة دورة كل تتكون متوسطة
 من االسبوع في تدريبية وحدات( 4) باستخدام التدريب تم-

 بآراء واألخذ العلمية المصادر محتوى على االعتماد خالل
 واألثنين األحد) الرياضي التدريب علم مجال في الخبراء السادة

 وحدة( 36) وبواقع راحة األيام وبقية( والخميس واألربعاء
 االحد االول اليوم منهاج) األول اليوم في ُتدرب بحيث تدريبية
 وفي سيبس والتراي والظهر الصدر عضالت( االربعاء ويعاد
 ُتدرب (الخميس ويعاد االثنين الثاني اليوم منهاج) الثاني اليوم

 . والرجلين سيبس الباي وعضالت االكتاف عضالت
 في المستخدمة التمرينات كافة في%( 100) الشدة استخراج تم-

 لمرة( عليه التغلب) رفعه يمكن وزن أقصى تمثل وهي البحث
 ،العقلة) الجسم وزن تستخدم التي التمرينات وفي، واحدة
 تمثل( البطن ،حماالت غطس سيبس تراي ،المتوازي غطس
 ذلك في أداءه الفرد يستطيع تكرار أقصى% 100 الشدة

 . التمرين

 أقصى خالل من% 100 الشدة تحديد تم السواعد تمرين في-
 كغم (20) الدولي( البار) بالشفت أداءه الالعب يستطيع تكرار
 .التعب حتى

 الشدة من%( 100 –%90) من تقرب شدد استخدمت-
 المصادر محتوى على باالعتماد التمرينات كافة في القصوى
 علم مجال في والمختصين الخبراء السادة بآراء واألخذ العلمية
 .  الرياضي التدريب

 المنهاج في المجاميع بين الشفاء الستعادة كافية راحة اعطيت-
 على تعتمد استطالعية تجارب خالل من حددت وقد التدريبي

 العضلي العمل حجم وعلى التمرين دوام وفترة التمرين شدة
زالة بالكامل الفوسفاجينية الطاقة مصادر وعودة  كبير جزء وا 
 الخارجية الظواهر بعض على االعتماد وكذلك الالكتات من
 الالعب استعداد مدى ،التعرق) الالعب على تظهر التي

 وجه لون – التنفس معدل ،التالية( المجموعة) التكرار لتطبيق
( الخ....  احمرار ،اصفرار) تغيرات من عليه يطرأ وما الالعب

 الالعب وامكانية ظهورها عدم أو التعب ظهور عالمات أو
 التمرينات ونوع يتناسب بما التالي التكرار ألداء واستعداده
 ( .العامل العضلي والجزء المستخدمة

 . واالسترخاء التهدئة تمرينات بأداء التدريبية الوحدة إنهاء-
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اثر االتجاه النفسي االيجابي والسلبي لدى طالب المرحلة الرابعة بكليه التربية البدنية وعلوم الرياضة  

 نحو مادة الطب الرياضي
  1م.م احمد محمد خضير ابراهيم المشهداني

  1 والتدريب/شعبة البحوث والدراسات التربوية/مدرسه الموالي للتعليم المسرعالمديرية العامة للتربية في محافظة نينوى/قسم االعداد 
 (1 ahmedkudaer989@gmail.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :إلى البحث يهدف المستخلص:
 .الرياضي الطب مادة نحو  الرياضة وعلوم البدنية التربية بقسم الرابعة المرحلة طلبة لدى النفسي االتجاه على التعرف-1
 وذوي االيجابي النفسي االتجاه ذوي الطالب بين الرياضي الطب مادة نحو النفسي االتجاه مستوى في الفروق على التعرف-2

 . السلبي النفسي االتجاه
 الدراسي للعام وتجربته، البحث لمشكلة لمالئمته وذلك المقارن بأسلوب الوصفي المنهج الباحث استخدم-

( 36) على اشتملت فقد البحث عينة أما عمدية بطريقة اختيارها تم طالب( 50) من البحث مجتمع تألفت إذ 2021-2022
 من طالب( 6) استبعاد تم وكذلك القياس على الثبات إلجراء البحث عينة من عشوائية بطريقة طالب( 8)اختيار تم إذ طالب
 . الدوام عن تغيبهم بسبب وذلك البحث مجتمع
 :يأتي ما الباحث افترض

 االتجاه ذوي بين الرياضي الطب مادة نحو النفسي االتجاه مستوى في  إحصائية داللة ذات فروق وجود الباحث يفترض-1
 .الطالب لدى السلبي االتجاه وذوي االيجابي

 .الرياضي الطب مادة نحو ايجابي نفسي باتجاه تتمتع البحث عينة إن-2
 إذ( 2022-2021)الدراسي  للعام وتجربته، البحث لمشكلة لمالئمته وذلك المقارن بأسلوب الوصفي المنهج الباحث استخدم
 تم إذ طالب( 36)على  اشتملت فقد البحث عينة أما عمدية بطريقة اختيارها تم طالب( 50) من البحث مجتمع تألفت
 البحث مجتمع من طالب( 6) استبعاد تم وكذلك القياس على الثبات إلجراء البحث عينة من عشوائية بطريقة طالب( 8)اختيار
 . الدوام عن تغيبهم بسبب وذلك

 .الحالي البحث نتائج إلى للتوصل(  SPSS) اإلحصائية الحقيبة الباحث واستخدم
 : اآلتية االستنتاجات إلى الباحث توصل البحث، نتائج ضوء في
 .الرياضي الطب مادة نحو ايجابي باتجاه العينة تتمتع-1
 المستوى في الطالب بين الفردية الفروق على كبير بشكل يعتمد الرياضي الطب مادة نحو االيجابي االتجاه مستوى ان-2

 .الدراسة سنوات خالل للطالب اإلعدادي والجانب والنفسي المعرفي
 :باآلتي الباحث يوصي واستنتاجاته، البحث نتائج ضوء في
 األجهزة توفير خالل من دافعيتهم وزيادة الطلبة وميول اتجاهات تنمية على والعمل الرياضي الطب ماده بدرس االهتمام-1

 . النظرية الدروس أثناء الطلبة لدى التفاعل إحداث خاللها من يمكن التي والتقنيات
 المهارات الطالب إكساب في ايجابي تأثير من لها لما الحصص عدد زيادة خالل من الرياضي الطب ماده بدرس االهتمام-2

 .للمتعلم العملية المهنية والخبرات الالزمة
 . المادة نحو اتجاههم ومعرفة الطالب مستوى لتقييم الرياضي الطب ماده درس نحو النفسي االتجاه مقياس من االستفادة-3
 .مختلفة لعينات المشابهة والدراسات البحوث من المزيد إجراء-4

 .الرياضة وعلوم البدنية التربية كليه – الرابعة المرحلة طالب -الرياضي الطب – النفسي االتجاه: المفتاحية الكلمات
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 المقدمة:-1 

ان موضوع االتجاه النفسي لدى الطلبة نحو الدروس اهتمم بهي 
علماء النفس واالجتماع منذ فترة طويلة فاالتجاه النفسي للفرد 

العوامل المهمة التي تؤثر في نحو أية فعالية حيث يعد من 
، ورغبة الطالب في مادة هااختيار الفرد لتلك الفعالية والتفاعل مع

تلك المادة وتحقق معينة يؤدي إلى تفاعل ذلك الطالب مع 
، كما إن هذه الرغبة هي نتيجة طبيعية لالتجاه االستفادة منها

 النفسي االيجابي نحو تلك المادة.
مدخاًل أساسيًا لتطوير األداء وتقويم وتعد الطالقة النفسية 

الدرس؛ وذلك ألنَّ التحسن في المهارات النفسية يتبعه بال شك 
التحسن في األداء التعليمي، أّما المعلم الذي يتميز بمهارات 
نفسية عالية سوف ُيقب ل بقوة على الدروس ويستطيع تحديد 

ي تمكنَّه من أهدافه التعليمية ويستخدم الطرائق واالستراتيجيات الت
 ذلك.

كما تعد الجامعات احد الركائز األساسية في تقدم وتطور 
المجتمعات باعتبارها مؤسسات تعليمية وتربوية تحوي على 
شريحة مهمة من المجتمع ال يستهان بها أال وهي الطلبة فمن 

ا ومعرفيا خاللهم يكمن هذا التطور والرقي بأفراد المجتمع علمي
وان  .(66، 2002 :الحياة )ياسين والصفارفي كافة مجاالت 

مادة الطب الرياضي هي من أهم المواد الدراسية التي يحتاجها 
ل المدرب الطالب كونها المادة األساسية التي يرتكز عليها عم

، وان نجاح أي مؤسسة تعليمية يتطلب ومعلم التربية الرياضية
وعمليه ومستوى علميه  منها الوصول بالطالب إلى أفضل كفاءة

، فضال عن كونها احد المواد التي يتضمنها المنهاج جيد تجاهها
الرياضة بكلية التربية  الدراسي في قسم التربية البدنية وعلوم

، وتكمن أهمية البحث كونه يتناول موضوع االتجاه األساسية
النفسي بالدراسة باعتباره من الجوانب المهمة المؤثرة في 

الب تجاه مادة معينة . فضال عن شخصية وميول واتجاهات الط
معرفة درجة االتجاه نحو مادة المشاهدة  من اجل معرفة مستوى 

: )الطالبطالب ومحاولة تطويره نحو األفضل االتجاه النفسي لل
1990 ،124) 

 مشكلة البحث:
د المحور يمثل الطالب الركن األساسي في العملية التربوية ويع

لما شارك هذا الطالب في تلك ، لذلك كالرئيسي الذي تدور حوله
، لذلك ن ناجحةالعملية بدور ايجابي فان عملية التدريس تكو 

يتطلب األمر إيجاد الوسائل التربوية إلثارة ميول واتجاهات 
، خالل المحاضرة لضمان ايجابياتهم الطلبة للعمل على تشويقهم

ومن خالل رائيه الباحث في المرحلة الرابعة  لهذا العام الحظا 
مستوى الطلبة في مادة الطب الرياضي دون المطلوب  أن

، كما أن من ما بين المندفع والمتهرب وموقفهم لهذه المادة
األسباب األخرى التي دفعت الباحث إلجراء هذا البحث هي قلة 

ومن  ،الدراسات التي تناولت هذا الموضوع )حسب علم الباحث(
 :برز مشكلة البحث في السؤال اآلتيهنا ت
ما هو االتجاه النفسي للطلبة نحو مادة الطب الرياضي ؟ وهل -

 هو اتجاه ايجابي أم سلبي ؟ 
  أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى:
التعرف على الفروق في مستوى االتجاه النفسي نحو مادة -1

الطب الرياضي بين الطالب ذوي االتجاه النفسي االيجابي 
 وذوي االتجاه النفسي السلبي.

على مستوى االتجاه النفسي لدى طلبة المرحلة التعرف -2
الرابعة في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة نحو مادة 

 الطب الرياضي.
 فرضيات الدراسة:

توى يفترض الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية  في مس-1
الطب الرياضي بين ذوي االتجاه  االتجاه النفسي نحو مادة

 االيجابي وذوي االتجاه السلبي لدى الطالب.
إن عينة البحث تتمتع باتجاه نفسي ايجابي نحو مادة الطب -2

 الرياضي .
 مجاالت البحث: 
طلبة المرحلة الرابعة في قسم التربية البدنية  المجال البشري:

الموصل ، جامعة الرياضة بكلية التربية األساسية وعلوم
2021/2022. 

ولغاية  14/11/2021الفترة من الفترة من  المجال الزماني:
11/4/2022 . 

م التربية البدنية وعلوم القاعات الدراسية في قس المجال المكاني:
 جامعة الموصل.الرياضة/كلية التربية األساسية/
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 بالمصطلحات: تحديد 

نزعة من اإلنسان لالستجابة إلى حد معين أو  :االتجاه النفسي
فكرة معينة بطريقة محدودة سلفا والمواقف قد تكون ايجابية أو 

 .(18، 1977 :)عاقل سلبية
اّما التعريف النظري الذي يضعه الباحث االتجاه النفسي فهو: 
حالة نفسية إيجابية ُمثلى تتمثل بالتوازن النفسي، والثبات 

بالنفس، وتركيز انتباه، التي يصل إليها الفرد االنفعالي، والثقة 
من خالل االفكار التي يستجيب اليها الفرد من خالل التي قد 

 تكون سلبيه ام ايجابيه.
االستجابة التي  :ائي الذي يضعه الباحث فهواّما التعريف اإلجر 

يبديها الفرد إزاء شيء معينة أم بالقبول أو الرفض نتيجة مروره 
  تعلق بذلك الشيء أو الحدث أو الفكرة معينه .بخبرات معينة ت

 :واجراءاته الميدانية البحث يةمنهج-2
استخدم الباحث المنهج ألوصفي  منهج البحث: 2-1

 بأسلوب المقارن وذلك لمالئمته لطبيعة البحث .
المنهج الذي يعمل على مجموعه من  األسلوب المقارن هو: "

البحث العلمي وذلك من المقارنات بين الظواهر المتعلقة في 
ها اجل التعرف على اوجه الشبه والختالف للظواهر المراد قياس

 (139، 199 :)عالوي" والتي يتم تفسيرها بكل سهوله
على  مجتمع البحثاشتمل  مجتمع البحث وعينته: 2-2

طالب المرحلة الرابعة في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 
( طالب تم 50والبالغ عددهم )( 2022-2021للعام الدراسي )

اختيارها بطريقة عمدية أما عينة البحث فقد تم اختيار عينة 
أن يختار الباحث أفراد العينة  البحث بطريقة عمدية والتي تعني "

، لذلك فقد اشتملت مناسبا لتحقيق هدف معين حسب ما يراه
( طالب بطريقة 8) تم اختيار إذ( طالب 36عينة البحث على )

( 6ة من عينة البحث إلجراء ثبات المقياس واستبعاد )عشوائي
 .  (1)الجدول  والب وهم الذين تغيبوا عن الدوام ط

 ( يبين مجتمع البحث وعينته1)الجدول 

مجتمع  بيانات مجتمع البحث
 البحث الكلي

عينة 
عينة البحث  المستبعدون الثبات

 النهائية
 36 6 8 50 طالب المرحلة الرابعة

 %72 %12 %16 %100 المئوية %النسبة 

 

استخدم الباحث مقياس االتجاه النفسي  :أداة البحث 2-3 
نحو الدروس الجامعية بطريقة )ثرستون( كأداة لجمع البيانات 
حيث وضع هذا المقياس لتحديد االتجاه النفسي لطلبة الجامعة 

 نحو الدروس الجامعية ومن ضمنها مادة القياس والتقويم.
تم جمع عدد كبير  إذوقد وضع المقياس على طريقة )ثرستون( 

من العبارات من المصادر العلمية ومن إجابات عدد من طلبة 
تم عرض  إذالجامعة على استبيان وجه لهم في هذا الخصوص 

هذه العبارات على محكمين لتثبيت قيمتها على ميزان متدرج 
( إلى 1) ( درجات يعطى من أقصى اتجاه سلبي9يتكون من )

( وكما 5تجاه المحايد )( عبورا باال9أقصى اتجاه ايجابي )
( عبارة بعد أن 25) ، يتكون المقياس من(1)الشكل موضح في 
، وال يوافق عليها لب على العبارة التي يوافق عليهايؤشر الطا

العبارات  وتحتسب درجته باحتساب قيمة )الوسيط( لقيم تلك
جمع الدرجات التي حددها الطالب ، ويتم (3المثبتة في الملحق )

نالحظ أن أعلى درجة يحصل عليها  إذعلى عبارات المقياس 
( درجة 1( واقل درجة يحصل عليها الطالب )225) الطالب هي

ويقوم الطالب باختيار العبارات التي يوافق عليها ووضع عالمة 
   )صح( أمامها ويترك العبارات التي ال يرغب بها بدون تأشير.

  االتجاه السلبي                                             االتجاه االيجابي
1       2      3       4        5       6     7        8      9      

 
 يوضح الميزان المتدرج حسب طريقة )ثرستون( لحساب النتائج (1) الشكل

قام الباحث بعرض  :الصدق الظاهري للمقياس 2-4
فقرات المقياس على مجموعة من الخبراء ذوي الخبرة 

في مجال العلوم التربوية والنفسية وطرائق تدريس  واالختصاص
لغرض تقويمها والحكم على مدى  (1)ملحق الالتربية الرياضية 

جراء التعديالت المناسبة عليها من خالل حذ ف أو صالحيتها وا 
اإلجراء وسيلة ، إذ يعد هذا إعادة صياغة عدد من الفقرات

( يبين ذلك وبعد 2مناسبة للتأكد من صدق المقياس والملحق )
جمع استمارات المقياس تم استخراج صدق المحكمين من خالل 

، إذ تفاق المحكمين حول فقرات المقياسالنسبة المئوية ال
( إلى 1983 ،ر )بلوم وآخرويشي إذ ،%(75اعتمدت النسبة )

نسبة اتفاق الخبراء من على الباحث إن يحصل على  انه "
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مكانية إجراء التعديالت بنسبة ال تقل عن   صالحية الفقرات وا 

 ( 126 1983(: آخرون))بلوم و" %(75)
لغرض الحصول على ثبات المقياس  ثبات المقياس: 2-5

عادة االختبار وتعد األداة ثابتة  اعتمد الباحث طريقة االختبار وا 
: للظاهرة في المرتين )العجيليإذ أعطت نفس النتائج في قياسها 

( 8إذ تم تطبيق المقياس على عينة مؤلفة من ). (143، 1990
طالب اختيروا بطريقة عشوائية من مجتمع البحث األصلي 

( أيام من موعد 10)ثانية بعد  وأعيد تطبيق المقياس مرة
( إلى انه تتراوح 2002 ،)الظاهر وآخرون يشير اذ .التطبيق

: ( يوما )الظاهر وآخرون20-10تطبيقين )المدة عادة بين ال
( وبعد جمع االستمارات تم معالجتها إحصائيًا 2002، 141

 ظهرت قيمة )ر( إذمعامل االرتباط البسيط )بيرسون( باستخدام 
دال إحصائيًا مما يدل على ثبات  %( وهو0.84المحتسبة )
( فأعلى فأنه يعد %0.75أن معامل الثبات إذا بلغ ) إذالمقياس 

 .بات عاليث
ولغرض التعرف التجربة االستطالعية للمقياس:  2-6

على مدى وضوح الفقرات وتعليمات المقياس إذ قام الباحث 
بتطبيق التجربة االستطالعية لمقياس االتجاه النفسي على عينة 

( طالب اختيروا بطريقة عشوائية من مجتمع 8مؤلفة من )
 إذ (10ثانية بعد )طبيق المقياس مرة البحث األصلي وأعيد ت

أيام من موعد  25/2/2022ولغاية  15/2/2021 ت منكان
وقد كانت التعليمات واضحة، والفقرات مفهومة، فقد التطبيق. 

أوضحت التجربة أن مدى الوقت المستغرق لإلجابة على 
 المقياس.

 تم تطبيق من إذالتطبيق النهائي للمقياس:  2-7
اعة الرياضية في في الق 25/2/2022ولغاية  15/2/2021

كليه التربية البدنية وعلوم الرياضة وتم توزيع المقياس على عدد 
(  يوضح ذلك 4)الملحق اد عينه البحث بصورته النهائية و افر 
تم اخذ درجات ماده الطب الرياضي من المقياس المتضمن  إذ

على عدد من الفقرات الخاصة بماده الطب الرياضي المتكون 
( طالب بعد 36عينة التطبيق البالغ عددها )( فقرة على 25) من

 ( طالب من مجتمع البحث األصلي .14استبعاد )
االنحراف  ،الوسط حسابي) الوسائل اإلحصائية: 2-8

)ت( لداللة  ارتباط ،المتوسط الفرضي ،النسبة المئوية ،المعياري

: )التكريتي والعبيدي)معامل االرتباط البسيط )بيرسون( ،الفروق
272,209,154,101,1999) 

 عرض النتائج ومناقشتها:-3
عرض ومناقشة نتائج التعرف على مستوى  3-1

االتجاه النفسي لدى طلبة المرحلة الرابعة في قسم 
التربية البدنية وعلوم الرياضة نحو مادة الطب 

 :الرياضي
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمجموع الكلي لعينة  (2)الجدول 

 البحث في مقياس االتجاه النفسي )ثرستون( نحو مادة الطب الرياضية
 المعالم اإلحصائية

 المقياس
 الوسط الحسابي

 س
  االنحراف المعياري

 ع +
 1.09 5.10 االتجاه النفسي )ثرستون(

  36 المجموع الكلي للعينة

إن الوسط الحسابي لقيمة إجابات  (2يتبين من الجدول )
   1( واالنحراف المعياري )5.10البحث تساوي ))الوسيط( لعينة 

( لذلك سوف نقوم بتفسير النتائج وعرضها باالعتماد على 09.
، ( درجات9لى ضوء ميزان يتكون من )طريقة )ثرستون( ع

، وتحتسب درجات الطالب ( درجة5عبورا باالتجاه المحايد )
 .( يوضح ذلك1) الشكل. و تساب )الوسيط( لقيم تلك العباراتباح

  االتجاه السلبي                                             االتجاه االيجابي
1      2      3      4      5      6      7      8      9  

 
 يوضح الميزان المتدرج حسب طريقة )ثرستون( لحساب النتائج (2) الشكل

ميزان المتدرج حسب طريقة )ثرستون(  ومن خالل الشكل يوضح
( وبما أن درجة 5لحساب النتائج أن درجة االتجاه المحايد )

( 5( إذا هي اكبر من درجة االتجاه المحايد )5.10الوسيط )
فهذا يدل على أن العينة تتمتع باتجاه ايجابي نحو اثر االتجاه 
النفسي االيجابي والسلبي لدى طالب المرحلة الرابعة بقسم 

 مادة الطب الرياضي اذالتربية البدنية وعلوم الرياضة نحو 
ويعزو الباحث هذه نتيجة إلى تمتع عينة البحث باتجاه ايجابي 
نحو اثر االتجاه النفسي االيجابي والسلبي لدى طالب المرحلة 
الرابعة بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة نحو مادة الطب 
الرياضي إلى أن الطالب في هذه المرحلة المتقدمة من الدراسة 

والعقلية لتتماشى مع ا أن يبنوا ويطوروا قابليتهم النفسية استطاعو 
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، وبما أن درس ماده الطب الرياضي هو درس طبيعة الدرس 

يكون للجانب العلمي والعملي التي تكون فيه الحصة األكبر 
فذلك جعل من الطلبة يميلوا ويقبلوا عليه بإيجابية واندفاع خاصة 

متنوعة العلمية والعملية وانه درس يتضمن العديد من األنشطة ال
وكذلك إعطاء الفرصة الكبيرة للطلبة للقيام بدور المعالجة 
الالصبات من خالل الدروس التي يقوم الطالب فيها بتشخيص 
االصابات الرياضية وحتى إعطاءه فرصة تقييم دور الطالب في 
الدرس وذلك من خالل تقديم زمالئه للدرس كل ذلك يجعل من 

ال في الدرس ومحورا في عملية التعليم وكذلك الطالب عنصرا فعا
تزيد من ثقة الطالب بنفسه وتنمي لديه مهارات العلمية والعملية 
والقيادية، لذا فان االتجاهات النفسية هي إحدى نواتج المواقف 
االجتماعية والتي تؤدي دورا كبيرا في تكوين االتجاهات من 

باالتجاه النفسي ويتفق خالل التفاعل مع البنى المعرفية المرتبطة 
   .(1988)فرج، ره هذا مع ما ذك

عرض نتائج التعرف على الفروق بين الطالب  3-2
ذوي االتجاه النفسي االيجابي وذوي االتجاه النفسي 
السلبي في مقياس االتجاه النفسي نحو مادة الطب 

 الرياضي
االتجاه معياري لعينة يبين الوسط الحسابي واالنحراف ال (3الجدول ) 

االتجاه السلبي ونتائج االختبار التائي لمقياس االتجاه النفسي نحو االيجابي و 
  مادة الطب الرياضية

 المقياس

عينة االتجاه 
 عينة االتجاه السلبي االيجابي

 قيمة)ت(
 المحتسبة

قيمة 
 )ت(

الوسط  الجدولية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 * 2.03 10.83 0.48 3.91 0.54 5.85 االتجاه النفسي
   14 22 عدد أفراد العينة

 %2.03( =34( وأمام درجة حرية )0.05معنوي عند مستوى معنوي < )
أن هناك فرق معنوي بين  يتبينإذ  (3) كما موضح في الجدول

عينة االتجاه النفسي االيجابي وعينة االتجاه النفسي السلبي في 
، إذ بلغ متوسط الطب الرياضي مقياس االتجاه النفسي نحو مادة

، وبانحراف معياري (5.85جة عينة االتجاه االيجابي )در 
(0.54. ) 

( وبانحراف 3.91فيما كان متوسط درجة عينة االتجاه السلبي )
( اكبر 10.83المحتسبة ) ( وبما أن قيمة )ت(0.48معياري )

( فهذا يدل على  وجود 2.03الجدولية التي تبلغ ) من قيمة )ت(
فرق معنوي لصالح عينة االتجاه االيجابي تم االستدالل عليها 

من قيمة )ت( المحتسبة مع الجدولية ويعزو الباحث هذه النتيجة 
لتي يتمتع بها طالب ذوي االتجاه إلى الرغبة واألهمية والدافعية ا

االيجابي، التي أثرت في سلوكهم واستجاباتهم نحو المادة 
فأكسبتهم اتجاه عالي نتيجة استعداداتهم العالية وتكرار ارتباطهم 
بموضوع االتجاه بمختلف المواقف فتشبعت فيها دوافعهم وزادت 

( 1989رغبتهم وميولهم نحو الدرس وهذا ما أكده )الخطيب، 
أن اتجاهات الفرد وقيمته هي نتيجة لما اكتسبه من البيئة واثر "

العوامل الثقافية عليه ويتضمن االتجاه حالة تأهب واستعداد لدى 
ير أو صاحبه تجعله يستجيب بطريقة معينة وسريعة دون تفك

 .(93-92، 1989 :")الخطيب تردد إزاء موضوع معين
 الخاتمة:-4

توصلت اليها الدراسة الى تبين من خالل النتائج التي 
 االستنتاجات التالية:

ان عدد افراد العينة الذين يتمتعون باالتجاه النفسي االيجابي  -1
نحو مادة الطب الرياضي اكثر من عدد االفراد الذين يتمتعون 

 باالتجاه النفسي السلبي نحو مادة الطب الرياضي.
تمد ان مستوى االتجاه االيجابي نحو مادة الطب الرياضي يع -2

بشكل كبير على الفروق الفردية بين الطالب في المستوى 
المعرفي والنفسي والجانب اإلعدادي للطالب خالل سنوات 

 الدراسة .
 فيما يوصي الباحثين بالتالي:

االهتمام بدرس ماده الطب الرياضي والعمل على تنمية -1
اتجاهات وميول الطلبة وزيادة دافعيتهم من خالل توفير 

والتقنيات التي يمكن من خاللها إحداث التفاعل لدى األجهزة 
 الطلبة أثناء الدروس النظرية والعملية.

االهتمام بدرس ماده الطب الرياضي من خالل زيادة عدد -2
الحصص لما لها من تأثير ايجابي في إكساب الطالب 

 المهارات الالزمة إلدارة الصف .
رس ماده الطب االستفادة من مقياس االتجاه النفسي نحو د-3

 الرياضية لتقييم مستوى الطالب ومعرفة اتجاههم نحو المادة.
 المصادر:

 : الطب الرياضية لطلبه كليه التربية الرياضية،(1999قبع، عمار عبد الرحمن ) [1]
 ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعه الموصل .2ط

)ترجمة( ، تعلم الطالب التجميعي والتكويني : تقييم(1983، بنيامين وآخرون )بلوم [2]
 ، القاهرة.محمد أمين المفتي وآخرون
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: التطبيقات اإلحصائية (1999اسين ومحمد، حسن العبيدي )، وديع يالتكريتى [3] 

، دار الكتب والوثائق 2، طب في مجال بحوث التربية الرياضيةواستخدام الحاسو 
 للطباعة والنشر. 

: دراسة مقارنة باالتجاهات (2003فار نشوان داود )ياسين والص، وديع التكريتي [4]
، الب كلية المعلمين بجامعة الموصلنحو درس التربية الرياضية بين طالبات وط

 . 30، العدد للعلوم الرياضية، المجلد الثامنمجلة الرافدين 
: اتجاهات طالب كلية التربية الرياضية نحو مادة (1997، زياد طارق )حامد [5]

، رسالة القدرات البدنية والحركية الخاصةقتها بفن األداء وبعض المصارعة وعال
 ، جامعة الموصل.منشورة ، كلية التربية الرياضية ماجستير غير

، مطبعة دار التجاهات النفسية للفرد والمجتمع: ا(1985حسين، كريم عكلة ) [6]
 ، بغداد. الرسالة

، 1لتدريب، ط: اتجاهات حديثة في ا(1989، رواح )الخطيب، احمد والخطيب [7]
 ، السعودية. مطابع الفرزدق

 ،، عالم الكتب5(: علم النفس االجتماعي، ط1979م )حامد عبد السال ،زاهران [8]
 . ةالقاهر 

، وقائع ة: مقياس االتجاه نحو الدروس الجامعي(1990الطالب، نزار مجيد ) [9]
 ، جامعة البصرة الخامس لكليات التربية الرياضية المؤتمر العلمي

(: علم النفس الرياضي، دار 2000ل طه )، والويس كامنزار مجيدالطالب،  [11]
 ، بغداد. الحكمة للطباعة والنشر

 ، بيروت .، دار العلم للماليين2(: معجم علم النفس،  ط1977عاقل، فاخر ) [11]
، دار الحكمة للطباعة (: التقويم والقياس1990وآخرون )العجيلي، صباح حسين  [12]

 والنشر. 
: االختبارات المهارية (1987نصر الدين رضوان ) سن ومحمد، محمد حعالوي [13]

 دار الفكر العربي.  ،سية في المجال الرياضي، القاهرةوالنف
نحو : اتجاهات طالبات التربية الرياضية للبنات (1986) فايزة أحمد محمد خضر [14]

 ، جامعة الزقازيق. مهنة تدريس التربية الرياضية، كلية التربية الرياضية للبنات
ريب في التربية الرياضية : مفاهيم وطرق التد(1988ات محمد احمد )فرج، عني [15]

 ، اإلسكندرية .الحديثة،  دار الكتب الجامعية
، 1، طلم العلوم: اتجاهات حديثة في تعليم وتع(1999فرج، محمد وآخرون ) [16]

 الفالح للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية .  مكتبة

 المالحق:
 :االختصاص وذوي الخبراء السادة أسماءيبين  (1الملحق )

 مكان العمل االسم الثالثي ت
             األساسية التربية كلية/الرياضي  التدريب فسلجه               الحسو الرزاق عبد ريان د.أ  .1
 األساسية التربية كلية/والتقويم القياس                     فاضل سعد د.أ  .2
 األساسية التربية كلية/رياضية تربية تدريس طرائق               محمد حازم قصي د.أ  .3
 األساسية التربية كلية/ الرياضي النفس علم            ذنون محمود ثامر د.م.ا  .4
 األساسية التربية كلية/ رياضية تربية تدريس طرائق         ذنون معيوف منتصر م.م  .5
 األساسية التربية كلية/رياضية تربية تدريس طرائق        اهلل عبد طالل معتصم م.م  .6

( يبين مقياس االتجاه النفسي نحو الدروس الجامعية وقيمة 2الملحق )
 العبارات

 العبارات ت
قيمة 
 العبارة

 8.6 هو أحسن درس يدرس في الكلية على اإلطالق  .7
 1.4 هو من الدروس التي اكره التفكير فيها  .8
 2.4 هو درس ممل  .9

 5.6 بعض الشيءمفيد   .10
 1.1 من أردأ الدروس التي تدرس في الكلية  .11
 6.4 هو بكفاءة أي درس يدرس في الجامعة  .12
 2 عديم الفائدة  .13
 4.3 ال يحبه الطلبة الذي ال يحبون الجامعة بشكل عام  .14
 7.4 يستحق كل الثناء  .15
 3.2 دخيل على المناهج  .16
 3 غير مرغوب فيه  .17
 8.9 الجامعية المميزةيجب أن يعمم نموذجا للدروس   .18
 3.5 تزيد أضراره على فوائده  .19
 5 تتعادل رغبتي مع كرهي له  .20
 7.7 قد اثبت وجوده ضمن الدروس المميزة  .21
 6 يساعد في تكوين العقل السليم  .22
 8 هو من أحسن الدروس  .23
 1.7 يمثل النموذج الرديء للدروس التي تدرس في الكلية  .24
 5.4 يحقق أهداف تربوية محدودة  .25
 7 هو درس مفيد حقا  .26
 2.9 قليل الفائدة  .27
 6.6 له منافع عديدة  .28
 4.1 يشغل وقتا يمكن أن يستفاد منه في النشاطات األكثر منه فائدة  .29
 4.8 ليس بالدرس الجيد كما انه ليس بالدرس الرديء  .30
 2.8 هو أحسن درس اعرفه  .31

 ( يوضح االتجاه النفسي الموجه للعينة 3الملحق )
 الرحمن الرحيمبسم اهلل 

 جامعة الموصل         
 كلية التربية األساسية      

 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة
استمارة استبيان آراء المختصين بمدى صالحية مقياس االتجاه 

 النفسي
 األستاذ الفاضل ................................ المحترم

في النية إجراء البحث الموسوم  بـــ )اثر االتجاهات النفسي   
لدى طلبة المرحلة الرابعة بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 
نحو مادة الطب الرياضي(  ونظرا لما تتمتعون به من خبرة 
ودراية علمية في مجال علم النفس الرياضي وماده الطب 

حية فقرات المقياس الرياضي يرجى بيان رأيكم حول مدى صال
وتعديل ما يلزم تعديله أو حذف أو إضافة أي فقرة بهدف 

 الوقوف على صدق الفقرات ومدى مالئمتها لموضوع البحث .
 مع وافر االحترام والتقدير ...

 :التوقيع
 :االسم

 :اللقب العلمي
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 :االختصاص 

 : الكلية/القسم
 الباحث                      : التاريخ

 االستبياناستمارة 
 ال تصلح تصلح العبارات ت
   هو أحسن درس يدرس في الكلية على اإلطالق  .1
   هو من الدروس التي اكره التفكير فيها  .2
   هو درس ممل  .3
   مفيد بعض الشيء  .4
   من أردأ الدروس التي تدرس في الكلية  .5
   هو بكفاءة أي درس يدرس في الجامعة  .6
   عديم الفائدة  .7
   الطلبة الذي ال يحبون الجامعة بشكل عامال يحبه   .8
   يستحق كل الثناء  .9
   دخيل على المناهج  .10
   غير مرغوب فيه  .11
   يجب أن يعمم نموذجا للدروس الجامعية المميزة  .12
   تزيد أضراره على فوائده  .13
   تتعادل رغبتي مع كرهي له  .14
   قد اثبت وجوده ضمن الدروس المميزة  .15
   العقل السليميساعد في تكوين   .16
   هو من أحسن الدروس  .17
   يمثل النموذج الرديء للدروس التي تدرس في الكلية  .18
   يحقق أهداف تربوية محدودة  .19
   هو درس مفيد حقا  .20
   قليل الفائدة  .21
   له منافع عديدة  .22
   يشغل وقتا يمكن أن يستفاد منه في النشاطات األكثر منه فائدة  .23
   كما انه ليس بالدرس الرديءليس بالدرس الجيد   .24
   هو أحسن درس اعرفه  .25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبين مقياس االتجاه النفسي الموجه للعينة بعد التعديل (4الملحق )
 حضرة الطالب المحترم:

يروم الباحث إجراء دراسة حول اثر االتجاهات النفسي لدى 
طلبة المرحلة الرابعة بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة نحو 
مادة الطب الرياضي بالسلوك المتبع في تقديم الدروس 
الرياضية، ُيرجى االستجابة وفق ما ينطبق ورأيك الشخصي، 

 مع وافر االحترام علمًا أنَّ المعلومات لغاية البحث العلمي فقط.
ال  تصلح العبارات ت

 تصلح
تصلح بعد 
 التعديل

    هو أحسن درس يدرس في الكلية على اإلطالق  .1
    الدروس التي اكره التفكير فيها هو من  .2
    هو درس ممل  .3
    مفيد بعض الشيء  .4
    من أردأ الدروس التي تدرس في الكلية  .5
    هو بكفاءة أي درس يدرس في الجامعة  .6
    عديم الفائدة  .7
    ال يحبه الطلبة الذي ال يحبون الجامعة بشكل عام  .8
    يستحق كل الثناء  .9
    دخيل على المناهج  .10
    غير مرغوب فيه  .11
    يجب أن يعمم نموذجا للدروس الجامعية المميزة  .12
    تزيد أضراره على فوائده  .13
    تتعادل رغبتي مع كرهي له  .14
    قد اثبت وجوده ضمن الدروس المميزة  .15
    يساعد في تكوين العقل السليم  .16
    هو من أحسن الدروس  .17
    تدرس في الكليةيمثل النموذج الرديء للدروس التي   .18
    يحقق أهداف تربوية محدودة  .19
    هو درس مفيد حقا  .20
    قليل الفائدة العملية  .21
    له منافع عديدة  .22
    يشغل وقتا يمكن أن يستفاد منه في النشاطات األكثر منه فائدة  .23
    ليس بالدرس الجيد كما انه ليس بالدرس الرديء  .24
    هو أحسن درس اعرفه  .25
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