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عبي كرة القدم والتهديف( لال بالحبال المطاطية لتطوير تحمل األداء مهارتين )الدحرجةخاصة تمرينات 
 المصغرة للمتقدمين

 2 السيد فائق حسن جاسم 1 أ.م.د حسن نوري طارش
 1الرياضة  وعلوم البدنية التربية كلية/المستنصرية الجامعة

 2 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/المستنصرية الجامعة
( 1 hassannoori383@gmail.comb, 2  ffaaiiqq123@gmail.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن هذه الحبال المطاطية لم تؤخذ بالنظر االعتبار عند التدريب وقد تسبب ضعف  المستخلص:
أعداد لالعبين اثناء المباراة وهذا يؤثر بشكل مباشر تحمل االداء والدحرجة والتهديف وهدف 

والتهديف بكرة القدم المصغرة  تمرينات بالحبال المطاطية لتطوير تحمل االداء ومهارتين الدحرجة
( العبًا تم 12الدفاع الجوي( )نة بصورة عمدية وهم العبي نادي )تم اختيار العي للمتقدمين.

 منالعبين ( 10( العبين, إذ أصبحت العينة البحث )2مى الذين بلغ عددهم )استبعاد حراس المر 
 ,%(10.41) ( العبين يمثلون اندية بغداد وتشكل نسبتهم96مجتمع البحث الذين يبلغ عددهم )

إن للتمرينات بالحبال المطاطية المستخدمة ومهاريا فاعلية وتأثيرًا ايجابيًا في  ثانالباحواستنتج 
 .والتهديف لعينة البحث تطوير مهارتين الدحرجة

 .كرة القدم المصغرة - التهديف – الدحرجة – تحمل االداءالكلمات المفتاحية: 

mailto:hassannoori383@gmail.comb
mailto:ffaaiiqq123@gmail.com
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 المقدمة:-1
وان من األساليب التدريبة المهمة والفاعلة في التدريب الرياضي  
أسلوب التدريب باستخدام المقاومات المتنوعة, إذ إن هذا 

ريبي بني على استخدام مقاومات خارجية تستهدف األسلوب التد
لزيادة القدرة العضلية لها بوجود مقاومات  الالعبين عضالت

تعمل على تحقيق هذه الزيادة, مع وجوب اعتماد األسس العلمية 
للتدريب كأن تتدرج الحبال المطاطية وتختلف في أنواعها التي 
 تؤثر في عمل العضالت اذ أن القوة وسرعة االنقباض ودرجته

ويكون  وتنوعت الوسائل منها على شكل أدوات أو شكل أجهزة,
استخدام الوسائل المساعدة في العملية التدريبية باختالف نوع 
ووظيفة العمل الذي يقوم به العب, فتكون وسائل تدريبية 
مساعدة في بعض االحيان هدفها تطوير القدرات البدنية على 
اساس تمرينات مقاربة ألداء الالعب اثناء المباراة وتكون من 

عدد من الالعبين وتحوي أكثر خالل تمرينات خاصة يشترك بها 
, ة التدريبية سواء بالكرة وبدونهامن مهارة وتنفيذها اثناء الوحد

 الالعبين على كرة القدم للساحات المصغرة تحتم ومتطلبات
 القدرات هذه وتساهم اللعبة متطلبات تتناسب بدينة قدرات امتالك

 دمالق كرة وفي االخطاء من وتقلل القدم مهارات كرة تطبيق في
ألطول زمن  مقاومة ظروف المباراة في اداء على الالعب تساعد
ومن خالل ذلك جاءت أهمية البحث باستخدام الحبال , ممكن

المطاطية  ومعرفة مدى تأثيرها على تحمل االداء ومهارتين 
 الدحرجة والتهديف لالعبين كرة القدم المصغرة للمتقدمين.

 مشكلة البحث:
الحبال المطاطية تمرينات خاصة بأن هذه  الباحثانفقد الحظ 

 تحفيزا  مختلفة لم تؤخذ بالنظر االعتبار عند التدريب وقد تسبب 
تحمل  على  مباشرؤثر بشكل ت والتيلالعبين اثناء المباراة 

لعمل جديد قد  نالباحثااالداء والدحرجة والتهديف لذا ارتأى 
لذا جاءت هذه الدراسة  ,بعض المهارات تطويريؤدي الى 

لتضيف بعض المعلومات العلمية كأساس لحل هذه المشكلة 
والتهديف وبما يتالءم مع  الدحرجةلإلسهام في تطوير مهارتين 

 طبيعة قدرة لالعبين ضمن االمكانيات المتوفرة .   
 
 

                                                                  

 أهداف البحث:
تطوير تحمل  فيبالحبال المطاطية  خاصة  تمريناتأعداد -1

والتهديف بكرة القدم المصغرة  االداء ومهارتين الدحرجة
 للمتقدمين.

في الحبال المطاطية  خاصة تمريناتالتعرف على تأثير -2
مهارتين الدحرجة والتهديف بكرة القدم  وتحمل االداء تطوير 

 المصغرة للمتقدمين. 
 فرضا البحث:

, إحصائية بين االختبارات )القبليةتوجد فروق ذات داللة -1
 ,ومهارتين الدحرجةتحمل االداء البعدية( لعينة البحث في 

 والتهديف ولصالح االختبارات البعدية.
 مجاالت البحث: 
العبي نادي الدفاع  البحث اشتملت علىعينة  المجال البشري:

( العب 10) الجوي المتقدمين بكرة القدم المصغرة وعددهم
 .2021/2022للمواسم 

 .17/4/2022ولغاية  15/2/2021 المجال الزماني:
 نادي الدفاع الجوي.مالعب  المجال المكاني:

 :هجية البحث واجراءاته الميدانيةمن -2
المنهج التجريبي  الباحثاناستخدام : منهجية البحث 2-1

 لمالئمته بتصميم المجموعة الواحد لحل مشكلة البحث.
إن اختيار عينة البحث يأتي : عينة البحثمجتمع و  2-2

في  الباحثانيعتمدها  ساسية والمهمة التيضمن النقاط األ
الوصول إلى نتائج دقيقة ألن عملية اختيار العينة من الخطوات 

ون إلى تحديد الباحثالرئيسة لجمع المعلومات وكثيرًا ما يلجأ 
تارونها أي ان عينة بحثهم بناء الظاهرة أو المشكلة التي يخ

عينة يرى فيها أن تمثل المجتمع األصلي الذي  الباحث)يختار 
تكون مجتمع البحث من العبي  يقوم بدراسته تمثيال صادقًا(.

أندية بغداد المشاركة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم 
( أندية إذ تم 8والبالغ عددها ) 2022–2021المصغرة للموسم 

الدفاع الجوي( ة عمدية وهم العبي نادي )نة بصور اختيار العي
( 2مى الذين بلغ عددهم )( العبًا تم استبعاد حراس المر 12)

مجتمع  منالعبا ( 10) أصبحت العينة البحث العبين, إذ
( العبين يمثلون اندية بغداد 96البحث الذين يبلغ عددهم )

ويذكر " ان  %( من مجتمع االصل .10.41) وتشكل نسبتهم
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 %5ن حجم العينة وحجم المجتمع يجب ان ال يقل عن النسبة بي
 وتم تجانس العينة البحث. (.1:16)"

 يبين تجانس العينة في متغيرات العمر و الوزن والطول.( 1الجدول )
 المعالم االحصائية

 المتغيرات
 عينة البحث

 معامل االلتواء ع و س
     العمر / سنة

 -0.78 2.30 4.7 4.10 العمر التدريبي / سنة
 0.17- 4.11 73.50 71.25 الوزن /  كغم
 1.79 6.34 178 176 الطول/  سم

 -امل االلتواء تتراوح بين )( أن قيمة مع1يتضح من الجدول )
0.10-1.55) 
وات واالجهزة المستخدمة في الوسائل واالد 2-3

 :البحث
المصادر : )الوسائل المستخدمة في البحث 2-3-1

 ,(Internetشبكة المعلومات ), العربية واالجنبية والمراجع
االختبارات , المقابالت الشخصية, المالحظة والتجريب

 .(فريق العمل المساعد, والقياسات
االدوات واالجهزة المستخدمة في البحث:  2-3-2
حكام  صافرة ,(10خاصة للخماسي قانونية عدد ) كرات قدم)

موانع بارتفاعات  ,(12شواخص بالستيكية عدد ) ,(3عدد )
ف صغير بأبعاد هد ,(2ساللم عدد ) ,(10) مختلفة عدد
, قياس مصنوع من القماش نوع صينيشريط  ,(1مختلفة عدد )

, 4شريط الصق ملون عدد  (.4) حبال مختلفة الطول عدد
 (.معلب كرة قدم مصغرة قانوني

( FOX) ساعة توقيت الكترونية نوع) أما أجهزة البحث فهي:
 ,( صيني الصنعSONYكاميرا تصوير نوع ), الصنعصينية 

 .((Lenovoحاسبة شخصية الب توب نوع )
 :اجراءات البحث 4–3
 :                                     االختبارات المستخدمة في البحث 1–4–3
 :االختبارات المهارية 1–1–4–3

  (59:2اختبار الدحرجة ) اوال:
 :الدحرجة قياس مهارة :اختبارالعرض من 
 .اختبار الدحرجة بالكرة في خط متعرج بين القوائم اسم االختبار:

قياس قدرة الالعب على التحكم في الكرة  الهدف من االختبار:
 خالل الدحرجة بها بين القوائم.

(, ساعة 7( قوائم, كرة قدم عدد )10) األدوات المستعملة:
 توقيت. 

عب وبشكل مستقيم ( قوائم في المل10بعد وضع ) وصف األداء:
( متر والمسافة بين خط 2وتكون المسافة بين كل قائم وأخر )

 (.5) أيضًا, كما موضح بالشكل ترم (2أول قائم )البداية و 
يقف الالعب بالكرة على خط البداية وعند  تعليمات االختبار:

إعطائه إشارة البدء يركض الالعب بالكرة بين القوائم ركضًا 
أخر قائم ويدور حوله ويعود الى البداية  متعرجًا حتى يصل إلى

بالطريقة نفسها )أي ان المسافة المقطوعة من خط البداية وحتى 
 متر(. 40خط الرجوع الى خط البداية 

يحسب لالعب الزمن بالثواني وألقرب جزء من الثانية  التسجيل:
من لحظة إعطاء أشاره البدء وحتى عودته لخط البداية مرة 

 أخرى.

 
 ( يوضح اختبار الدحرجة بالكرة في خط متعرج بين القوائم1)شكل ال

 (:82:3اختبار التهديف()معدل( ) 1-4-1-2
اختبار التهديف على الهدف المقسم بدرجات : االختباراسم -

 .ترم (7من بعد )
 قياس دقة التهديف. الهدف من االختبار:-
شريط قياس وكرة خاصة بكرة القدم  األدوات المستخدمة:-

( وهدف مقسم بواسطة حبال او شريط الصق 3للصاالت عدد )
 ( أقسام وشاخص واستمارة تسجيل وصافرة.9على )

من الهدف وعند  (ترم 7تقف الالعبة على بعد ) طريقة األداء:
 إعطاء اإلشارة تقوم بالتهديف.

محاوالت إذ يتم تسجيل الدرجات  (3) تعطى للمختبر التسجيل:
 .(2) كما في شكل حسب الموقع,
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 سم60           
                     5              3                                  3              5 

       1                         ترم  1   
 ترم  2

                     4              2                                 2               4 
 

 
 ترم 7                                    

 :(61:4)اختبارات التحمل االداء 1-4-1-3
قياس قدرة تحمل االداء لدى العبي كرة الهدف من االختبار: 

 القدم المصغرة.
( عند 1يبدأ االختبار من الشاخص رقم ) توصيف االختبار:

لمسافة بين سماع الصافرة يقوم الالعب بالزاكزك الكرة بين أقماع 
ونص مرة وبعد إكمال  ذلك يقوم بالمناولة  ( متر1.30) كل قمع

ارضية الى الزميل في المربع المقابل الى المساعد ثم  ليقوم 
( متر لينتقل بعدها للقيام 10بعدها بالركض جانبا لمسافة )

( شواخص المسافة 5بعدها ليقوم بالقفز بكلتا القدمين من فوق )
لقفز فوق حواجز وحين االنتهاء سم با (50بين شاخص وأخر )

ذلك يعود ليتسلم الكرة من زميله ويقوم بالزاكزاك حول  من
( متر ثم يقوم 1الشواخص بالكرة لمسافة بيت كل شاخص )

يقوم  مناولة الكرة أرضية الى الجانب الى الزميل الثاني ليركض
بالركض على الساللم وبعدها ويركض لمهاجمة يستلم الكرة من 

از الشاخص ميل من خالل وجود شاخص  مقابل المرمى يجتالز 
 .بعدها الى تسديد الكرة

تعطى محاولة واحدة لكل مختبر ويحسب زمن االداء  التسجيل:
 الكلي بالثواني واجزاؤه

 
 وضح اختبار قدرة تحمل االداء ( ت2صورة )

هي استطالع الظروف : التجربة االستطالعية 3-5
في دراستها وهي الكشف  الباحثانالمحيطة بالظاهرة التي يرغب 

عن الحلقات الغامضة وهي دراسة تجريبية أولية مصغرة تدريبية 
. لتنقيح اإلجراءات الميدانية قبل الخوض في جمع المعلومات 

والضرورية جدا" في تنفيذ البحوث ومنها تعد من الوسائل المهمة 
ذ . إ(65: 5) التعرف على االيجابيات والسلبيات احثبيتمكن ال

 يوم )الجمعة( المصادف تم إجراء التجربة االستطالعية
نفس عينة  العبين من (2على عينة مكونة من ) 15/2/2022

البحث وأجريت التجربة في تمام الساعة )العاشرة( في معلب 
كان ساسية لكرة القدم نادي الحسين الختبارات المهارات اال

 :الهدف منها
 التأكد من مالءمة هذه االختبارات لعينة الدراسة .-1
 .واالجهزة المستخدمة في الدراسةالتأكد من صالحية االدوات -2
جراء من مدى صالحية المكان المخصص ال التأكد-3

 االختبارات وترتيب أدائها .
لى كيفية استخدام االدوات تدريب فريق العمل المساعد ع-4

 سجيل البيانات.ت وطرائق
التعرف على األخطاء والمشكالت التي قد تظهر في أثناء -5

 القياس لتالفيها في الدراسة األساسية .
 معرفة الوقت المستغرق ال جراء االختبارات .-6
عينة الدراسة ومدى استعداد المختبرين تناسب االختبارات ل-7
 االختبارات . جراءإل
 :التجربة الرئيسة 2-6
تم اجراء االختبارات القبلية  االختبارات القبلية: 2-6-1

المصادف يوم الخميس وسعى  17/2/2022 اعتبارا  لمدة يوم
 إذإلى تدوين الظروف المتعلقة باالختبارات جميعها من  الباحثان

الزمان والمكان واالدوات واألجهزة المستخدمة وطريق تنفيذ 
 لالختباراتها وذلك لمحاولة تهئية الظروف نفس االختبارات,

 االختبارات االتية: تم اجراء إذالبعدية 
 . مهارة الدحرجة اختبار-1
 . اختبار مهارة التهديف-2
 . اختبار تحمل االداء-3
 بوضع تمرينات الباحثان قام :التدريبي جنهالم 2-6-2

وتم تقنينها  المصغرةكرة القدم للمهارات  بالحبال المطاطية
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بطريقة تناسب طبيعة اللعبة ومستوى الالعبين وطبقت هذه 
التمرينات في القسم الرئيس للوحدة التدريبية ضمن مدة اإلعداد 

دات تدريبية في األسبوع ( وح2( اسابيع وبواقع )8الخاص لمدة )
ابتداًء من يوم االحد  (1–2وبتموج )الثالثاء( )االحد و 

ويتراوح زمن  21/4/2022الحد اولغاية يوم  20/2/2022
 نالباحثا, وراعى دقيقة( 35-25) الواحدة بينالوحدة التدريبية 

 : االتي
طريقة التدريب الفتري المرتفع وذلك عن  الباحثاناستخدم -1

في األسبوع الواحد إعطاء ثالث وحدتين تدريبتين طريق وضع 
يتم  . مدة راحة مناسبة بين التكرارات على وفق طبيعة التمرين
عادة حساب الراحة على أساس النبض اذ يبدأ الالعب بإ

 .( نبضة في الدقيقة120-110التكرار عند وصوله الى )
 .بطريقة التكرارات–2
 الشدة المطلوبة  x( افضل انجاز )عدد تكرارات   
________________________________  

                   100 
بعد انهاء عينة البحث : االختبارات البعدية 2-6-3

تم اجراء االختبارات  الباحثانللوحدات التدريبية المعدة من 
المصادف يوم السبت  23/4/201في  م واحدالبعدية لمدة يو 

 القبلية نفسها. االختباراتوبظروف 
 الحقيبة الباحثانتم استخدام  الوسائل االحصائية: 2-7

 .v21(spss) اإلحصائية
 :البحث وتحليلها ومناقشتهاعرض نتائج متغيرات -3
 قيد الدراسة:عرض نتائج المتغيرات 3-1

المعيارية وقيم  واالنحرافاتيبين الفروق بين األوساط الحسابية  (1جدول )
(T.test وداللة الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية في اختبار ) مهارة

 باتجاه هدف صغير من الحركة الدحرجة 

وحدة  المجموعة المتغير
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
T   قيمة

 المحتسبة
الداللة 
 اإلحصائية

الداللة 
الوسط  الحقيقية

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مهارة 
 معنوي 0.000 1.95 1.59 15.25 1.67 17.20 ثانية التجريبية الدحرجة

 
 
 
 
 

المعيارية وقيم  واالنحرافاتيبين الفروق بين األوساط الحسابية ( 2الجدول )
(T.test وداللة الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية في اختبار مهارة )

 .المناولة باتجاه هدف صغير

 المجموعة المتغير
 وحدة
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
T   قيمة

 المحتسبة
الداللة 
 اإلحصائية

الداللة 
الوسط  الحقيقية

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

دقة 
 التهديف

 معنوي 0.000 12.90 5.78 62.82 7.11 36.77 ثانية التجريبية

المعيارية وقيم  واالنحرافاتيبين الفروق بين األوساط الحسابية ( 3الجدول )
(T.test وداللة الفروق بين ) االختبارات القبلية والبعدية في اختبار تحمل

 .االداء

 المجموعة المتغير
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
T   قيمة

 المحتسبة
الداللة 
 اإلحصائية

الداللة 
الوسط  الحقيقية

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

تحمل 
 االداء

 معنوي 0.000 0.17 1.54 24.65 1.69 25.50 ثانية التجريبية

 

 :مناقشة نتائج متغيرات الدراسة 3-2
أن مهارة الدحرجة في كرة القدم تتطلب لياقة بدنية  الباحثانيعزو 

عالية وتحكم جيد بالكرة وسرعة أدائها فأن الالعب الذي بحوزتة 
الكرة وأمامه مساحات خالية من الالعبين يفضل االستمرار 

, إذ تزداد في اد الزميل أو التسديد على المرمىبالدحرجة إليج
لمناطق التي يتواجد فيها المناطق الخالية من الالعبين وتقل في ا

الالعبين وأن أكثر الالعبين الذي يجيد مهارة الدحرجة هو 
 اترينالباحثان ذلك إلى تأثير التمويعزو  الالعب المهاري .

وكذلك التزام الالعبين في  الباحثانبالمقاومات التي وضعها 
تنفيذها ودور المدرب في شرح وتوضيح طريقة األداء الصحيحة 

, ابي على تحسن مستوى دقة المناولةثر الفعال واإليجكأن لها األ
إذ أن األساليب المستخدمة في تدريب الصفة البدنية مع 
المهارات والشدد التدريبية وتكرار التمرينات كأن لها األثر البالغ 
في تطور مستوى المجموعة التجريبية إذ أن تطور المستوى 

كاظم )البدني له دور أساسي في تطور المهارات وهذا ما أكده 
لعام للجسم من الناحية إذ ذكر أن التطور ا (1988 ,الربيعي

المورفولوجيا والوظيفية إذ يعد هذا التطور األساسي في العملية 
التدريبية أن الشمولية ال ترتكز على التحكم بالكره والتكتيك الجيد 
فقط ولكن قبل كل شيء ترتكز على النشاط الفعال لألجهزة 
الداخلية واإلسهام الفعال للجهاز العصبي المركزي والمحيطي 

لذان يتطلبان التحضير الشامل. كما أن التقدم بفعاليات ال
التدريب من الناحية الفنية من خالل التمرينات المركبة وتنوعها 
واالهداف المصممة لها دور كبير في تطوير المهارات فضال 
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عن هذا فأن التدريب المنتظم بالكرة مع التكرار للمهارة يصل 
واألداء المهاري بشكل عام بالالعب إلى مرحلة متقدمة في الدقة 

ذلك إلى اعتماد التمرينات الحبال  الباحثانويعزو , (71:7)
المتعلقة بمهارة التهديف, والمعدة  اترينفي وضع التم المطاطية
ومهاريا وما لذلك من تأثير فعال في تطوير  الباحثانمن قبل 

مستوى أداء المهارات قيد الدراسة عن طريق التدريب على 
ناسب طبيعة العينة, إذ أن "اختيار التمرينات المناسبة تمرينات ت

تمكن المدرب من تطوير الصفات البدنية وفي الوقت نفسه تعمل 
أن ما اشار الية  على إتقان الالعب للمهارات, فضال عن 

ال يستطيع إتقان المهارات األساسية في حالة  العب كرة القدم "
ناحية اخرى ان الطابع افتقاره للصفات البدنية الضرورية, ومن 

المميز للمهارات الحركية األساسية بكرة القدم هو الذي يحدد 
نوعية الصفات البدنية الضرورية التي ينبغي تنميتها وتطويرها 

العبي لعينة البحث مع مفردات التمرينات  (. وان تكيف46:5)"
بمقاومات الذي اعتمد طريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة 

استعمال الشدد المناسبة والراحة  إذتدريب التكراري من وطريقة ال
المالئمة بين التكرارات والمجاميع, أدى إلى وهذا انعكس ايجابيا 
 في تطور أداء المهارات األساسية قيد البحث ومنها دقة التهديف

أسباب ذلك إلى استخدام تمرينات  الباحثانويعزو  .(75:8)
الحبال المطاطية للعينة البحث وكانت التمرينات مدروسة وفق 

اعاة قابليات أسس علمية وضوابط تدريبية حديثة مع مر 
مكانيات الالعبين مما أدى الى تفاعل الالعبين مع التمرينات  وا 

والتدريب المستمر لمدة شهرين إذ من المنطق أن يحصل تطور 
البحث وهذا ما ظهر واضحًا في متغير تحمل األداء اذ للعينة 

كانت طبيعة  التمرينات ذات مواقف ومثيرات مشابهه لما يحدث 
في المباريات وفرضت على الالعبين اللعب بسرعة دون 
القصوية بحركة مستمرة في الملعب مما أدى الى احداث تكيف 

 .لدى الالعبين 
 الخاتمة:-4

عرض النتائج وتحليلها و وضه على ضوء أهداف البحث وفر 
 االستنتاجاتلالختبارات قيد الدراسة تم التوصل إلى  ومناقشتها
 اآلتية:

 المستخدمة على عينة البحث إن للتمرينات الحبال المطاطية-1
 .ايجابيًا في المهارات كرة القدم فاعلية وتأثيراً 

فاعلية  ومهاريإن للتمرينات الحبال المطاطية المستخدمة -2
 وتأثيرًا ايجابيًا في تطوير مهارتين تحمل االداء والدحرجة

 .والتهديف لعينة البحث
عدة توصيات على ضوء النتائج التي توصل  الباحثانوضع 

 إليها في موضوع بحثه, وكما يأتي:
لتمرينات بمقاومات قيد الدراسة ا التأكيد على أهمية استخدام-1

لدى العبي ارات االساسية من قبل المدربين في تطوير المه
 أندية بغداد. كرة القدم/

بمقاومات متعددة قيد  التمريناتالتأكيد على أهمية استخدام -2
 )االخماد الدراسة من قبل المدربين في تطوير مهارات

 أندية بغداد. /المتقدمينوالدحرجة( لدى العبي كرة القدم 
 :المصادر

 :االحصاء واالختبارات البدنيةمبادى ؛ نزار الطالب ومحمود السامرائي [1]
 (.1981 ر,دار الكتب للطباعة والنش ,)الموصل

أثر استخدام وسيلة المناطق المحددة في تنمية المهارات ؛ رعد حسين حمزة [2]
رسالة ماجستير, جامعة بغداد, كلية التربية الرياضية, ) :االساسية بكرة القدم

1999) . 
للمناطق المحددة باستعمال  خاصة ثير تمريناتأت؛ كرار ابراهيم بدر [3]

داء بعض المهارات أوسرعة في التحمل الخاص أجهزة وأدوات تدريبية 
: )رسالة ماجستير, جامعة بغداد, بكرة القدم الشباب لالعبين ساسيةاأل

2021). 
التطبيقات العلمية لكتابة الرسائل واالطاريح التربوية  ؛ظافر هاشم الكاظمي  [4]

 .(2012)بغداد, دار الكتب والوثائق, : والتصميمالتخطيط  –والنفسية 
جامعة الموصل, دار ) :األعداد البدني بكرة القدم؛ كاظم الربيعي وموفق المولى [5]

 .(1988الكتب للطباعة والنشر, 
رة, مركز الكتاب للنشر, : )القاهالمدير الفني لكرة القدمحنفي محمود مختار؛  [6]

1998).  
بمساحات صغيرة في تطوير المعرفة يحيى علوان؛ اثر تمارين اللعب  [7]

 :لقدم الشباب في المواقف الهجوميةوالتصرف الخططي لالعبي كرة ا
, دنية وعلوم الرياضة, جامعة بابل, كلية التربية الباطروحة دكتوراه)

2014). 
ليبا, ) :1, طاللياقة البدنية لالعبين في كرة القدم؛ يوسف الزم كماش [8]

 (.2002 ,جامعة الناصر
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 المالحق:
 انموذج من التمرينات المستخدمةيوضح  ( 1الملحق )

 التمرين: األول
 .تهديفوال تحمل األداءتطوير  هدف التمرين:

, 5, كرات قدم 2, شواخص 2ساللم  االدوات المستخدمة:
 , حبال مطاطيةمرمى

يقف الالعبون على خط منتصف الملعب ويتم  شرح التمرين:
تقسيمهم إلى مجموعتين إذ يكون األداء زوجي ثم توضع ساللم 

 .يم على خط المنتصف أمام الالعبينعلى األرض بشكل مستق
 3يقوم اّلعبان بالركض فوق الساللم لمسافة  ويتضمن التمرين:

متر مصاحب بالحبال المطاطية من قبل زميل ويستمران 
متر بعد الساللم ثم االلتفاف خلف الحاجز  4بالركض لمسافة 

, بعدها يمرر الالعب األول الكرة متر أخرى 3مسافة والركض ل
( أما الالعب الثاني فيمرر الكرة إلى 1إلى المساعد رقم )

متر واستالم  7( ثم يقومان بالركض لمسافة 2لمساعد رقم )ا
متر من  7الكرة وبعد ذلك ينتهي التمرين بالتهديف من مسافة 

والرجوع إلى خلف  مع ارتداء جاكيت مثقلة كال الالعبين
  (  .1) المجموعة التي بدأ منها كما موضح في الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 1( يبين تمرين رقم 1شكل )ال

 التمرين: الثاني 
 .تهديفوالهدف التمرين: تطوير تحمل االداء 

, حبال , مرمى4, كرة قدم 4شواخص  األدوات المستخدمة:
 مطاطية 

يقف الالعبين على خط المنتصف ويقف خلفهما  شرح التمرين:
شواخص على األرض بشكل مستقيم  4بقية الالعبين ثم توضع 

متر وبين  5وتكون المسافة بين الشاخص األول والثاني 
ين الشاخص الثالث والرابع متر وب 10الشاخص األول والثالث 

, ويتضمن التمرين يقوم الالعبين بالركض إلى الشاخص متر 1
قفزات  5لشاخص ليقفز الالعبين والوقوف عند هذا ا (2)رقم 

( ثم الركض من 1( والرجوع إلى الشاخص رقم ))قفز على البقعة
( والوقوف عند هذا 3( إلى الشاخص رقم )1الشاخص رقم )

ثم الركض إلى قفزات إلى االعلى  5يقفز الالعب الشاخص ل
وينتهي ( مصاحب بالحبال المطاطية مع زميل 4الشاخص رقم )

 متر والرجوع 10التمرين بالتهديف على المرمى من على بعد 
 .(2, كما موضح في الشكل )إلى خلف المجموعة التي بدأ منها

 
 
 
 
 
 
 

 2( يبين تمرين رقم 2شكل )

 التمرين: الثالث
 الدحرجة. و تهديف مهارتي الهدف التمرين: تطوير 

, 5 , كرات قدم10, شواخص 2ساللم  األدوات المستخدمة:
 , حبال مطاطيةمرمى

يقف الالعبون على خط المرمى ويتم تقسيمهم  شرح التمرين:
يكون األداء زوجي ثم توضع ساللم على  إذإلى مجموعتين 
 .متر 5تقيم أمام الالعبين بمسافة األرض بشكل مس
متر ثم القفز  2يقوم اّلعبان بالركض لمسافة  ويتضمن التمرين:

 5متر بعدها يقومان بالركض لمسافة  3فوق الساللم ولمسافة 
متر أخرى وبعد  5متر وااللتفاف خلف الحاجز والركض لمسافة 

متر وينتهي  7ذلك يقوم بالدحرجة الكرة بين الشواخص لمسافة 
 متر مصاحب بالحبال 7 التمرين بالتهديف من على بعد

من احد الالعبين والرجوع إلى خلف  االنطالقالمطاطية اثناء 
 (  .3المجموعة التي بدأ منها كما موضح في الشكل )
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 3( يبين تمرين رقم 3الشكل )
القسم الرئيس من ذج من الوحدات التدريبية و نم( يوضح ا2الملحق )

 االعداد الخاص للوحدة التدريبية في فترة
 تطوير تحمل االداء مع الدحرجة والتهديف . الهدف:

رقم 
 التمرين

زمن 
 االداء

 التكرارات
الراحة بين 

 اتالتكرار
الراحة بين 

 التمارين

مجموع الوقت 
الكلي  للعمل 

 والراحة
 الشدة

 %80 د9،83 د 5 ثا30 8 ثا 10 1

 %85 د 11،16 د 5 ثا 30 10 ثا 10 1

 %90 د 12، 5 د 5 ثا 30 12 ثا 10 2

 %95 د 23،14 د 5 ثا 30 14 ثا 10 3
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 تقنين اختبار فوستر على العبي كرة القدم المتقدمين
 2أ.م.د احمد مؤيد حسين   1مأمون غسان شهاب 

 1جامعة الموصل/كلية التربية األساسية 

 2جامعة الموصل/كلية التربية األساسية 

( 1 mamoonmero@gmail.com) 
 

 والثانية االولى الدرجة من القدم كرة الالعبين مجتمع من عينة على فوستر اختبار تقنين في البحث أهمية تكمن المستخلص:
 وتقويم اختبار في مستقبالً  الباحثين يستخدمه حديث مرجع لتكون االختبار لهذا المعيارية والمستويات الدرجات وايجاد( المتقدمين)

 كرة في المتقدمين بالالعبين خاصة حديثة ومستويات معايير وجود عدم في البحث مشكلة وتبرز. فسيولوجياً  المتقدمين الرياضيين
 . الرياضي الجانب في المهمة الفسيولوجية االختبارات أحد كونه فوستر الختبار القدم
 :البحث هدفي وكان
 .نينوى محافظة في المتقدمين القدم كرة العبي على فوستر اختبار تقنين-1
 .نينوى محافظة في المتقدمين القدم كرة لالعبي فوستر الختبار معيارية ومستويات درجات وضع-2

 .الحالي البحث وطبيعة لمالءمته المسحي باألسلوب الوصفي المنهج الباحثان وأستخدم
 والثانية األولى الدرجة أندية يمثلون والذين نينوى محافظة في المتقدمين القدم كرة العبي على البحث مجتمع اشتمل قدل
 عينة أما ناديًا,( 14) يمثلون العباً ( 300) عددهم والبالغ 2021/2022 للموسم التأهيلي الدوري في المشاركين( المتقدمين)

 الوصول من الباحثان تمكن التي األندية من العمدية بالطريقة اختيارهم تم والذين المتقدمين القدم كرة بالعبي تمثلت فقد البحث
 الكلي المجتمع من%( 66.67) البحث عينة تمثل اذ أندية,( 10) يمثلون العباً  200)) وعددهم عليهم االختبارات وتطبيق اليهم

 .البحث عينة خارج من البحث مجتمع من والثبات االستطالعية التجربة عينتا ليمثلوا العبا( 40) باختيار الباحثان وقام للبحث,
 :الباحثان واستنتج

 .نينوى محافظة في المتقدمين القدم كرة العبي مع ليتالءم وتعديله فوستر اختبار تقنين تم-1
 .فوستر الختبار نينوى محافظة في المتقدمين القدم كرة لالعبي المعيارية والمستويات الدرجات واستخراج وضع تم-2

 :الباحثان ويوصي
 نينوى محافظة في المتقدمين القدم كرة لالعبي الفسلجية الحالة قياس عند الدراسة هذه في المقنن فوستر اختبار اعتماد-1

 . خاللها أو التدريبي بالمنهج البدء قبل واختبارهم
 .المتقدمين – القدم كرة - فوستر اختبار - تقنين: المفتاحية الكلمات
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 المقدمة:-1
أضحت االختبارات الفسيولوجية تحظى يومًا بعد يوم بأهمية 
كبيرة في مجال الرياضة وعلومها, فهي تعد األساس في التقدم 
العلمي لمجاالت التربية البدنية وعلوم الرياضة كافة, والركن 

إذ تساهم في تحقيق جوانب كثيرة للفرد بصورة  األساس فيها
عامة وللرياضيين بصورة خاصة, كما إنها تعد مقياسًا للتقدم 

 العلمي والرياضي في الدول والمجتمعات المختلفة.
وتعد أداًة أساسية نستدل من خاللها على مدى قدرة األفراد على 

نتقاء تحقيق اإلنجاز المطلوب , فضال عن اهميتها في عملية اال
للرياضيين في الفئات المختلفة, هذه األهمية تتطلب من الباحثين 
زيادة االهتمام بهذه االختبارات الفسيولوجية, وتكميمها, وتقنينها 
باألسلوب العلمي الذي يجعلها ممكنة االستخدام مع العينات 
المختلفة سواء في السن أو الجنس أو المستوى في مجتمعنا, 

ر االختبار المناسب للباحثين, والذي يتالءم لتسهيل عملية اختيا
فعليًا مع العينة المستهدفة في أي دراسة في التربية البدنية وعلوم 

" ونظرًا ألهمية االختبارات والمقاييس في جميع  ,الرياضة
األلعاب الرياضية, والتي تعد األساس في التقويم, إذ يتم 

اييس واختبارات الحصول على البيانات والمعلومات باستخدام مق
موضوعية وحاسمة تمنح القدرة لتحديد الكثير من أغراض القياس 
األساسية في التشخيص, والتصنيف, والبحث العلمي, ونستطيع 
من خاللها ايجاد نقاط الخلل, وايجاد الحلول المناسبة لمعالجة 

 زبير: ـ")آل عن تقويم المناهج المعتمدة هذا الخلل, فضال
ومع كثرة االختبارات الفسيولوجية المستخدمة في .  (10, 2019

مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة في وقتنا هذا واختالف 
مستويات العينات المدروسة بالسن, والجنس, والمستوى برزت 
فكرة البحث في أنه هل يمكن لنا ان نقوم بتقنين اختبار فسلجي 

ت المستخدمة ( في المجال الرياضي على العينافوستر)اختبار 
في بحوث التربية البدنية وعلوم الرياضة في الوقت الراهن, مثاال 

عبين المتقدمين في كرة القدم, وايجاد العلى ذلك عينة من ال
الدرجات والمستويات المعيارية لهذا االختبار على العينات 
المطبق عليها البحث كي تكون المرجع الحديث للباحثين في 

تجلت أهمية البحث في تقنين اختبار  المستقبل. ومما تقدم
على عينة من مجتمع الالعبين المتقدمين في كرة القدم فوستر 

وايجاد الدرجات والمستويات المعيارية لهذا االختبار لتكون مرجع 

حديث يستخدمه الباحثين مستقباًل في اختبار وتقويم الرياضيين 
 المتقدمين فسيولوجيًا.

 مشكلة البحث:
عة الباحثان واطالعه على أغلب الدراسات العلمية من خالل متاب

التي أجريت في ميدان التربية البدنية وعلوم الرياضة, الحظ بان 
جميع هذه الدراسات عند استخدامها االختبارات الفسيولوجية في 

ال تتالءم  م اختبارات فسيولوجية ذات معاييربحوثهم كانت تستخد
يًا عنها في المواصفات من مع عينة الدراسة الحالية وتختلف كل

من هنا بانت مشكلة  حيث العمر, والجنس, والمستوى الرياضي.
البحث في عدم وجود معايير ومستويات حديثة خاصة بالالعبين 

كونه أحد االختبارات فوستر المتقدمين في كرة القدم الختبار 
  الفسيولوجية المهمة في الجانب الرياضي.

 هدفا البحث:
 الى:هدف البحث 

على العبي كرة القدم المتقدمين في فوستر تقنين اختبار -1
 محافظة نينوى .

لالعبي كرة فوستر وضع درجات ومستويات معيارية الختبار -2
 القدم المتقدمين في محافظة نينوى.

 مجاالت البحث:
في محافظة نينوى  العبو كرة القدم المتقدمين المجال البشري:
 للدرجتين األولى والثانية 2021/2022 للموسم الرياضي

 .)المتقدمين(
 .22/6/2022ولغاية  1/12/2021المدة من  المجال الزماني:
مالعب أندية كرة القدم لألندية المشمولة  المجال المكاني:

 بالبحث في محافظة نينوى.
جراءاتمنهجية البحث و -2  ميدانية:ال ها 
أستخدم الباحثان المنهج الوصفي  منهج البحث: 2-1

 باألسلوب المسحي لمالءمته وطبيعة البحث الحالي.
نظرا لخصوصية البحث ومن  مجتمع البحث وعينته: 2-2

أجل تحقيق هدفه فقد اشتمل مجتمع البحث على العبي كرة 
القدم المتقدمين في محافظة نينوى والذين يمثلون أندية الدرجة 

يلي المشاركين في الدوري التأه)المتقدمين( األولى والثانية 
( العبًا يمثلون 300والبالغ عددهم ) 2021/2022 للموسم

( ناديًا, أما عينة البحث فقد تمثلت بالعبي كرة القدم 14)
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المتقدمين والذين تم اختيارهم بالطريقة العمدية من األندية التي 
تمكن الباحثان من الوصول اليهم وتطبيق االختبارات عليهم 

( أندية, اذ تمثل عينة البحث 10العبًا يمثلون ) 200)وعددهم )
%( من المجتمع الكلي للبحث, وقام الباحثان باختيار 66.67)
, نادي قلعة تلعفر( ليمثلوا العبا يمثلون أندية )نادي نركال (40)

مجتمع البحث من خارج  عينتا التجربة االستطالعية والثبات من
 (.1, وكما مبين في الجدول )عينة البحث

 (مجتمع البحث وعيناته )التقنين, الثبات, االستطالعيةيبين  (1الجدول )
 النسبة المئوية العدد العينة ت
 %83.34 200 التقنين 1
 %12.50 30 الثبات 2
 %4.16 10 االستطالعية 3

 %100 240 المجموع

استخدم الباحثان  وسائل جمع البينات والمعلومات: 2-3
 الوسائل التالية لجمع البينات والمعلومات الخاصة ببحثه:

يعد االستبيان " أداة لجمع البينات االستبيان:  2-3-1
المتعلقة بموضوع البحث عن طريق استمارة يجيب عنها الخبراء 

إذ قام  (.178 ,2005 :")ملحم اس والتقويموالمتخصصون بالقي
استبيان خاصة بآراء السادة الخبراء  الباحثان بإعداد استمارة

والمتخصصين في مجاالت القياس والتقويم والفسلجة للتعرف 
, وتم توزيع على أهم التعديالت والمقترحات حول اختبار فوستر

( على السادة الخبراء المتخصصين 1) الملحقاالستبيانات 
( لبيان آرائهم حول االختبار المقترح والتعديالت 2) الملحق

المقترحة الختبار فوستر من قبل الباحثان قبل تنفيذها على عينة 
ولغاية  2/1/2022البحث الحالي, وذلك تم ابتداَء من 

ونتج عن هذه العملية قبول االختبار والتعديل  24/1/2022
من السادة  المقترح من قبل الباحثان لحصوله على نسبة موافقة

 الخبراء والمتخصصين.
 خطوات تقنين اختبار فوستر: 2-4
 المعامالت العلمية الختبار فوستر:  2-4-1
 صدق اختبار فوستر:  2-4-1-1
الصدق الظاهري الصدق الظاهري:  2-4-1-1-1
)أسد " يعني أن االختبار يبدو صادقًا في صورته الظاهرية"

ان بتحديد اختبار (, وبعد قيام الباحث90 ,2018: وشواني
فوستر والتعديل المقترح, قام بعرضه على السادة الخبراء 

والمتخصصين للحصول على الصدق الظاهري له, وحصل على 
فما فوق لقبول االختبار واعتماده, ونتج  %(75(نسبة موافقة 

عن هذه العملية موافقة السادة الخبراء والمتخصصين على 
 %(.76نسبة الموافقة لالختبار )االختبار مع تعديالته إذ كانت 

 يبين اختبار فوستر مع التعديل المقترح عليه (2الجدول )

وحدة  االختبار ت
 القياس

 القياس المقترح القياس االصلي

1 
اختبار 
 2 × ثانية 30 )النبض(  12 × ثانية 5 درجة فوستر

التجربة االستطالعية الختبار  2-4-1-1-1-1
موافقة السادة الخبراء بعد الحصول على فوستر: 

والمتخصصين على االختبار وقبل الشروع بتطبيق االختبار على 
عينة التقنين لجأ الباحثان الى إجراء تطبيق استطالعي على 

( العبين من نادي 10عينة التجربة االستطالعية والبالغ عددها )
من أجل  25/1/2022ضي لكرة القدم بتاريخ الموصل الريا

مكانية قياسه من قبل التعرف على صال حية اختبار فوستر وا 
الباحثان وصالحية التعديالت التي اقترحها الباحثان على 
االختبار وتعلم كيفية إجراء القياس وتسجيل النتائج وتدريب فريق 

حول كيفية تطبيق االختبار ( 3ينظر الملحق ) العمل المساعد
 : منها تطبيق االستطالعية عدة امور, ونتج عن هذا الوقياسه

تعرف الباحثان على قياسات النبض الخاصة بالالعبين وكيفية -
 تقنين النبض وطريقة القياس.

 تدريب فرق العمل المساعد على القياس والتسجيل.-
مالئمة االختبار لمستوى العينة وامكانية تطبيقها عليهم -

 والحصول على نتائج منطقية.
التمييزي  يقصد بالصدق: ةالتمييزي القدرة 2-4-1-1-3

"قدرة االختبار على اظهار الفروق بين الصفة التي يقيسها 
, 2005: كوافحة)ى المجموعات المتطرفة المختلفة "االختبار لد

إذ قام الباحثان بإجراء المقارنة بين عينة التقنين البالغة  (.116
( العب وذلك عن طريق استخدام قانون )ت( بين وسطين 200)

ومتساويين بالعدد إليجاد قدرة اختبار حسابيين غير مرتبطين 
فوستر على التمييز بين األفراد ذو المستوى العالي والمستوى 
المنخفض في الصفة الفسيولوجية المراد قياسها, إذ تم استخراج 
الصدق التمييزي لالختبار بعدها قيام الباحثان بأخذ مجموعتين 

جموعة ( العبًا وم54من الالعبين مجموعة عليا تتألف من )
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عينة التقنين,  %( من27( العبًا واذ يمثلون )54دنيا تتمثل بـ )
( الى إنه بإمكان الباحثان 1981 ,و)اخرون( اذ يذكر )الزوبعي

كال %( من عينة التقنين ل27في مثل هذه الحالة اخذ ) "
إذ  .(75 ,1981 (:آخران))الزوبعي والمجموعتين العليا والدنيا "
ط الحسابية واالنحرافات المعيارية استخرج الباحثان األوسا

لالختبار لكال المجموعتين, ثم استخراج قيمة )ت( بين 
المجموعتين إليجاد الصدق التمييزي لالختبار, كما مبين في 

 ( .3الجدول )
يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(  (3الجدول )

 والمعنوية الختبار فوستر

 االختباراسم  ت
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 المعنوية قيمة ت
 ع± -س ع± -س

 0.001 10.61 2.04 10 0.78 13.28 اختبار فوستر 1

( بأن اختبار فوستر يتمتع بصدق 3إذ يتبين من الجدول ) 
( بقيمة معنوية بلغت 10.61تمييزي عالي إذ كانت قيمة )ت( )

( مما يؤكد قدرة االختبار على التمييز بين األفراد ذوي 0.001)
المستوى العالي, واالفراد ذوي المستوى المنخفض في االختبار 

 المقترح.
يشير ثبات االختبار  " :رثبات اختبار فوست 2-4-1-2

الى اتساق الدرجات التي يحصل عليها األفراد نفسهم في مرات 
اإلجراء المختلفة, مما يعنى أن وضع الفرد بالنسبة الى جماعته 
ال يتغير جوهريًا في هذه الحالة, كما يعني ثبات االختبار 
)االستقرار االختبار(, بمعنى أنه لو كررت عمليات قياس الفرد 

 ,2013 :)باهي وآخران" ينت النتائج شيئًا من االستقرارالواحد لب
" بأن تكون نتائج االختبار  وأيضًا يعني ثبات االختبار (.81

الواحد إذا ما كررت أكثر من مرة متشابهة ال توجد فروق كبيرة 
بينهما, إذ يتوقف ثبات االختبار على مدى الفروق والتي يتم 

 (.189 ,2018 :)القيسي" يها دائماً فالعمل على تقليلها أو تال
إذ إن الباحثان قام باستخراج ثبات اختبار فوستر عن طريق 
عادة تطبيقه مرة ثانية على عينة الثبات البالغ عددها  تطبيقه وا 

( العبًا من خارج عينة التقنين, إذ تمت اإلعادة لالختبار 30)
في  تحت نفس الظروف ونفس الشروط للتطبيقين األول والثاني

, في مالعب األندية 15/4/2220 لغاية 9/4/2202المدة من 
( كحد 0.71واعتمد الباحثان على قيمة ) الخاصة بعينة الثبات.

( في 0.71أدنى العتبار االختبار مقبول وذلك الن القيمة )

( في االغتراب والذي يقيس عكس 0.70االرتباط تعادل قيمة )
معامل االرتباط )الثبات( ما يقيسه االرتباط, إذ يجب أن يكون 

يغة اعلى من االغتراب لكي يكون ارتباط وثبات مقبول وذو ص
لتحديد قيمة معامل الثبات من خالل قيمة معامل  علمية جيدة,

االغتراب ليتم من خاللها الحكم على مالئمة معامالت الثبات 
, 2019: زبير ـالخاصة باالختبارات المهارية المرشحة للبناء )ال

( يبين معامالت الثبات واالغتراب والصدق 4والجدول ), (132
 الذاتي الختبار فوستر.  

 يبين معامالت الثبات واالغتراب والصدق الذاتي الختبار فوستر (4الجدول )

وحدة  اسم االختبار ت
 القياس

معامل 
 الثبات

معامل 
 االغتراب

الصدق 
 الذاتي

 المعنوية

 0.001 0.90 0.34 0.81 درجة اختبار فوستر .1

( يتبين ان معامل الثبات الختبار فوستر بلغ 4من الجدول )
( وهي تعتبر قيم ثبات عالية ومقبولة, مما يدل على 0.81)

ثباته جميع العينة الثبات وأنه اختبار ثابت وعلمي ويمكن 
 اعتماده.

وتعرف : موضوعية اختبار فوستر 2-4-1-3
الخاصة  موضوعية االختبار بانها " مدى وضوح التعليمات

بتطبيق االختبارات وحساب الدرجات من قبل المحكمين )عالوي 
إذ قام الباحثان بالتحقق من  (.369, 1988: ورضوان

من قبل المحكمين عن طريق  فوسترموضوعية القياس الختبار 
استخراج معامل الموضوعية )االرتباط( بين درجات اثنين من 

لدرجات الناتجة عن الذين قاموا بقياس ا (4)الملحق  المحكمين
( 0.80واستند الباحثان على قيمة ). لعينة الثبات فوستراختبار 

فأكثر العتماد موضوعية المحكمين في القياس, إذ يؤكد )عبد 
الموضوعية أن تحديد درجات ) " 2013 المجيد والياسري,

كي تعد النتائج مقبولة ( فاكثر 0.80) لالختبارات تحدد بدرجة
(, وكما مبين 113 ,2013 :المجيد والياسري)عبد " وموضوعية

 ( .5في الجدول )
 يبين معامل الموضوعية الختبار فوستر (5الجدول )

وحدة  اسم االختبار ت
 القياس

معامل 
 المعنوية الموضوعية

 0.001 0.99 درجة اختبار فوستر 1

اعتدالية التوزيع الطبيعي الختبار  2-4-1-4
التوزيع الطبيعي  اعتداليةإذ تحقق الباحثان من  فوستر:

" للتحقق  استخدام )مربع كاي( والذي يستخدمالختبار فوستر ب
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مما إذا كانت التكرارات المشاهدة )التجريبية( المتمثلة في 
البيانات المتجمعة الظاهرة المقيسة تتطابق مع التوزيعات النظرية 

 2( يبين قيم كا6(, والجدول )185, 2003: للبيانات ")رضوان
 ختبار فوستر.ال

 الختبار فوستر )التوزيع الطبيعي( 2يبين قيمة كا (6) الجدول
 2كا اسم االختبار ت
 5.96 اختبار فوستر 1

( المحسوبة كانت اقل من 2( أن قيمة )كا6ويتبين من الجدول )
( مما 11.07( والبالغة )0.05قيمتها الجدولية عند درجة حرية )

بين القيم المشاهدة والقيم  يدل على أنه ال توجد فروق معنوية
وبخالصة المعامالت  .المتوقعة مما يؤكد اعتدالية اختبار فوستر

العلمية الختبار فوستر يتبين أن الباحثان قد توصل الى 
معامالت علمية عالية في الصدق, والثبات, والموضوعية, 
واعتدالية التوزيع الطبيعي, الختبار فوستر إذ يمكن اعتماد هذا 
االختبار مستقباًل على العبي كرة القدم المتقدمين في محافظة 

  نينوى .
قام الباحثان  طبيق النهائي الختبار فوستر:الت 2-5

بتطبيق اختبار فوستر بعد تعديله على عينة البحث الرئيسة 
, في 5/4/2022ولغاية  1/2/2022)عينة التقنين(, للمدة من 

 مالعب األندية المشمولة بالتقنين.
استخدم الباحثان  األجهزة واالدوات المستخدمة: 2-6

 ل تطبيق اختبار فوستر وهي:األجهزة واالدوات اآلتية خال
 .(, ساعة إيقافساعة طبية, مقعد خشبي)
استخدم الباحثان الوسائل  الوسائل اإلحصائية: 2-7

اإلحصائية التي تتالءم مع موضوع بحثه عن طريق البرنامج 
 ( وهذه الوسائل هي:Excelوالبرنامج ) SPSS)اإلحصائي )

معامل , المعيارياالنحراف , الوسط الحسابي, النسبة المئوية)
قانون )ت( الفروقات بين وسطين , االرتباط البسيط )بيرسون(

معامل , 2اختبار كا,غير مرتبطين ومتساويين بالعدد  حسابيين
 (المعدلة الدرجة المعيارية ,Zالدرجة المعيارية , المنوال ,االلتواء

 ( . 1999,45: )التكريتي والعبيدي
 
 
 

 ومناقشتها: النتائجوتحليل عرض  -3
 :عرض نتائج اختبار فوستر 3-1
تأسس هذا االختبار على مبدأ مهم هو  الغرض من االختبار:-

أن الزيادة في المجهود البدني تؤدي إلى الزيادة في معدل القلب 
)النبض(, وأن المجهود البدني يؤثر على عدد ضربات القلب 
دة بمقدار شدته, حيث يالحظ أن هذه الزيادة تتناسب مع ش

المجهود, فإذا ما زاد عدد ضربات القلب عما يجب أن يكون 
مناسبا مع شدة )كثافة( المجهود دل ذلك على سوء الحالة 

 الفسيولوجية للجسم. 
, ساعة ساعة طبية, مقعد خشبي األدوات واألجهزة الالزمة:-

 إيقاف.
 : إجراءات االختبار

بدون شد يتخذ المختبر وضع الوقوف المعتدل على القدمين -1
في هذا الوضع لفترة زمنية مناسبة حتى  أو توتر, ويستمر

يستقر النبض, ثم يحسب معدل القلب )معدل النبض( في 
 دقيقة في هذا الوضع.

ث بمعدل سرعة  5يقوم المختبر بالجري في المكان لمدة -2
خطوة في الدقيقة مع مالحظة رفع القدم عن  180حوالي 

اسبة, وأن يكون العد على قدم األرض أثناء الجري لمسافة من
 الرجل اليمنى فقط(. 

يتم قياس معدل القلب )سرعة النبض( بعد أداء التمرين -3
مع مالحظة  2ثم يضرب الناتج في  انيةث 30مباشرة ولمدة 

 أن يتم القياس والمختبر في وضع الوقوف على القدمين.
 انيةث 20يتم قياس معدل القياس )النبض( مرة أخرى لمدة -4

ثانية من انتهاء التمرين )الجري في المكان( مع  45بعد مرور
 مالحظة أن يؤخذ القياس والمختبر في وضع الوقوف أيضا.

م بإعداد جدول  1923 قام فوستر في طريقة حساب الدرجات:-
(, 7)جدول ختبار في ضوء البيانات السابقة لحساب درجات اال
يمكن أن يحصل هي الحد األقصى التي  15وقد اعتبر الدرجة 

عليها المختبر كمؤشر لكفاءة وسالمة الحالة الوظيفية للقلب 
 والجهاز الدوري.
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 يبين طريقة حساب النتائج في اختبار فوستر (7) الجدول
 جـ

 45 )معدل النبض بعد 
مطروحا منه معدل  انيةث

 النبض قبل التمرين(

 ب
)معدل النبض بعد التمرين 
مباشرة مطروحا منه معدل 

 النبض قبل التمرين(

 أ
 )معدل النبض قبل التمرين(

 )في وضع الوقوف(

 النبض الدرجات أ( -)ب  الدرجات أ( -)جـ  الدرجات
 
 
 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 

 
 

 
5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 

 
 
15 
13 
11 
9 
7 
5 

 
 
0-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 

 صفر
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7 

 او اقل100
101-105 
106-110 
111-115 
116-120 
121-125 
126-130 
131-135 

 ( .97, 2013: )رضوان وال مسعود
 المعالم االحصائية الختبار فوستر يبين (8الجدول )

اختبار فوستر مالئم لمستوى  ( ان8يتبين من خالل الجدول )
العينة, ويقترب من التوزيع الطبيعي بداللة معامل االلتواء البالغ 

(, مما يؤكد ان االختبار يمكن اعتماده مستقباًل ويمكن -0.16)
 تعميم نتائجه على العبين كرة القدم المتقدمين بفعالية كرة القدم.

 وستريبين المستويات المعيارية الختبار ف (9الجدول )
 
 
 
 
 
 
 
 

( بأن عدد الالعبين في المستوى المعياري 9يتبين من الجدول )
%(, وفي 9وبنسبة مئوية مقدارها )( العب, 18)جيد جدا( هو )
, وبنسبة (العب23) )جيد( بلغ عدد الالعبين المستوى المعياري
%(, وفي المستوى المعياري )متوسط( بلغ 11.5مئوية مقدارها )
%(, 34العب, وبنسبة مئوية مقدارها ) (68) عدد الالعبين

, ( العب59بلغ عدد الالعبين )وفي المستوى المعياري )مقبول( 
%(, وفي المستوى المعياري 29.5سبة مئوية مقدارها )وبن

, وبنسبة مئوية مقدارها ( العب18عيف( بلغ عدد الالعبين ))ض
جدا( بلغ عدد الالعبين %(, وفي المستوى المعياري )ضعيف 9)
 %(.7, وبنسبة مئوية مقدارها )( العب14)

 فوسترالدرجات الخام والدرجات المعيارية الختبار  يبين (10الجدول )

 :الخاتمة-4
 :تالينتائج البحث يمكن استنتاج ال من خالل ما أفرزته

تم تقنين اختبار فوستر وتعديله ليتالءم مع العبي كرة القدم -1
 المتقدمين في محافظة نينوى.

تم وضع واستخراج الدرجات والمستويات المعيارية لالعبي -2
 فوستر.كرة القدم المتقدمين في محافظة نينوى الختبار 

تويات المعيارية توزع أغلب أفراد عينة البحث على المس-3
( بنسبة كبيرة في اختبار فوستر لالعبي كرة )متوسط ومقبول

 القدم المتقدمين في محافظة نينوى .
 :بالتالي انوصيي انفي ضوء النتائج التي حصل عليها الباحث

اعتماد اختبار فوستر المقنن في هذه الدراسة عند قياس -1
ينوى الحالة الفسلجية لالعبي كرة القدم المتقدمين في محافظة ن

 ج التدريبي أو خاللها.نهمواختبارهم قبل البدء بال
االعتماد على الدرجات والمستويات المعيارية المستخرجة في -2

دم المتقدمين في البحث الحالي عند تقويم وانتقاء العبي كرة الق
 محافظة نينوى.

 المصادر:
(: اساسيات القياس 2018خدا يخش وشواني, حسين شفيق ) اسد, مجيد [1]

 , مؤسسة عالم الرياضة, االسكندرية, مصر.1والتقويم في المجال الرياضي, ط
مهارية( بالسباحة –(: بناء اختبارات )بدنية2019ن, )آل زبير, احمد مؤيد حسي [2]

عة الحرة للمتقدمين, اطروحة دكتوراه منشورة, كلية التربية االساسية, جام
 الموصل, الموصل, العراق.

(: مقدمة في االختبارات والمقاييس في 2013باهي, مصطفى حسين, واخران ) [3]
 المجال الرياضي, مكتبة االنجلو المصرية, القاهرة, مصر.

(:التطبيقات 1999) التكريتي, وديع ياسين والعبيدي, حسن محمد عبد [4]
ية, دار الكتب للطباعة االحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياض

 والنشر, الموصل.
: (2013ن و ال مسعود خالد بن عبد الرحمن ), محمد نصر الديرضوان [5]

 , القاهرة., مركز الكتاب للنشر1ط ,ت الفسيولوجية في المجال الرياضيالقياسا
(: اإلحصاء اإلستداللي في علوم التربية 2003رضوان, محمد نصرالدين ) [6]

 دار الفكر العربي, القاهرة, مصر., 1البدنية والرياضة, ط
(: االختبارات والمقاييس النفسية, 1981الزوبعي, عبدالجليل إبراهيم, وآخرون ) [7]

 دار الكتب للطباعة والنشر, جامعة الموصل, الموصل, العراق.
(: القياس والتقويم في التربية 2013عبد المجيد, مروان والياسري, محمد جاسم ) [8]

 الوراق للنشر والتوزيع, عمان, األردن. ,1البدنية والرياضية, ط

 االختبار
وحدة 
 المنوال ع± -س القياس

معامل 
 النتيجة االلتواء

سالب  -0.16 12 2.25 11.64 درجة فوستر
 طبيعي

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعيارية

 52 12 صفر 4
5 1 13 60 
6 8 14 67 
7 15 15 74 
8 23 16 82 
9 30 17 89 
10 37 18 97 
11 45 19 100 
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(: القياس في التربية 1988عالوي, محمد حسن ورضوان, محمد نصر الدين ) [9]
 الرياضية وعلم النفس الرياضي, دار الفكر العربي, القاهرة, مصر.

اس والتقويم في (: اساسيات عامة في القي2018) القيسي, ثائر داوؤد سلمان [11]
 الكتب, بغداد, العراق., مطبعة التربية الرياضية

(: القياس والتقويم وأساليب القياس والتشخيص في 2005كوافحة, تيسير مفلح ) [11]
 عمان. ,المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, دار 2التربية الخاصة, ط

, دار 3(: القياس والتقويم في التربية وعلم النفس, ط2005ملحم, سامي محمد ) [12]
 ة, عمان.المسيرة للنشر والتوزيع والطباع

 :المالحق
 استبيان أراء الخبراء والمختصينيوضح  (1ملحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 جامعة الموصل 

 كلية التربية االساسية 
 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

الدراسات العليا

 ................... المحترمالسيد الخبير .........
تقنين اختبار في النية اجراء البحث الموسوم ) تحية طيبة ....

(, وبالنظر لخصوصية ى العبي كرة القدم المتقدمينفوستر عل
البحث قام الباحثان بمراجعة االطر والمصادر النظرية الخاصة 
باالختبارات الفسيولوجية واختار اختبار فوستر من هذه 
االختبارات والتي يخدم القياسات الفسيولوجية لعينة البحث وقام 

او القياس او  بأجراء بعض التعديالت الطفيفة على االجراءات
تناسب مع مستوى العينة التطبيق لكي يتالءم مع فكرة البحث وت

, يرجى من سيادتكم قراءة اصل االختبار والتعديل المستهدفة
المقترح من قبل الباحثان وبيان موافقتكم من عدمها وبيان 
صالحية التعديل لكي يتم تطبيق االختبارات على عينة البحث 

المعيارية لها وتحقيق هدف  ستوياتواستخراج الدرجات والم
, هذا ولكم جزيل الشكر والعرفان ودمتم لخدمة حركة البحث

البحث العلمي في العراق, مع العلم ان الباحثان سيقوم بتطبيق 
التجربة االستطالعية لالختبار قبل التعديل وبعده للتأكد من 

 صالحية االختبار قبل تطبيق االختبارات.
 الثالثي:اسم الخبير 

 ق:االختصاص الدقي
 ة:يتاريخ اخر ترق

 ـل:ممكان الع
 التوقيـع: 

 :الباحثان
 :اختبار فوستر قبل التعديل

تأسس هذا االختبار على مبدأ مهم هو أن : الغرض من االختبار
الزيادة في المجهود البدني تؤدي إلى الزيادة في معدل القلب 
)النبض(, وأن المجهود البدني يؤثر على عدد ضربات القلب 

يالحظ أن هذه الزيادة تتناسب مع شدة  إذبمقدار شدته, 
المجهود, فإذا ما زاد عدد ضربات القلب عما يجب أن يكون 

ا مع شدة )كثافة( المجهود دل ذلك على سوء الحالة مناسب
 الفسيولوجية للجسم. 

, ساعة مقعد خشب, ساعة طبية :األدوات واألجهزة الالزمة
 إيقاف.

 : إجراءات االختبار
يتخذ المختبر وضع الوقوف المعتدل على القدمين بدون شد 1-

في هذا الوضع لفترة زمنية مناسبة حتى  أو توتر, ويستمر
النبض, ثم يحسب معدل القلب )معدل النبض( في  يستقر

 دقيقة في هذا الوضع.
بمعدل سرعة  انيةث 15يقوم المختبر بالجري في المكان لمدة -2

خطوة في الدقيقة مع مالحظة رفع القدم عن  180حوالي 
األرض أثناء الجري لمسافة مناسبة, وأن يكون العد على قدم 

 الرجل اليمنى فقط(. 
عدل القلب )سرعة النبض( بعد أداء التمرين يتم قياس م-3

)عدد الضربات  12X ثوان ثم يضرب الناتج 5مباشرة ولمدة 
= معدل القلب في الدقيقة( مع مالحظة  127في خمس ثوان 

 أن يتم القياس والمختبر في وضع الوقوف على القدمين.
ثوان بعد  5يتم قياس معدل القياس )النبض( مرة أخرى لمدة -4

ثانية من انتهاء التمرين )الجري في المكان( مع  4 مرورك
 مالحظة أن يؤخذ القياس والمختبر في وضع الوقوف أيضا.

م بإعداد جدول  1923 قام فوستر في :طريقة حساب الدرجات
-2)جدول ختبار في ضوء البيانات السابقة لحساب درجات اال

هي الحد األقصى التي يمكن أن  10(, وقد اعتبر الدرجة 2
يحصل عليها المختبر كمؤشر لكفاءة وسالمة الحالة الوظيفية 

 للقلب والجهاز الدوري.
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 ( يبين طريقة حساب النتائج في اختبار فوستر2-2)جدول 
 جـ

ث 45)معدل النبض بعد 
مطروحا منه معدل النبض قبل 

 التمرين(

 ب
)معدل النبض بعد التمرين 
مباشرة مطروحا منه معدل 

 النبض قبل التمرين(

 أ
)معدل النبض قبل 

 التمرين(
 )في وضع الوقوف(

 النبض الدرجات أ( -)ب  الدرجات أ( -)جـ  الدرجات
 
 
 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 

 
 
 
5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 

 
 
15 
13 
11 
9 
7 
5 

 
 
0-20 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 

 صفر
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7 

 او اقل100
101-105 
106-110 
111-115 
116-120 
121-125 
126-130 
131-135 

: قام لى اختبار فوستر من قبل الباحثانالتعديل المقترح ع 
اجراء  تعديل لطريقة قياس النبض من خاللالباحثان باقتراح 

ثانية  5تجربة استطالعية لالختبار اذ كان النبض يقاس لمدة 
 5ثانية يقاس النبض لمرة ثانية لمدة  45بعد االختبار وبعد 
ومن خالل نتائج التجربة االستطالعية  انثانية اذ قام الباحث
, كأفضل 2×  ثانية 30و 3× ثانية  20اعداد قياس النبض 

, يرجى من سيادتكم ختبارس يعبران عن النبض خالل االقيا
 تحديد قياس النبض االفضل .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اسماء السادة الخبراء والمتخصصينيوضح  (2ملحق )

 العمل المساعد( أسماء فريق 3ملحق )
 مكان العمل االسم الثالثي ت
 / كلية التربية االساسيةجامعة الموصل احمد مؤيد حسين ا.م.د 1
 طالب ماجستير/كلية التربية االساسية محمد سعد نوري 2
 طالب ماجستير/كلية التربية االساسية خليل إبراهيم خليل 3
 طالب ماجستير/كلية التربية االساسية احمد اياد 4

 أسماء المحكمينيوضح ( 4ملحق )
 مكان العمل االسم الثالثي ت
 كلية التربية االساسية/ جامعة الموصل ا.م.د احمد مؤيد حسين 1
 كلية التربية االساسية/ جامعة الموصل بالل أسامة عبد المجيد م.م 2

 
 
 
 
 
 
 

 القياسات االصلية القياسات المقترحة االختيار
 3×  ثانية 20 

 12×  ثانية 5
 2×  ثانية 30 

 مكان العمل االختصاص االسم الثالثي ت
 جامعة الموصل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قياس وتقويم أ.د مكي محمود حسين 1
 جامعة الموصل/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وتقويم قياس أ.د ضرغام جاسم محمد 2
 جامعة الموصل / كلية التربية االساسية فسلجة التدريب الرياضي أ.د ريان عبد الرزاق سعيد 3
 جامعة الموصل/ كلية التربية االساسية قياس وتقويم أ.د سعد فاضل عبدالقادر 4
 جامعة الناصرية/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قياس وتقويم أ.د ميثاق غازي محمد 5
 جامعة الموصل/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة فسلجة التدريب الرياضي أ.د احمد عبد الغني طه 6
 جامعة الموصل/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قياس وتقويم أ.د سبهان محمود الزهيري 7
 جامعة الموصل / كلية التربية االساسية فسلجة التدريب الرياضي عثمانأ.د محمد توفيق  8
 جامعة الموصل/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة فسلجة التدريب الرياضي أ.م.د نشوان النعيمي 9
 جامعة البصرة/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قياس وتقويم أ.م.د ناهدة عبد الزهرة بدر 10
 جامعة الموصل/ كلية التربية االساسية قياس وتقويم أ.م.د احمد هشام احمد 11
 جامعة الموصل/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة فسلجة التدريب الرياضي ا.م.د هديل طارق 12
 جامعة الموصل/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قياس وتقويم أ.م.د عمر سمير ذنون 13
 جامعة الموصل/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة فسلجة التدريب الرياضي عمر يوسفا.م.د  14
 جامعة الموصل/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قياس وتقويم ا.م.د عمار شهاب احمد 15
 جامعة الموصل/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة تدريب رياضي أ.م.د محمود حمدون يونس 16
 جامعة ميسان/ كلية التربية االساسية قياس وتقويم أ.م.د هديل عبد االله 17
 جامعة ميسان/ كلية التربية االساسية فسلجة التدريب الرياضي أ.م.د مصطفى جاسب 18
 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية االساسية قياس وتقويم أ.م.د رنا تركي ناجي 19
 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قياس وتقويم أ.م.د حردان عزيز سلمان 20
 جامعة بغداد/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات قياس وتقويم أ.م.د نور حاتم حداد 21
 جامعة الموصل/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة فسلجة التدريب الرياضي ا.م.د محمد حازم 22
 جامعة الموصل/ كلية التربية االساسية فسلجة التدريب الرياضي عمر عالء الدين احمد م.د 23
 جامعة الموصل / كلية التربية االساسية قياس وتقويم م.د بسام علي محمد 24
 جامعة الموصل/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة قياس وتقويم م.د ربيع خلف جميل 25
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 على التحركات الدفاعية المتنوعة لالعبين الناشئين بكرة اليد  (S.A.Q)الساكيو مريناتتأثير ت
 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 Omar.ali2286@gmail.com, 2 redaneem24@gmail.com)
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 الدفاعية اللعب مراكز لتحديد الحديث والتخصص اليد كرة لعبة في السريع التطور ان المستخلص:
 لالعبين؛ الدفاعية بالنواحي االرتقاء لغرض الرياضي التدريب لعملية حديثة خطط إيجاد في أسهم

 خالل من اليد كرة لعبة في وتأثيراً  دوراً  الدفاعية للتحركات أنّ  المعروف فمن بالمستوى, االرتقاء لغرض
 المدربين اهتمام عدم هو اليد بكرة الرياضي الشرطة لنادي الناشئين التدريبية للوحدات الباحثان مالحظة

 الباحثان ارتاى لذا الفريق, نتائج على سلبيا يؤثر مما الفريق اداء في دوراً  لها ولما الدفاعية بالتحركات
 المتنوعة الدفاعية التحركات مهارة لتطوير( S.A.Q) تمرينات استخدام خالل من المشكلة هذه معالجة
 التحركات مهارة لتطوير( S.A.Q) تمرينات اعداد الى البحث وهدف. اليد بكرة الناشئين لالعبين
 تمرينات تأثير معرفة وكذلك الرياضي الشرطة نادي في اليد بكرة الناشئين لالعبين المتنوعة الدفاعية

(S.A.Q )الشرطة نادي في اليد بكرة الناشئين لالعبين المتنوعة الدفاعية التحركات مهارة تطوير في 
 التجريبية المجموعة نفذتها التي( S.A.Q) تمرينات حققت هي االستنتاجات اهم وكانت. الرياضي
 الشرطة بنادي اليد كرة الناشئين لالعبين المتنوعة الدفاعية التحركات اختبارات في إيجابياً  تطوراً 

 تطور الى ادت مما لالعبين البدنية اللياقة رفع في ساهمت( S.A.Q) تمرينات كذلك الرياضي
 مشوقة كانت( S.A.Q) تمرينات كذلك الرياضي الشرطة بنادي اليد بكرة المتنوعة الدفاعية التحركات

 التحركات تطور في ساعد وهذا بالتمرينات والتبديل التنوع نتيجة الالعبين من ملل حصول وعدم
 .اليد بكرة المتنوعة الدفاعية
 .اليد كرة - الناشئين العبينا - الدفاعية التحركات -(S.A.Q) الساكيو تمرينات :المفتاحية الكلمات

 

mailto:redaneem24@gmail.com
mailto:redaneem24@gmail.com


 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 8, August  2022                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 4, issue 8, August  2022 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 22 
 

 مقدمة:ال-1
لعبة كرة اليد من األلعاب الفرقية التي تتميز بجمالها الخاص  

اسوًة بغيرها من االلعاب الرياضية من ناحية األداء الفني 
)الفردي والجماعي( على حٍد سواء, ولما تتميز بسرعة في األداء 
على مستوى األفراد والفريق في المهارات الدفاعية, وال سيما في 

ت اللعبة تطورات كثيرة في االساليب السنوات االخيرة, اذ شهد
الخططية )الدفاعية والهجومية( نسبة إلى تطور المستوى 
المهاري لالعبين, إذ إّن المهارات الدفاعية بكرة اليد هي اساس 
التنافس الذي يحدد مستوى الفرق وترتيبها, وعليه فإن إتباع 

ة هو االسلوب العلمي في محاولة تتبع التحركات المهارية الدفاعي
احد االسس المهمة التي يجب االهتمام بها عند توجيهها بالشكل 

, ات االكثر استعمااًل في المباراةالفني الصحيح, وال سيما التحرك
وتعد التحركات الدفاعية من المهارات الدفاعية المهمة واألساسية 
لالعب المدافع والتحركات الدفاعية التي يقوم بها الالعب 

او للجانب او للخلف او الحد  لألمامكون المدافع اما ان ت
بميل سواء لليمين  لألماماالتجاهات المشتقة منها مثل التحرك 

او لليسار او للخلف ال تؤدى منفصلة عن بعضها بل تحدث 
متداخلة للموقف التنافسي الذي يرتبط بطبيعة العمل الخططي 

( مصطلح مشتق من الحروف S.A.Qالهجومي. وان تمرينات )
وهو  والرشاقة والسرعة الحركية ةلى لكل من السرعة االنتقالياالو 

اسلوب او نظام تدريب يهدف إلى تطوير القدرات البدنية 
والحركية والمهارية والسيطرة على حركة الجسم من خالل تطوير 
االيعاز العصبي العضلي وتحسين قدرة الرياضي على أداء 

ية الجهاز حركات سريعة متعددة االتجاهات من خالل تنم
وتكمن اهمية البحث من  العصبي والعضلي للعمل بفعالية.

( لتطوير مهارة التحركات S.A.Qخالل استخدام تمرينات )
الدفاعية لالعبين الناشئين بكرة اليد لتكون وسيلة تستخدم من 

 قبل المدربين لتطوير مهارات العبيهم .
 مشكلة البحث:

ان التطور السريع في لعبة كرة اليد والتخصص الحديث لتحديد 
مراكز اللعب الدفاعية أسهم في إيجاد خطط حديثة لعملية 
التدريب الرياضي لغرض االرتقاء بالنواحي الدفاعية لالعبين؛ 
لغرض االرتقاء بالمستوى, فمن المعروف أّن للتحركات الدفاعية 

 الباحثانن خالل مالحظة دورًا وتأثيرًا في لعبة كرة اليد م

للوحدات التدريبية الناشئين لنادي الشرطة الرياضي بكرة اليد هو 
عدم اهتمام المدربين بالتحركات الدفاعية ولما لها دورًا في اداء 

 الباحثان ارتأى, لذا مما يؤثر سلبيا على نتائج الفريقالفريق 
( S.A.Qمعالجة هذه المشكلة من خالل استخدام تمرينات )

لتطوير مهارة التحركات الدفاعية المتنوعة لالعبين الناشئين بكرة 
 اليد.

 اهداف البحث:
( لتطوير مهارة التحركات الدفاعية S.A.Qاعداد تمرينات )–1

 .بكرة اليدالمتنوعة لالعبين الناشئين 
( في تطوير مهارة التحركات S.A.Qتمرينات ) تأثيرمعرفة -2

 .بكرة اليدالدفاعية المتنوعة لالعبين الناشئين 
 فروض البحث : 

ايجابي في تطوير مهارة التحركات  تأثير( S.A.Qلتمرينات )-1
الدفاعية المتنوعة لالعبين الناشئين بكرة اليد في نادي الشرطة 

 الرياضي.
 مجاالت البحث :
 ون في نادي الشرطة الرياضيالناشئالالعبون  المجال البشري:

  2022-2021للموسم 
 .5/6/2022 ولغاية 20/4/2022للمدة من  المجال الزماني:
 المغلقة في نادي الشرطة الرياضي.القاعة المجال المكاني: 

 :نهجية البحث واجراءاته الميدانيةم-2
المنهج التجريبي  الباحثاناستخدام منهج البحث:  2-1

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

-2021الالعبون الناشئون في نادي الشرطة الرياضي للموسم 
( بحيث تم استبعاد حراس العبا 16.والبالغ عددهم ) 2022

( وتم اختيار عينة بالطريقة العشوائية 2المرمى والبالغ عددهم )
( 4و) ( العبين يمثلون العينة التجريبية 10البسيطة بعدد )

 يمثلون العينة االستطالعية.
الستكمال متطلبات  :تجانس عينة البحث 2-2-1

بالتحقق من تجانس أفراد  الباحثانالتصميم التجريبي المتبع قام 
 عينة البحث باستعمال معامل االلتواء في متغيرات )الطول,

العمر التدريبي(, وكما مبين بالجدول  العمر الزمني, الكتلة,
(1). 
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 يبين تجانس عينة البحث في المتغيرات المبحوثة (1) الجدول

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

معامل  المنوال ع -س
 االلتواء

 0.49 168 2.23 169.11 سم الطول 1
 0.34 65 2.35 64.20 كغم الكتلة 2
 0.91 13 1.21 14.011 السنة العمر الزمني 3
 0.39 2 0.23 2.09 السنة العمر التدريبي 4

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

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

 ل واالدوات واالجهزة المستخدمة:الوسائ 2-3
صادر العلمية العربية الم: )البحثيةالوسائل  2-3-1

, المقابالت الشخصية ,المعلومات )االنترنيت(شبكة  ,واالجنبية
ت والقياسات االختبارا, فريق العمل المساعد, المالحظة العلمية

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

شريط الصق , شريط قياس, صافرة, الكترونية حاسبة ,قانوني
حاسبة يدوية , كرات يد قانونية, ساعة توقيت الكترونية, ملون
( Pentium 4جهاز حاسوب نوع ), (1( عدد )Casioنوع )
 .(1عدد )
 : إجراءات البحث الميدانية 2-4
تحديد صالحية اختبارات مهارة التحركات  2-4-1

بغية تحديد  بكرة اليد:الدفاعية لالعبين الناشئين 
اختبارات مهارة التحركات الدفاعية لالعبين الناشئين بكرة اليد قام 

بمسح المصادر والمراجع والرسائل واالطاريح الخاصة  الباحثان
بكرة اليد وتم الحصول على االختبارات ووضعت باستمارة 
استبيان وعرضت على مجموعة من الخبراء والمختصين وابالغ 

( خبراء في مجال التدريب الرياضي وكرة اليد وبعد 15عددهم )
 :واالختبارات هي %(100جمع االستمارات كانت نسبة )

 اختبار التحركات الدفاعية لألمام والخلف.-1
 اختبار التحركات الدفاعية المتنوعة.-2
 قياس سرعة التحركات الدفاعية للجانبين.-3
 الخاطف.اختبار التحركات الدفاعية لتغطية الهجوم -4

لغرض الوقوف على نتائج  :االستطالعيةالتجربة  2-5
عند   الباحثاندقيقة وموثوق بيها ولمعرفة المعوقات التي تواجه 

مع فريق العمل المساعد  الباحثانتنفيذ التجربة الرئيسية أجرى 
الساعة الرابعة عصرا  22/4/2022تجربة استطالعية بتاريخ 

( العبين ومن مجتمع البحث نفسه وبعد 4على عينة وعددهم )
ض لغر  فراد انفسهم( ايام تم اعادة التجربة على اال5مرور )

بتاريخ  استخراج االسس العلمية )الصدق, الثبات, الموضوعية(
 :الهدف من التجربيتان وكان 27/4/2022
  التعرف على صعوبة وسهولة االختبار.-1
 تصحيح األخطاء أن وجدت أثناء تنفيذ المنهج التدريبي .-2
 بعد إجراء االختبارات ألداء العينة لمعرفة مدى مالئمته.-3
 تدريب فريق العمل المساعد ومعرفة مدى قدرته.-4
 المعنية بالبحث. لالختباراتتحديد الوقت المستغرق -5

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

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

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

ولغرض .  (132 ص ,2008(: وآخرون) الظاهر زكريا)"
استخراج صدق االختبارات المرشحة لقياس المهارات الدفاعية 

بعرض محتويات االختبارات على مجموعة من  الباحثانقام 
على صدق  الباحثانالخبراء والمختصين بكرة اليد وبذلك حصل 

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

الثبات الختبارات مهارة التحركات الدفاعية المتنوعة البد من 
تطبيق مبدا االختبار الثابت " وهو الذي يعطي نتائج متقاربة او 

نادر النتائج نفسها اذا طبق اكثر من مرة في ظروف متماثلة ")
(. وقد 145, ص 2005فهمي الزيود وهشام عامر عليان: 

ان لحساب معـامـل الثبـات بـ )طريقة االختبار استخدم الباحث
 (5واعادة االختبار( وبفاصل زمني بين االختبار االول والثاني )

, وتم 27/4/2022 ولغاية 22/4/2022 ايام اي الفترة من  
استخراج معنوية االختبار عن طريق معامل االرتباط البسيط وقد 



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 8, August  2022                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 4, issue 8, August  2022 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

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

وية عالية من الى ان االختبارات تتمتع بمعن الباحثانتوصل 
 (.3) الثبات كما موضح بالجدول

ان من العوامل المهمة  موضوعية االختبار: -23-1-5
التي يجب ان تتوافر في االختبار الجيد هو شرط الموضوعية 

ليلى السيد ) مدى تحرر المحكمين من العوامل الذاتيةوالتي تعني 
(. كالتحيز ويتم ذلك بتحديد درجة 169, ص2001فرحات: 

, وهي كذلك االتفاق يكون الحكم مستقال اتفاق المحكمين بحيث
معامل  باستخدامبين حكمين عند قياس العب في النتائج وبذلك 

. (64ص, 2005: باهي حسين )مصطفى االرتباط بين النتائج
لذا فان االختبار قد تم تقييمه من قبل حكمين اذ تم استخراج 
قيمة موضوعية االختبار باستعمال معامل االرتباط البسيط 

فيما يخص المحكمين )ا.د نبيل بيرسون بين نتائج الحكمين 
وقد اظهرت البيانات بأن كاظم هريبد, أ.م.د عبد الناصر مرزة(, 
 . ( 3مبين في الجدول )االختبارات ذات موضوعية عالية وكما 

 يبين معامل الثبات والموضوعية لالختبارات (3الجدول )
 الداللة Sig الموضوعية Sig الثبات االختبارات

 معنوي 0.000 0.92 0.000 0.90 اختبار التحركات الدفاعية لألمام والخلف
 معنوي 0.000 0.93 0.000 0.93 اختبار التحركات الدفاعية المتنوعة

 معنوي 0.000 0.94 0.000 0.91 سرعة التحركات الدفاعية للجانبينقياس 
اختبار التحركات الدفاعية لتغطية الهجوم 

 معنوي 0.000 0.96 0.000 0.95 الخاطف

 تم اجراء هذه االختبارات بتاريخ :االختبارات القبلية 2-6
في تمام الساعة الرابعة عصرا في القاعة المغلقة  29/4/2022

في نادي الشرطة الرياضي الختبارات التحركات الدفاعية 
 المتنوعة.

تم تنفيذ تمرينات  :(S.A.Q)تمرينات  تطبيق 8–2
(S.A.Q المعدة من قبل )من على المجموعة التجريبية  الباحثان

وقد تم مراعاة النقاط  1/6/2022ولغاية  1/5/2022تاريخ 
 :وهي( S.A.Q) تمريناتاالتية عند تنفيذ 

تهيئة جميع تبدأ كافة الوحدات التدريبية باإلحماء العام من اجل 
اء الخاص وبما يخدم الجزء الرئيس , يليه اإلحمعضالت الجسم

 .المستخدم
من كل  ( في بداية الجزء الرئيسS.A.Qتم تنفيذ تمرينات )-

 .دقيقة( 43-40بين ) وحدة تدريبية في زمن تراوح ما
( S.A.Qاستخدام طريقة التدريب التكراري في تنفيذ تمرينات )-

 المستخدمة في البحث .

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

( وحدة تدريبية وتم إجراء 12وحدات 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)دة الشفاء في تدريبات فترات الراحة الكافية الستعا
( على استخدام الشدد 2017اذ اكد )زكي محمد حسن, 

المرتفعة في هذا االسلوب مع اعطاء فترات الراحة المتسعة 
 .(572ص ,2017 حسن: محمد )زكيالستعادة االستشفاء 

التهدئة واالسترخاء ولذلك  اترينتم انهاء الوحدات التدريبية بتم-
 لعودة الجسم الى الحالة الشبه طبيعية .

رات بإجراء االختبا الباحثانقام  االختبارات البعدية: 2-9
وبنفس طريقة  2/6/2022على 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  ,المنوال, واحدة ( لعينةt-testاختبار ), لبيرسون
 .2كا اختبار, االلتواء
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 عرض ومناقشة نتائج البحث:-3
التحركات عرض وتحليل نتائج اختبارات  3-1

 :لمجموعة البحث التجريبيةالدفاعية 
( tالمعيارية ونتائج اختبار ) واالنحرافاتيبين األوساط الحسابية  (4الجدول )

الختبارات التحركات الدفاعية لمجموعة البحث بين القياسين القبلي والبعدي 
 التجريبية

 االختبارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ت                                                                                                                            
 tاختبار االختبار البعدي االختبار القبلي

 الداللة Sig المحسوبة
 ع -س ع -س

1 

اختبار 
التحركات 

الدفاعية لألمام 
 والخلف

 معنوي 0.000 2.27 1.95 9.40 1.41 6.30

2 

اختبار 
التحركات 
الدفاعية 
 المتنوعة

 معنوي 0.000 5.82 1.33 8.30 0.73 5.10

3 

قياس سرعة 
التحركات 
الدفاعية 
 للجانبين

 معنوي 0.000 7.42 1.49 11.70 0.99 7.90

4 

اختبار 
التحركات 

الدفاعية لتغطية 
الهجوم 
 الخاطف

 معنوي 0.002 4.38 1.70 13.70 1.41 11

  النتائج:مناقشة  3-2
نالحظ ان هناك فروقاً  ذات  في ضوء نتائج الجدول السابق

داللة معنوية بين متوسطات االختبارات القبلية والبعدية ولصالح 
دفاعية المتنوعة االختبار البعدي في اختبارات التحركات ال

سبب تطور الى  الباحثانالناشئين, ويعزو  لالعبي كرة اليد
 الباحثانعمل  إذ( المستخدمة في البحث S.A.Qتمرينات )

على اعطاء تمرينات ذات خصوصية للرجلين مع اتباع المبادئ 
االساسية التي تتماشى مع تطوير هذا المتغير وكذلك التكرارات 
المناسبة التي تتوافق مع امكانيات عينة البحث وفترات راحة 

)سعد  يذكر إذلته الطبيعية مناسبة تسمح بعودة الالعب الى حا
( " ان التدريب المنظم ينتج عنه زيادة في قدرة 1996, محسن

اداء الفرد نتيجة ألداء التمارين البدنية لعدة ايام او اسابيع او 
جسم على االداء االمثل اشهر وذلك عن طريق تطبع اجهزة ال

وبمعنى اخر فأن تأثير التمارين البدنية يحفز  اترينلتلك التم
ع وان تكون اكثر اقتصادية في اداء شدة الخاليا العضلية للتطب

ا وهذا م(. 98, ص 1996سعد محسن اسماعيل: )العمل 
ان االداء المهاري  "( 2014, يؤكده )خالدة حمودة واشرف كامل

يتميز بأنه مجموعة من الحركات المترابطة والمندمجة والتي 
يؤديها الالعب حسب متطلبات الموقف الذي يمر به خالل 

حقيق هدف ,معتمدًا في ذلك على قدراته وصالحياته المنافسة لت
وايضا  .(55, ص2014 :خالدة حمودة واشرف كامل) البدنية"

 إذ( 2020ا مع دراسة )محمود ابراهيم محمود, اتفقت دراستن
ايجابيا على  تأثيرا( تؤثر S.A.Qاشارت الى ان تمرينات )

 ,2020 غريب: محمود ابراهيم محمود)مستوى االداء المهاري 
 .(203ص
ان  التحركات الدفاعية تعد من الحركات المهمة  الباحثانويرى  

التي يقوم بها الالعب والتي تعتمد على تغطية الفراغات 
الموجودة بين الالعبين المدافعين وأمام المرمى ومراقبة العبي 
الخصم وعليه فأن التحركات الدفاعية الناجحة والسريعة تبعث 

حيحة وسليمة الثقة في نفوس الالعبين وكلما كانت التحركات ص
بدون حدوث أخطاء قانونية كلما أستطاع بناء هجمة مضادة 
بطريقة سليمة ومنظمة لحظة قطع الكرة . وهذا ما أشار اليه 

( بأن التحركات الدفاعية هي 2011,جميل قاسم وأحمد خميس)
مجموعة من االجراءات الدفاعية التي ينفذها الفريق الذي فقد 

منافس من أحراز االهداف وقطع الكرة محاواًل منع الفريق ال
 راضي خميس واحمد البدري محمد قاسم )جميل"هجمته  
 . (179–178ص, 2011 السوداني
سبب هذه الفروق الى استخدام التمرينات التي  الباحثانويعزو 
ى التحرك الذي يتكرر في والتي كانت مشابهه ال الباحثاناعدها 
رينات بما يتالئم مع , أي الخصوصية باستخدام هذه التمالمنافسة

ة كرة به لعب ما تتمتعان  ,يتطلبه الموقف في لعبة  كرة اليدما 
والسيما التحركات الدفاعية هو سيادة عامل السرعة  اليد الحديثة

والقوة بأنواعها التي تظهر من خالل بعض التحركات الدفاعية 
يستوجب  إذالتي تتسم بالمهاجمة واالنقضاض على المنافس 

نجاحها تطور هذه قدرات خاصة التي تمكن المدافع من أن 
يباغت المنافس ويسبق تحركه تجاه الفراغات الدفاعية أو 
المناوالت الهجومية أو التصويب تجاه الهدف ومن ثم التأثير في 
التصور الهجومي للمنافس وبالتالي التصور الهجومي للفريق 

قانونية يستفيد منها الفريق ككل محاوال من أن يوقعه في أخطاء 
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المدافع, وان تطور بعض القدرات البدنية كالقوة المميزة بالسرعة 
ى تطوير بعض التحركات والرشاقة أدى إل االنفجاريةوالقدرة 

إلى  كذلك سبب التطور الحاصل في التحرك الدفاعي الدفاعية .
إعطاء األهمية الكاملة والوقت الكافي الختيار التمرينات 

ناسبة لتنفيذ الواجب الدفاعي إثناء الوحدات التدريبية علما أن الم
نجاح الخطط الدفاعية يتحقق من خالل الجهد المبذول إثناء أداء 
التحركات الدفاعية وهذه هي الصفة التي أعطت هذا التفوق 

 ,مع ما أشار إليه )عبد الجواد الباحثانلعينة البحث, ويتفق 
يعطون للدفاع أهمية اكبر مما  ( " يجب على المدربين أن1997

يعطون للهجوم والسبب في ذلك يعود على أن الفريق عندما 
يحسن الدفاع واقتناص الكرة يستطيع الهجوم بثبات وسرعة 
بحيث يفوت على فريق المنافس فرصة العودة السريعة وتنظيم 

كما يؤكد  .(95ص ,1997: حسن عبد الجواد)" صفوفه
أن هذا التحرك يعتبر من أكثر األساليب الدفاعية التي  الباحثان

تؤدي إلى إرباك الالعب المهاجم من القيام بعملية الخداع 
والتصويب فضال عن أن الضغط على الالعب الحائز على 
الكرة يعمل على إجبار الفريق المنافس بالتراجع عن أداء الواجب 

, د الخالقعب)مع ما جاء به  الباحثانالمكلف به, ويتفق 
( " يجب على المدرب أن يكون مسؤوال عن تطوير 1999

العبيه بجميع أنواع التحركات الدفاعية والمهارية والخططية وان 
يعمل على تطوير أنواع النواحي الفردية التي يتمتع بها كل فرد 
وبعد دراسة عميقة وتحليلها يؤكد اثناء التدريب على كل واحد 

 الخالق: عبد عصام)" يها لخدمة فريقهمنهم أن يمارسها ويبدع ف
من اجل إجادة العبي  الباحثانعمل  إذ. (239ص ,1999

فريق عينة البحث التنويع بالتمرينات والتركيز على إعطاء 
مسؤوليات معينة لكل المدافعين أمام الالعب المنافس المستحوذ 
على الكرة  بالتالي ربط هذه المسؤولية بالتصرف الجماعي 

ن طريق اختيار التشكيل الدفاعي بما يالئم الطريقة للفريق ع
وقد كان للتدريب على الحاالت  الهجومية للفريق المقابل,

للعب واألصعب منها األثر في اكتساب الالعبين القدرة  ةالمشابه
على استيعاب الحاالت التي قد تصادفهم في المباريات الفعلية, 

ونوع التمرين الذين نستطيع هنا أن ننسى التنوع في شكل  وال
أكسبا الالعبين مرونة في مواجهة التحركات الهجومية المتنوعة 

والتي اليمكن حصرها زيادة على التشويق واإلثارة الذي كان أثره 
 واضحا في أداء الالعبين في االختبارات النهائية.

 الخاتمة:-4
 الى االستنتاجات ااَلتية: انفي ضوء نتائج الدراسة توصل الباحث

( التي نفذتها المجموعة التجريبية S.A.Q) مريناتحققت ت-1
تطورًا إيجابيًا في اختبارات التحركات الدفاعية المتنوعة 

 لالعبين الناشئين كرة اليد بنادي الشرطة الرياضي.
ظهر تحسن واضح لمهارة التحركات الدفاعية المتنوعة نتيجة -2

 . ( المطبقة على عينة البحثS.A.Qتمرينات )
ل من ( كانت مشوقة وعدم حصول ملS.A.Q) مريناتت-3

بكرة  التحركات الدفاعية المتنوعة الالعبين وهذا ساعد في تطور
د واتضح ذلك من خالل تطور اداء الالعبين وكذلك النتائج الي

 .التي حصل عليها الباحثان خالل االختبارات البعدية
ن يوصيا انالباحثاليها توصل  االستنتاجات التيفي ضوء 

 :بالتالي
التحركات الدفاعية في تطوير ( S.A.Q) مريناتت اعتماد-1

 لالعبين الناشئين  بكرة اليد لكونها ناجحة وفاعلة.المتنوعة 
بالوحدات التدريبية للمهارات ( S.A.Q)مرينات تادخال -2

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

في العاب رياضية أخرى  تطوير المهارات الهجومية بكرة اليد او
 وعينة مختلفة.

 ر:المصاد
, عمان, دار الفكر اللياقة البدنية لالعبين في كرة القدم ؛يوسف الزم كماش [1]

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

 .  2008للنشر والتوزيع, 
 ,3ط ,مبادئ القياس والتقويم في التربية ؛نادر فهمي الزيود وهشام عامر عليان [3]

 .2005 دار الفكر للنشر والتوزيع, ,عمان
, مركز , القاهرة1, طالقياس واالختبار في التربية الرياضية ؛ليلى السيد فرحات [4]

 .2001الكتاب للنشر, 
السرعة  احد اساليب التدريب الحديثة  S.A.Qأسلوب تدريب؛ حمد حسنزكي م [5]

: )القاهرة, دار  Speed Agility and Quicknessوالرشاقة وسرعة االنطالق
 . 2017, الكتاب الحديث

, االحصاء التطبيقي في التربية البدنية والرياضية؛ محمد صبري عمر واخران [6]
 ( .2001مصر, ) :2ط
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؛ تأثير اساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجارية للرجلين سعد محسن اسماعيل [7]
 : )اطروحة دكتوراهالبعيد بالقفز عاليا في كرة اليدوالذراعين في دقة التصويب 

 ( .1996, ة بغداد, كلية التربية الرياضية, جامعغير منشورة
 :1, طتعليم المبتدئين وتدريب الناشئين كرة اليدخالدة حمودة واشرف كامل؛  [8]

 (.2014)االسكندرية, ماهي للنشر والتوزيع, 
شاقة والسرعة الحركية ؛ تأثير تمرينات السرعة والر محمود ابراهيم محمود غريب- [9]

لتطوير بعض القدرات البدنية الخاصة على الصالبة  S.A.Q التفاعلية الساكيو

 مجلة بحوث, )بحث منشور د؛االداء المهاري لناشئي كرة اليالنفسية ومستوى 
 ( .2020, 126, العدد 67ربية الرياضية, المجلد الت

موسوعة كرة اليد  ؛احمد خميس راضي السودانيو  جميل قاسم محمد البدري [11]
 .  2011, , مؤسسة الصفاء المطبوعات, بيروت1, طالعالمية

 .1997, بيروت, دار العلم للماليين, 3, طكرة اليد ؛حسن عبد الجواد [11]
المعرفة للطباعة, ر دا ,القاهرة,1, طالرياضيالتدريب  ؛عصام عبد الخالق [12]

1999. 

 :المالحق
 المستخدمة اتالتمرينيوضح  (1الملحق )

 تمرينات السرعة االنتقالية:-
 : X1 تمرين

 :يةتنمية السرعة االنتقال الهدف من التمرين:
صول ( متر حتى الو 30( العبين يقوم الالعب االول من كل مجموعة بالجري السريع )5مجموعتين كل مجموعة ) طريقة اداء التمرين:

 بشكل منحني. تر( م10, و )بشكل مستقيم تر( م20) للنهاية,

 
 : X2تمرين 

 تنمية السرعة االنتقالية: الهدف من التمرين:
( متر حتى الوصول 35ريع )( العبين يقوم الالعب االول من كل مجموعة بالجري الس5مجموعتين كل مجموعة ) طريقة اداء التمرين:

 الى الشاخص الثاني  ترم (15الى الشاخص االول ثم يغير اتجاهه ويركض ) تر( م20, )للنهاية

 
 

 جري بشكل مستقيم

 متر   20مسافة 

 جري بشكل منحني

 متر   10مسافة 

 جري بشكل مستقيم

 جري الى الشاخص الثاني  متر   20مسافة 

 متر   15مسافة 
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 : Y3التمرين 
 تنمية السرعة الحركيةالهدف من التمرين: 
( فوق الموانع االول من كل مجموعة بعمل حركة )المروحة يقوم الالعب ( العبين5مجموعتين كل مجموعة ) طريقة اداء التمرين:

 داخل السلم ومن ثم االنهاء ... لألمامالموضوعة على االرض باتجاه االمام وبعدها ادخال القدمين بالتعاقب 

 
 : Y4التمرين 

 تنمية السرعة الحركية الهدف من التمرين:
, المحافظة علي ثبات واسترخاء ألعلي بقوة وسرعة ل رفع الركبتينالتقدم مع رفع الركبتين البدء بالتقدم لألمام مع تباد طريقة اداء التمرين:
 الجزء العلوي للجسم .

 
 :Z2التمرين 

 تنمية الرشاقة. الهدف من التمرين:
 (.متر 20العدو المكوكي المتنوع ) طريقة اداء التمرين:

  .الرشاقةتنمية لهدف من التمرين: ا
يقوم الالعب االول من كل مجموعة بالجري المرتد من العمود االول الى العمود  ( العبين6) مجموعتين كل مجموعة طريقة اداء التمرين:

والقيام الثاني والعودة الى العمود االول ثم الجري الى العمود الثالث والعودة الى العمود الثاني ثم الجري مع االستدارة للوصول الى العمود 
 . ومن ثم االنهاء ن تحته والجري الى العمود االخيرلمانع والقيام بالزحلقة مباستدارة الجسم للخلف والجري خلفا ثم الجري باتجاه ا
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 :Z2التمرين 

 تنمية الرشاقة. الهدف من التمرين:
 (.متر 20العدو المكوكي المتنوع ) طريقة اداء التمرين:

  .الرشاقةتنمية لهدف من التمرين: ا
يقوم الالعب االول من كل مجموعة بالجري المرتد من العمود االول الى العمود  ( العبين6) مجموعتين كل مجموعة طريقة اداء التمرين:

والقيام الثاني والعودة الى العمود االول ثم الجري الى العمود الثالث والعودة الى العمود الثاني ثم الجري مع االستدارة للوصول الى العمود 
 . ومن ثم االنهاء ن تحته والجري الى العمود االخيروالجري خلفا ثم الجري باتجاه المانع والقيام بالزحلقة م باستدارة الجسم للخلف

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 متر   20عدو مكوكي 

1 

2 4 

3 5 

 نفس طريقة المجموعة االولية
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 سنة (15-12) بعمرفاعلية برنامج ارشادي نفسي لتنمية الشجاعة لتعلم السباحة للمبتدئات 
 2 مها ذنون شيت العامري 1أ.د عكلة سليمان الحوري 

 1 جامعة الموصل/كلية التربية االساسية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 2 جامعة الموصل/كلية التربية االساسية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

(dr.ogla.s.a.alhory@gmail.com 1) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يأتي بما الحالية الرسالة اهداف تتلخص المستخلص:
 .الموصل مدينة في االهلية المسابح في سنة( 15-12) بعمر للمبتدئات نفسي ارشادي برنامج اعداد-1
 في سنة( 15-12) بعمر للمبتدئات السباحة لتعلم الشجاعة لتنمية نفسي ارشادي برنامج فاعلية عن الكشف-2

 .الموصل مدينة في االهلية المسابح
 سنة( 15-12) بعمر للمبتدئات السباحة لتعلم الشجاعة تنمية في للمجموعتين البعدية الفروق عن الكشف-3
 .الموصل مدينة في االهلية المسابح في

 البحث فرض
 . الحالي البحث لطبيعة لمالئمته( التجريبي) المنهج الباحثان واستخدم
 العينة بلغت بينما الموصل, مدينة مسابح في السباحة متدربات من متدربة( 144) البحث مجتمع وتضمن

 لهما وجرت السباحة, لتعلم الشجاعة مقياس على فشملت البحث أدوات اما البحث, مجتمع من متدربة( 24)
 العينة على النهائي بشكله المقاس طبق ثم( والثبات وصدق الظاهري الصدق) ومنها السايكومترية الحقائق كافة
 ثم ومن البعدية االختبارات أجريت ثم التجريبية العينة على االرشادي البرنامج طبق ثم القبلية, االختبارات في

 .اإلحصائية المعالجات
 :االستنتاجات اهم الى التوصل وتم
 السباحة لتعلم الشجاعة تنمية متغيري معالجة في جلسة( 12) المتضمن النفسي االرشادي البرنامج فاعلية-1

 .التجريبية للمجموعة
 الشجاعة في والتجريبية الضابطة للمجموعتين البعديين االختبارين بين معنوية داللة ذات فروق وجود-2

 .التجريبية المجموعة ولصالح
 :الباحثان واوصى

 مدينة في االهلية المسابح في السباحة تعلم دورات في المبتدئات المتدربات على الحالية الدراسة ئجنتا تعميم-1
 . االعمار لنفس الموصل
 . المبتدئات - السباحة - الشجاعة - نفسي ارشادي برنامج :المفتاحية الكلمات

 

mailto:dr.ogla.s.a.alhory@gmail.com
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 :المقدمة-1
ان التطور الذي يطرأ على مختلف الميادين ومنها ميدان التربية 
الرياضية تبرز الحاجة الى مواكبة ما ظهر منه وخاصة بعد ان 
أصبحت التربية الرياضية تشكل احد المقاييس المهمة بين األمم 
ومفهومها الحضاري نتيجة الدور البارز الذي يأخذه مجال 

لتحليل والفهم لمختلف البحث العلمي من خالل الدراسة وا
مجاالت وعلوم الرياضة بما فيها مجال علم النفس الرياضي 

 الذي يعد جانب مؤثر في مستوى تعلم المهارات الرياضية.
إذ تأتي أهمية ودور البرامج االرشادية لتساعد المبتدئات للتغلب 
على المشكالت التي تعاني منها متدربات السباحة في كيفية 

ديهن والتغلب على حالة الخوف من خالل تنمية الشجاعة ل
 البرامج االرشادية فالبد ان تكون جزءا أساسيا في اعدادهن.

إذ ان الشجاعة من وجهة نظر علم النفس الرياضي هي تقلل 
عمليات التردد التي تنشأ بواسطة انزعاجا غير مألوفة اثناء 
التحليل في وضع نوعي من أوضاع الرياضة وكثيرا ما يمر 

ان بوضع يتطلب عمله او سلوكه او كلماته شجاعة فعلية االنس
وان يتخذ موقف وهذا الموقف ينجم من المعرفة والمعرفة تمنح 

 .(105, 1981 :القوة والقوة تصنع الشجاعة )الويس
( سنة تزداد القابلية 15-12وبذلك حيث تكون مرحلة المراهقة )

نمو التي قد للتعلم والتحمل في هذه المرحلة. رغم الطفرة في ال
وتصل مستويات السباحة للمنافسات  تعرقل التوافق والتحمل,

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  ما يقود الى المشاكل النظامية,السلطة أي المعلم م
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 

-12السباحة للمبتدئات ) ارشادي نفسي لتنمية الشجاعة لتعلم
( سنة اذ حاول الباحثان  تسليط الضوء عليها ومحاولة إيجاد 15

الحلول من خالل استخدام الجلسات االرشادية ومتابعة عينة من 
( سنة الذي 15-12مجموعتين تجريبية والضابطة لألعمار من )

يساعد في استثارة المتدربات وبالتالي ينعكس هذا لتطوير قدراتهم 

وقدراتهم المهارية وقد استخدم الباحثان المنهج 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 الشجاعة بدرجات 

بير وواضح من قبل المبتدئات في تعلم السباحة متفاوتة بشكل ك
مما يدل على غياب وضعف التوجيه واإلرشاد النفسي للتغلب 
على هذه الصفة المتواجدة بداخل كل متدربة ولكن بدرجات 
متفاوتة لذا استعملت الباحثان التعرف على مستوى الشجاعة 
لدى كل متدربة فضال عن بناء برنامج ارشادي نفسي لمعالجة 
وتنمية الشجاعة الرياضية لدى عينة البحث من اجل ذلك 
ستسعى الباحثان الى استخدام مقياس الشجاعة الرياضية لدى 
عينة البحث للتعرف على درجة الشجاعة لدى افراد عينة البحث 

بناء برنامج ارشادي نفسي لتنمية الشجاعة الرياضية  فضال عن
مسابح االهلية ( سنة في ال15-12للمبتدئات السباحة بعمر )

 لمدينة الموصل.
اذ تؤكـــد الدراسات ان االفراد الذين شاركوا فـي بـرامج دعـم نفـسي 
مـن خـالل المؤسـسات التعلمية والتـي تخللهـا اتخاذ قـرارات 
شـجاعة بـشكل متكـرر أكثـر ممـا فعـل نظـرائهم الذين لـم يتلقوا 

ـائج إلـى أن توفير دروسـا فـي صـنع القـرار, وتـشير هـذه النت
فـرص التعليم ذي صـلة باتخـاذ القـرارات الـشجاعة تزبد فرصـهم 

 .(Ulrich & c .Grady, 2008, 177فـي الشجاعة النفسية )
 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 لتنمية الشجاعة -2

( سنة في المسابح 15-12لتعلم السباحة للمبتدئات بعمر )
 االهلية في مدينة الموصل.

الكشف عن الفروق البعدية للمجموعتين في تنمية الشجاعة -3
( سنة في المسابح 15-12لتعلم السباحة للمبتدئات بعمر )

 الموصل.االهلية في مدينة 
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 فرض البحث
 ويفرض الباحثان ما يأتي:

للبرنامج االرشادي النفسي اثر إيجابي في تنمية الشجاعة -1
( سنة في المسابح 15-12) السباحة بعمر الرياضية للمبتدئات

  االهلية في مدينة الموصل.
 مجاالت البحث

على متدربات السباحة في المسابح  وشمل المجال البشري:
( سنة في مدينة الموصل للعام 15-12)االهلية بعمر 

2021/2022. 
 .30/4/2022ولغاية  1/11/2021ة من للفتر  المجال الزماني:
 المسابح االهلية في مدينة الموصل. المجال المكاني:

 تحديد المصطلحات
مجموعة إجراءات تقوم على أسس علمية البرنامج االرشادي: -

ضوء األهداف المرسومة بغية تقديم خدمات ارشادية لألفراد في 
من خالل تعلمهم أساليب ارشادية متنوعة لمساعدتهم في التوافق 
واكتسابهم سلوكيات مرغوبة لتحقيق النمو االجتماعي السليم 

 .(10, 1997 :)جمال
نتائج  (Woodardفقد عرفه كل من ) :الشجاعة الرياضية-

للرغبة في اتخاذ إجراءات لمواجهة الخوف الذي يعد ضروريا 
 .(Woodard, 2004, 170وجزء من العمل )

(: Howardal, 2018) (2018(, اخرون)مات وهارت و)
عملية وسلوك وليست سمة ضمنية وتظهر كفعل معتمد ينطوي 
على خطر موضوعي حقيقي على الفاعل ينفذ بعد مناقشة 

اهداف نبيلة او نهايات سعيدة ويتسم بالتكرار مدروسة لتحقيق 
والثبات النسبي من خالل تفعيل دور الشجاعة في مكان العمل 

 Matt, cفالشجاعة بناء متعدد الشخصية التي تسبق السلوك )
& othevs, 2018, 101). 

 :تينللباحثالتعاريف اإلجرائية 
االرشادية لسات عبارة عن سلسلة من الجالبرنامج االرشادي: 

على عاتق المرشد تهيئتها واعداد تلك الجلسات  النفسية التي تقع
الهدف منها اكتشاف الصفات اإليجابي وتعزيزها مع خفض 

 وامتصاص الصفات السلبية.
صفة إيجابية توجد بداخل كل رياضي الشجاعة الرياضية: 

ولكن بدرجات متفاوتة فعندما يستطيع الرياضي ترويضها 

صورة صحيحة تؤدي الى نتائج فعالة وحسنة لجميع واستخدامها ب
 .أنواع الرياضات

 اجراءات البحث:  -2
استخدمت الباحثان  المنهج  منهج البحث المستخدم: 2-1

)التجريبي( لمالءمته وطبيعة البحث, فالمنهج "هو الطريقة التي 
 :")بوحوش ومحمود يسلكها الباحث للوصول الى نتيجة معينة

1989 ,192.) 
اشتمل مجتمع البحث على  مجتمع البحث وعينته: 2-2
( متدربة من المتدربات في مسبح, بينما بلغ حجم عينة 149)

( يبين عدد افراد عينة البحث 1( متدربة, والجدول )24التطبيق )
تم االخذ  إذوالبرنامج المستخدم لكل مجموعة وعدد المتدربات, 

 بآراء المدربين في اختيار العينة.
يبين عدد افراد عينة البحث والبرنامج المستخدم لكل مجموعة  (1الجدول )

 وعدد المتدربات المستبعدات

 البرنامج المستخدم المجموعة رقم  القاعة
عدد أفراد 
 العينة

 12 البرنامج االرشادي تجريبية 1
 12 - - - - - - ضابطة 2

 24 المجموع

أنَّ ( 1984يذكر )فان دالين,  التصميم التجريبي: 2-3
من األمور التي ينبغي للباحث القيام بها قبل إجراء بحثه اختيار 

نتائج المستنبطة من التصميم التجريبي المناسب الختبار ال
 .(17, 1984 :فان دالين( فرضيات البحث

لذلك استخدمت الباحثان التصميم التجريبي ولمعرفة أثر المتغير 
تم تجريب التصميم التجريبي  المستقل على المتغير التابع,

)تصميم المجموعتين المتكافئة ذات االختبارات القبلية والبعدية( 
تم اجراء االختبارات القبلية على المجموعتين التجريبية  إذ

والضابطة ومن ثم تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية فقط 
والشكل  وبعدها تم اجراء االختبارات البعدية لمعرفة اثر البرنامج,

 ( يبين ذلك.1)
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 التجريبي المستعمل في البحث الحاليالتصميم يوضح  (1الشكل )
 وقد اتبعت الباحثان الخطوات اآلتية في تنفيذ التصميم التجريبي:

 توزيع أفراد العينة إلى مجموعتين تجريبية ومجموعة ضابطة.-
إجراء التجانس بين المجموعتين في متغيرات )العمر, الطول, -

 الوزن(. 
 إجراء اختبارات قبلية.-
 لتجريبية للبرنامج االرشادي النفسي.إخضاع المجموعة ا-
لم تتعرض المجموعة الضابطة ألي برنامج وتركها لمنهاج -

 الدورة المقرر.
 إجراء اختبار بعدي للبرنامج االرشادي النفسي.-
 تحديد الفروق في النتائج.-
تحديد متغيرات البحث وسالمة تصميمه  2-4

تتميز البحوث التجريبية بوجود المتغيرات المستقلة  التجريبي:
والمتغيرات التابعة فضاًل عن المتغيرات الدخيلة, فالبد من ضبط 
تاحة المجال للمتغيرات المستقلة وحدها  هذه المتغيرات والعوامل وا 

وقام الباحثان بمراعاة السالمة للتأثير في المتغيرات التابعة 
 التجريبي ومتغيرات البحث .الداخلية والخارجية للتصميم 

عدة  اناستخدم الباحث وسائل وادوات جمع البيانات: 2-5
وسائل بحثية لجمع المعلومات لغرض التوصل إلى البيانات 

المصادر العلمية واألجنبية المتعلقة ) المطلوبة وهي: والنتائج
 ,استبيان أراء الخبراء ,الدراسات السابقة ,بموضوع البحث الحالي

 شجاعة(.اختبار ال ,المقابلة
من اجل قياس المتغيرين التابعين الذين  اداة البحث: 2-6

ياضية, والخوف, فقد قام شـملهما هذا البحث, وهما الشجاعة الر 

وفيما يأتي  ,(2017باعتماد مقياس الشجاعة )الطائي,  الباحثان
 استعراض لطبيعة تعديل األداة وكما يأتي:

استخدمت الدراسة الحالية  مقياس الشجاعة: 2-6-1
(, ويتكون 2017مقياس الشجاعة وضعه في االصل )الطائي, 

( عبارة تقيس ثمانية مجاالت  أساسية هي 42المقياس من )
تحمل  ,التغلب على المشكالت ,قوة االرادة ,)الثقة بالنفس

الروح المعنوية, االتزان  بناء االهداف ,المسؤولية واتخاذ القرار
 . لصالبة والثبات في المواقف(ا ,االنفعالي

يكون  الخصائص السايكومترية للمقياس: 2-6-1-1
ظاهرة التـي وضع من المقياس صادق عندما يقيس السمة او ال

وللتحقق من  ,(53, 2000 :)الداهري والكبيسي اجلها قياسها
 صدق المقياس قام الباحثان  بأجراء الطـرائق االتية:

ويقصد به مدى تمثيل : الصدق الظاهري 2-6-1-1-1
 .(43, 1995 :فقرات 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) نوعا من أّنواع الصدق الظاهري
عرضت فقرات المقياس  الصدق عندماوقد تحقق هذا النوع من 

على مجموعة من الخبراء وبعد االطـالع على آرائهم 
ها كأّنت ( فقرة ألنّ 42ومالحظاتهم قبلت جميع الفقرات وهـي )

( بعد اجراء 2حسن المطـابقة )كا دالة احصائيا باستخدام
التعديالت الطـفيفة عليها. وبذلك تم التحقق من الصدق الظاهري 

السادة الخبراء المتخصصون على صالحية  عندما اتفق
 ق الخبراء نوعا من الصدق الظاهريالمقياس. اذ يعد اتفا

(Stanly & Kenneth, 1972, 104) . 
حصول على لغرض ال ثبات المقياس:  2-6-1-1-2

طريقتي التجزئة النصفية, ومعامل  الثبات استخدم الباحثان
 اختبار ألفا كرونباخ.

لغرض  التجزئة النصفية:طريقة  2-6-1-1-2-1
طريقة التجزئة  لى ثبات المقياس استخدم الباحثانالحصول ع

النصفية بأسلوب الفقرات )الفردية والزوجية(, إذ تم تصحيح 
ل ( استمارة, إذ قسمت إلى نصفين: النصف األول يمث20)

, والنصف الثاني يمثل الفقرات الفقرات ذات التسلسالت الفردية

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 البعدي

المتغير 
 المستقل
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وجية, بحيث أصبح لكل متدربة درجتان ذات التسلسالت الز 
)فردية وزوجية(, وتم استخدام معامل االرتباط البسيط بين 
 درجات نصفي المقياس, فظهرت قيمة )ر( المحتسبة تساوي

لنصف االختبار وبعد احتساب درجة االرتباط  (0.822)
إذ يشير )سمارة  0باستخدام معامل سبيرمان للثبات )

( فأكثر 0.75معامل الثبات إذا بلغ )أن  ( "1989, (آخرون)و
 (                                                                                                120, 1989 :)سمارة وآخرون" فإنه يعد ثباتًا عاليا

بعد  :وصف المقياس وتصحيحه 2-6-1-1-3
وة ت الصدق والقالتحقق من الخصائص القياسية المتمثلة بمؤشرا

الشجاعة الرياضية بصيغته  التمييزية والثبات أصبح مقياس
( مجاالت هي )الثقة بالنفس ويتكون من 8النهائية مكونا من )

( واثنان سلبية 21, 11, 1خمسة فقرات ثالثة منها ايجابية هي )
(, قوة االرادة ويتكون من خمسة فقرات اثنان 36, 29هي )

(, 37, 22, 2الثة سلبية هي )( وث30, 12ايجابية هي )
التغلب على المشكالت ويتكون من خمسة فقرات اثنان منها 

(, 38, 23, 13( وثالثة منها سلبية هي )31, 3ايجابية هي )
تحمل المسؤولية واتخاذ القرار ويتكون من ستة فقرات  ثالثة 

, 4( وثالثة منها سلبية هي )32, 24, 6منها ايجابية وهي )
االهداف ويتكون من خمسة فقرات ثالثة منها  (, بناء16, 14

(, 42, 15( واثنان منها سلبية هي )39, 25, 5ايجابية هي )
الروح المعنوية ويتكون من خمسة فقرات ايجابية منها ثالثة هي 

(, االتزان االنفعالي 17, 7( واثنان سلبية هي )40, 33, 26)
( 18, 8ويتكون من خمسة فقرات اثنان منها ايجابية هي )

( الصالبة والثبات في المواقف 41, 34, 27وثالثة سلبية هي )
واربعة سلبية هي  )28, 9ويتكون من ستة فقرات ايجابية هي  )

( فقرة, منها 42(, وتغطي هذه المجاالت )35, 20, 19, 10)
, 9, 8, 6, 5, 3, 1( ايجابية والتي تحمل التسلسالت )20)

11 ,12 ,18 ,21 ,24 ,25 ,26 ,28 ,30 ,31 ,32 ,
( فقرة سلبية والتي تحمل 22(, فضاًل عن )40, 39, 33

 ,19, 17, 15,16, 14, 13, 10, 7, 4, 2الت )التسلس
20 ,22 ,23 ,27 ,29 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,41 ,
( إذا كانت تنطبق على 5(. ودرجة كل فقرة تكون )42

( إذا كانت تنطبق عليه بدرجة 4المستجيب بدرجة كبيرة جدا, و)
( إذا 2( إذا كانت تنطبق عليه بدرجة متوسطة, و)3يرة, و)كب

( إذا كانت ال تنطبق عليه. 1كانت تنطبق عليه بدرجة قليلة و)
وتسري عكس هذه الدرجات في حالة كون الفقرات سلبية. وتكون 
اإلجابة بحسب البديل الذي يختاره المستجيب ويتم حساب 

ت التي يحصل الدرجة الكلية للمقياس من خالل جمع الدرجا
عليها المستجيب عن كل بديل يختاره من كل فقرة من فقرات 
المقياس لذلك فإن اعلى درجة يمكن ان يتحصل عليها 

( درجة التي تمثل أعلى الدرجات وأقل 210المستجيب هي )
( والتي تمثل أدنى درجة على 42درجة يحصل عليها هي )

بذلك أصبح ( للمقياس, و 126المقياس وكان المتوسط الفرضي )
  المقياس بصورته النهائية جاهزا للتطبيق على عينة البحث.

 البرنامج االرشادي: 2-7
 نموذج للجلسات االرشادية:ا 2-7-1
 الجلسة األولى *
التعارف والتعريف بالبرنامج وبناء العالقات  :عنوان الجلسة *

 االرشادية
 ( دقيقة35) :* زمن الجلسة

المحاضرة ,المناقشة الجماعية والودية : * الفنيات المستخدمة
 .,الواجبات المنزلية
 :* اهداف الجلسة

 التعرف على افراد العينة وشرح البرنامج.-
بناء عالقة مهنية بين الباحثان  وأعضاء مجموعة البرنامج -

 بشكل جمعي وفردي.
خلق جو األلفة والتقبل والثقة المتبادلة بين كل العبة من افراد -

 الباحثان .المجموعة و 
 االتفاق على مواعيد الجلسات ومكانها ومدتها.-
 تعريف الفنيات على المهارات النفسية قيد البحث.-

 :* االجراءات التربوية والتنظيمية
الترحيب بأفراد عينة البحث وشكرهم على الحضور والتزامهم -

 بالمواعيد المحددة وتسجيل أسماء الحضور.
 :* محتوى الجلسة

اللقاء األول يتم التعرف على العينة بعد ان تعرف في بداية -
الباحثان بنفسها للمجموعة التجريبية وتوضح الهدف من تطبيق 
البرنامج, وان اعداد البرنامج تم على أساس تحديد الحاجات 
التي تم رصدها من قبل الباحثان خالل خبرتها الميدانية في 
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برنامج اذا ما مسابح مدينة الموصل ومدى إمكانية نجاح هذا ال
تم التعاون بين أعضاء المجموعة والباحثان وتوضيح فكرة ان 
عملية التعاون والتواصل وتطبيق الواجبات من قبل المجموعة 
هي مفتاح النجاح والوصول الى هدف البرنامج, وتوضيح 
مفهوم الشجاعة لتعلم السباحة متى تكون المتعلمة شجاعة 

من الخوف وتنمية  ومتى تكون خائفة وكيف يتم التخلص
 الشجاعة التي تسرع من عملية التعلم.

تم بناء العالقة المهنية بين الباحثان وكل متعلمة على حدى -
افراد المجموعة من قبل  من المجموعة, وتدعم الشعور لدى

بأهمية تعلمها للسباحة وبأقصر مدة ممكنة من خالل  الباحثان
الحوار والمناقشة ونقل بعض التجارب والخبرات ومحاولة بناء 
الثقة وخلق جو نفسي في اطار هذه العالقة التي يجب ان 
تتسم باأللفة واإلخالص والتقدير اإليجابي لدى افراد عينة 

 البحث.
يث تشعر ان الباحثان  تدعيم المشاركة الوجدانية لكل متعلمة بح-

تشاركها مشاعرها وافكارها وتقدير الظروف المحيطة بهم مع 
إخفاء أجواء االمن واالرتياح النفسي مع االخذ بنظر االعتبار 
اللقاء الفردي لكل متعلمة حتى تكمن من التعبير عن مشاعرها 
وخبراتها ومشكالتها في جو امن مع التركيز على السرية التامة 

 في ذلك.
تم اإلشارة الى التقدير اإليجابي غير المشروط لكل متعلمة -

باعتبار كل متعلمة لها قيمة بصرف النظر عن مشكلة 
المتعلمة او حالتها النفسية ويتم اتاحة الفرص لكل متعلمة 
للتعبير عن مشاعرها بالطريقة التي تراها مناسبة دون قيد او 

 شرط.
تعلمة حتى يتسنى لها يقوم الباحثان بجمع المعلومات عن كل م-

التعامل مع كل حالة بأفضل الطرق واألساليب المالئمة من 
 خالل البيانات التي تم الحصول عليها لكل متعلمة.

التأكيد على نقاط القوة الموجودة لدى المتعلمات من انهم في -
عمر صغير يسمح لهم باالستفادة من الجانب البدني والمهاري 

 ألداء المهاري.والنفسي لتنمية فاعلية ا
في نهاية الجلسة يقوم الباحثان بالتأكيد على االلتزام بالحضور -

ومواعيد الجلسات والتعاون مع الباحثان للوصول الى األهداف 
 البرنامج.

 :* الواجب المنزلي
إعطاء المتدربات واجب منزلي يتضمن تسجيل كل متدربة 
ام انطباعها عن الجلسة التعريفية وتطرح بشكل شفهي ام

المتدربات االخريات لتدعيم العالقة المهنية بين الباحثان وافراد 
 المجموعة.

التطبيق النهائي لمقياس الشجاعة لتعلم  2-8
( 24تم تطبيق المقياس على عينة التطبيق البالغة )السباحة: 

متدربة, ودون تحديد وقت ثابت لإلجابة على المقياس, وزعت 
ح طريقة اإلجابة على عليهم كراسات المقياسين, وتم شر 

( أمام كل فقرة وتحت البديل √المقياس, وذلك بوضع عالمة )
الذي تراه مناسبًا, وتم التأكيد عليهم لإلجابة على جميع فقرات 
المقياس بكل دقة وأمانة, علمًا أن اإلجابة تكون على كراسة 
المقياس نفسها, ثم تم جمع كراسات المقياس من المختبرين, إذ 

 ( استمارة.24على ) تم الحصول
تحقيقا ألغراض البحث الحالي  الوسائل االحصائية: 2-9

استخدمت الوسائل اإلحصائية والتي تم حسابها باستخدام برنامج 
 ( .SPSSالحاسوب اآللي )

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

من اجل تحقيق اهداف البحث الحالي, تم تطبيق مقياس 
سنة على  15-12الشجاعة لتعلم السباحة للمبتدئات بعمر 

المجموعة التجريبية  Aمجموعتي البحث وهما مجموعة 
المجموعة الضابطة, واجريت التحليالت االحصائية  Bومجموعة 

للبيانات التي تم الحصول عليها من المقياسين قبل تطبيق 
برنامج االرشادي النفسي وبعده, للوصول الى النتائج التي سيتم ال

 :عرضها ومناقشتها وفقا ألهداف البحث وكما يأتي
عرض ومناقشة نتائج برنامج ارشادي  3-1-1

اعداد برنامج ارشادي نفسي للمبتدئات  نفسي للمبتدئات:
 ( سنة في المسابح االهلية في مدينة الموصل.15-12بعمر )

هذا الهدف من خالل اعداد البرنامج االرشادي النفسي وقد تحقق 
( جلسة من ضمنها جلستي االفتتاح والختام, أذ 12المتضمن )

استوفى هذا البرنامج الشروط العلمية المتعارف عليها علميا, 



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 8, August  2022                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 4, issue 8, August  2022 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 37 
 

( ويعد هذا البرنامج احد اهم 2وكما موضح في الملحق )
 االدوات المكملة لتحقيق اهداف البحث االخرى.

عرض ومناقشة نتائج فاعلية برنامج  3-1-2
الكشف عن ارشادي نفسي لتنمية الشجاعة للمبتدئات: 

فاعلية برنامج ارشادي نفسي لتنمية الشجاعة للمبتدئات بعمر 
 ( سنة في المسابح االهلية في مدينة الموصل.15 -12)

( المحسوبة tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) (2الجدول )
 الجدولية وداللة الفروق للشجاعة  للمجموعتين الضابطة والتجريبيةو 

 المجموعة
 االختبارات

 (tقيمة )
 المحتسبة

( tقيمة )
 الجدولية

داللة 
 البعدية القبلية الفروق

 ع± -س ع± -س
 معنوي 2.61 3.15 11.48 132.34 11.77 121.27 الضابطة
 معنوي 2.61 7.87 11.39 156.91 12.03 119.53 التجريبية

( يتبين الوسط الحسابي للمجموعة 2من خالل الجدول )
( وبانحراف معياري 121.27الضابطة قد بلغ باالختبار القبلي )

( في حين كان الوسط الحسابي لالختبار البعدي 11.77)
( ولمعرفة صحة الفروق 11.48( وبانحراف معياري )132.34)

االختبار التائية واظهرت النتائج ان بين االختبارين تم استخدام 
( هي اكبر من القيمة التائية 3.15القيمة التائية المحسوبة )

( وبذلك كانت الفروق المعنوية رغم ان 2.61الجدولية )
المجموعة الضابطة لم تتدرب على البرنامج النفسي لتنمية 
الشجاعة للمبتدئات وهذا مؤشر على ان مدربة السباحة في 

الهلية في مدينة الموصل قد اهتمت بشكل جيد في المسابح ا
موضوع تنمية الشجاعة خالل فترة التدريب ومن خالل توجيهاتها 
للمتدربات المبتدئات وهذا مؤشر جيد في موضوع تنمية الشجاعة 
للمبتدئات في الجلسات التدريبية لما لها من دور إيجابي في 

سبق في الجدول إذ تحسين النتائج في االختبارات البعدية, ومما 
أظهرت النتائج ان المتعلمات المبتدئات يتمتعن بمستوى شجاعة 
وجراءة في السباحة اكبر من المتوسط الفرضي للمقياس وتعد 
هذه النتيجة إيجابية, مما يؤدي الى تمتعهن بمستوى شجاعة له 

 دور مهم في مستوى تعلمهن السباحة.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة للمجموعة الضابطة الى ان 
الشجاعة الرياضية هدفها تقليل الخوف في مواقف مختلفة, فمن 
الصعب تنمية سمة الشجاعة لدى المبتدئات في السباحة مالم 
يتعرضن لمواقف عديدة تشبه مواقف اللعب او المنافسات 

من  تخاف المبتدئة إذالحقيقية, ففي المجال الرياضي 

اإلصابات, او من عدم قدرتها على التفوق على زميالتها, 
وكذلك يخافون من وجود متعلمات ومتدربات جدد في المسبح, 
وعليه فان مستوى الشجاعة تطور عند المجموعة الضابطة 
بسبب ان تعلم السباحة التدريجي يعمل على تنمية الشجاعة, 

يختلف االفراد ( في ان 2010, (اخرون)وهذا يتفق مع )عمرو و
يتجاوبون مع التعليم السباحة إيجابيًا, وهم يختلفون فيما بينهم في 
درجة هذا االتجاه ,اذ تتراوح الدرجات من الشعور اإليجابي  الى 
الشعور السلبي, وبين هؤالء افراد يختلفون في درجة اقبالهم او 
احجامهم, لذا يلزم  التركيز على الضعفاء وتشجيعهم وتنمية 

 (:اخرون)مهم ومعرفة درجة هذا االتجاه فيهم )عمر واقدا
كما ان شدة االتجاه تشير الى أهمية او قوة  .(318, 2010

مشاعر الفرد تجاه التدريب والتعليم فبعض االفراد تكون لديهم 
مشاعر او انفعاالت اكثر شدة من غيرهم من االفراد وكذلك 

, 2000 :عالمالمشاعر ذاتها يمكن ان تتباين في درجة شدتها )
523.) 

( يتبين الوسط الحسابي للمجموعة 2ومن خالل ذات الجدول )
( وبانحراف معياري 119.53التجريبية قد بلغ باالختبار القبلي )

( في حين كان الوسط الحسابي لالختبار البعدي 12.03)
( ولمعرفة صحة الفروق 11.39( وبانحراف معياري )156.91)

االختبار التائي واظهرت النتائج ان  بين االختبارين تم استخدام
( هي اكبر من القيمة التائية 7.87القيمة التائية المحسوبة )

( وبذلك كانت الفروق المعنوية للمجموعة 2.61الجدولية )
التجريبية التي تدريب على البرنامج االرشادي النفسي الذي 
 يتضمن عدد من المهارات العقلية والمهارات النفسية وهذا مؤشر
على ان مدربة السباحة مع المرشدة النفسية الالتي طبقن 
البرنامج االرشادي واهتما بشكل جيد في موضوع تنمية الشجاعة 
في حوض السباحة خالل فترة الجلسات االرشادية ومن خالل 
توجيهاتهن للمبتدئات مؤشر جيد على ان الشجاعة قد تمت 

ختبار البعدي بوتيرة متصاعدة عملت على تحسين النتائج في اال
أدى ذلك الى رفع إحساس المتدربات  إذالذي اظهرته النتائج. 

احدى مكونات الشجاعة النفسية ولديهم  دتع إذبالفعالية وبذواتهم 
القدرة على التفكير اإليجابي اذانهم يتصورون ويشعرون بالنجاح 
دائمًا فضاًل عن انهم يتعاملون مع المشكالت والعوائق التي 

فاءة ويرسمون ال نفسهم اهداف وخطط ناجحة توضح تواجههم بك
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الخطوط اإليجابية المؤدية للنجاح مقارنة بالمتدربات الالتي 
 لديهن إحساس منخفض بالفعالية ذواتهن

(Bandura,1989,167).  وهذا ما أكدته أيضًا دراسة )الناهي
ان تطبيق البرنامج االرشادي وما تشمله  إذ( 2019والسراج, 

اطار ارشادي يسهم وبشكل إيجابي الحتواءيه  من جلسات في
على مجموعة من الفنيات واألساليب السلوكية والمعرفية في 
إنجازه وتطبيقه, وما احدثته من اثر في اكتساب المتدربات افراد 
عينة البحث بعض المهارات المعرفية التي أسهمت في تنمية 
ية الشجاعة الرياضية عن طريق األمثلة والتجارب الواقع

عطاء  والمعرفية والعملية في تكوين وتعزيز وتقوية الشخصية, وا 
األهمية والخبرة والوصول للمستوى المنشود في تنمية الشجاعة 

 (39, 2019 :)الناهي والسراج الرياضية لديهن عند األداء.
عرض ومناقشة نتائج تنمية الشجاعة لتعلم  3-1-3

تين في تنمية : الكشف عن الفروق البعدية للمجموعالسباحة
( سنة في 15 -12الشجاعة لتعلم السباحة للمبتدئات بعمر )

المسابح االهلية في مدينة الموصل, جاءت النتائج كما في 
 (.3الجدول )
( المحسوبة tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) (3الجدول )

للمجموعتين الضابطة والجدولية وداللة الفروق للمخاوف من تعلم السباحة  
 والتجريبية

المتغيرا
ت 
 التابعة

 (tقيمة ) االختبارات
المحتس
 بة

قيمة 
(t )

الجدول
 ية

داللة 
الفرو
 ق

 البعدية / التجريبية البعدية / الضابطة

 ع± -س ع± -س

الشجاع
 ة

132.3
4 

11.4
8 

156.9
1 

11.3
 معنوي 2.61 7.83 9

الحسابي للمجموعة ( يتبين الوسط 3من خالل الجدول )
( 132.34الضابطة في الشجاعة قد بلغ باالختبار البعدي )

( في حين كان الوسط الحسابي 11.48وبانحراف معياري )
( 11.39( وبانحراف معياري )156.91لالختبار البعدي )

ولمعرفة صحة الفروق بين االختبارين تم استخدام االختبار 
( هي 7.83ائية المحسوبة )التائي واظهرت النتائج ان القيمة الت
( وبذلك كانت الفروق 2.61اكبر من القيمة التائية الجدولية )

 معنوية.
ويعزو الباحثان النتائج الحالية التي اشارت الى وجود فروق ذات 
داللة معنوية الى ان البرنامج المستخدم من قبل الباحثان والذي 

 ات بعمراعتمد موضوع تنمية الشجاعة لتعلم السباحة للمبتدئ
( سنة في المسابح االهلية في مدينة الموصل كان 12-15)

قادرا على اجراء التغيير في البيئة المعرفية لدى المبتدئات من 
خالل تنبيه األفكار وانفعاالت وسلوكيات تمثلت بكونها علميات 
نفسية مترابطة ومتفاعلة ومتداخلة نجحت الى حد ما في تعزيز 

زالة األفكار السلبية غي المنطقية, األفكار اإليجابية  المنطقية وا 
وذلك يدل على ان البرنامج بصيغته النهائية قام على خبرات 

وبمعاونة السادة الخبراء, وقد صمم  ينتجريبية ودقيقة للباحث
بطريقة اقرب ما تكون الى كونها عالجية تقويمية لطريقة التفكير 

ال الرياضي, وهذا وأسلوب التعامل مع الموقف والحدث في المج
ما يراه )جيرمان( بان امتالك المبتدئات اتجاهات إيجابية نحو 
مادة السباحة تجذب انتباههم في الدرس وتدفعهم للمشاركة في 

كما تتفق النتيجة الحالية مع  األنشطة وتزيد من اهتماهم بالتعلم.
( من ان مبادئ االرشاد النفسي 2003وجهة نظر )كفاكي, 

ة السلوك اإلنساني وقابلة للتعديل والتغيير, وان تركز على مرون
الفرد يعدل من سلوكه دائما بناء على الخبرات التي تمر به, فهو 
يغير ويعدل من سلوكه حسب ما تعلمه من المواقف السابقة 
وبشكل خاص المواقف ذات العالقة بالموقف الذي يقع فيه فكل 

جديدة, مما موقف يمر به يضيف اليه مجموعة من الخبرات ال
 .(25, 2003 :يجعله قادرا على مواجهة المواقف التالية )كفاكي

 : الخاتمة-4
في ضوء نتائج البحث ومناقشتها في حدود عينة البحث استنتج 

 الباحثان  فيما يأتي:
( جلسة في 12فاعلية البرنامج االرشادي النفسي المتضمن )-1

 معالجة متغيري تنمية الشجاعة  لتعلم السباحة.
وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي -2

في تنمية الشجاعة ولصالح االختبار البعدي لدى المجموعة 
 الضابطة.

وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبار القبلي والبعدي -3
في الشجاعة ولصالح االختبار البعدي لدى المجموعة 

 التجريبية.
داللة معنوية بين االختبارين البعديين وجود فروق ذات -4

للمجموعتين الضابطة والتجريبية في الشجاعة ولصالح 
 المجموعة التجريبية.
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مما سبق وفي ضوء ما توصلت اليه الباحثان من استنتاجات 
 توصي بما يأتي:

تعميم نتائج الدراسة الحالية على المتدربات المبتدئات في -1
بح االهلية في مدينة الموصل دورات تعلم السباحة في المسا

 لنفس االعمار. 
اعتماد البرنامج االرشادي النفسي الحالي كدليل عمل لتنمية -2

الشجاعة لتعلم السباحة للمبتدئات في المسابح االهلية في 
 مدينة الموصل. 

حث المدربات العامالت في المسابح االهلية على االهتمام -3
الشجاعة من تعلم  باإلرشاد النفسي بشكل عام ومتغيري

 السباحة بشكل خاص.
 :المصادر

مناهج البحث العلمي أسس وأساليب,  ؛(1989بوحوش, عمار ومحمود, محمد ) [1]
 مكتبة المنار, األردن.

اثر برنامج ارشادي في خفض القلق االجتماعي  ؛(1997جمال, سلوى محمد ) [2]
لدى الطلبة في المعاهد القديمة, أطروحة دكتوراه غير منشورة, جامعة بغداد, كلية 

 التربية.
علم النفس العام, ؛ (2000الداهري, صالح حسن أحمد والكبيسي, وهيب مجيد ) [3]

 , دار الكنزي للنشر والتوزيع, إربد, األردن. 1ط
, دار 2القياس والتقويم في التربية, ط ئبادم ؛(1989خرون )سمارة,  عزيز وا [4]

 الفكر, عمان. 
السباحة )تعليم, تدريب, تنظيم(, كلية التربية, الجامعة  ؛(2017عرابي, سميرة ) [5]

 االردنية, عمان.

, 1المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية, ط ؛(1995العساف, صالح بن حمد ) [6]
 ودية.مكتبة العبيكان, الرياض, السع

, دار الفكر 1القياس والتقويم التربوي, ط ؛(2000عالم, صالح الدين محمود ) [7]
 العربي, القاهرة, جمهورية مصر العربية.

, دار الميسرة 1القياس النفسي والتربوي, ط ؛(2010عمر, محمود احمد واخرون ) [8]
 للنشر والتوزيع والطباعة, عمان, األردن.

مناهج البحث في التربية وعلم النفس,  ؛(1984فان دالين, ديو بولد وآخرون ) [9]
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 المالحق:
 مقياس الشجاعة بصيغته النهائية( يوضح 1ملحق )

غير موافق 
 مطلقا

غير 
 موافق

ال راي 
 لي

 موافق
موافق 

 جدا
 ت الفقرات

 1 اثق بقدراتي البدنية والمهارية لتعلم السباحة     

 2 اشعر بالقلق من الماء من دون سبب واضح     

 3 ابذل قصارى جهدي في تعلم السباحة لتجنب الفشل     

 4 في تعلم السباحة بسبب صعوبة اتخاذ القرار أتأخر     

 5 اخطط للتفوق على اقراني في السباحة     

 6 اتحمل المسؤولية الكاملة في التهرب من تعلم السباحة     

 7 اشعر بصعوبة النوم ليلة تنفيذ البرنامج     

 8 أقدم االعذار ألتجنب تعلم السباحة     

 9 اضع خططي المستقبلية ما بعد تعلم السباحة     

 10 اشعر باالرتباك عندما ادخل حوض السباحة     

 11 في نفسي كلما تعلمت مهارة جديدة تزداد ثقتي     

 12 أحل مشكالتي في التعلم بسهولة تامة     

 13 فشل زميلتي في أداء المهارة يعطل ادائي اثناء السباحة اثناء السباحة     

 14 اتخذت قرار تعلم السباحة ثم ندمت علية     

 15 انا غير مهتمة لكي أكون أفضل المتعلمات في السباحة     

 16 أجد صعوبة في توضيح المهارة لألخرين     

 17 اشعر بالخوف كلما اقترب موعد الحصة التعليمية في السباحة     

 18 اعاهد نفسي بعدم تكرار األخطاء التي ارتكبتها     

 19 استيعابي ضعيف في تعلم مهارة السباحة     

 20 اتحسس من انتقاد المدربة ألدائي الضعيف     

 21 انظر الى مستقبلي بالسباحة بمنتهى الثقة     

 22 اشعر بصعوبة التخلص من األخطاء التي تالزمني بالتعلم     

 23 اشعر بالخوف من حوض السباحة     

 24 أشجع زميالتي على التعليم     

 25 اعيد محاولة التعلم أكثر من مرة في السباحة     

 26 في أصعب االوقاتأستطيع االحتفاظ بثقتي      

 27 يزعجني اهتمام المدربة ببعض المتعلمات     

 28 أستطيع التحكم في حركتي داخل الماء     

 29 اخشى أداء حركات ذات صعوبة بدون وسائل األمان الكافية     

 30 أكمل واجباتي التعليمية مهما كانت صعوبتها     

 31 قبل الزميالتابادر الى تنفيذ أصعب المهارات      

 32 ابادر في مساعدة زميالتي خالل مواقف التعلم     

 33 أحسن إدارة الوقت خالل وقت التعلم     

 34 اعاني من التعب الذهني قبل الوحدة التعليمية     

 35 انهار إذا تأخرت عن زميالتي في تعلم السباحة     

 36 أسرع منياشعر باالرتباك عندما تتعلم زميالتي      

 37 أخشى من احتمال إصابتي اثناء اشتراكي في التعلم     

 38 أخاف عندما أتذكر إصابة احدى الزميالت     

 39 بعد كل اخفاق أصر على تعويض ما فاتني     

 40 اشعر باالرتياح عندما تسند المدربة بعض الواجبات     

 41 بالتعلماظهر حركات عدوانية بسبب تأخري      

 42 يصعب على تطبيق تعليمات المدربة     
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السلوك اإلبداعي وأثره في المناخ التنظيمي للعاملين في االتحاد العراقي المركزي واالتحادات الفرعية 
 لكرة القدم المصغرة

 2ا.د حسن هادي عطية   1م. هيثم صالح حسن 

 1الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 2الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

( 1 ccchhh261@gmail.com, 2 drhasa66@uomustansiriyah.edu.iq) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يهدف هذا البحث إلى معرفة المناخ التنظيمي السائد, ومستوى السلوك اإلبداعي في االتحاد  المستخلص:
العراقي المركزي واالتحادات الفرعية لكرة القدم المصغرة من وجهة نظر الهيئة العامة والتعرف على طبيعة 

فروق ذات داللة إحصائية العالقة بين المناخ التنظيمي والسلوك اإلبداعي فيها ومعرفة فيما لو كان هناك 
في السلوك اإلبداعي لدى الهيئة العامة تعزى للمتغيرات الشخصية و الوظيفية )الجنس, العمر, الخبرة 

 الوظيفية, المؤهل العلمي والمستوى اإلداري للوظيفة(. 
% 44( موظفًا تمثل 208سؤااًل, وتم توزيعها على عينة عشوائية طبقية من ) 30تم تصميم استبانة من 

من مجتمع الدراسة وتَم تقييم مستويات المناخ التنظيمي والسلوك اإلبداعي في االتحاد المركزي واالتحادات 
الفرعية, كشفت الدراسة عن أن تقييم العاملين للسلوك اإلبداعي كان إيجابيًا كما أن تقييم العاملين للمناخ 

ى الترتيب التالي حسب أهميتها )االنتماء التنظيمي بكافة أبعاده مجتمعة ومنفردة كانت إيجابية وعل
التنظيمي, الحوافز, اتخاذ القرارات, القدرة على تحمل المخاطرة والتدريب( كما أن هناك عالقة إيجابية 

(, فأقل بين أبعاد المناخ التنظيمي مجتمعة ومنفردة α 0.05 =ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
( في 0.01) α=الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا عنـد مستوى داللـة  والسلوك اإلبداعي, كما بينـت

السلـوك اإلبداعي تعزى لمتغيرات العمر, المؤهل العلمي, المستوى اإلداري للوظيفة. توصي الدراسة 
بمراجعة أبعاد المناخ التنظيمي بشكل مستمر لتعزيز جوانبه اإليجابية ومعالجة جوانبه السلبية, والتعرف 

احتياجات العاملين التدريبية وتصميم البرامج بشكل يتناسب معها, والعمل على تشجيع التجديد على 
يجاد وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي لتقديم الدعم المعنوي والمادي للعاملين وتحويل  واالبتكار, وا 

 السلوك اإلبداعي إلى نتائج إبداعية.
 ناخ التنظيمي.الم -السلوك االبداعي  الكلمات المفتاحية:

mailto:ccchhh261@gmail.com
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 المقدمة:-1
يتطلب نجاح المنظمات في تحقيق أهدافها توافر عدد من 
المتغيرات التنظيمية بشكل سليم من أهمها المناخ التنظيمي, إذ 
يعكس المناخ التنظيمي في المنظمة شخصيتها. كما يتصورها 
العاملون فيها ويعد أيضا من محددات السلوك التنظيمي فهو 

نطلقت جذور ايؤثر في رضا العاملين وفي مستوى أدائهم. 
مفهوم المناخ التنظيمي من مدرسة العالقات اإلنسانية التي 
أكدت أهمية أثر العوامل االجتماعية والتنظيمية والنفسية في 
إنتاجية الفرد, وفي بداية الستينيات بدأ االهتمام بدراسة ارتباطات 

. ويشير  هذا الموضوع ضمن السلوك التنظيمي ونظرية التنظيم
حثون إلى أن المناخ التنظيمي هو عبارة عن مجموعة من البا

مجموعة الخصائص المميزة لبيئة العمل الداخلية التي يؤدي بها 
العاملون واجباتهم وأعمالهم. وللمناخ التنظيمي السائد أهمية 
بالغة إذ إن معظم النظريات التي تناولته اعتبرته ظاهرة بيئية 

وأكدت تلك تنظيمية ذات أثر في رضا العاملين الوظيفي, 
النظريات في أهمية تلك الظاهرة لتفسير السلوك الوظيفي . 

أن عناصر البيئة التنظيمية المتعلقة  (Agisson, 1994)ويؤكد 
بالمناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية تتفاعل مع بعضها بصورة 
تبادليه لتؤثر في السلوك الوظيفي للعاملين, إذ يحدد المناخ 

الوظيفي وأخالقياته في العمل ويؤثر في  التنظيمي سلوك العامل
قيمه واتجاهاته ورضاه عن العمل. هذا فضاًل عن أن المناخ 
التنظيمي الصحي يساعد على نجاح المنظمة ويعزز الفاعلية 
التنظيمية ويؤثر في المخرجات التنظيمية كالعقاب ودوران العمل 

. وتشكل االنطباعات واإلدراكات التي  والدافعية نحو العمل
يكونها العاملون عن المناخ التنظيمي حافزًا لهم للعمل واإلنجاز 

 ورفع مستوى الروح المعنوية. 
أما فيما يتعلق بأبعاد المناخ التنظيمي فيالحظ أن هناك اختالًفا 
بين آراء الباحثون بين نوعية وعدد أبعاد المناخ التنظيمي وقد 

ن بتحليل المناخ التنظيمي في ضوء عدد من األبعاد. قام الباحثو 
أربعة  (Forhand, Gilmer, 1964)نذكر أهمها: فقد حدد 

أبعاد أساسية للمناخ التنظيمي هي: الهيكل التنظيمي, درجة تعقد 
 ,Litwin) التنظيم, اتجاهات األهداف, ونمط القيادة. أما

Stringer, 1968) المناخ  فقد قاما بمحاولة لتحديد أبعاد
التنظيمي للمنظمات التي حققت معدالت نمو مرتفعة في ظل 

بيئة غير مستقرة وقد توصال إلى أن سلوك المنظمات المجددة 
كان مرهونًا بوجود مناخ تنظيمي متميز من إذ األبعاد اآلتية: 
المكافأة على األداء المتميز, درجة الدفء التي يشعر بها 

الشعور بالمسؤولية, التشجيع  الموظفون مع بعضهم بعًضا, درجة
على تحمل المخاطرة, درجة الشعور بوجود معايير موضوعية 
لتقييم األداء, درجة الشعور باالنتماء, درجة التأييد التي يتلقاها 
الفرد من رؤسائه في العمل. إذ يالحظ أن نمط القيادة لم يكن 

 . (Litwin, Stringer)ضمن أبعاد المناخ التنظيمي عند 
اد أهمية وجود مناخ تنظيمي صحي في ظل التغيرات البيئية وتزد

السريعة التي تعيشها المنظمات والمنافسة الشديدة والدخول إلى 
العولمة والتغير التكنولوجي السريع, مما يفرض على المنظمة 
اإلبداع والتطوير المستمرين, إذ إن اإلبداع هو العملية التي 

المناخ التنظيمي يمثل وصف يكمن وراءها أي تقدم. ولما كان 
خصائص بيئة العمل, لذا فال بد من أن يتأثر سلوك األفراد 
اإلبداعي بالمناخ التنظيمي السائد فإما أن يكون مشجعًا لإلبداع 
أو معوقًا له, فالمناخ التنظيمي الصحي يعطي الفرصة لنمو 
الطاقات اإلبداعية ويشجع التجديد ويمنح األفراد مجااًل أوسع في 

لعمل واالتصاالت واتخاذ القرارات, ويقدم الحوافز المادية ا
والمعنوية. فالمنظمات المبدعة هي التي توفر مناًخا تنظيمًيا 
مالئًما يتأصل فيه اإلبداع كهدف مؤسسي متجدد, وتجعل من 
اإلبداع مهمة أساسية وحيوية يشترك بها كافة الموظفين, فهو 

تكمن أهمية هذه الدراسة و  األساس لنموها ووجودها وازدهارها,
في التعرف على طبيعة المناخ التنظيمي السائد بأبعاده المختلفة 
من وجهة نظر العاملين, مما يوفر لصانعي القرارات بيانات 
واقعية تساعدهم في تبني إجراءات من شأنها تعزيز األبعاد 
اإليجابية وتصحيح األبعاد السلبية, األمر الذي يحسن من 

يمي السائد لما له من أثر واضح في رضا العاملين المناخ التنظ
عن أعمالهم وفي رفع مستوى أدائهم ومعنوياتهم ويمنحهم 

 الفرصة لإلبداع والتطور الذاتي. 
 :أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف الرئيسية اآلتية:
التعرف على انطباعات وتقييم العاملين للمناخ التنظيمي -1

والمتمثل في األبعاد اآلتية: الحوافز, التدريب, اتخاذ  السائد
 القرارات, تحمل المخاطرة, االنتماء التنظيمي. 
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التعرف على مستوى السلوك اإلبداعي لدى العاملين في -2
االتحاد العراقي المركزي واالتحادات الفرعية  لكرة القدم 

 المصغرة.
لسائد والسلوك تحديد طبيعة العالقة بين المناخ التنظيمي ا-3

اإلبداعي لدى العاملين في االتحاد العراقي المركزي 
 واالتحادات الفرعية لكرة القدم المصغرة.

 تركزت الدراسة حول الفرضيات الرئيسة اآلتية:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المناخ التنظيمي -1

السائد ومستوى السلوك اإلبداعي لدى العاملين في االتحاد 
 العراقي المركزي واالتحادات الفرعية  لكرة القدم المصغرة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى السلوك -2
اإلبداعي لدى العاملين تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية 
)الجنس, العمر, المؤهل العلمي, الخبرة الوظيفية, والمستوى 

 اإلداري للوظيفة(.
جراءاته -2  الميدانية:منهج البحث وا 
 الوصفي المنهج الباحثان استخدم منهج البحث: 2-1

 المناهج افضل ألنه االرتباطية والعالقات المسحي باألسلوب
 . الباحثان درسها التي المشكلة لطبيعة مالءمة

 من الدراسة مجتمع يتكون مجتمع البحث والعينة: 2-2
  الفرعية واالتحادات المركزي العراقي االتحاد في العاملين جميع
 االتحادات يمثلون الذين(260) عددهم والبالغ المصغرة القدم كرة

 وتم, فرعي اتحاد فيها محافظة كل في الرياضية واالندية الفرعية
 أفراد مجموع من% 40 حوالي تمثل طبقية عشوائية عينة أخذ

 طريق عن العشوائية بالطريقة العينة اختيار إذ الدراسة مجتمع
 .القرعة
استنادًا إلى الدراسات السابقة قام  أدوات البحث: 2-3

الباحثان ان  بعمل استبانة للتعرف على أثر المناخ التنظيمي 
السائد في السلوك اإلبداعي, تكونت االستبانة من ثالثة أجزاء 

 وهي:
ويشمل المعلومات الشخصية والوظيفية )الجنس,  الجزء األول:

فية, مستوى الوظيفة العمر, المؤهل العلمي, الخبرة الوظي
 (. 5-1اإلداري(. وتناولتها األسئلة )

 يقاس فيه المناخ التنظيمي وفق األبعاد اآلتية: الجزء الثاني:

 (. 10-6الحوافز وتناولته األسئلة )-
 (. 15-11التدريب وتناولته األسئلة )-
 (. 20-16اتخاذ القرارات وتناولته األسئلة )-
 (. 24-21لة )تحمل المخاطر وتناولته األسئ-
 (. 29-25االنتماء التنظيمي وتناولته األسئلة )-

يقاس فيه السلوك اإلبداعي وتناولته األسئلة  الجزء الثالث:
(30-44 .) 

تم تصميم األسئلة للكشف عن هذه األبعاد وفق مقياس ليكرت 
درجات(,  5الخماسي, إذ تتدرج اإلجابات ما بين موافق بشدة )

درجتين(,  2درجات(, ال أوفق ) 3د )درجات(, محاي 4موافق )
 درجة واحدة(.  1وال أوافق بشدة )

: واالجهزة المستخدمة وسائل جمع البيانات 2-4
 وجاءت وسائل جمع البيانات ووسائل تحليلها على النحو اآلتي:

(, استمارات جمع 1)المقياسان, فريق العمل المساعد ملحق )
, LAP TOP (acer)البيانات وتفريغها, جهاز كومبيوتر نوع 

 (, اقالم جاف(.Kencoحاسبة يدوية نوع )
 االستبانة تطوير بعددرجة صدق وثبات االستبانة:  2-5

 منظمة أجرتها التي والدراسة السابقة الدراسات على اعتماداً 
(Hay Associates, 1966 )من ثالثة على عرضها تم 

 بها, المتعلقة األبعاد لقياس الفقرات صدق مدى لتقدير المحكمين
 من اربعة بإجماع حظيت إذ صادقة الفقرة اعتبرت وقد

 آراء ضوء على فقراتها بعض على التعديل وبعد المحكمين,
 وضوح من للتأكد منها استبانة( 30) توزيع تم المحكمين,

 . فقراتها وصدق أسئلتها
 الرزمة خالل ومن تم فقد االختبار, بثبات يتعلق فيما أما

 معامل استخدام SPSS-Version-10 اإلحصائية
(Cronbach's Alpha )النتيجة كانت إذ الداخلي, لالتساق 
 يوضح( 1) والجدول الثبات, من مقبولة نسبة وهي%( 94)

 . الدراسة مجاالت لكافة الداخلي االتساق معامل
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معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لكافة أبعاد السلوك يبين (1جدول )
 المناخ التنظيمي و اإلبداعي

 معامل االتساق  المجال الرقم
 الداخلي

 0.93 الحوافز .1
 0.94 التدريب .2
 0.81 اتخاذ القرارات .3
 0.83 تحمل المخاطرة .4
 0.68 االنتماء التنظيمي .5
 0.87 السلوك اإلبداعي .6
 0.94 معامل االتساق الداخلي لكافة األبعاد )كرونباخ ألفا( 

التحليل اإلحصائي واإلجابة عن األسئلة واختبار -3
 الفرضيات:

 ما مستوى تقييم السؤال األول: اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
 المركزي العراقي االتحاد في للعاملين التنظيمي للمناخ العاملين

 مقياس استخدام لدى المصغرة, القدم لكرة الفرعية واالتحادات
 موافق درجات,( 5) جداً  موافق فيه يمثل الذي الخماسي ليكرت

 غير درجتان,( 2) موافق غير درجات,( 3) محايد درجات,( 4)
 أن( 4) رقم الجدول من يتضح واحدة, درجة( 1) إطالقاً  موافق

 المناخ أبعاد لكافة الدراسة عينة أفراد إلجابات الحسابي المتوسط
( 0.91) معياري وانحراف( 3.52) بلغ قد مجتمعة التنظيمي

 (. 3) والبالغ المحايد المتوسط من أعلى وهو
 المناخ ألبعاد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يبين( 2) جدول

 المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة التنظيمي
 انحراف متوسط المجال الرقم الرتبة
.75 3.90 االنتماء التنظيمي 5 1  
 1.24 3.45 الحوافز 1 2
 1.04 3.42 اتخاذ القرارات 3 3
 1.03 3.41 تحمل المخاطرة 4 4
 1.21 3.38 التدريب 2 5
  1-5 3.52 91.  

 قد كان التنظيمي االنتماء بعد أن أيضاً  الجدول من يتضح كما
 الحوافز بعد تاله ثم ,(3.9) حسابي متوسط أعلى على حصل

 القدرة بعد ثم ,(3.42) القرارات اتخاذ بعد تاله ثم ,(3.45)
 بعد األخيرة المرتبة في تاله ثم( 3.41) المخاطرة تحمل على

 ميالً  هناك أن على واضح بشكل يدل وهذا(. 3.38) التدريب
 له العاملين تقييم مستوى وأن. السائد التنظيمي المناخ عن للرضا
 .المحايد الوسط من وأعلى إيجابية كانت

 

 
 بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يبين( 3) جدول

 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة التنظيمي االنتماء

المتوسط  الفقـرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1 27. 
لدي االستعداد الكامل لبذل جهود إضافية تتجاوز ما هو 

 .90 4.44 مطلوب مني لمساعدة منظمتي في تحقيق النجاح. 

 1.00 4.27 أشعر باالعتزاز وأنا أتحدث لآلخرين عن مكان عملي.  .25 2

مكان عملي الحالي يتيح لي الفرصة الستغالل أقصى  .26 3
مكانياتي في العمل.   1.38 3.79 طاقاتي وا 

4 28. 
هنالك درجة عالية من التطابق ما بين قيمي الشخصية وقيم 

 1.21 3.74 المنظمة التي أعمل لديها. 

5 29. 
ال مانع لدي من استبدال عملي الحالي بعمل آخر لدى 

 1.50 3.28 منظمة أخرى. 

 أن السابق( 2) الجدول من اتضح :التنظيمي االنتماء بعد-أ
 سائر بين األولى المرتبة احتل قد كان التنظيمي االنتماء بعد
 وانحراف( 3.9) حسابي بمتوسط األخرى التنظيمي المناخ أبعاد

 التنظيمي االنتماء بعد فقرات عرض ولدى(. 0.75) معياري
 لبذل الكامل االستعداد لدي) فقرة أن( 3) رقم الجدول من يتضح
 في منظمتي لمساعدة مني مطلوب هو ما تتجاوز إضافية جهود
 هذا فقرات بين من األولى المرتبة احتلت قد( النجاح تحقيق
( 4.44) العينة أفراد إلجابات الحسابي المتوسط بلغ إذ البعد,
 مانع ال) الفقرة كانت حين في نسبيًا, عالي حسابي متوسط وهو
( أخرى منظمة لدى آخر بعمل الحالي عملي استبدال من لدي
 أما ,(3.28) بلغ إذ الحسابي, متوسطها حيث من الفقرات أقل
( 4.44) بين ما الحسابية متوسطاتها تفاوتت فقد الفقرات باقي
 المحايد الحسابي المتوسط من أعلى كانت وجميعها( 3.28)و
 كان العاملين لدى التنظيمي االنتماء مستوى أن يعني وهذا( 3)

 رضا إلى عائد ذلك سبب ولعل األولى, المرتبة ويحتل إيجابياً 
 أهدافها وعن المنظمة في المتبعة السياسات عن العاملين
 عن فضالً  هذا المجتمع, أفراد لكافة خدمة تقدم كونها التنظيمية

 الخبرات أصحاب من هم العاملين من% 70.4 حوالي أن
 ووالئهم انتمائهم من يزيد مما( 3) جدول من يتبين كما الطويلة

 . لمنظمتهم
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 بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يبين( 4) جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة الحوافز

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تهتم اإلدارة العليا بمنح الحوافز المادية والمعنوية  .7 .1
 للعاملين. 

3.66 1.40 

 1.36 3.51 يتم مكافأة األفكار الجديدة التي يتم اقتراحها لتطوير األداء.  .8 .2

تتم عملية الترقية استنادًا إلى معيار التميز في العمل  .6 .3
 والكفاءة في األداء. 

3.41 1.53 

 1.30 3.39 يتم تقييم األداء على أسس موضوعية.  .9 .4

يغلب اتجاه اإلدارة نحو المكافأة والتشجيع بدل االتجاه نحو  .10 .5
 االنتقاد والتهديد. 

3.30 1.42 

 انطباعات أن السابق( 4) الجدول من اتضح :الحوافز-ب
 احتل وقد عام بشكل إيجابية كانت البعد هذا نحو العاملين
 لكافة الدراسة عينة أفراد إجابات متوسط بلغ إذ الثانية المرتبة
 فقرات عرض ولدى(. 1.24) معياري وانحراف( 3.45) الفقرات

 اإلدارة تهتم) الفقرة أن( 6) رقم الجدول من أتضح فقد البعد هذا
 على حصلت( للعاملين والمعنوية المادية الحوافز بمنح العليا
 في ,(1.4) معياري وانحراف( 3.66) حسابي متوسط أعلى
 نحو اإلدارة اتجاه يغلب" للفقرة حسابي متوسط أدنى بلغ حين

 بلغ إذ" والتهديد االنتقاد نحو االتجاه بدل والتشجيع المكافأة
 المتوسطات تفاوتت وقد ,(1.42) معياري وانحراف( 3.3)

 أعلى وجميعها( 3.3)و( 3.66) بين ما الفقرات لباقي الحسابية
 المقدمة الحوافز مستوى أن يعني وهذا المحايد, المتوسط من

 رضا وتنال ما حد إلى ومتوسطة إيجابية كانت للعاملين
 في والكفاءة العمل في التميز أسس على تمنح أنها كما العاملين,
 . األداء
 اتخاذ بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يبين( 5) جدول

 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة القرارات

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1. 18. 
أشعر بأن لدي قدًرا كافًيا من السلطات تمكنني من أداء عملي 

 1.32 3.63 بالكيفية المطلوبة. 

2. 19. 
تفوض الصالحيات الالزمة للمستويات الدنيا عند اتخاذ 

 1.23 3.58 القرارات الروتينية. 

يسمح نظام االتصاالت بانسياب المعلومات الالزمة والكافية  .16 .3
 التخاذ القرار إلى المستويات الدنيا. 

3.49 1.41 

الفرصة متاحة لمشاركة العاملين في تحليل المشكالت واتخاذ  .17 .4
 القرارات. 

3.23 1.41 

 1.40 3.15 تتم صياغة األهداف بطريقة جماعية.  .20 .5

 السابق( 5) الجدول من يتضح :القرارات اتخاذ عملية بعد-ج
 عام بشكل إيجابية كانت البعد هذا نحو العاملين انطباعات أن
( 3.42) حسابي بمتوسط الثالثة المرتبة البعد هذا احتل إذ

 يتضح البعد هذا فقرات عرض ولدى(. 1.04) معياري وانحراف
 من كافًيا قدًرا لدي بأن أشعر) الفقرة أن( 7) الجدول من

 حصلت قد( المطلوبة بالكيفية عملي أداء من تمكنني السلطات
 ,(1.32) معياري وانحراف( 3.63) حسابي متوسط أعلى على
 أقل" جماعية بطريقة األهداف صياغة تتم" الفقرة كانت حين في

 معياري وانحراف( 3.15) الحسابي المتوسط حيث من الفقرات
 بين ما الفقرات لباقي الحسابية المتوسطات تفاوتت وقد(. 1.4)
 مما المحايد المتوسط من أعلى وجميعها( 3.15)و( 3.63)

 وأن القرارات اتخاذ عملية عن عام بشكل رضا هناك أن يعني
 من كافًيا قدًرا العاملين لدى وأن متوسطاً  كان الرضا مستوى

 الصالحيات اإلدارة وتفوض أعمالهم, أداء من تمكنهم السلطات
 أن عن فضالً  هذا الروتينية, القرارات التخاذ الدنيا للمستويات

 أن إال المعلومات, بانسياب يسمح المنظمة في االتصاالت نظام
 وعملية القرارات اتخاذ في المشاركة عن العاملين رضا مستوى
ن جماعية, بطريقة األهداف صياغة  لكنها نسبياً  مقبولة كانت وا 
 عينة أفراد إجابة متوسطات بلغت إذ المطلوب بالمستوى ليست
 حين في ,(3.15) ,(3.23) الترتيب وعلى الفقرات لهذه الدراسة
 %(. 3.42) البعد لهذا العام الحسابي المتوسط كان
 القدرة بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يبين( 6) جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة المخاطرة تحمل على

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1. 22. 
يتم التركيز على الخدمات الحالية وتطويرها بجدية بدل 
المغامرة والدخول في مجاالت جديدة درجة المخاطرة 

 فيها غير مأمونة. 
3.62 1.16 

 1.31 3.37 تستغل اإلدارة العليا كل فكرة جديدة وتستثمرها بقوة.  .23 .2

3. 21. 
تشجع اإلدارة العليا التجديد واالبتكار رغم المخاطر 

 1.25 3.33 المترتبة عليها. 

 1.31 3.30 تقوم بتجريب أساليب عمل جديدة رغم مخاطر ذلك.  .24 .4

( 6) الجدول من يتضح :المخاطرة تحمل على القدرة بعد-د
 كانت عام بشكل البعد هذا نحو العاملين انطباعات أن السابق
( 3.41) الحسابي المتوسط بلغ إذ نسبياً  ومتوسطة إيجابية,

 البعد هذا فقرات عرض ولدى(. 1.03) المعياري واالنحراف
 الخدمات على التركيز يتم" الفقرة أن( 6) الجدول من يتضح
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 مجاالت في والدخول المغامرة بدل بجدية وتطويرها الحالية
 أعلى على حصلت قد" مأمونة غير فيها المخاطرة درجة جديدة
 حصلت فيما( 1.16) معياري وانحراف( 3.62) حسابي متوسط
 على( ذلك مخاطر رغم جديدة عمل أساليب بتجريب تقوم) الفقرة
 حين في( 1.31) معياري وانحراف( 3.3) حسابي متوسط أدنى

( 3.62) بين ما الفقرات لباقي الحسابية المتوسطات تفاوتت
 تدل. المحايد المتوسط من أعلى كانت جميعها أنها إال ,(3.3)و

 تحمل على العاملين لدى استعداًدا هناك أن على المؤشرات هذه
 كما خدمات, من قائم هو ما تطوير على والعمل المخاطرة
 على وتشجع العمل في الجديدة األفكار كافة اإلدارة تستغل
 إلى راجع ذلك سبب ولعل ذلك مخاطر رغم واالبتكار التجديد
 والذي الفني الطابع عليها يغلب التي المنظمة عمل طبيعة
 .المستجدات مواكبة يتطلب
 بعد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يبين( 7) جدول

 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة التدريب

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تحرص اإلدارة على التعرف على احتياجات الموظفين  .11 1
 التدريبية لتحسين مستوى أدائهم ألعمالهم. 

3.51 1.36 

تحرص اإلدارة على توفير الخدمات الالزمة والفرص  .12 2
 لتطوير قدرات الموظفين. 

3.44 1.36 

3 15. 
تعقد اإلدارة دورات تدريبية متنوعة وبصورة مستمرة 

في  تقيدهملمساعدة الموظفين الكتساب مهارات جديدة 
 أداء العمل. 

3.40 1.55 

4 14. 
يتم تقييم أداء المتدربين بعد انتهاء البرامج التدريبية 

 1.34 3.30 لتحديد مدى استفادة المتدربين منها. 

 1.24 3.27 تخضع البرامج التدريبية لعملية تقييم ومراجعة مستمرة.  .13 5

 انطباعات أن السابق( 7) الجدول من يتضح :التدريب بعد- ه
 المتوسط بلغ إذ إيجابية, كان البعد هذا نحو عام بشكل العاملين
 عرض ولدى( 1.21) المعياري واالنحراف( 3.38) الحسابي
 تحرص) الفقرة أن( 7) الجدول من اتضح فقد البعد هذا فقرات
 لتحسين التدريبية الموظفين احتياجات على التعرف على اإلدارة
 حسابي متوسط أعلى على حصلت قد( ألعمالهم أدائهم مستوى

 متوسط أدنى كان حين في( 1.36) معياري وانحراف( 3.51)
 ومراجعة تقييم لعملية التدريبية البرامج تخضع) للفقرة حسابي
 المعياري وانحرافها( 3.27) الحسابي متوسطها بلغ إذ (مستمرة

 بين ما الفقرات لباقي الحسابية المتوسطات تفاوتت وقد(. 1.24)
. المحايد المتوسط من أعلى جميعها وهي( 3.27) ,(3.51)

 إذ مقبواًل, كان التدريبية العملية عن العاملين رضا أن يعني وهذا
 وعلى التدريبية احتياجاتهم على التعرف على اإلدارة تحرص
 لهم, متنوعة تدريبية دورات وتعقد قدراتهم لتطوير الفرص توفير
 أن إال التدريبية الفترة انتهاء بعد المتدربين أداء تقييم يتم كما

ن عالياً  يكن لم البعد هذا عن العاملين رضا مستوى  كان وا 
 الفني المنظمة عمل طبيعة ألن ذلك متوسطًا, له تقييمهم مستوى
 التطورات على للتعرف التدريبية الدورات من المزيد يتطلب
 . المضمار هذا في العلمية المستجدات ومواكبة
 السلوك لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يبين( 8) جدول

 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة اإلبداعي

المتوسط  الفقـرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 .75 4.32 لدي الجرأة والشجاعة للقيام بأعمال إبداعية.  .35 .1

أشعر بالرغبة في تقديم اقتراحات وأساليب  .40 .2
 جديدة تساعد في أداء العمل. 

4.28 78. 

أهتم بنجاح األفكار واألساليب الجديدة في  .43 .3
 العمل. 

4.28 89. 

أملك القدرة والكفاءة على اتخاذ القرارات  .38 .4
 الهامة والحيوية وأتحمل مسؤولياتها. 

4.21 99. 

أهتم بتشجيع اآلخرين على تقديم مقترحات  .44 .5
 وأساليب جديدة في العمل. 

4.16 94. 

أقدم العون والمساعدة ألصحاب األفكار  .42 .6
 والمقترحات الجديدة في العمل. 

4.13 88. 

 .98 4.09 أعبر عن مقترحاتي وأفكاري الجديدة بثقة.  .34 .7

تتم عملية الحصول على المعلومات الالزمة  .30 .8
 بسرعة. 

3.95 1.07 

توفر اإلدارة للعاملين المعلومات الالزمة ألداء  .31 .9
 1.02 3.95 العمل باستمرار. 

تعتبر ندرة المعلومات من معوقات تبني  .39 .10
 1.12 3.83 المقترحات واألساليب الجديدة في العمل. 

أستطيع استخدام عالقاتي الشخصية لالتصال  .32 .11
 1.09 3.60 مع الجهات الخارجية. 

12. 33. 
يمكن استخدام االتصاالت غير الرسمية بجانب 

 1.16 3.50 االتصاالت الرسمية. 

13. 36. 
تفوض لي الصالحيات الكافية التي تمكنني 

 1.28 3.44 من اتخاذ القرارات أثناء العمل. 

14. 41. 
تهتم اإلدارة بتشجيع المبادرات الفردية واألفكار 

 1.36 3.38 اإلبداعية لدى العاملين. 

 1.39 3.37 القرارات في الوقت المناسب.  يتخذ المسئولون .37 .15
 0.91 3.9 المتوسط الحسابي  

 السلوك لفقرات الحسابي المتوسط أن( 8) الجدول من يتضح
 معياري وانحراف( 3.9) بلغ قد كان عام بشكل اإلبداعي

 أن يعني وهذا(. 3) المحايد الوسط من أعلى وهو( 0.91)
 أعلى وهو متوسطاً  كان العاملين عند اإلبداعي السلوك مستوى
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 اإلبداعي السلوك فقرات عرض ولدى( 3) المحايد المتوسط من
 والشجاعة الجرأة لدي" فقرة أن يتبين( 8) رقم الجدول في هو كما
 حسابي متوسط أعلى على حصلت قد" إبداعية بأعمال للقيام

 متوسط أدنى كان حين في ,(0.75) معياري وانحراف( 4.32)
( المناسب الوقت في القرارات المسؤولون يتخذ) للفقرة حسابي

 ما الفقرات باقي تفاوتت وقد(. 1.39) معياري وانحراف( 3.37)
 أن إلى يشير وهذا(. 3.37)و( 4.32) حسابي متوسط بين
 الجرأة لديهم وأن العاملين لدى اإلبداعي السلوك لتبني ميالً  هناك
 وأن العمل في جديدة أساليب واقتراح إبداعية بأعمال للقيام
 الجديدة األفكار ألصحاب والتشجيع والمساعدة العون تقدم اإلدارة
 عن العاملون ويعبر اإلبداعية واألفكار الفردية المبادرات وتشجع
 . بثقة آرائهم
 :الفرضيات اختبار
 إيجابية ارتباطية عالقات هناك أن( 9) الجدول من يتضح
 المتغيرات عناصر مختلف بين عام بشكل نسبياً  ومقبولة

 والحوافز التدريب بين العالقات هذه أقوى بلغت إذ المستقلة,
 تكسب التدريبية العملية أن إلى ذلك في السبب ويعزى( 0.77)

 يجعلهم مما أدائهم مستوى من تحّسن جديدة مهارات العاملين
 . والمعنوية المادية والمكافآت الحوافز لتلقي أهالً 
 المستقلة المتغيرات بين االرتباطية العالقات يبين( 9) جدول

اتخاذ  التدريب الحوافز 
 القرارات

تحمل 
 المخاطرة

االنتماء 
 التنظيمي

السلوك 
 اإلبداعي

      - الحوافز
** التدريب 7704.       

** اتخاذ القرارات 7392.  ** 6949.      
** تحمل المخاطرة 6538.  ** 6742.  ** 6491.     
** االنتماء التنظيمي 5841.  ** 6035.  ** 6076.  ** 7046.    
** السلوك اإلبداعي 5961.  ** 6271.  ** 7132.  ** 6195.  ** 7235.  - 

 اتخاذ عملية بين االرتباطية العالقة القوة حيث من يليه ثم
 أن إلى ذلك في السبب ويعزى( 0.739) والحوافز القرارات
 إيجابياً  معنوياً  حافزاً  تشكل القرارات اتخاذ في العاملين مشاركة
 الثقة من جو ويسود العاملين لدى المعنوية الروح رفع على يعمل
 وقد. للمنظمة االنتماء مشاعر وينمي والمرؤوس الرئيس بين

 ومقبولة إيجابية أنها رغم االرتباطية العالقات تلك أضعف كانت
 ألن ذلك والحوافز, التنظيمي االنتماء بين العالقة إحصائيا
 نتيجة يكون ما غالباً  فيها, يعملون التي للمنظمات األفراد انتماء
 المقدمة والمزايا والحوافز المكافآت أهمها من عوامل لعدة

 العالقة ضعف حيث من يليها ثم. المنظمة من للعاملين
 السبب ويعزى والحوافز اإلبداعي السلوك بين العالقة االرتباطية

 في للتميز إجبارياً  متطلباً  يعد اإلبداعي السلوك أن إلى ذلك في
 . ومعنوياً  مادياً  تحفيزه يتم ما غالباً  والذي العمل

 بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال) :األولى الفرضية
 كرة اتحادات في للعاملين التنظيمي المناخ و االبداعي السلوك
 (. المصغرة القدم
 السلوك) المستقل المتغير بين للعالقة االنحدار تحليل نتائج يبين( 10) جدول

 .(التنظيمي المناخ) التابع والمتغير( االبداعي
المتغير 
درجات  المصادر المستقل

 الحرية
متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

قيمة 
T 

مستوى 
الداللة= 

 
R R2 

السلوك 
 االبداعي

 0.57 0.75 *0.000 19.8 70.10446 70.10446 1 االنحدار
     0.17828 53.30544 299 الخطأ المعياري

 إذ المتعدد االنحدار اختبار إجراء تم الفرضية هذه الختبار
 مرتفع( R=0.75) االرتباط معامل أن( 10) الجدول من يتضح
 السلوك) المستقل المتغير بين العالقة قوة على يدل مما نسبياً 

 معامل أن كما(. التنظيمي المناخ) التابع والمتغير( االبداعي
 االبداعي السلوك أن يعني مما ,(R2=0.57) يساوي التحديد
 السلوك) المستقل المتغير تأثير قوة من%( 57) مقداره ما يفسر

 جيدة نسبة وهي( التنظيمي المناخ) التابع المتغير في( االبداعي
. متغيراتها حصر ولصعوبة ظواهرها لتعقد اإلنسانية العلوم في
 المناخ في تؤثر أخرى عوامل هناك أن أيضاً  يعني وهذا

 دالة وهي( T=19.8) قيمة أن كما. الدراسة تشملها لم التنظيمي
 حرية ودرجات( =.010) داللة مستوى عند إحصائياً 

 عدم على تنص التي الفرضية ترفض عليه وبناء. (1.299)
 .التنظيمي المناخ و اإلبداعي السلوك بين عالقة وجود

 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال) :الثانية الفرضية
 لدى التنظيمي المناخ مستوى في(   0.05) الداللة مستوى
 العمر, الجنس,) والوظيفية الشخصية للمتغيرات تعزى العاملين
 . ((للوظيفة اإلداري المستوى العلمي, المؤهل الوظيفية, الخبرة
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 بين العالقة الختبار الخماسي التباين تحليل نتائج يبين( 11) جدول
 التنظيمي والمناخ والوظيفية الشخصية الخصائص

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 0.173 1.862 1 0.644 0.644 الجنس
 *0.050 2.546 3 0.880 2.639 العمر

 *0.005 4.418 3 1.527 4.580 المؤهل العلمي
 0.606 0.614 3 0.212 0.636 الخبرة الوظيفية

 *0.000 7.872 2 2.720 5.441 المستوى اإلداري للوظيفية
   288 0.346 99.521 الخطأ

   300 0.411 123.410 المجموع

 إذ الفرضية, هذه الختبار الخماسي التباين تحليل استخدام تم
 إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه( 11) الجدول من يالحظ
 الفرعية الفرضية قبول يعني مما التنظيمي, والمناخ الجنس بين
 الجنس بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال) أنه ترى التي

 المناخ أن تعني النتيجة وهذه ,(العاملين لدى التنظيمي والمناخ
 الجدول من ويتضح بالجنس يتأثر ال العاملين لدى التنظيمي

 الخبرة بين إحصائية داللة ذات فروقاً  توجد ال أنه أيضاً ( 11)
 قبول يعني مما العاملين, لدى التنظيمي المناخ ومستوى الوظيفية
 داللة ذات فروق توجد ال) أنه ترى التي الفرعية الفرضية
 (.العاملين لدى التنظيمي والمناخ الوظيفية الخبرة بين إحصائية
 إحصائية داللة ذات فروقاً  هناك أن( 11) الجدول من يتضح
 قيمة بلغت إذ العاملين لدى التنظيمي والمناخ العمر بين
(F=2.546 )داللة ومستوى( 288.3) حرية درجات عند 
(=0.05 )ال) تنص التي الفرعية الفرضية رفض يعني مما 

 التنظيمي والمناخ العمر بين إحصائية داللة ذات فروق توجد
 ذات فروقاً  هناك أن أيضاً ( 11) الجدول من ويتضح ,(للعاملين
 بلغت إذ التنظيمي, والمناخ العلمي المؤهل بين إحصائية داللة
 ومستوى( 288.3) حرية درجات عند( F=4.418) ف قيمة
 تنص التي الفرعية الفرضية رفض يعني وهذا( =0.05) داللة

 والمناخ العلمي المؤهل بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال)
 يتأثر التنظيمي المناخ أن يعني مما ,(للعاملين التنظيمي
 أيضاً ( 11) الجدول من يتضح كما, العلمية العاملين بمؤهالت

 اإلداري المستوى بين إحصائية داللة ذات فروقاً  هناك أن
 ف قيمة بلغت إذ التنظيمي, المناخ ومستوى للوظيفة

(F=7.872 )داللة ومستوى ,(288.2) حرية درجات عند 
(=0.00 )ال) تنص التي الفرعية الفرضية رفض يعني مما 

 للوظيفة اإلداري المستوى بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد
 العاملين خصائص أن تعني مما التنظيمي المناخ ومستوى
 الذي الحد إلى المخاطرة تحمل على بالقدرة والمتمثلة النفسية
 شعور ينتابهم أن دون جديدة وأساليب أفكار بتقديم يسمح

 الجديدة, األفكار تطبيق عند األخطاء ارتكاب نتائج من بالخوف
 يوفر مما بالنفس والثقة واالستقرار الطمأنينة من درجة لهم يوفر
 الدراسة هذه نتيجة وتتفق. اإلبداعي السلوك منها ينطلق قاعدة
( 1987 الشربيني,) ودراسة( 2000 القطاونة,) دراسة نتائج مع
 من البحث لهذا ومشابهة مختلفة عينات على أجراها التي

 مرهوناً  كان المجددة المنظمات سلوك وأن, البشرية الناحية
 المكافأة: اآلتية األبعاد حيث من متميز تنظيمي مناخ بوجود
 مع الموظفون بها يشعر التي الدفء درجة المتميز, األداء على

 تحمل على التشجيع بالمسؤولية, الشعور درجة بعًضا, بعضهم
 األداء, لتقييم موضوعية معايير بوجود الشعور درجة المخاطرة,

 من الفرد يتلقاها التي التأييد درجة باالنتماء, الشعور درجة
 أبعاد ضمن يكن لم القيادة نمط أن يالحظ إذ. العمل في رؤسائه
 .التنظيمي المناخ
 الخاتمة:-4

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
بينت الدراسة أن مستوى تقييم للعاملين في اتحادات كرة القدم -1

وذا مستوى المصغرة للمناخ التنظيمي السائد كان إيجابيًا 
متوسط, إذ بلغ المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة 

( وهو أعلى من المتوسط 0.91( وانحراف معياري )3.52)
(, وقد احتل بعد االنتماء التنظيمي المرتبة األولى 3المحايد )

( وانحراف معياري 3.9من إذ التقييم بمتوسط حسابي )
( 3.45ة بعد الحوافز )(. تم تاله في المرتبة الثاني0.75)

(, ثم تاله في المرتبة الثالثة من إذ 1.24وانحراف معياري )
( 3.42التقييم بعد عملية اتخاذ القرارات بمتوسط حسابي )

(, وجاء في المرتبة الرابعة بعد القدرة 1.04وانحراف معياري )
( وانحراف 3.41على تحمل المخاطرة بمتوسط حسابي )

تبة األخيرة جاء بعد التدريب بمتوسط ( وفي المر 1.03معياري )
 (.0.91( وانحراف معياري )3.38حسابي )

للعاملين في بينت الدراسة أن مستوى السلوك اإلبداعي لدى -2
كان متوسطًا إذ بلغ المتوسط اتحادات كرة القدم المصغرة 
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( وانحراف معياري 3.9الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة )
 (. 3لمتوسط المحايد والبالغ )( وهو أعلى من ا0.91)
أظهرت الدراسة وجود عالقة دالة إحصائيًا بين المناخ -3

التنظيمي بأبعاده المختلفة مجتمعة والسلوك اإلبداعي, مما 
يعني أن المناخ التنظيمي المالئم يؤثر بشكل إيجابي في تبني 
السلوك اإلبداعي لدى العاملين. كما كشفت الدراسة عن وجود 

لة إحصائيًا بين كل بعد من أبعاد المناخ التنظيمي عالقة دا
منفردًا )الحوافز, التدريب, اتخاذ القرارات, القدرة على تحمل 

 المخاطرة والتدريب( وتبني السلوك اإلبداعي.
 :الباحثان بها يوصي التي التوصيات أهم
 مستمر بشكل أبعاده ومراجعة اإلبداعي السلوك أهمية تأكيد-1

 السلوك إن إذ السلبية, جوانبه ومعالجة اإليجابية جوانبه لتعزيز
 .التنظيمي المناخ وتحفيز تبني في أساسياً  متطلباً  يعد اإلبداعي

 لتشمل التنظيمي المناخ حول الدراسات من المزيد إجراء-2
 اإلدارة فلسفة كنمط الدراسة تناولتها التي األبعاد من أوسع أبعاداً 

 العمل تشجيع نمط االجتماعية, العالقات نمط وأسلوبها,
 من ذلك إن إذ األشراف, نطاق التنظيمي, الهيكل الجماعي,

 المالئم, التنظيمي المناخ توفر التي العوامل بأهم اإلحاطة شأنه
 . اإلبداعي السلوك خاللها من ينطلق قاعدة ويوفر

 والتجديد اإلبداع تبني في القدوة هي اإلدارة تكون أن ضرورة-3
 ذلك عن تنجم قد التي المخاطر وتحمل اإلبداعي والسلوك
 العمل وجعل والمألوف الروتين عن الخروج طريق عن وذلك

 .بالتحدي مشوباً  اإلداري
 :المصادر

: تحليل المناخ التنظيمي في أجهزة الخدمة المدنية األردنيةثامر محارمة؛  [1]
 . 38(, ص1993)رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة األردنية, 

موسى اللوزي؛ الرضا عن المناخ التنظيمي لدى األفراد العاملين في مستشفيات  [2]
, عدد 26القطاع العام في األردن: )مجلة الدراسات, الجامعة األردنية, مجلد 

 . 171–145(, ص 1995, 6
: للعاملين اإلبداعي والسلوك العمل تصميم أبعاد بين العالقة" السالم, سعيد مؤيد [3]

 ,1عدد ,26 مجلد الدراسات, مجلة ,"عراقية صناعية منشأة في ميدانية دراسة
 .101-100ص ,1994

 وايد مركز ,"التغيير استراتيجيات في واإلبداع االبتكار حول" عامر, سعيد [4]
 .381-379ص ,1994 القاهرة, اإلداري, والتطوير لالستشارات سيرفس

 قطاع في الوظيفي الرضا على وتأثيره المؤسسي المناخ" القادر, عبد هالة [5]
 عمان, األردنية, الجامعة منشورة, غير ماجستير رسالة ,"الجوية المراقبة
1987 . 

 في العاملين لدى اإلبداع على المؤثرة العوامل" الدهان, أميمة مخامرة, محسن [6]
 عمان, األردنية, الجامعة الدراسات, مجلة". المحدودة العامة المساهمة الشركات

 .173-151ص ,1988 ,2 عدد ,15 مجلد
 العامة المؤسسات قطاع في العاملين لدى اإلداري اإلبداع" فارس, أبو محمود [7]

 .م1991 األردنية, الجامعة منشورة, غير ماجستير رسالة ,"األردنية
 الفوسفات مناجم لشركة التنظيمي المناخ تقييم" عليان, خليل الدقس, محمد [8]

 األردنية, الجامعة الدراسات, مجلة ,"الحسا منجم في ميدانية دراسة األردنية,
 .59 -38ص ,1991 ,1عدد ,18 مجلد
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 القصوي االستهالك في( ACE) االداء جين وفق االداء في المشتركة العضالت اختالف اثر
  جامعيين لرياضيين CO2 و O2 بـ المرتبطة الوظيفية المتغيرات وبعض لألوكسجين

 3 أ.د فالح حسن عبداهلل  2 أ.د نادية شاكر جواد 1 أ.م.د عبير علي حسين
 1 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة كربالء

 2 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة كربالء

 3 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة القادسية
 (1 falah.hassan@qu.edu.iq) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االستهالك في االداء في المشتركة العضالت اختالف اثر معرفة الى البحث يهدف المستخلص:
 20 العينة افراد عدد بلغ وقد, جامعيين لرياضيين( ACE) االداء جين بداللة لألوكسجين القصوي
 الى ةالعين تصنيف بغية ACE االداء جين عن للكشف االولي الفحص اجراء وتم جامعياً  رياضياً 
 التوالي على كانت وقد( AA, AG, GG) االليالت الى العينة توزيع تم لذلك ووفقا االليالت ثالثة

 قياس تم ومنها العاملة العضالت باختالف اختبارات ثالثة اجراء تم وبعدها( . 8, 7, 5)
 التهوية, التنفس مرات عدد, القصوي االوكسجين الستهالك االقصى الحد) االتية المتغيرات
, الكاربون اوكسيد لثاني التهوية مكافئ, االوكسجيني التهوية مكافئ, االوكسجيني النبض, الرئوية

 وقد( . االيضي المكافئ, القلب ضربات معدل, الكاربون اوكسيد ثاني انتاج, االوكسجين استهالك
 ودراجة للرجلين مونارك البدني الجهد ودراجة المحمول K5 الـ جهاز باستخدام االختبارات اجراء تم

 يخضع  منفصلة ايام على تنفيذها تم وقد المتحرك السير وجهاز للذراعين مونارك البدني الجهد
 التوصل تم التي النتائج وكانت.  عشوائي بشكل تنفيذها يتم اختبارات ثالثة الواحد الالعب فيها
 القصوي االستهالك على الوراثية والطفرة السائدة AA و AG لألليل التأثير أفضلية اليها

 .االداء جين بداللة باألداء المشتركة العضالت اختالف وفق لألوكسجين
 لألوكسجين القصوي االستهالك -( ACE) االداء جين - المشتركة العضالت الكلمات المفتاحية:

 جامعيين لرياضيين - الوظيفية المتغيرات -
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 :المقدمة-1
ان العمليات االيضية التي تحدث خالل الجهد البدني وفي 

, ولذلك بشكل رئيسي بالعمل البدني المنجزمجاالت متعددة ترتبط 
فان المؤشرات الفسيولوجية يتم مراقبتها خالل مجهودات بدنية 

, واذا ما قيقي او مؤشر عن صفة بدنية معينهقريبة من االداء الح
التي يؤديها الرياضي سنجدها  الحظنا اغلب الحركات الرياضية

هي عبارة عن اداءات حركية معقدة من حيث دمج اكثر من 
صفة بدنية في ان واحد وبالتالي فان ذلك يتطلب ان تكون 
العضالت العاملة جاهزة من حيث خزين الطاقة والتدريب الذي 
يمكنها من االستمرار في االداء البدني ألطول فترة ممكنه ضمن 

المراد تنفيذه بدنيا وفسلجيا وبشكل ثابت دون  متطلبات الجهد
تغيرات ملحوظة . و تعد عمليات االكسدة التي تحدث في جسم 
الرياضي عند تعرضه لمجهود بدني هي الشغل الشاغل للعديد 
من المراكز البحثية في العالم كون تلك العمليات االيضية معقدة 

وهو انتاج من حيث عدد الخطوات للوصول  للهدف النهائي اال 
الطاقة ومن جانب اخر فان االكسدة ترافقها العديد من التغييرات 
الغيرمرغوب فيها والتي تتطلب من الجسم اتخاذ عديد من 
الخطوات للتخلص من تلك  التغييرات الفسولوجية وممن ال شك 
فيه ان االوكسجين يرافق جميع الخطوات انتاج الطاقة وااليض 

الراحة, اي ان عمليات التجهيز  الغذائي سواء كانت في وقت
تساوي عمليات االستهالك وبذلك فان متطلبات  باألوكسجين

االكسدة تتوفر بشكل كامل االمر الذي يعطي الفرصة الكافية 
, او عند اداء الجهد الواجبات اليومية على اكمل وجه ءألدا

البدني فان الحاجة الى االوكسجين تزداد بكميات كبيرة جدا تفوق 
الراحة بسبب زيادة الطاقة المنتجة وما يرافق ذلك من زيادة وقت 

في عمليات االكسدة وبالتالي زيادة الطلب على االوكسجين وهذا 
االمر يستدعي من الخاليا المشتركة في االداء توفير الكمية 
المطلوبة من االوكسجين من خالل عدة طرق اذ ما علمنا ان 

اليسر خالل الجهد البدني نسب توزيع الدم الخارج من البطين ا
تختلف عما هو عليه وقت الراحة اذ تكون النسبة االكبر 

لداخلية مثل الجهاز للعضالت العاملة مقارنة بأجهزة الجسم ا
.....الخ . ولذلك فان اختالف العضالت المشتركة الهضمي الكلى

في االداء يحتاج منا معرفة التغيرات التي ترافق ذلك االختالف 
وهو جين  لألداءمع تثبيت اهم عامل وهو العامل الجيني المحدد 

ACE  الذي يكون باشكال مختلفة حسب تركيب شريطة الوراثي
 . ACEاثية لجين وعدد القواعد وطولها التي تشكل الخارطة الور 

 الغرض من الدراسة: 
تهدف الدراسة الحالية الى معرفة اثر الجين الخاص باألداء 

ACE  على المتغيرات المرتبطة باالستهالك القصوي لألوكسجين
اذ يساعد ذلك في عملية االنتقاء وفق لألداء الخاص بالفعاليات 

توجيه الرياضية باختالف عدد العضالت المشتركة باألداء وكذلك 
 البرامج التدريبية وفق نتائج التي سيتم التوصل  لها 

جراءاته الميدانية-2  :منهجية البحث وا 
هي الطريقة التي يسلكها الباحث لتحقيق  منهج البحث:2-1

أهدافه مستندًا على جملة من القواعد واألسس, استخدم الباحثون 
 المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته طبيعة البحث .

حدد الباحثون مجتمع البحث  :مجتمع وعينة البحث 2-2
وهم العبين منتخب جامعة القادسية لكرة القدم  للعام الدراسي 

( العبا وقد تم اجراء فحص 15وسيتم اخذ عينة عددها ) 2018
ألفراد العينة وقد تم توزيع العينة الى  ACEللكشف عن جين 

 ACE II  (5)DD  (4) IDثالثة مجاميع حسب شكل الجين 
(6 . ) 
جهاز , K5جهاز ) :األجهزة المستخدمة في البحث 2-3

, 1عدد جهاز الدراجة الثابتة )للذراعين(, 1سير متحرك عدد
جهاز حاسوب محمول , عدد جهاز الدراجة الثابتة )للرجلين(

 (.2ساعة توقيت عدد , 1عدد
تم سحب عينة دم من : )وقت الراحة(سحب الدم  2-4

قبل الجهد في تمام الساعة التاسعة   3CCالالعبين بمقدار 
صباحا . بحيث يكون الالعبون في حالة راحة كاملة وبدون 

وقد تم سحب   ACEممارسة أي جهد بدني  لمعرفة اشكال جين 
, ومن الوريد في منطقة الدم لالعبين بواسطة معاون طبي عينة

من الحقن إلى أنابيب حفظ  الدم  العضد ومن ثم افراغ الدم
المرقمة حسب تسلسل اسماء الالعبين  بعد إجراء سحب الدم تم 

إذ تم جلب البرايمرات الخاصة  ,جقياس الجين لمعرفة النتائ
: وقد استخدمت هذه البريميرات للكشف عن  تعدد ACEبالجينين 

: وحسب األجهزة المستخدمة أبتداءًا من ACEأشكال الجينين  
والترحيل الكهربائي لهالم األكروز وذلك لمعرفة DNA الـ فحص
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تفاعل البلمره وصوال للكشف إلى التعرف على أشكال الجينين  
ACE.وحسب الخطوات المعدة : 
 :االختبارات المستخدمة في البحث 2-5
في هذا االختبار يتم تعريض المفحوص  اختبار استراند: :اوال

يتم  إذدقيقة  18الى جهد بدني محدد باستخدام دراجة الجهد لمدة 
 قياس ضربات قلبه لتقدير االستهالك االقصى لألكسجين.

يجلس المفحوص على مقعد الدراجة ويتم : اجراءات االختبار
ضبط ارتفاع المقعد بالشكل المناسب بحيث تصبح الساق ممدودة  

 :زاويةو 
 %10الركبة اثناء مدها ال تزيد عن -1
 ايضا يتم قياس طول الذراع لتحديد ارتفاع مقود الدراجة. -2
 :يبدء المفحوص باالختبار من خالل تعريضه لخمس مراحل-3
واط  80المرحلة االولى يبدء المفحوص بتحريك العجل بمعدل -أ

ان مدة هذه المرحلة هي ثالث دقائق وعند اكمالها يكون  إذ
 كم. 16المختبر قد قطع مسافة 

 100المرحلة الثانية يكمل المفحوص بتحريك العجل بمعدل -ب
ان مدة هذه المرحلة هي ثالث دقائق وعند اكمالها يكون  إذواط 

 كم. 17المختبر قد قطع مسافة 
بتحريك العجل بمعدل المرحلة الثالثة ايضا يكمل المفحوص -ج

ان مدة هذه المرحلة هي ثالث دقائق وعند اكمالها  إذواط  130
 كم. 17يكون المختبر قد قطع مسافة 

يكمل  إذوهي المرحلة االساسية في االختبار  :المرحلة الرابعة-د
ان مدة هذه  إذواط  150المفحوص بتحريك العجل بمعدل 

دقائق االولى يبدء المرحلة هي ست دقائق عندما يكمل الثالث 
بتخفيف الحمل على االعب اثناء التدوير وعند اكمالها يكون 

 كم. 17المختبر قد قطع مسافة 
يكمل  إذالمرحلة االخيرة في االختبار  المرحلة الخامسة وهي-هـ

واط اي اقل من  110المفحوص بتحريك العجل لكن بمعدل 
قائق وهي ثالث د ان مدة هذه المرحلة هي إذالمرحلة السابقة 
 نهاية االختبار.

كسجين : اختبار بروس لقياس الحد األقصى الستهالك األو ثانيا
 (2009)هزاع بن محمد هزاع, 
 : قياس الحد األقصى الستهالك األوكسجين الغرض من االختبار

يتم اجراء االختبار على جهاز السير المتحرك لمدة  االجراءات:
ة  يتم زيادة السرعة حلمراحل في كل مر  7دقيقة مقسمة الى  21

 :في الشكل  ادناه تفاصيل المراحل , وكما موضحودرجة الميل
 خطوات السالمة واالمان :

نظرا للجهد الكبير الذي يبذله الالعب ضد السرعة واالرتفاع -1
وضع وسادة عناصر األمان والسالمة عن طريق  فيجب توفير

حالة الوقوع إسفنجية كبيرة في خلف الجهاز لسند الرياضي في 
للخلف أو ربط الرياضي بأحزمة معلقة أما بجانب السير 

  المتحرك أو السقف تمنعه من السقوط للخلف .
التدريب على الية العمل على جهاز السير المتحرك  وكذلك -2

على سرعة رد فعل الباحث في وقف الجهاز بحيث يقوم 
للجهاز الرياضي في البداية بوضع يديه على المقابض الجانبية 

ثم الجري وبعد ذلك يترك المقابض حتى االنتهاء من االختبار 
عندها يقوم بوضع يديه مرة أخرى على المقابض استعدادا 

 للوقوف .
 (480ص ,2009 :)هزاع بن محمد هزاع: دراجة الذراع ثالثا

يبدء اختبار دراجة اليدين بتحريك اليدين بدون مقاومة لمدة 
دورة في الدقيقة ,ثم زيادة القدرة  60ل دقيقتين وبمعدل دوران يعاد

)وفي حالة بعض  شمعات كل دقيقتين حتى التعب . 10بمقدار 
االفراد الذين يمتلكون قدرة عضلية عالية في الجزء العلوي من 

 20او حتى  ,شمعات 10ء مباشرة بقدرة مقدارها الجسم يمكن البد
 شمعة( 

قياس المتغيرات الفسيولوجية باستخدام جهاز  2-6
K5 :على تقنية حديثة باستخدام جهاز  وناعتمد الباحثK5 

االيطالية الذي يستخرج المتغيرات  cosmedالمصنع من شركة 
خالل الجهد البدني باختالف  CO2وكذلك  O2ـ المرتبطة ب

محمول على ظهر الالعب  K5العضالت العاملة اذ يكون جهاز 
ن الحصول على النتائج من خالل عدة طرق اما البلوتوث ويمك

او الرام او الربط المباشر مع الحاسبة وتتم معايرة الجهاز لخمسة 
مراحل وبعد التأكد من اتمام المعايرة يعمل الجهاز بشكل مباشر 
يتم حساب المتغيرات بشكل مباشر من الجهاز الذي يتم تحويل 

 لف بصيغة اكسل . البيانات المقاسة خالل الجهد بم
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تم اجراء التجربة بعد التأكد من : التجربة الرئيسة 2-7
مستلزمات الالزمة إلتمام سالمة عمل االجهزة وتهيئة كل ال

 :على عدة مراحلاجراء التجربة , اذ تم تقسيم التجربة
وتتضمن اجراء اختبار بروس لقياس القدرة  :المرحلة االولى

فسلجية من خالل الهوائية القصوى وقد تم فحص المتغيرات ال
. وفي نهاية الجهد تم الحصول على تلك (K5استخدام جهاز )

, ولذا ر من قاعدة البيانات لذلك الجهازالمتغيرات بشكل مباش
 ( ايام ويكون هنا5العبين كل يوم على مدار ) 3ياس امكن ق

 االختبار للجسم ككل .
وفيها يتم العمل على دراجة الذراعين  حتى  :المرحلة الثانية

الفسلجية من  استنفاذ الجهد وفقا لالختبار وقد تم فحص المتغيرات
على الالعب المختبر . وفي نهاية  (K5خالل تثبيت جهاز )

الجهد يتم الحصول على تلك القياسات من خالل استمرار عمل 
( ايام 5العبين كل يوم على مدار ) 3يه تم قياس الجهاز وعل

 .ويكون هنا االختبار للذراعين فقط
وفيها يتم العمل على دراجة الجهد البدني  وفقا  :المرحلة الثالثة

الفسلجية من خالل  لالختبار استراند وقد تم فحص المتغيرات
على الالعب المختبر . وفي نهاية الجهد يتم ( K5تثبيت جهاز )

ول على تلك القياسات من خالل استمرار عمل الجهاز الحص
( ايام ويكون هنا 5العبين كل يوم على مدار ) 3ياس وعليه تم ق

 االختبار للرجلين .
 :عرض النتائج ومناقشتها-3
 :عرض النتائج 3-1

( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات المدروسة 1)جدول 
 الجسم ككلباستخدام عضالت 

 المتغيرات
وحدات 
 القياس

اشكال 
 الجين

 العدد
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اعلى قيمة اقل قيمة

VE L/min 
ID 6.00 160.82 9.67 146.77 171.72 
II 5.00 136.30 7.80 126.73 146.34 

DD 4.00 119.84 2.25 117.78 122.76 

VO2 mL/min 
ID 6.00 4656.30 198.58 4330.92 4835.88 
II 5.00 4468.58 92.91 4330.92 4568.00 

DD 4.00 4259.47 407.17 3759.32 4754.15 

VCO2 mL/min 
ID 6.00 4459.44 308.96 4031.75 4854.78 
II 5.00 4258.65 142.11 4031.75 4389.00 

DD 4.00 3991.11 366.27 3496.14 4366.69 

RQ % 
ID 6.00 0.96 0.03 0.93 1.00 
II 5.00 0.95 0.03 0.93 0.99 

DD 4.00 0.94 0.02 0.92 0.97 

VE/VO2 - 
ID 6.00 34.59 2.43 30.35 37.84 
II 5.00 30.53 2.11 28.37 32.97 

DD 4.00 30.39 4.00 24.77 34.10 

VE/VCO2 - 

ID 6.00 36.23 3.48 30.23 40.54 

II 5.00 32.04 2.21 29.68 34.76 

DD 4.00 33.48 2.93 30.82 37.20 

VO2/Kg mL/min/Kg 

ID 6.00 59.70 3.01 56.00 64.48 

II 5.00 53.28 0.98 52.57 55.00 

DD 4.00 53.64 2.06 52.21 56.70 

METS  

ID 6.00 17.03 0.72 16.50 18.40 

II 5.00 16.08 0.96 15.00 17.00 

DD 4.00 15.23 0.39 14.90 15.80 

HR Bpm 

ID 6.00 183.83 4.71 177.00 189.00 

II 5.00 179.00 3.16 176.00 184.00 

DD 4.00 175.25 3.40 171.00 178.00 

VO2/HR mL/beat 

ID 6.00 25.34 1.17 23.04 26.43 

II 5.00 24.98 0.90 23.54 25.66 

DD 4.00 24.28 1.93 21.98 26.71 

للمتغيرات المدروسة باستخدام  المحسوبة  F( يبين قيمة 2)جدول 
 عضالت الجسم ككل

 المتغيرات
 

موع مج
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F الداللة 

VE 
 2125.64 2.00 4251.28 بين المجموعات

35.10 0.00 
 60.55 12.00 726.61 داخل المجموعات

VO2 
 190368.98 2.00 380737.96 بين المجموعات

3.13 0.08 
 60756.02 12.00 729072.26 داخل المجموعات

VCO2 
 263505.15 2.00 527010.30 بين المجموعات

3.29 0.07 
 80042.52 12.00 960510.24 داخل المجموعات

RQ 
 0.00 2.00 0.00 بين المجموعات

0.63 0.55 
 0.00 12.00 0.01 داخل المجموعات

VE/VO2 
 30.55 2.00 61.10 المجموعاتبين 

3.84 0.05 
 7.95 12.00 95.46 داخل المجموعات

VE/VCO2 
 24.97 2.00 49.93 بين المجموعات

2.83 0.10 
 8.82 12.00 105.78 داخل المجموعات

VO2/Kg 
 70.76 2.00 141.52 بين المجموعات

13.71 0.00 
 5.16 12.00 61.93 داخل المجموعات

METS 
 4.01 2.00 8.02 المجموعات بين

7.18 0.01 
 0.56 12.00 6.71 داخل المجموعات

HR 
 91.68 2.00 183.35 بين المجموعات

5.93 0.02 
 15.47 12.00 185.58 داخل المجموعات

VO2/HR 
 1.36 2.00 2.72 بين المجموعات

0.76 0.49 
 1.78 12.00 21.33 داخل المجموعات

في المتغيرات المدروسة  ID,II,DDبين االليالت  LSD قيمة( يبين 3جدول )
 لعضال الجسم ككل

 الداللة الخطا المعياري فرق االوساط االشكال المتغيرات

VE 
ID 

II 24.52567* 4.71 0.00 
DD 40.98167* 5.02 0.00 

II DD 16.45600* 5.22 0.01 

RQ 
ID 

II 0.00 0.02 0.95 
DD 0.02 0.02 0.32 

II DD 0.02 0.02 0.36 

VE/VO2 ID 
II 4.05900* 1.71 0.03 

DD 4.19250* 1.82 0.04 
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II DD 0.13 1.89 0.94 

VO2/Kg 
ID 

II 6.42533* 1.38 0.00 
DD 6.06083* 1.47 0.00 

II DD -0.36 1.52 0.81 

METS 
ID 

II 0.95 0.45 0.06 
DD 1.80833* 0.48 0.00 

II DD 0.86 0.50 0.11 

HR 
ID 

II 4.83 2.38 0.07 
DD 8.58333* 2.54 0.01 

II DD 3.75 2.64 0.18 

VO2/HR 
ID 

II 0.37 0.81 0.66 
DD 1.06 0.86 0.24 

II DD 0.70 0.89 0.45 

( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات المدروسة 4جدول  )
 باستخدام عضالت الرجلين

اشكال  وحدات القياس المتغيرات
 الجين

الوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اعلى  اقل قيمة
 قيمة

VE L/min 
ID 6 107.341 5.04040 100.99 115.19 
II 5 100.572 1.82888 98.01 102.05 

DD 4 110.960 3.47897 106.04 114.24 

VO2 mL/min 
ID 6 3197.78 59.8703 3121.00 3267.0 
II 5 2827.00 82.4651 2716.00 2910.0 

DD 4 3108.75 77.813 2998.00 3177.0 

VCO2 mL/min 
ID 6 2725.55 167.025 2432.30 2879.7 
II 5 2634.84 69.752 2554.00 2698.0 

DD 4 2798.97 114.326 2654.00 2893.3 

RQ % 
ID 6 .8533 .05428 .76 .90 
II 5 .9300 .01000 .92 .94 

DD 4 .9025 .02217 .88 .93 

VE/VO2  

ID 6 33.5667 1.39579 32.04 35.88 
II 5 35.6020 1.26183 34.21 37.58 

DD 4 35.7175 1.71267 33.38 37.28 

VE/VCO2  

ID 6 39.4533 1.99867 37.38 42.39 
II 5 38.1900 1.21419 36.59 39.80 

DD 4 39.7050 2.29510 36.65 42.12 

VO2/Kg mL/min/Kg 
ID 6 39.3000 1.26965 37.60 41.00 
II 5 36.4800 1.11893 35.00 38.00 

DD 4 38.7500 1.50000 37.00 40.00 

METS  

ID 6 10.9000 .15492 10.70 11.10 
II 5 9.8740 .36997 9.40 10.40 

DD 4 9.4250 .61305 8.80 10.20 

HR Bpm 
ID 6 175.500 1.37840 174.00 178.00 
II 5 169.000 3.08221 165.00 173.00 

DD 4 177.500 2.88675 174.00 181.00 

VO2/HR mL/beat 
ID 6 18.2200 .32459 17.83 18.67 
II 5 16.7260 .20513 16.46 16.94 

DD 4 17.9225 .99523 17.23 19.40 

للمتغيرات المدروسة باستخدام عضالت  المحسوبة  F( يبين قيمة 5)جدول 
 الرجلين
 موع المربعاتمج  المتغيرات

درجات 
 الداللة F متوسط المربعات الحرية

VE 
 128.243 2 256.485 بين المجموعات

8.708 0.005 
 14.726 12 176.717 داخل المجموعات

VO2 
 196743.870 2 393487.73 بين المجموعات

37.304 0.000 
 5274.087 12 63289.038 داخل المجموعات

VCO2 
 30501.487 2 61002.975 بين المجموعات

1.847 0.200 
198161.25 داخل المجموعات

5 
12 16513.438 

RQ 
 008. 2 017. بين المجموعات

6.008 0.016 
 001. 12 017. داخل المجموعات

VE/VO2 
 7.852 2 15.705 بين المجموعات

3.783 0.053 
 2.076 12 24.910 داخل المجموعات

VE/VCO2 
 3.177 2 6.354 بين المجموعات

0.915 0.427 
 3.473 12 41.673 داخل المجموعات

VO2/Kg 
 11.630 2 23.259 بين المجموعات

7.042 0.009 
 1.652 12 19.818 داخل المجموعات

METS 
 2.928 2 5.855 بين المجموعات

19.571 0.000 
 150. 12 1.795 داخل المجموعات

HR 
 93.617 2 187.233 بين المجموعات

15.495 0.000 
 6.042 12 72.500 داخل المجموعات

VO2/HR 
 3.257 2 6.514 بين المجموعات

10.660 0.002 
 306. 12 3.667 داخل المجموعات

في المتغيرات المدروسة   ID,II,DDبين االليالت LSD( يبين قيمة 6جدول )
 لعضالت الرجلين

 المتغيرات الداللة الخطا المعياري فرق االوساط االشكال المتغيرات

VE 
ID 

II 6.76967* 2.32372 .013 
DD -3.61833 2.47710 .170 

II DD -10.38800* 2.57428 .002 

VO2 
ID 

II 370.78333* 43.97535 .000 
DD 89.03333 46.87788 .082 

II DD -281.75000* 48.71693 .000 

RQ 
ID 

II -.07667* .02253 .005 
DD -.04917 .02401 .063 

II DD .02750 .02496 .292 

VE/VO2 
ID 

II -2.03533* .87243 .038 
DD -2.15083* .93001 .039 

II DD -.11550 .96650 .907 

VO2/Kg 
ID 

II 2.82000* .77817 .003 
DD .55000 .82953 .520 

II DD -2.27000* .86208 .022 

METS 
ID 

II 1.02600* .23420 .001 
DD 1.47500* .24965 .000 

II DD .44900 .25945 .109 

HR 
ID 

II 6.50000* 1.48838 .001 
DD -2.00000 1.58662 .231 

II DD -8.50000* 1.64886 .000 

VO2/HR 
ID 

II 1.49400* .33472 .001 
DD .29750 .35681 .421 

II DD -1.19650* .37081 .007 

( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات المدروسة 7دول )ج
 باستخدام عضالت الذراعين

اشكال  وحدات القياس المتغيرات
 الجين

الوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اعلى قيمة اقل قيمة

VE L/min 
ID 6.00 91.69 0.89 90.62 93.03 
II 5.00 90.45 1.14 88.75 91.90 

DD 4.00 76.17 15.73 62.10 90.78 

VO2 mL/min 
ID 6.00 2640.45 112.38 2458.65 2763.40 
II 5.00 2600.65 108.49 2464.00 2763.40 

DD 4.00 2144.46 469.88 1625.52 2612.30 

VCO2 mL/min 
ID 6.00 2323.83 62.51 2241.98 2410.80 
II 5.00 2290.56 105.02 2137.00 2410.80 

DD 4.00 1956.74 351.05 1560.97 2345.00 

RQ % 
ID 6.00 0.88 0.03 0.85 0.92 
II 5.00 0.88 0.02 0.86 0.91 

DD 4.00 0.92 0.04 0.87 0.96 

VE/VO2 - 
ID 6.00 34.79 1.77 32.79 37.84 
II 5.00 34.82 1.22 32.79 36.02 

DD 4.00 35.64 1.97 33.60 38.20 
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VE/VCO2 - 
ID 6.00 39.49 1.37 37.59 41.16 
II 5.00 39.55 1.66 37.59 41.53 

DD 4.00 38.84 2.61 35.33 41.53 

VO2/Kg mL/min/Kg 
ID 6.00 35.53 1.43 33.50 37.00 
II 5.00 36.39 1.21 34.73 38.00 

DD 4.00 34.75 3.20 32.00 38.00 

METS  

ID 6.00 10.27 0.59 9.60 11.00 
II 5.00 10.70 0.60 9.90 11.50 

DD 4.00 9.88 1.61 8.30 11.50 

HR Bpm 

ID 6.00 155.83 5.85 149.00 164.00 

II 5.00 157.20 4.76 151.00 164.00 

DD 4.00 148.75 7.23 143.00 158.00 

VO2/HR mL/beat 

ID 6.00 16.96 0.75 15.90 17.78 

II 5.00 16.55 0.58 15.90 17.49 

DD 4.00 14.34 2.51 11.40 16.53 

المحسوبة  للمتغيرات المدروسة باستخدام عضالت  F( يبين قيمة 8جدول )
 الذراعين

 المتغيرات
 

 المربعات مجموع
درجات 
 الحرية

 الداللة F متوسط المربعات

VE 
 330.42 2.00 660.85 بين المجموعات

5.28 0.02 
 62.62 12.00 751.45 داخل المجموعات

VO2 
 337140.48 2.00 674280.97 بين المجموعات

5.24 0.02 
 64382.01 12.00 772584.08 داخل المجموعات

VCO2 
 183197.38 2.00 366394.76 بين المجموعات

5.07 0.03 
 36113.82 12.00 433365.80 المجموعاتداخل 

RQ 
 0.00 2.00 0.00 بين المجموعات

2.52 0.12 
 0.00 12.00 0.01 داخل المجموعات

VE/VO2 
 1.03 2.00 2.06 بين المجموعات

0.37 0.70 
 2.77 12.00 33.25 داخل المجموعات

VE/VCO2 
 0.67 2.00 1.34 بين المجموعات

0.20 0.82 
 3.41 12.00 40.91 المجموعاتداخل 

VO2/Kg 
 3.02 2.00 6.04 بين المجموعات

0.77 0.48 
 3.91 12.00 46.90 داخل المجموعات

METS 
 0.76 2.00 1.53 بين المجموعات

0.84 0.46 
 0.92 12.00 10.98 داخل المجموعات

HR 
 89.61 2.00 179.22 بين المجموعات

2.57 0.12 
 34.87 12.00 418.38 داخل المجموعات

VO2/HR 
 8.88 2.00 17.76 بين المجموعات

4.63 0.03 
 1.92 12.00 23.02 داخل المجموعات

في المتغيرات المدروسة   ID,II,DDبين االليالت LSD( يبين قيمة 9جدول )
 لعضالت الذراعين

 المتغيرات الداللة الخطا المعياري فرق االوساط االشكال المتغيرات

VE 
ID 

II 1.24733 4.79177 .799 
DD 15.52833* 5.10805 .010 

II DD 14.28100* 5.30844 .020 

VO2 
ID 

II 39.79933 153.64484 .800 
DD 495.99833* 163.78595 .010 

II DD 456.19900* 170.21135 .020 

VCO2 
ID 

II 33.27400 115.07273 .777 
DD 367.08750* 122.66794 .011 

II DD 333.81350* 127.48026 .022 

VO2/HR 
ID 

II .40667 .83867 .636 
DD 2.61417* .89402 .013 

II DD 2.20750* .92910 .035 

 
 

 :مناقشة النتائج 3-2
 ACE( لجين L.S.Dمناقشة نتائج اختبار ) 3-2-1

 :لعضالت الجسم بالكامل
وفق األليالت ( الفروق 1,2,3يتبين من الجدول ) وحسب األشكال

(DD.ID.II مما دل على أن عالقة جين )ACE  في إمكانية
توفير األوكسجين لألنسجة ويعد الجهاز الرئوي التنفسي المسؤول 
عن توفير التهوية الرئوية الكافية من خالل زيادة حجم التنفس 
وعدد مرات التنفس مما يكفل مغادرة الدم من الرئتين وهو مشبعا 

( و بالنسبة الى 320ص ,2009: بن محمدباألوكسجين )هزاع 
VE  و مكافئ التهوية األوكسجيني فقد كانت الفروق معنوية

وهذا ما يؤكد من خالل تأثير  IDولصالح التراكيب الوراثية 
على اتساع سمك البطين األيسر و يقلل  ACEأشكال جين 

الضغط على األوعية الدموية فتتوسع وتزداد كمية الدم المؤكسد 
عضالت ويزيد معدل التهوية الرئوية أثناء الجهد البدني إلى ال

اضافة الى ذلك لزيادة التهوية الرئوية طريقتين هما طريقة عصبية 
سريعة وطريقة كيميائية بطيئة جميعها تسهم في زيادة التهوية 

 (290ص ,1984: , ابو العال أحمد)محمد حسن عالويالرئوية 
األوكسجين معدل االحتياج وتعكس هذه الزيادة في حجم استهالك 

المطرد الى األوكسجين من قبل العضالت العاملة وهذا ما نتج 
كونه  IIلدى التراكيب الوراثي  VO2MAXالى معنوية الفروق للـ

أكثر التراكيب عالقة بالحد االقصى الستهالك األوكسجين ألنه 
يدعى األليل أضافة أي أضافة جزيئة أوكسجين والعالقة واضحة 

إذ أن بزيادة أحداهما تحدث  متغيرات وفق التراكيب الوراثيةلبين ا
تغيرات في متغيرات األخرى وتساهم كل من هذه متغيرات في  
أضافة إلى إحداث تطور في الحد األقصى الستهالك األوكسجين 
مواجهة تراكم حامض الالكتيك من خالل دفع أكثر كمية من الدم 

يزداد النبض مباشرة وذلك  خالل الجهد إلى إنه عند بدء التدريب
يرتبط بنسبة الزيادة لشدة التدريب ويستدل على شدة التدريب نسبة 
إلى استهالك األوكسجين فكلما ازداد معدل القلب أزداد معدل 
 استهالك األوكسجين ويزداد معدل القلب مع زيادة شدة التدريب

( وهذا ما ساعد على رفع 52ص ,2000 :)بهاء الدين سالمة
ظهرت معنوية الفروق لنفس  إذ METSالمكافئ األيضي مستوى 

لذلك بتحديد المكافئ األيضي يمكننا أن  IDالتركيب الوراثي 
: هزاع بن محمد)ندرك الطاقة المصروفة خالل الجهد البدني 
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( وهذا ما أنتج زيادة في معدل ضربات القلب 654ص ,2009
كانت معنوية الفروق لصالح التراكيب الوراثي  إذالتراكيب الوراثي 

ومن المعروف أن معدل ضربات القلب يرتفع أثناء الجهد  IIنفسه 
البدني ويعتمد على شدة الجهد فعندما تكون الكتلة العضلية 
صغيرة كالذراعين فأن معدل ضربات القلب ال يمكن أن تبلغ 

ذي يشغل أكبر أقصاها أثناها مقارنة بالجهد البدني ذي النشاط ال
كتلة عضلية مثل عضالت الفخذين أو الجسم ككل يرتفع معدل 

 ,2009: ضربات القلب وفقًا للجهد المبذل )هزاع بن محمد
 (.378ص
 ACE( لجين L.S.Dمناقشة نتائج اختبار ) 3-2-2

 :ذراعين والرجلينال لعضالت
( الفروق وفق 4,5,6يتبين من الجدولين ) وحسب األشكال

 ذلك يعود إلى التراكيب الوراثي( والسبب في DD.ID.IIاألليالت )
للكليتين  الذي يفرز من الخاليا الطالئية  ACE )الجيني(

( المتعلق بنظام الدورة الدموية RASعن ) ن وهو المسؤوليوالرئت
يم الرنين الذي يلعب دورًا هأما الذي يحفز الكليتين على إنتاج إنز 

. هو موجود في الجسم ص الصوديوم أو حجم الدم فيعند نق
العضالت والسيما العضلة  أنسجة الخاليا والمسؤول عن تنظيم 

, ولذلك فإنه يعد واحد من جينات األداء البدني أو األداء القلبية
هو أطول من  Iالرياضي . وأكد علماء النوع الجيني الى األليل 

زوج قاعدي فإنه صنف على أساس  287بفارق  Dاألليل 
ية حسب ليات التي تتطلب التحمل والقدرة الهوائمالئمته للفعا

التجذيف ألنه أحد العوامل الرئيسية العبي المسافات الطويلة و 
مقاومة اإلرهاق والتعب  ولذلك فإن استجابة الالعبين الحاملين 

 Vo2maxالقدرة الهوائية القصوى  اترين( لتمII) ACEالجين 
( DD,IDخرى )كانت بشكل أفضل من هو علية في المجاميع األ

هو  DDأشارت البحوث التي أجريت في هذا الخصوص إلى إن 
الصفة المميزة مع العبي فعاليات القفز والسرعة والقوة أي مع 

 وبذلك تعد إشارة الى نوع الليف العبي المسافات القصيرة
أحالم نجم ي يمتاز بالسرعة والتعب السريع )األبيض( والذ)

( وكما مبين من خالل النتائج فقد كانت 87ص ,2017 :عبداهلل
هنالك فروق معنوية بين التراكيب الوراثية ولصالح التراكيب 

الغازي سيكون منتظما داخل  وعليه فأن التبادل IDالوراثي 
, وعند قيام الشخص برفع شدة المجهود فأن معدل التنفس الجسم

نتظام يسمى , هذا االأخرى ثم يعود الى االنتظام أيضاً سيرتفع مرة 
الحالة الثابتة او المنتظمة وان سرعة بلوغ هذه الحالة تدل على 

ي وقدرة جسمه على التكيف كفائة الجهاز التنفسي لدى الرياض
قلب , اذ تقل عندئذ سرعة التنفس وتنتظم ضربات الالوظيفي

 .(34ص ,1979 :)محمد يوسف الشيخ ويس صادق
الفروق بيت فقد ظهرت معنوية VO2 و  VEبالنسبة الى 
تعد التراكيب  إذ ID ثية لصالح التراكيب الوراثيةالتراكيب الورا

ويكون ويعمل على تقليل  ACEالوراثية هو مختزل لمستوى أنزيم 
الضغط على األوعية الدموية من خالل توسعها وبالتالي تزداد 

 ,.Myerson, Sكمية الدم المؤكسد الى العضالت )
Hemmingway,1316,1999 على أن حاملي الجين ( ويدل 

ACE لما يوفره هذا الجين من توسعة  ةأوكسجينيلديهم امكانية
االوعية والشرايين ليتم استهالك األوكسجين بكمية عالية حيث يعد 
مؤشر مهم من المؤشرات المهمة للجهاز التنفسي أثناء الجهد 

الزفير( على تزويد الجسم احة, وتعمل عملية التنفس )الشهيق+والر 
خراج ثاني اوكسيد الكاربون ويبلغ معدل التنفس  باألوكسجين وا 

مرة( في الدقيقة الواحدة تقريبًا أثناء الراحة. وتختلف  12-17)
هذه النسبة أثناء الجهد, فأن القيام بأي مجهود عضلي مهما 
كانت درجته سيؤدي الى زيادة في معدل التنفس لدى الشخص 

فان معدل التنفس سيرتفع في  فإذا كان هذا المجهود متوسط الشدة
 ,انتظام ولفترة معينه )محمود كاملالبداية ثم يقل بعدها ويستمر ب

 VCO2بالنسبة الى ( أما 104, ص1981: عزت عبد الرحمن
 إذ IDو  IIأيضًا كانت معنوية الفروق لصالح التراكيب الوراثية 

والذي يعد المحفز الذي يؤثر على  CO2من المعروف أن زيادة 
صبونات في المراكز التنفسية لذلك يتحكم نشاط المراكز الع

التنفسية في معدل وعمق عملية التنفس فالسرعة التي تتوقف بها 
العصبونات الظهرية من إعطاء سياالت تحدد معدل تكرار 
التنفس أما  معدل السياالت العصبية التي تعطيها هذه 

ر السياالت العصبونات فتؤثر على عمق التنفس أذ كلما زاد تكرا
العصبية في وحدة الزمن كلما أدى ذلك الى استنفار المزيد من 
الوحدات الحركية في عضالت التنفس األمر الذي يؤدي الى 

 ,2012 :انقباض أقوى والى تنفس أكبر عمقًا )شتيوي العبداهلل
يعد معدل ضربات القلب واحدًا من القياسات  إذ( 339ص

اس معدل القلب ويمكن أن ينعكس الدورية للقلب التي يدل علية قي
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مقدار القلب الذي يجب أن يعمل ليقابل المتطلبات المتزايدة 
)بهاء  للجسم من الدم المحمل باألوكسجين أثناء الجهد البدني

( ومما أكد ذلك أن التراكيب 25ص, 2000: الدين سالمة
بالصفة التي تضيفها للشخص حامل الجين  ACEالجينية لجين 

ية الدموية وسمك جدار القلب وبالتالي تعطي هي سعة األوع
أمكانية نقل أكبر كمية لألوكسجين  المنقول في الدم بواسطة مادة 
الهيموغلوبين الموجود في كريات الدم الحمراء وبالتالي نقل 

صالح  ,األنسجة العضلية )يوسف الزم كماشاألوكسجين الى 
هنالك  ( وفي حالة المعامل التنفسي تبين92, ص2009 :بشير

أقرب  IDوكانت قيمة  IDفروق معنوية ولصالح التراكيب الوراثي 
الى الواحد الصحيح مما يدل زيادة عمليات أكسدة لمواد الطاقة 

وماء وعلية فأن كثير من األوكسجين  CO2في الجسم فيتكون 
)محمد حسن  CO2حصل علية الجسم يخرج عبر الزفير بشكل 

وهذا ما ساهم في  (267ص ,1984: ابو العال أحمد ,عالوي
 بينت النتائج إذاستيعاب أكبر كمية مستهلكة من األوكسجين 

إن تغيرات  IDمعنوية الفروق للتراكيب الوراثية  VO2HRمتغير 
معدل نبض القلب أثناء المجهود البدني وبعد أحد المؤشرات 

, فالزيادة التي بلية جهاز القلب والدورة الدمويةالحقيقية في قا
أثناء الجهد وزمن عودته إلى حالته " الطبيعية بسرعة  تحصل له

بعد انتهاء الجهد مباشرة هي عالقة مميزة لجسم الرياضي وداللة 
واضحة على تكيف جهاز القلب والدورة الدموية على الجهد 

(. ومما تقدم فأن 19ص ,1988: )أحمد ناجي محمود"البدني 
 األوكسجينيابلية كان له تأثير في تحسين الق ACEالعامل الجيني

 , إذاالستهالك القصوي لألوكسجينألفراد العينة ضمن كفاءة 
بينت  إذساهم في استيعاب أكبر كمية مستهلكة من األوكسجين 

إن تغيرات معدل نبض القلب أثناء  إذID  النتائج األفضلية لألليل
المجهود البدني وبعده مباشرة هو أحد المؤشرات الحقيقية لقابلية 

, فالزيادة التي تحصل له أثناء الجهد لدمويةجهاز القلب والدورة ا
وزمن عودته إلى حالته " الطبيعية بسرعة بعد انتهاء الجهد 

ة على مباشرة هي عالقة مميزة لجسم الرياضي وداللة واضح
)أحمد "تكيف جهاز القلب والدورة الدموية على الجهد البدني 

 (.19ص ,1988: ناجي محمود
 

 الخاتمة:–4
هنالك تباين في استجابات الجسم باختالف العضالت المشتركة 

في المتغيرات  IDافضلية نتائج شكل , II,ID,DDحسب االشكال 
المرتبطة باالستهالك االوكسجيني والمتغيرات المرتبطة معه سواء 
للجسم كامل او للرجلين والذراعين, المتغيرات المرتبطة 
بالمكافئات االوكسجينية اظهرت دم وجود فروق بين اشكال الجين 

ACE  باختالف العضالت المشتركة, كانت االستجابات الوظيفية
عشوائية في المتغيرات قيد الدراسة, وتوصي   II,DDلشكل الجين 

الباحثون إلى توجيه برامج التدريب في ضوء نتائج االستجابات 
, ضرورة االخذ بنظر ACEالوظيفية ألشكال جين االداء 

االعتبار انتقاء الفئات العمرية في التركيب الجيني لجين االداء 
لتي تم باختالف العضالت المشتركة في االداء حسب النتائج ا

 التوصل لها. 
 :المصادر

 ACE I\Dأثر تمرينات القدرة الهوائية وفقاً  لتعدد أشكال جين احالم نجم عبداهلل:  [1]
 ( سنة,17-16) في بعض المتغيرات الفسيولوجية لالعبي كرة السلة بأعمار

 2017, جامعة القادسية, كلية تربية بدنية وعلوم الرياضة ,دكتوراهأطروحة 
القابلية األوكسجينية عند العدائين العراقيين في ركض أحمد ناجي محمود:  [2]

التربية الرياضية, جامعة , كلية , رسالة ماجستير غير منشورةالمسافات الطويلة
 1988, البصرة

الفكر العربي, , دار 1, طفسيولوجيا الرياضة واالداء البدني: بهاء الدين سالمة [3]
 .2000, القاهرة

فسيولوجيا الجهد البدني االسس النظرية واالجراءات : الهزاعهزاع بن محمد  [4]
 .2009 , جامعة الملك سعود,1ج ,المعملية للقياسات الفسيولوجية

, عمان ار المسيرة للنشر والتوزيع,د ,1,طعلم وظائف األعظاءشتيوي العبداهلل:  [5]
2012 

. الرياضيفسيولوجيا التدريب ابو العال أحمد عبد الفتاح:  ,محمد حسن عالوي [6]
 1984, القاهرة: دار الفكر العربي, 1ط

ميس , مطبعة خفسيولوجيا الرياضة والتدريب محمد يوسف الشيخ ويس صادق: [7]
 1979 ,عثمـان, اإلسكندرية

 ,, مؤسسة دار العلوم1, طجسم اإلنسانعزت عبد الرحمن:  ,محمود كامل [8]
 .1981 الكويت,

الفسيولوجية للتدريب في كرة األسس : يوسف الزم كماش, صالح بشير سعد [9]
 .2006, دار الوفاء للطباعة والنشر, االسكندرية, القدم

[10] Myerson, S., Hemmingway, H., Budget, R., Martin, J., 
Humphries, S., Montgomery,1999. 
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 بمستوى وتتميز الثقل رفع خاللها من يتم التي الحركات أسرع من الخطف رفعة تعد المستخلص:
 بأقل ممكن قدره أقصى يبذل إن الرباع من وتتطلب األداء وجمالية والرشاقة التوافق من عالي
 فوق الثقل مع للذراعين امتداد األعلى إلى األرض من الثقل رفع خاللها من ويتم ممكن زمن
. النهائي التعجيل على للحصول المناسب الوقت استخدام عملية في قصور فضال عن, الرأس
, الخطف لرفعة الالاوكسجينية القدرات لتطوير مقترحة خاصة تمرينات إعداد إلى البحث ويهدف
 لرفعة القصيرة الالاوكسجينية القدرات تطوير في المقترح الخاصة التمرينات تأثير مدى ومعرفة
 .الخطف

 للمجموعتين والبعدي القبلي االختبار بين إحصائية داللة ذات فروق وجود هو البحث فرضا إما
 داللة ذات فروق ووجود, كافة البحث لمتغيرات البعدي االختبار ولصالح والضابطة التجريبية
 . التجريبية المجموعة ولصالح والضابطة التجريبية للمجموعتين البعدي االختبار بين إحصائية
 .الخطف رفعة  - الالاوكسجينية القدرات - خاصة تمرينات :الكلمات مفتاح

mailto:haider.saud@uodiyala.edu.iq
mailto:ferdos_ameen@uodiyala.edu.iq
mailto:maher.abdellatif@uodiyala.edu.iq
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 المقدمة:-1
من الفعاليات التي جلبت االهتمام من حيث تمثلها في 
المسابقات القارية العالمية واالولمبية هي رياضة رفع اإلثقال إذ 
كان لها موقع مميز بين الفعاليات في تحقيق النتائج التي 

إذ إن هذه الفعالية من الفعاليات التي تحتاج  الرباعونيحرزها 
ية وكذلك تهدف إلى تأقلم إلى مستوى عال من القابليات البدن

الرباعيين ضمن أجواء ذات شدد عالية جدا وأحمال تدريبية 
خاصة بأداء الفعالية إذ يأتي هذا بطريقة البحث عن أفضل 
األساليب والطرق التي تسهم في تطوير ورفع مستوى الالعب 

. من هنا يبين لنا مدى ارتباط األسلوب المستخدم الرفعةبهذه 
ة الالاوكسجينية التي يحتاجها الرباع إذ يعتمد بالقدرات الوظيفي

-ATPالفوسفاتي إلنتاج الطاقة ) بصفة أساسية على النظام
PC وتنظيم الدورة الدموية للجسم واختزان الطاقة وتنمية قدرة )

 الالعبين.
 :مشكلة البحث

إن لعبة رفعة الخطف من أسرع الحركات التي يتم من خاللها 
عالي من التوافق والرشاقة وجمالية  رفع الثقل وتتميز بمستوى

األداء وتتطلب من الرباع إن يبذل أقصى قدره ممكن بأقل زمن 
ممكن ويتم من خاللها رفع الثقل من األرض إلى األعلى امتداد 
للذراعين مع الثقل فوق الرأس, إضافة إلى قصور في عملية 

 استخدام الوقت المناسب للحصول على التعجيل النهائي.
 :لبحثيهدف ا

إعداد تمرينات خاصة مقترحة لتطوير القدرات الالاوكسجينية -1
 .لرفعة الخطف

معرفة مدى تأثير التمرينات الخاصة المقترح في تطوير -2
 القدرات الالاوكسجينية القصيرة لرفعة الخطف.

 :فرضا البحث
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي -1

التجريبية والضابطة ولصالح االختبار البعدي للمجموعتين 
 .لمتغيرات البحث كافة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار البعدي -2
 للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية. 

 
  

جراءاته الميدانية: -2  منهج البحث وا 
 استخدم الباحثون المنهج التجريبيمنهج البحث:  2-1

لة ؤو قات البيئية بين المتغيرات المسوالذي يشمل استقصاء العال
عن تشكيل الظاهرة أو الحدوث والتأثير فيها بشكل مباشر أو 
غير مباشر وذلك يهدف التوقف على اثر ودور كل متغير من 

 (.51, 2004: عثمان محمد )زكي مصطفى, هذه المتغيرات
 

 بعدي     قبلي      مستقل                    
T2          X         TI 

 

 يوضح التصميم التجريبي الذي يتبناه الباحثون (1شكل )

تم اختيار عينه البحث بطريقة العمدية  عينه البحث: 2-2
وبأسلوب القرعة وتم تقسيمهم على مجموعتين بطريقة عشوائية 

مثلت األرقام الفردية )المجموعة التجريبية( واألرقام الزوجية  إذ
)المجموعة الضابطة( للحصول على العينة إن هذا النوع من 
االختيار يعطي الباحثون فرصة متساوية لكل فرد من إفراد 

 المجتمع إن يكون ضمن لعبته المختارة. 
الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة في  2-3

 البحث:
المصادر العربية ) وسائل جمع المعلومات: 2-3-1

 ,شبكة االنترنيت الدولية, المقابالت الشخصية ,واألجنبية
 .(االختبارات والقياس

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث: 2-3-2
بار  ,2ساعة توقيت )الكترونية( عدد ,ميزان طبي لقياس الوزن)

شريط  ,حاسبة يدوية ,د مع أقراص حديدية بأوزان مختلفةحدي
 .(سير المتحرك )تريد ميل كهربائي(جهاز ال تر,م 1مقياس 

تحديد أهم اختبارات القدرات الالاوكسجينية  2-4
بعد اطالع الباحثون على المصادر والمراجع للعديد  القصيرة:

من الكتب والبحوث العلمية المرتبطة بموضوع البحث لتحديد 
م الباحثون بتحديد مجموعة االختبارات المتعلقة بالبحث قا

( على 1اختبارات عرضت من خالل استمارة استبيان )ملحق 
مجموعة من الخبراء المختصين, وفي مجال فسيولوجيا التدريب 
الرياضي لإلفادة من أدائهم وتحديد األهمية النسبية لكل اختبار, 
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%( فما فوق لباحثون الحق في 86فقد تم اختيار النسبة المئوية )
 ر النسبة التي يروها مناسبة عن اختيارهم للمؤشرات.اختيا

 اختبارات للقدرات (8إذ قام الباحثون بجمع وترشيح )
( وبحسب رأي الخبراء 1الالاوكسجينية كما مبين في الجدول )

 %(.86تم اختيار االختبارات التي حصلت على أكثر من )
اجمع عليها الخبراء يبين اختبارات القدرات الالاوكسجينية التي  (1جدول )

 لألهمية النسبية لكل اختبار

القدرات 
 الالاوكسجينية

وحدة  االختبارات
 القياس

الدرجة 
الكلية 

(50) 

األهمية 
 النسبية

االختبارات 
 المستبعدة

 
 

اختبارات 
القدرات 

الالاوكسجينية 
 القصيرة

 X %84 42 درجة الدرج لمارجاريا
 X %80 40 درجة كاالمن -القدرة لمارجا

 / %96 48 م/ثا الوثب السيرجنت
 X %76 38 م/ثا الوثب المعدل السيرجنت

 X %82 41 ثا لوموجرام لويس
 / %86 43 ثا ياردة50العدو

 / %100 50 م/ثا السير المتحرك
 X %70 35 ثا العشر ثواني لكيوبك

 :اختبارات القدرات الالاوكسجينية القصيرة 2-4-1
أبو ) األول: اختبار سيرجنتاالختبار  2-4-1-1

 :(220, 1998: حسنين العال احمد و محمد صبحي
 اس القدرات الالهوائية القصيرة.قي الغرض من االختبار:-
 السنتمتر(. –يقاس االختبار )المتر وحدة قياس االختبار:-
( مثبت عليه ترم 4حائط ارتفاعه ال يقل من ) األدوات:-

 طباشير ملون لغرض التأشير.مقياس, قراءة أطوال الالعبين, 
يقف المختبر بحيث يواجه الحائط اليمنى  مواصفات األداء:-

)الكتف للذراع المميزة( يقوم المختبر برفع ذراعه التي بجهة 
الحائط ماسكا الطباشير يعمل عالمة على الحائط عند أقصى 
نقطة تصل إليها األصابع ويقوم المختبر بمرجحة الذراعين 

لركبتين نصفا, ثم مرجحتها إماما عاليا مع مد أسفل مع ثني ا
الركبتين عموديا الوثب أعلى, لعمل عالمة ثانية بيد الذراع 

 المجاورة الحائط من أقصى نقطة تصل إليها األصابع. 
يعطي المختبر ثالث محاوالت يسجل له أفضلها مع مالحظة -

إن وزن اللعب ذو دور مهم, لذا في حالة ما إذا وثب شخصان 
 افة متساوية فان أكثرهما وزنا هو األفضل.  مس
اختبار السير المتحرك االختبار الثاني:  2-4-1-2

 :(1998,227: )كاظم جابر أمير )تريد ميل(

 قياس القدرات الالاوكسجينية القصيرة. الغرض من االختبار:-
ساعة توقيت لقياس زمن االختبار  وحدة القياس االختبار:-

 )بالثانية( 
جهاز سير متحرك )كريسيل كهربائي( وحدة أسفنجية  األدوات:-

 كبيرة.
عندما يصعد الرياضي على الجهاز نضع مواصفات األداء: -

وسادة أسفنجية كبيرة الحجم خلف الجهاز لسند الرياضي في 
%( 20حالة الوقوع إلى الخلف ثم تبدأ بتشغيل الجهاز نسبة )

يقة السريعة التي من السرعة القصوى وتقوم باستخدام الطر 
%( إذ يبدأ 2تحتاج مجهودا كبيرا من الرياضي وبدرجة ميل )

العد للرياضي من لحظة تر الرياضي للمقابض الجانبية 
الخاصة بالجهاز حتى وضع قدميه على حافة الجهاز 
استعدادا للتوقف عندئذ تتوقف الساعة بعدها تقوم بإعطاء 

ن جهاز السير الرياضي عملية تهدئه بسيطة بعد النزول م
 المتحرك.

 ياردة 50ار الثالث: اختبار العد االختب 2-4-1-3
 :( 223, 1998: )أبو العال احمد ومحمد صبحي

 قياس القدرات الالهوائية القصيرة. الغرض من االختبار:-
 الوقت وحدة قياس االختبار:-
 ساعة توقيت, صافرة, طريق مستقيم ممهد. األدوات:-
يؤدي هذا االختبار باستخدام البدء المتحرك  موصفات األداء:-

( ياردة من خط البداية, في هذا االختبار 15من على بعد )
يجري المختبر بأقصى سرعة من خط البداية إذ يتم البدء في 
حساب الزمن )تشغيل الساعة( وعند وصول الالعب إلى خط 

 ياردة من خط البداية يتم إيقاف الساعة 50النهاية )وعلى بعد 
 ويجب الزمن بالثانية(.

األسس العلمية لالختبارات المستخدمة في  2-5
 البحث:

يعني إن يعطينا االختبار نفس  ثبات االختبار: 2-5-1
)محمد صبحي  أعيد على اإلفراد في نفس الظروف النتائج إذ ما

عادة  (.193, 1995: حسنين وطريقة تطبيق االختبار وا 
تطبيقية من أكثر االستخدامات شيوعا لثبات االختبار, وهذه 
الطريقة تقوم على أساس تطبيق االختبار نفسه أو المقياس على 
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مجموعة واحدة من اإلفراد مرتبين متتاليين في يومين مختلفين 
ويدل االرتباط بين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق 

ي على معامل استقرار ثبات االختبار. بذلك ثم تطبيق الثان
( العبين وأعيدت 6على عينة من ) 10/1/2019االختبار يوم 

العينة نفسها في يوم  أيام( على 4االختبارات بعد )
وقد تم استخدام معامل االرتباط )سبيرمان(. إذ  14/1/2019

يالحظ إن جميع قيم )ر( المحتسبة كانت اكبر من قيم )ر( 
( 0.05( ومستوى داللة )4الجدولية البالغة عند درجة حرية )

 ( يبين ذلك.2مما يدل على درجة ثبات عالية والجدول )
يعني إن يقيس االختبار ما وضع  صدق االختبار: 2-5-2

لقياسه بمعنى إن االختبار الصادق اختبار يقيس الوضعية التي 
 أخر بدال منها فضال عنها ءشي يزعم إن يقيسها وال يقيس

(. وعليه قام الباحثون بإيجاد 287, 2000: )مروان عبد المجيد
معامل صدق االختبارات عن طريق استخدام معامل الصدق 
الذاتي وهو صدق الدرجات التجريبية لألداة بالنسبة إلى الدرجات 
الحقيقية بعد تصحيحها من اثأر التخمين وبذلك تصبح الدرجات 

لذاتي الذي ينسب إليه لألداة هي الميزان أو المحك االحقيقية 
(. وبحسب ما 143, 2001: )ليلى السيد فرحان صدق األداء

 (. 2مبين في الجدول )
تعني الموضوعية عدم اختالف  الموضوعية: 2-5-3

 ما أو على موضوع معين ءحكم على شيالمقدرين في ال
 ( ويشير )عبد الرحمن94, 1999: )مصطفى حسين حسين

إلى إن الموضوعية هي  ( "145, 1999: ومحمد عبد الدايم
عدم تدخل ذاتية الباحث وأرائه ومعتقداته في نتائج االختبارات". 
إن االختبارات التي تم استخدامها في البحث بعيدة عن التقدير 

العينة وتعتمد  الذاتي فهي واضحة ومهمة ومفهومة من قبل إفراد
ن نتائج االختبارات تم على أدوات قياس واضحة وذلك ال

 تسجليها.
يبين معامل الثبات والصدق الذاتي لالختبارات المستخدمة في  (2جدول )
 البحث
 معامل الصدق الذاتي معامل ثبات االختبارات ت
 0.98 0.97 اختبار السير المتحرك 1
 0.97 0.95 ياردة50اختبار العدو  2
 0.97 0.96 اختبار سيرجنت 3

تعد التجربة االستطالعية هي  العية:االستطالتجربة  2-6
, 2002: )وجيه محجوب بة مصغرة مشابهة للتجربة الحقيقةتجر 
ات التي قد (. وذلك بغية الوقوف على السلبيات وااليجابي84

ة للبحث فقد اجري الباحثون التجربة ترافق التجربة الرئيس
 االستطالعية ليومين وذلك لمعرفة الصعوبات التي قد تواجه

العبين( تم  6الباحثون فقد أجريت التجربة على عينه من )
استبعادهم عن التجربة الرئيسية وكان الهدف من التجربة 

 االستطالعية هو:
احث عند تنفيذ معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الب-1

 التجربة الرئيسية.
مكانية تطبيقها على عينة -2 معرفة مدى مالءمة التمرينات وا 

 البحث.
 معرفة الوقت الكلي للتجربة والوقت المحدد للوحدة التدريبية. -3
تم إجراء االختبارات القلبية إلفراد  االختبارات القبلية: 2-7

عينة البحث من قبل فريق العمل وقاموا الباحثون بتثبيت 
تم إجراء  الظروف الخاصة باالختبارات وطريقة إجراءها.

قصيرة والتي شملت كال من االختبار القدرات الالاوكسجينية ال
ياردة, اختبار  50اختبار )السير المتحرك, اختبار العدو 

 سيرجنت(.
 واشتملت على اإلجراءات اآلتية:

تم شرح االختبارات المستخدمة من قبل الباحثون بصورة -
 مفصلة قبل إجراء االختبارات إلى إفراد العينة.

كن إفراد العينة تم تطبيق االختبارات من قبل الباحثون حتى يتم-
 من فهم االختبارات وصحة تطبيقها.

تم إعطاء فرصة كافية لالعبين لغرض اإلحماء الكامل -
 ومحاولة تطبيق فقرات االختبارات. 

تم تسجيل النتائج طبقا للشروط والمواصفات المحددة لكل -
 اختبار.

وعليه تم إجراء هذه االختبارات على ملعب )نادي ديالى( في  
ظهرا( في يوم الخميس  12صباحا( وحتى الساعة ) 9الساعة )

17/1/2019. 
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يبين االختبارات القبلية للمجموعتين التجريبية والضابطة باستخدام  (3جدول )
 اختبار )مان وتني( وهي مؤشر للتكافؤ العينة

مج  االختبارات ت
 تجريبية

مج 
 ضابطة

اصغر 
 قيمة

 Tقيم
 الجدولية

 الداللة

 27.5 36.5 27.5 السيرك المتحرك 1
13 

 غير معنوي
 غير معنوي 35 35 39 ياردة 50العدو  2
 غير معنوي 23 41 23 سيرجنت 3

تم العمل بالتجربة الرئيسية لعينه  التجربة الرئيسة: 2-8
العبين( ولمدة شهر ونصف أي ما  8البحث والبالغ عددهم )

في  ( وحدة تدريبية4( وحدة تدريبية أي بواقع ـ)24) يعادل بـ
( دقيقة وقسمت على 95األسبوع واستغرق زمن الوحدة التدريبية )

 ثالثة أقسام.
إن تجربة البحث بدأت في مرحلة اإلعداد الخاص القريب  علما

من المنافسات, واعتمد الباحثون طريقة التدريب الفتري بأسلوب 
الحمل الفتري المرتفع الشدة خالل الوحدات التدريبية للمنهج 

ضال عن ذلك اعتد الباحثون على مبدأ التدرج في التدريبي. ف
الحمل التدريبي في الوحدات التدريبية في صياغة المنهج. وتم 
التعامل مع الشدة والراحة والحجم من خالل تطبيق التدرج في 
الحمل إذ قام الباحثون بإعداد نموذج للمنهج التدريبي ضمن فترة 

التدريبية وأقسام  اإلعداد الخاص وقد تم تحديد أهداف الوحدة
الوحدة التدريبية بالنسبة للقسم التحضيري والرئيسي والختامي, 
فضال عن ذلك قام الباحثون بتحديد زمن كل قسم وبيان تفاصيل 
الوحدة التدريبية اليومية من حيث اإلحماء العام والخاص 
والتمارين البدنية العامة والتمارين البدنية الخاصة وتحديد زمن 

لواحد وشدة التمرين الواحد ونبض التمرين الواحد إثناء التمرين ا
األداء وبيان مجموعة الراحة بين التمارين ومجموع الراحة بين 

 المجاميع والعمل معا والشدة الكلي لالعب.
كما تم قياس زمن التمرين الواحد عن طريق ساعات التوقيت 

زن الدقيقة وشدة التمرين عن طريق اخذ الحد األقصى لالعب وو 
الالعب لتحديد شدة التمرين الواحد, إما بالنسبة لقياس معدل 
النبض إثناء األداء فقد قام الباحثون بأخذ معدل النبض إثناء 
عطاء ثالث محاوالت لالعب  األداء عن طريق أجهزة خاصة وا 
واخذ اعلي قراءة ممكنة, واخذ الباحثون بنظر االعتبار درجة 

أعطية التمارين الخاصة  صعوبة كل تمرين وعلى هذا األساس
ضمن اإلحماء الخاص واألخذ بنظر االعتبار مبدأ التدرج 

وان  صابات التي قد تحدث لالعبين.باألحمال لمحاولة تفادي اإل
 تصميم المنهج التدريبي اعتمد على األسس العلمية من حيث:

مالءمة محتوى المنهج التدريبي المقترح لمستوى وقدرات إفراد -
 عينة البحث.

 مراعاة الهدف من إعداد المنهج التدريبي المقترح.-
 مراعاة المنهج للفروق الفردية إلفراد عينة البحث.-
مراعاة التشكيل المناسب لحمل التدريب من حيث الشدة -

 والحجم والراحة.
تم استخراج أسلوب الحمل الفتري المرتفع الشدة لتطوير -

كان الهدف من  ث.القدرات الالاوكسجينية لدى إفراد عينة البح
المنهج التدريبي المعد إيصال الالعبين )إفراد العينة( إلى مستوى 
يمكنهم من تحقيق االنجاز الرياضي والدخول بمرحلة التأقلم ثم 
التكيف للمنافسات العالية ألجل تحقيق مستوى أفضل للمستقبل 
هذه الفعالية الرياضية. فضال عن ذلك قام الباحثون ببيان أوقات 

ام الوحدة التدريبية مع ذكر النسبة المئوية لكل قسم, كما وأقس
 :االتيمبين في المخطط 

 يبين أوقات وأقسام الوحدة التدريبية والنسبة المئوية لكل قسم (4جدول )

الزمن خالل  أقسام الوحدة التدريبية
 الوحدة

الزمن الكلي خالل 
 ( وحدة48)

 النسبة المئوية

 %16.66 د 720 د 15 القسم التحضيري
 %44.44 د 1920 د 40 القسم المهاري
 %33.33 د 1440 د 30 الرئيسي بدني
 %5.5 د 240 د 5 القسم الختامي

 %100 د 4320 د 95 المجموع

فراد تم إجراء االختبارات البعدية إل االختبارات البعدية: 2-9
تطبيق المنهج التدريبي وبنفس  عينة البحث بعد االنتهاء من

االختبارات القبلية وبنفس الظروف لمدة يومين وفي تسلسل 
 ظهرا(. 12صباحا( وحتى لغاية الساعة ) 9الساعة )

الجزء/ الكل النسبة المئوية=) الوسائل اإلحصائية: 2-10
x 100 معامل , (159, 1999: )وديع ياسين وحسن سيد

اختبارات  ,(1–2ن )ن(/2)مج ف 6, االرتباط )سبيرمان(
 (.262, 2003: ر الدينولكوكسن )محمد نص
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 عرض النتائج ومناقشتها: 3-1
عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي  3-1-1

التجريبية وتحليها ومناقشتها للمجموعتين الضابطة و 
 :الختبار السير المتحرك

 لدى افراد عينة البحث المتحرك السيرنتائج اختبار  (5جدول )

اصغر قيمة  ن -و و+ المجموعة ت
 ل )و(

قيمة )و( 
 الداللة الجدولية

 غير معنوي 0 9 6 12 9 الضابطة 1
 معنوي 3 2 8 2 34 التجريبية 2

عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي  3-1-2
جريبية وتحليلها ومناقشتها للمجموعتين الضابطة والت

 :ياردة( 50الختبار العدو )
 لدى افراد عينة البحث (ياردة 50) العدويبين نتائج اختبار  (6جدول )

اصغر قيمة  ن -و و+ المجموعة ت
 ل )و(

قيمة )و( 
 الجدولية

 الداللة

 غير معنوي 2 2.5 7 25.5 2.5 الضابطة 1
 معنوي 3 1 8 1 35 التجريبية 2

عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي  3-1-3
ضابطة والتجريبية وتحليلها ومناقشتها للمجموعتين ال

 :سيرجنتالختبار 
 سيرجنت لدى افراد عينة البحثتائج اختبار نيبين  (7جدول )

 ن -و و+ المجموعة ت
اصغر قيمة 

 ل )و(
قيمة )و( 
 الداللة الجدولية

 غير معنوي 3 4 8 4 32 الضابطة 1
 معنوي 3 1 8 1 35 التجريبية 2

عرض نتائج اختبارات القدرات الالاوكسجينية 3-1-4
ا للمجموعتين الضابطة ومناقشتهالبعدي وتحليلها 

 :والتجريبية
لدى افراد عينة  البعدي الالاوكسجينية القدرات اختباراتيبين نتائج  (8جدول )
 البحث

 االختبارات ت
مجموع  
التجريبية 

 (1)ي

مجموعة 
الضابطة 

 (2)ي

اصغر 
ـ قيمة ل
 )ي(

قيمة )ي( 
 الداللة الجدولية

قياس القدرات  1
 الالاوكسجينية القصيرة

11 53 11 

13 

 معنوي

قياس القدرات  2
 معنوي 7 57 7 الالاوكسجينية القصيرة

قياس القدرات  3
 معنوي 9 55 9 الالاوكسجينية القصيرة

 :النتائج مناقشة 3-2
( للمجموعة الضابطة الختبار السير المتحرك 5يوضح الجدول )

غير معنوي ويعزو الباحثون إلى قلة اهتمام المدربين في 
استخدام التمارين التي تعتمد على الشدد العالية في فترات 
التدريب مما أدى إلى ضعف تطور هذه القدرات وعدم ظهور 
فروق معنوي, بينما المجموعة التجريبية كانت معنوي ويعزو 
الباحثين سبب ذلك إلى المنهج التدريبي الذي استخدمه ومدى 

اعتمادا أساسيا وكليا تأثيره في الفعالية إذ تعتمد هذه الفعالية 
عملها  على القدرات الالهوائية )الفوسفاجينية( التي تكون أساس

التفاعالت الكيميائية ألنظمة الطاقة الخاصة بالجسم وخصوصا 
: ( إذ يرى )أبو العال احمدATP-PCنظام الطاقة الفوسفاتي )

( هو ATP-PC( إن نظام الطاقة الفوسفاتي )164, 1990
ذي تعتمد عليه األنشطة الرياضية التي تتطلب النظام األساسي ال

عنصري السرعة والقوة مثل العدو ورفع اإلثقال والتي تهدف إلى 
تنمية اإلمكانيات الالهوائية الفوسفاجينية لزيادة مصادر الطاقة 

 الفوسفاجينية الخاصة بالعضلة. 
ياردة( للقبلي والبعدي  50( الختبار العدو )6إما الجدول )
لضابطة غير معنوي وذلك لضعف جدولة التمارين للمجموعة ا

واألساليب من المدربين بين الشدة والراحة فهما أساس العمل 
بالنسبة للمنهج التدريبي الذي يساعد على تطوير القابليات 
البدنية الخاصة بالفعالية المتعلقة بالقوة العضلية بالنسبة للرجلين 

نجاز الرياضي ومالها من دور فعال في تطوير وتحقيق اال
بالنسبة للرفعة. بينما نجد المجموعة التجريبية معنوية ويعزو 
الباحثون إلى التدريب المستمر على الشدد واألحمال التدريبية 
العالية وهذا كله يرجع إلى األسلوب المستخدم في المنهج 
التدريبي وهو األسلوب الفتري المرتفع الشدة الذي ساعد على 

ة الخاصة بالرجلين فضال عن ذلك إلى تطوير القوة العضلي
التفاعالت الكيميائية التي ينتجها عنصر الكرياكتين الذي يغير 

إنتاج الطاقة الفوسفاجينية  احد العناصر األساسية في أنظمة
( إلى إن الفوسفات كرياكتين 2000,19ويشير )أبو العال احمد,

(PCيعد مركب فوسفاتي غني بالطاقة وهو يوجد بالخاليا ) 
العضلية وعند انشطاره ينتج كمية كبيرة من الطاقة وتعمل هذه 

( علما إن التدريب ATPالطاقة على المساعدة في إعادة الـ )
الرياضي يؤدي إلى زيادة مخزون فوسفات الكرياكتين مما يؤدي 
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( مما يقلل حدوث PC( عم طريق )ATPإلى سرعة بناء )
 التعب عند الالعب.

( إن االختبار سيرجنت كانت للمجموعة 7بينما نجد في الجدول )
استخدام الضابطة غير معنوية ويعزو الباحثون سبب ذلك لقلة 

األسس العلمية المقننة لقلة األجهزة الخاصة بقياس القدرات 
الالهوائية وعدم توافر أدوات تدريبية حديثة للمدربين, إما 

وذلك إلى التوافق بين التدريب المجموعة التجريبية فكانت معنوية 
بأسلوب الشدد العالية وبين طريقة الذي يساعد على زيادة معدل 
: ضربات القلب فضال, عن ذلك يبين لنا )بهاء الدين إبراهيم

عند البدء في التدريب يزداد معدل ضربات القلب  ( "2003
على شدة  مباشرة, وترتبط نسبة لزيادة بشدة التدريب ويستدل

نسبة استهالك األوكسجين فكلما زاد معدل القلب ازداد  التدريب
 .(53, 2003: )بهاء الدين إبراهيم" معدل استهالك األوكسجين

وهذا ما يبرر معنوية الفروق بين االختبار القلبي والبعدي 
 ولصالح االختبار البعدي.

( الختبارات القدرات الالاوكسجينية البعدية 8إما الجدول )
ريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية للمجموعتين التج

وهذا يؤكد صحة الفرضين األول والثالث ويعزو الباحثون معنوية 
الفروق في االختبار البعدي للقدرات الالاوكسجينية للمجموعتين 
التجريبية والضابطة إلى التمرينات الخاصة الذي استخدمته 

يا بسبب احتوائها المجموعة التجريبية قد اثر عليها تأثيرا ايجاب
على أوقات أداء متكررة ذات شدد عالية فضال عن احتواء 
التمرينات على فترات راحة منتظمة التي تكون بعد فترة أداء كل 

يساعد الجسم وبشكل خاص العضالت التي تعود إلى  إذتمرين 
األحمال التدريبية المعطاة والتي بمجموعها تساعد على تطوير 

لالعب أي ما توصل إليه البحث يتفق مع القدرات الالهوائية 
( التي يرى فيها 1998, و اشرف السيد الدين دراسة )طارق عز

إن التدريب الرياضي يحسن من القدرات الالهوائية من خالل  "
, 1998: اشرف السيدو  الدين )طارق عز" تحسين أنظمة الطاقة

( " 1999, , واتفقت نتائج البحث مع دراسة )حسن عصري(56
خاص في تأييد عمليات إنتاج  التدريب الفتري يفيد يشكل بان

الطاقة الالهوائية وكذلك استعمال التمارين التي تحتوي على 
تمارين متكررة بشده وسرعة عالية مع وجود فترات راحة منظمة 
تعد وسيلة مهمة لتطوير القدرات الالهوائية وكذلك إن األوقات 

كي تحفز اإلنزيمات التدريبية يجن إن تكون شدتها قوية ل
المسؤولة عن إنتاج الطاقة الالهوائية على العمل بأفعال اكبر 
وهذه اإلنزيمات هي التي تستخدم لهدم فوسفات الكرياكتين 

 .(28, 1999: )حسن عصري" وكاليكوجين العضلة
إما بالنسبة إلفراد المجموعة الضابطة فيعود التطور للقدرات   

( وحدات 4التدريبية والبالغة )الالهوائية إلى عدد الوحدات 
وكذلك احتواء التمارين المتنوعة كتمارين القوة والسرعة مما أدى 
إلى ظهور التطور الحاصل للقدرات الالهوائية لدى إفراد 

 المجموعة الضابطة.
 الخاتمة:-4

إن مفردات المنهج المستخدم كان لها اثر ايجابي في تطوير 
عن تنظيم الرفعة. إن المنهج القدرات الالاوكسجينية المسؤولة 

التدريبي مرتفع الشدة يعتمد في تصميمه على شدد عالية أي 
الوصول فيه إلى الشدة القصوى يعمل على تطوير القدرات 
الالاوكسجينية الخاصة برفعة اإلثقال. تنظيم التمرينات والتدرج 
بالحمل ضمن الوحدة التدريبية احتوت على التشويق والمنافسة 

مفردات المنهج من قبل الالعبين وان التزامهم المستمر  في تنفيذ
على طوال مدة المنهج انعكس على التطور الملحوظ في القدرات 

 الالاوكسجينية لالعبين.
 المصادر:

دار  )القاهرة, .1ط .التدريب الرياضي األسس الفسيولوجية أبو العال احمد؛ [1]
 (.1997 الفكر العربي,

فسيولوجيا وموفولوجيا الرياضي  حسنين؛أبو العال احمد ومحمد صبحي  [2]
 (.1998 دار الفكر العربي, )مصر, .1ط .وطرق القياس والتقويم

دار الفكر  )القاهرة, .بيولوجيا الرياضة وصحة الرياضي أبو العال احمد؛ [3]
 (. 2000 العربي,

دار  )القاهرة, .1ط .فسيولوجيا الرياضة واألداء البدني بهاء الدين إبراهيم؛ [4]
 (.2000 العربي,الفكر 

دراسة مقارنة لبعض المؤشرات القدرة الهوائية الالهوائية بين  حسن عصري؛ [5]
 (. 1999 جامعة بغداد, )أطروحة دكتوراه, العبين الخطوط المختلفة بكرة القدم,

أساليب البحث العلمي األسس النظريات  زكي مصطفى وعثمان محمد؛ [6]
 (.2004 ع,دار الصفاء للنشر والتوزي )بغداد, .والتطبيق

مدخل في مناهج البحث العلمي في  ؛عبد اهلل عبد الرحمن ومحمد عبد الدايم [7]
مكتبة الفالح للنشر  )الكويت, .2ط .التربية الرياضية والعلوم اإلنسانية

 (.1999 والتوزيع,
تأثير تدريبات التحكم بالتنفس على بعض  الدين واشرف السيد احمد؛ طارق عز [8]

)مجلة بحوث التربية  وزمن عدو المسافات القصيرة.المتغيرات الفسيولوجية 
 (.1998, 21 مجلد ,قيجامعة الزقاز  الرياضية,
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 .االختبارات والقياسات الفسيولوجية في المجال الرياضي ؛كاظم جابر أمير [9]
 (.1998 منشاة المعارف, )الكويت, .1ط

 .3ط .القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضة ؛محمد صبحي حسنين  [11]
 (.1995 دار الفكر العربي, )مصر, .1ج

 .اإلحصاء االستداللي في علوم التربية البدنية والرياضية ؛محمد نصر الدين [11]
 (.2003 الفكر العربي, )القاهرة, .1ط

 .1ط .المعامالت العلمية والعملية تبين النظرية والتطبيق ن؛مصطفى حسي [12]
 (. 1999 مركز الكتاب للنشر, )القاهرة,

 .1ط .مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس د؛المجي مروان عبد [13]
 (.2000 دار المسيرة, )عمان,

 )القاهرة, .1ط .القياس واالختبارات في التربية الرياضية ليلى السيد فرحان؛ [14]
 (.2001 مركز النشر,

مديرية الكتب للطباعة  )بغداد, .البحث العلمي ومناهجه وجيه محجوب؛ [15]
 (. 2002 والنشر,

التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في  ياسين وحسن سيد؛ وديع [16]
 (.1999 دار الكتب للنشر, )الموصل, .بحوث التربية الرياضية

[17] ferdos_ameen@uodiyala.edu.iq         
haider.saud@uodiyala.edu.iq 
maher.abdellatif@uodiyala.edu.iq 
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في تطوير القوة الخاصة واالنجاز  فق  متغيرات الكتلة ألجزاء الجسمو  تأثير تدريبات خاصة على
 لفعالية الوثبة الثالثية لطلبة المرحلة الثانية

 3 م.م عمران علي عباس 2 االله سالمة م.د عمر عبد 1 الكريم حميد أ.م.د جمال عبد
 1 الرياضة وعلوم البدنية التربية كية/ديالى جامعة

 2 الرياضة وعلوم البدنية التربية كية/ديالى جامعة

 3 الرياضة وعلوم البدنية التربية كية/ديالى جامعة
( 1 alqysymr457@gmail.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدريبات اعتمدت إذ التدريب في الكتلة االعتبار بنظر يأخذوا لم المدربين اغلب إن هي البحث مشكلةتكمن  المستخلص:
 استخدمت لو فيما معينة لحدود مؤثرة تدريبات وهي لها المصاحبة الميكانيكية والشروط البدنية القدرات تطوير على الحالية
 فاعال دورا الشكل بهذا التدريب يعطي إن يمكن إذ الرياضي التدريب أسس يوفق مرتبط علمي بأسلوب المتغيرات هذه

 بعض وضع في تساهم الدراسة هذه من المستخلصة النتائج تكون إن يمكن وبذلك الفعالية هذه وانجاز تكامل في ومؤثرا
 اهداف لنا وتتجلى الثالثية, الوثبة لالعبي والميكانيكي والبدني العلمي المستوى تكامل في فاعلة تكون التي العلمية الحلول
عداد البحث لعينة البيوميكانيكية والمتغيرات البدنية القدرات بعض على التعرف في البحث   كتلة وفق على تدريبات وا 
 الوثبة لالعبي واالنجاز الخاصة القوة تطوير في التدريبات هذه تأثير على والتعرف  الثالثية الوثبة لالعبي وأجزائه الجسم

 الخاصة القوة اختبارات في والبعدية القبلية االختبارات نتائج بين احصائياً  دالة فروق هناك ان الباحثون فرض وقد الثالثية,
 الوثبة مراحل من مرحلة لكل الرقمي المستوى نتائج بين احصائياً  دالة فروق وهناك والضابطة, التجريبية المجموعتين في

 استخدم فقد البحث منهج اما والبعدية, القبلية االختبارات في  والضابطة التجريبية المجموعتين في واالنجاز الثالثية
 المنهج وهو الباحثون استخدمه الذى البحث منهج وصف على  اشتمل المشكلة وطبيعة لمالئمته التجريبي المنهج الباحثون
 الفيديوي, والتصوير, المستخدمة واالدوات, العينة: تضمنت التي الميدانية التجربة اجراءات على ايضا واشتمل التجريبي,
 طالبا( 38) بلغت الثانية المرحلة طالب من عينة الباحثون اختار إذ . االحصائية الوسائل عن فضال التصوير وتحليل
 الطويل الوثب: )وهي الخاصة االختبارات تنفيذ وتم وتجريبية ضابطة مجموعتين الى قسموا 2021/2022 الدراسي للعام
( كاملة الثالثية الوثبة اختبار الثبات, من ووثبة حجلتين الثبات, من والوثبة الخطوة الثبات, من الثالثية الوثب الثبات, من

, القبلية االختبارات في الثالثية الوثبة مراحل من مرحلة كل في للرجلين الذاتي القصور عزم قيمة قياس تم كذل عن فضال
 ان  ومنها, النتائج الى الباحثون توصل وقد والبعدية, القبلية االختبارات بين للمقارنة المناسبة االحصائية الوسائل واستخدم
 في والضابطة التجريبية المجموعتين في الثالثية بالوثبة االنجاز مستوى تطور خالل من وتطوره الحركي االنسياب
 التناسب نتيجة( االداء في جيدة انسيابية) حادة زوايا دون ومن توقف دون من تحدث الحركة ان يعني البعدية االختبارات

 المنهاج تطبيق نتيجة التجريبية المجموعة نتائج في واضح بشكل ظهر الذي المبذولة القوة مع الجسم اجزاء حركات في
 مبنياً  الخاصة الفنية النواحي وتطوير البدني التدريب يكون أن على المدربين على بالتأكيد  الباحثون يوصي كما التجريبي

 . الرياضي على جهد وبأقل ذلك تحقق التي واألجهزة واألدوات التدريبات واستخدام المطلوبة الميكانيكية المتطلبات على
 .الثانية المرحلة - الثالثية الوثبة - االنجاز - الخاصة القوة - الكتلة متغيرات - خاصة تدريبات الكلمات المفتاحية:

mailto:alqysymr457@gmail.com
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 :المقدمة-1
األخرى )كالتعلم ويتناول علم البيوميكانيك و العلوم الرياضية 

( العديد من خصائص كل لتدريب الرياضي والفسلجة ... الخوا
حركة من وجهة نظره وارتباط هذه الخصائص بمجمل األداء 

مهارة والتي تهدف حتما الى تكامل االداء المهاري  يالحركي ال
بغية تحقيق افضل المستويات الرياضية وعلم البيوميكانيك 

يقية الذي يعتمد في تطبيقاته على الرياضي احد العلوم التطب
العديد من النظريات الميكانيكية التي من الممكن استثمارها 

 بشكل ميداني في مجال التدريب والتعلم مباشرة.
وعزم القصور الذاتي هو أحد القوانين الميكانيكية التي يمكن 

ية السيما في مجال تعلم بها من الناحية الميدان االستعانة
يعد مقياسا للمقاومة التي  إذالتدريب الرياضي وفي الحركات 

يبديها الجسم في حركته الدورانية من خالل العالقة بين كتلة 
الجسم الدائر ومربع بعد مركز ثقله عن محور الدوران وامكانية 

عند تطبيق هذه الحركات  الكتلة والبعد() التحكم بهذين العاملين
والتي تحتوي العديد من  عند أداء حركات الوثب الدورانية السيما

تلفة الحركات الدورانية الثانوية التي تحصل في اجزاء الجسم المخ
( سواء كانت هذه القفزات على )الذراعين والرجلين والجذع

رتفاعات أم على األرض بوزن الجسم ام على حواجز مختلفة اال
 الدورانية بالحركات لكون المقصود, مساطب ام صناديق

 الثانوية المحاور حول تحدث التي الحركات هي: الثانوية
 من عليها نحصل والتي( والجذع والوركين الكتفين) كمفاصل
فضال من ان , (واالفقي والعرضي الطولي) ةالرئيس المحاور

لتي تنتقل الجسم عند ارتكازه على األرض يعد من األجسام ا
عن اد أجزاء الجسم , اذ يمكن التحكم بأبعدورانيا في هذه اللحظة

ان يزيد  , وبذلك يمكن للفرد من)نقطة االرتكاز( محور الدوران
من خالل  ور الذاتي لجسمه أو لجزء من جسمهمن عزم القص

الزيادة في مقاومة القصور الناشئ من تباعد أجزاء الجسم عن 
 )المفاصل( متناسبا مع مربع مسافة هذا التباعد .  محور الدوران

كتلة  فضال عنم بوزن الجسم ومن جانب آخر يمكن أيضا التحك
كحزام مثقل مثال والذي يمكن ان يزيد  إلى ذلك الجسم أو أجزاءه

من قيمة عزم القصور الذاتي لذلك الجسم في أثناء أداء حركات 
 الوثب المختلفة  طبقا لقانون عزم القصور الذاتي .

أهمية البحث في التعرف على تطبيق تدريبات الوثب  وتأتي
وزوايا الجسم عند استخدام مبدأ عزوم القصور  بإبعادبالتحكم 
عند تدريب العبي الوثبة الثالثية باعتبار إن حركات الذاتي 

تعد من الحركات الدورانية  لين والذراعين عند واثب الثالثيةالرج
في تقليل المقاومة التي تبديها المؤثرة في تكامل األداء ألفني و 
ة للواثبين عند التدريب, المختلف هذه األجزاء في مراحل الوثبة

ه التدريبات على وفق هذا المبدأ في تطوير إليضاح  دور هذو 
, والمساهمة في العبي الوثبة الثالثية للمبتدئينل القوة الخاصة
في مجال  للبيوميكانيك الرياضي ت العلميةتعزيز التطبيقا

التطبيقات العملية وإلضافة خطوة لتطوير إنجاز الوثبة الثالثية 
 طرنا العزيز.في ق

اما مشكلة البحث فتشمل فعالية الوثبة الثالثية من فعاليات 
را على القوة والسرعة في العاب القوى التي تعتمد اعتمادا مباش

, وتعد تدريبات القوة بتغير ابعاد الجسم او اجزائه آن واحد
تطبيقا واسعا من  واستخدام المقاومة من الوسائل التي لم تلق

القوى خصوصا, ومن  بألعابي مجال التدريب ف معظم الباحثون
يكية في صياغة جانب آخر فان االستعانة بالقوانين الميكان

قد دخلت في حيز التطبيق في البحوث  العملية التدريبية
والدراسات الحديثة في معظم األلعاب الرياضية ومنها العاب 

 القوى .
ال وهي واتجه الباحثون إلى واحدة من فعاليات العاب القوى أ

الوثبة الثالثية والتي يتحقق تكامل األداء الحركي والفني فيها 
وفقا التجاهين: األول هو االتجاه الخاص بالزوايا الحاصلة 
لمفاصل الجسم في أثناء أداء مراحل الوثبة الثالثية, وهذه الزوايا 
هي التي تحدد أنصاف أقطار الجسم على اعتبار أن جميع 

مفاصل )محاور دوران( وان التطبيق أجزاء الجسم ترتبط بال
الصحيح لهذه الزوايا يساعد الواثب على السيطرة على عزوم 
القصور الذاتي سواء اكان للجسم أم الجزائه والذي يعد قوى 
مقاومة للحركة عند زيادة قيمته من خالل الزيادة غير المرغوبة 

ولم يكن  .(31 ,2004 )عبد الكريم: ال هذه االجزاءفي اطو 
اد اجزاء يقه على وفق مبدا ميكانيكي بالتركيز على زوايا وابعتطب

والمدربين وبما يتالءم وفهم الخصائص  الجسم من قبل الباحثون
الميكانيكية الخاصة بعزم القصور الذاتي. ومن ثم الخوض في 
دراسة القوة المقاومة بتغير وضع الجسم والتغلب على هذه  
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على وفق األسس الميكانيكية  المقاومة عند تدريب الالعبين
تحقيق الشروط المتكاملة لألداء والتي يعتقدها الباحثون  إلمكانية

إنها سوف تعزز اإلنجاز الجيد لواثب الثالثية, من اجل التعرف 
على تأثير التغير في أوضاع الجسم عند تدريبات القوة المختلفة 

داء , في تطوير مستوى األن الجسم او ضد المقاومة نسبيةبوز 
الفني واإلنجاز فضال عن تطور إنجاز المراحل الثالث للوثبة 
الثالثية وتعزيز الجانب التدريبي األفضل تأثيرا في تطور هذا 
المستوى على الرغم من المستوى المتواضع في انجاز هذه 
 الفعالية الذي يعاني منه القطر على الصعيدين العربي والدولي. 

ضع شكل جدي بهذا الموضوع لو ولهذا السبب اهتم الباحثون ب
عن طريق تصميم تدريبات القوة بعض الحلول العلمية لمعالجته 

على وفق اسس  باالعتماد على قانون عزم القصور الذاتي,
التدريب الرياضي واألسس الميكانيكية الصحيحة التي تكفل 
للرياضي تطورها بما يتناسب وطريقة األداء الفني والحركي لهذه 

المدربين والمهتمين وهذا قد يساعد  اقتصادية عالية,الفعالية وب
فعالية التدريبية بهذه الفعالية العمل على االرتقاء بمقومات هذه ال

التي تكفل الوصول بمستوى القوة لالعبيها إلى والميكانيكية و 
 أعلى المستويات  لتحقيق أعلى اإلنجازات في هذا المجال.

ى القوة الخاصة لالعبي وهدفت الدراسة الى التعرف على مستو 
الوثبة الثالثية للطلبة والتعرف على تأثير أسلوب التدريب بوزن 
الجسم وبأوزان نسبية مضافة إلى بعض أجزاء الجسم بالتأكيد 
على مبدأ عزم القصور الذاتي ألجزاء الجسم من عدمها في 

والتعرف  بالوثبة الثالثية والقوة الخاصة,تطوير المستوى الرقمي 
ثير التدريب بهذا األسلوب في التطور االيجابي لقيمة على تأ

عزم القصور الذاتي لكل مرحلة من مراحل الوثبة الثالثي. 
ويفرض الباحثون بأن هناك فروق دالة إحصائيا بين نتائج 
االختبارات القبلية والبعدية في اختبارات القوة الخاصة  في 

لة إحصائيا هناك فروق دا المجموعتين التجريبية والضابطة .
بين نتائج المستوى الرقمي لكل مرحلة من مراحل الوثبة الثالثية 
واإلنجاز في المجموعتين في االختبارات القبلية والبعدية وهناك 
فروق داله إحصائيا بين االختبارات القبلية والبعدية في قيمة عزم 
القصور الذاتي لكل مرحلة من مراحل الوثبة الثالثية في 

 حث.مجموعتي الب
 

 منهج البحث واجراءاته الميدانية: -2
اعتمد الباحثون منهج البحث التجريبي منهج البحث:  2-1

كونه يتالءم مع حل المشكلة المراد بحثها وألنه من الوسائل 
 المهمة للوصول إلى معرفة يوثق بها.

عينة البحث فقد اختيرت : مجتمع البحث وعينته 2-2
ة كليمجموعة من طالب المرحلة الثانية/ بالطريقة العشوائية وهم

جامعة ديالى ,للعام الدراسي التربية البدنية وعلوم الرياضة/
من مجموع وقع االختيار على شعبي )أ, ب(  إذ 2021/2022
عدد الطلبة في , وكان المرحلة الثانية )بطريقة القرعة شعب

غ , وبذلك بل( طالبا21طالبا وفي شعبة )ب() (22)لشعبة )أ(
تقسيمهم إلى مجموعتين  تم, و ( طالبا43موع عينة البحث )مج

عن طريق القرعة ايضا بعد استبعاد )تجريبية( )ضابطة( و
الطالب الذين لهم ممارسة في المنتخبات والطالب الذين لديهم 

, وأصبحت شعبة )أ( مجموعة تجريبية ة الثانيةرسوب في المرحل
( طالب أي 19بعدد ) ( طالبا وشعبة )ب( ضابطة19بعدد )

ومن اجل ( طالب )38) وع الكلي لعينة البحثاصبح المجم
إرجاع الفروق إلى العامل التجريبي البد أن تكون المجموعتان 
التجريبية والضابطة متكافئتين تماما من جميع الظروف عدا 

 )عبيدات: المتغير التجريبي الذي يؤثر في المجموعة التجريبية(
الباحثون تكافؤ أفراد المجموعتين في أجرى  (,252 ,1988

متغيرات الطول والعمر والوزن واإلنجاز بالوثبة الثالثية وكانت 
فؤ أفراد ( المحسوبة عشوائية مما دل ذلك على تكاTقيم )

 ( يوضح تكافؤ أفراد المجموعتين .1) المجموعتين والجدول
 يوضح تكافؤ أفراد المجموعتين (1الجدول )

 التغيرات
 قيمة التجريبية الضابطة

T الداللة 
 ع س ع س

 غير دال 0.61 0.05 1.71 0.07 1.72 الطول
 غير دال 0.07 1.18 20.22 1.22 20.19 العمر
 غير دال 0.10 3.90 68.01 4.10 68.23 الوزن

 غير دال 0.29 0.55 8.58 0.26 8.62 اإلنجاز
 .0.05ومستوى داللة  36( تحت درجة حرية =2.02* علمًا ان قيمة الجدولية )

استخدم : جهزة البحث ووسائل جمع المعلوماتأ 2-3
الباحثون عددا من األجهزة واألدوات بها للحصول على نتائج 
البحث فضال عن استخدام وسائل جمع المعلومات الخاصة 

 بالبحث .
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المصادر العربية ) :وسائل جمع المعلومات 2-3-1
المالحظة  ,)اإلنترنت(كة المعلومات الدولية واألجنبية وشب

 .(مجموعة التجربة االستطالعية, االختبارات والقياس, والتجريب
ميزان طبي ) األدوات واألجهزة المستعملة: 2-3-2

حاسبة , (2عدد ) إليكترونيةساعة توقيت  ,لقياس الوزن
كاميرا تصوير , (3أقراص ليزرية عدد ), 4إليكترونية بنتيوم 

 ,صورة في الثانية 30سرعة  ذات Panasonic فيديوية نوع
مثقالت  ,(10عدد ) و مساطب )ذات ارتفاعات مختلفة( موانع

تر, م 30شريط قياس بطول , 9و حزام مثقل للرجلين عدد 
 .(متر( 1مقياس رسم )

خمسة اختبارات بدينة  تم تحديد :اختبارات البحث 2-4
 الثالثية وهي على النحو االتي: خاصة بالوثبة

 ,2004 )سلوم: الطويل من الثباتاختبار الوثب -1
91): 
قياس القدرة العضلية للرجلين في الوثب  :الغرض من االختبار-

 لألمام.
, تر( م1.5مكان مناسب للوثب بعرض ) األدوات الالزمة:-

يراعي فيه أن يكون مستويا, شريط قياس,  تر( م3.5وبطول )
 .قطع ملونة من الطباشير

خط البداية وقدماه يقف المختبر خلف  وصف األداء:-
متباعدتان قليال ومتوازيتان بحيث يالمس مشطا القدمين خط 
البداية من الخارج. ويبدأ المختبر بمرجحة الذراعين للخلف مع 
ثني ركبتيه والميل لألمام قليال ثم يقوم بالوثب لألمام اقصى 
مسافة ممكنة عن طريق مد الركبتين والدفع بالقدمين مع مرجحة 

 مام .الذراعين لأل
يكون القياس من خط البداية حتى آخر جزء  حساب الدرجات:-

 من الجسم يمس األرض ناحية هذا الخط .
 اختبار الوثبة الثالثية من الثبات: -2
قياس مؤشر القوة المميزة بالسرعة  :الغرض من االختبار-

 الخاصة بالوثبة الثالثية لعضالت الرجلين القائدة والناهضة .
مكان مناسب للوثب يشمل الحفرة ومجال  الالزمة:األدوات -

 الركض, شريط قياس.

خط البداية وقدماه متباعدان يقف الالعب خلف  وصف األداء:-
بمرجحة ذراعيه للخلف مع ثني مناسبة, ويبدأ الالعب بفتحة 

ب بالوثب لألمام ركبتيه والميل إلى األمام قليال, ثم يقوم الالع
النهوض والهبوط بالرجل الثانية ومن ثم والدفع و  بالرجل القائدة,

 الوثب.
يكون القياس من خط البداية حتى آخر جزء  حساب الدرجات:-

 من الجسم يمس األرض ناحية هذا الخط .
 اختبار الحجلتين والوثبة من الثبات:-3
مؤشر لقياس القوة الخاصة لرجل  الغرض من االختبار:-

 االرتقاء للحجلة بالوثبة الثالثية.
ب للوثب يشمل الحفرة ومجال مكان مناس األدوات الالزمة:-

 , شريط قياس .الركض
يقف الالعب خلف خط البداية والقدمان  وصف األداء:-

األمشاط( ) متباعدان بفتحة مناسبة بحيث تكون بداية القدمان
 دأ الالعب بمرجحة الذراعين للخلفمالمسة لخط البداية ويب

 ثم يقوم الالعب بالوثب لألمام مع ثني الركبتين والميل قليال
بالرجل القائدة ومن ثم تكرار الدفع لألمام بنفس الرجل ومن 

 ثم الوثب والهبوط بكال الرجلين .
يكون القياس من خط البداية حتى آخر جزء  حساب الدرجات:-

 من الجسم يلمس األرض ناحية هذا الخط .
 :اختبار الخطوة والوثبة من الثبات-4
ل مؤشر لقياس القوة لعضالت الرج :االختبارالغرض من -

 الخطوة(في المرحلة الثانية ) الدافعة
ب للوثب يشمل الحفرة ومجال مكان مناس األدوات الالزمة:-

 , شريط قياس.الركض
يقف الالعب خلف خط البداية والقدمان  وصف األداء:-

متباعدان بفتحة مناسبة ويبدأ الالعب بمرجحة الذراعين 
للخلف مع ثني الركبتين والميل قليال لألمام ثم يقوم الالعب 
بالوثب لألمام بالرجل التي يؤدى بها الخطوة في الوثبة 
 الثالثية ومن ثم الرفع والهبوط بكال الرجلين في حفرة الوثب . 

ر جزء يكون القياس من خط البداية حتى آخ حساب الدرجات:-
 هذا الخط . من الجسم يلمس األرض ناحية
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اختبار الوثبة الثالثية من االقتراب )المستوى -5
 الرقمي(:

هو مؤشر لقياس المسافة بين لوحة  الغرض من االختبار:-
 النهوض ومكان هبوط الواثب.

للوثب يشمل الحفرة ومجال ب مكان مناس األدوات الالزمة:-
 , شريط قياس.الركض

من الركض السريع لمسافة اقتراب كاملة يبدأ  وصف األداء:-
الالعب بأداء الحجلة او مرحلة من مراحل الوثبة بالرجل 
القائدة ومن ثم يؤدى الخطوة وهي المرحلة الثانية من مراحل 

 هبوط.في حفرة ال ثم الوثبة والهبوط بكال الرجلين الوثبة ومن
يكون القياس من خط البداية حتى آخر جزء  حساب الدرجات:-

 سم يلمس األرض ناحية  هذا الخط .من الج
أجرى الباحثون تجربة  التجربة االستطالعية: 2-5

( 22على عينة مكونة من ) 2/1/2022استطالعية بتاريخ 
التربية البدنية  )ج( بكلية طالبا من طلبة الصف الثاني شعبة

هدف اختيار جامعة ديالى قبل قيامه ببحثه بوعلوم الرياضة/
, وقام بتطبيق االختبارات التي وضعها أساليب البحث وادواته

 هادفا من ورائها ما يلي: 
التأكد من صالحية األدوات التي ستستخدم في التجربة -

 الميدانية .
 . التأكد من سهولة إعداد االختبارات وتنفيذها-
 التعرف على الوقت المستغرق في أداء االختبارات .-
 االختبار. ألداءمالحظة مدى استجابة المختبرين -
 .مالحظة مدى كفاءة كادر العمل المساعد-
 التعرف على مدى مالءمة االختبارات مقياسا للقوة الخاصة.-
التعرف على إمكانية الكاميرا الفيديوية في تصوير عينة البحث -

 لصورة.ووضوح ا
ريبي من قبل ج التدنهمفي ضوء هذه التجربة تم وضع الو 

التي قد تواجهه عند تنفيذ  األخطاء والمعوقاتالباحثون وتالفي 
ج كما تأكد من صالحية االختبارات ومالءمته لعينة البحث نهمال

 من ناحية أداءها وتوفر األدوات الخاصة بها .
لتجربة االستطالعية وتم إجراء التصوير الفيديوي على مجموعة ا

وذلك للتعرف على وضع الكاميرا وكذلك الزوايا واالرتفاعات 
لوضع الكاميرا واألبعاد وذلك من اجل الحصول على تصوير 

صحيح يمكن من خالله تحليل الحركة ومعرفة مدى إمكانية 
قياس عزم القصور الذاتي لكل مرحلة من مراحل الوثبة الثالثية 

في المسار الحركي يتم قياس القصور تبين ان افضل نقطة  إذ
الذاتي فيها هي نقطة منتصف مسار حركة كل مرحلة وبذلك فقد 
تم تثبيت الكاميرا بحيث تعطي وضوح كامل لمسار حركة الواثب 

 من نقطة االرتقاء إلى لحظة الهبوط في النقطة.
 :الميدانية التجربة 2-6
 قام الباحثون بإجراء االختبارات القبلية: 2-6-1

االختبارات القبلية على نفس عينة البحث المجموعة التجريبية 
الفصل الدراسي  4/1/2021شعبة الثاني )أ( في الفترة من 
دنية وعلوم الرياضة/جامعة الثاني في ملعب كلية التربية الب

ملعب الساحة والميدان . وقد حضر جميع الطالب ديالى/
 :تاليةبا تم إجراء االختبارات  ال( طال19وعددهم )
 : اختبار الوثب الطويل من الثبات أوالً 
 : اختبار حجلتين ووثبة من الثبات ثانيا
 : اختبار خطوة ووثبة من الثبات ثالثا
 : اختبار الوثبة الثالثية من الثبات رابعا

 : اختبار الوثبة الثالثية من االقترابخامسا
ثبت  آخر إذ( بين اختبار و قيقةد 8وتم إعطاء فترة راحة مدتها )

الباحثون جميع الظروف األخرى لالختبار من حيث المكان 
والوقت والطريقة والمناخ حتى يتسنى خلق الظروف نفسها او 

وأجرى الباحثون عند إجراء االختبارات البعدية.  ظروف مشابهة
االختبارات نفسها على المجموعة الضابطة في نفس اليوم 

4/1/2021 . 
الباحثون برنامجا تدريبيا اعد  :ج التدريبينهمال 2-6-2

خاصا لكل وحدة من وحدات التدريب مراعيا اإلمكانيات 
والمستويات العامة لعينة البحث من ناحية ومن ناحية أخرى 
مدى توفر األجهزة واألدوات مستندا في ذلك على نتائج التجربة 

إلى إيجاد خطة منظمة ج التدريبي نهمويهدف ال االستطالعية .
ذلك  وألجل, ن األفراد على إتقان مهارة معينةملتدريب مجموعة 
وخصص وقتا مالئما وكافيا التدريبي  مجهنهمحدد الباحثون 

 . لتنفيذه
مكملة باستخدام قانون  اترينج التدريبي يتضمن تمنهموكان ال

عزم القصور الذاتي بالتأكيد على زيادة أنصاف أقطار الرجلين 
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قفز ونقصان هذه القيمة بأعلى قيمة ممكنة أثناء أداء حركات ال
تخدام األوزان  الى اقل قدر ممكنة من جهة أخرى وكذلك اس

وزن الرجل والمضافة إلى الرجلين من  (%7-5بنسبة من )
 تم حساب الوزن المضاف كاآلتي:يوالجذع 

 %5× الكتلة الحقيقية للرجل  
           100% 

مربع × ي= الكتلة عزم القصور الذاتعلى وفق نفس المبدأ )
واستثمارها في تنمية وتطوير القوة الخاصة لدى عينة الطول( 

البحث في الوثبة الثالثية حيث يمكن ان يحصل الواثب على أثر 
تدريبي إيجابي بزيادة العبء عليه من خالل تدريبات الوثب 
باستخدام الموانع والمساطب وكذلك األوزان النسبية المضافة إلى 

 والذراع في أثناء التدريب .كل من الرجل 
أجرى  االختبارات البعدية لعينة البحث: 2-6-3

الباحثون االختبارات البعدية لعينة بحثه )المجموعة التجريبية 
واتبعت نفس الطريقة التي اتبعها  4/3/2022والضابطة( يوم 

في االختبارات القبلية وذلك بعد االنتهاء من المدة المقررة 
, وقد حرص الباحثون على أسابيع 8تغرقت بة والتي اسللتجر 

إيجاد جميع الظروف لالختبارات القبلية ومتطلباتها عند إجراء 
 االختبارات البعدية من ناحية الزمان والمكان ووسائل االختبار . 

استعمل الباحثون الحقيبة  :الوسائل اإلحصائية 2-7
    .المعالجات االحصائية  الستخراج( spss) ـاالحصائية ال

 :ومناقشتها وتحليلها عرض نتائج البحث -3
البعدية عرض نتائج االختبارات القبلية و  3-1

 :لمجموعتي البحث وتحليلها
عرض  نتائج الوثب الطويل من الثبات  3-1-1

 لمجموعتي البحث وتحليلها:
 نتائج الوثب الطويليبين  (2الجدول )

االخت
 بار

المجم
 وعة

متوسط  بعدى قبلي
 الفروق

T 

االنحراف 
المعياري  
 للفروق

 قيمة
T الداللة 

 نسبة
 ع -س ع -س التطور

الوثب 
الطويل 
من 
 الثبات

التجر 
 يبية

 %15.94 دال 14.20 0.106 0.34 0.120 2.69 0.17 2.32

الضا
 %2.55 دال 3.64 0.06 0.57 0.14 2.41 0.15 2.35 بطة

 .0.05ومستوى داللة ( 18( عند درجة حرية )2.10* القيمة الجدولية )
( إليجاد الفروق بين نتائج االختبارين القبلي Tيالحظ من نتائج )

( 0.34) للمجموعة التجريبية ان متوسط الفروق بلغ يوالبعد

  Tوقد بلغت قيمة( 0.106وق )للفر  يواالنحراف المعيار 
عند ( 2.10كبر من القيمة الجدولية )( وهي ا14.20المحتسبة )

مما دل على وجود  0.05ومستوى داللة ( 18درجة حرية )
فروق معنوية دالة لصالح االختبار البعدي في مستوى الوثب 

 الطويل ألفراد المجموعة التجريبية .
( 0.57بلغ متوسط الفروق ) أما المجموعة الضابطة فقد

  T( وكانت قيمة0.06واالنحراف المعياري للفروق هو )
مة الجدولية مما دل ( وهي اكبر من القي3.64المحتسبة هي )

 على وجود فروق معنوية بين نتائج كال االختبارين 
 عرض نتائج اختبار حجلتين ووثبة من 3-1-2

 :الثبات لمجموعتي البحث وتحليلها
 نتائج اختبار حجلتين ووثبة من الثباتيبين  (3جدول )

 المجموعة االختبار
متوسط  بعدى قبلي

 الفروق
T 

االنحراف 
المعياري  
 للفروق

 قيمة
T 

 الداللة
 نسبة
 -س ع -س التطور

ع 

حجلتين 
ووثبة 
من 
 الثبات

 %32.36 دال 26 0.35 2.11 0.52 8.63 0.35 6.52 التجريبية

 %0.60 دال 2.39 0.08 0.04 0.39 6.60 0.38 6.56 الضابطة

  0.05ومستوى داللة  18عند درجة حرية  (2.10* القيمة الجدولية )
( إليجاد الفروق بين نتائج Tاختبار ) يالحظ من نتائج

االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ان متوسط الفروق 
( وقد  بلغت 0.35( واالنحراف المعياري للفروق )2.11بلغ )
بكثير من القيمة الجدولية ( وهي اكبر 26المحتسبة ) Tقيمة 

مما يدل  0.05( ومستوى داللة 18عند درجة حرية ) (2.10)
ذلك على وجود فروق معنوية دالة لصالح االختبار البعدي في 
مستوى اختبار الحجلتين والوثبة من الثبات ألفراد المجموعة 

 التجريبية .
( 0.04أما المجموعة الضابطة فقد  بلغ متوسط الفروق )

 (Tوبلغت قيمة)( 0.08واالنحراف المعياري للفروق هو )
( وهي اكبر من القيمة الجدولية أعاله مما 2.39المحسوبة هي )

 ة بين نتائج االختبارين كليهما .دل على وجود فروق معنوي
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عرض نتائج اختبار خطوة ووثبة من الثبات  3-1-3
 :وتحليلها لمجموعتي البحث

 نتائج اختبار خطوة ووثبة من الثباتيبين  (4الجدول )
 المجموعة االختبار

متوسط  بعدى قبلي
 Tالفروق

االنحراف 
المعياري  
 للفروق

 قيمة
T 

 الداللة
 نسبة
 ع -س ع -س التطور

خطوة 
 ووثبة

 %30.95 دال 16.66 0.25 0.98 0.42 5.50 0.16 4.20 التجريبية
 1.89% دال 3.31 0.10 0.07 0.24 4.30 0.25 4.22 الضابطة

  0.05ومستوى داللة   18(  عند درجة حرية 2.10*  القيمة الجدولية )
نتائج  ( إليجاد الفروق بينTيالحظ من نتائج اختبار )

للمجموعة التجريبية ان متوسط الفروق  ياالختبارين القبلي والبعد
( وقد بلغت 0.25للفروق ) ييار ( واالنحراف المع0.98) بلغ
ثير من القيمة اكبر بك( وهي 16.66) المحتسبةT  قيمة

 0.05ومستوى داللة  (18عند درجة حرية )( 2.10الجدولية )
 يعنوية دالة لصالح االختبار البعدمما دل على وجود فروق م
 المجموعة التجريبية . إلفرادفي مستوى الخطوة والوثبة 

( 0.07الفروق )اما المجموعة الضابطة فقد بلغ متوسط 
( Tوكانت القيمة المحتسبة ) 0.10للفروق  يواالنحراف المعيار 

( وهي اكبر من القيمة الجدولية أعاله مما دل على 3.31 (هي
 وجود فروق معنوية في نتائج كال االختبارين .

عرض نتائج اختبار الوثبة الثالثية من  3-1-4
 :الثبات وتحليلها

 نتائج اختبار الوثبة الثالثية من الثباتيبين  (5الجدول )
 المجموعة االختبار

 متوسط بعدى قبلي
 Tالفروق

االنحراف 
المعياري  
 للفروق

 قيمة
T 

 الداللة
 نسبة
 -س ع -س التطور

ع 

وثبة 
ثالثية 
من 
 الثبات

 %13.81 دال 11.89 0.37 1.03 0.30 7.24 0.24 6.24 التجريبية

 %1.28 دال 3.35 0.109 0.08 0.27 6.33 0.24 6.25 الضابطة

  0.05ومستوى داللة  18عند درجة حرية  2.10* قيمة الجدولية 
ين نتائج اختبارين ( إليجاد الفروق بTيالحظ من نتائج اختبار )

 1.03 للمجموعة التجريبية ان متوسط الفروق بلغ يالقبلي والبعد
المحتسبة  Tوقد بلغت قيمة  0.37للفروق  يواالنحراف المعيار 

عند درجة  2.10لقيمة الجدولية وهي اكبر بكثير من ا 11.89
مما يدل ذلك على وجود فروق  0.05ومستوى داللة  18حرية  

في مستوى اختبار الوثبة  يعنوية دالة لصالح االختبار البعدم
 الثالثية من الثبات ألفراد المجموعة التجريبية .
 0.08 ط الفروقأما المجموعة الضابطة فقد بلغ متوس

المحتسبة  Tوكانت قيمة  0.109للفروق  يواالنحراف المعيار 

مما دل على  2.10وهي اكبر من القيمة الجدولية  3.35هي 
 وجود فروق معنوية بين نتائج كال االختبارين 

عرض نتائج اختبار الوثبة الثالثية  3-1-5
 :إلنجاز( لمجموعتي البحث وتحليلها)ا

 لمجموعتي البحثنتائج اختبار الوثبة الثالثية يبين  (6الجدول )
 المجموعة االختبار

 بعدى قبلي
متوسط 
 Tالفروق

االنحراف 
المعياري  
 للفروق

 قيمة
T الداللة 

 نسبة
 ع -س ع -س التطور

المستوى 
 الرقمي

 %13.75 دال 8.59 0.600 1.18 0.55 9.76 0.55 8.58 التجريبية
 %0.69 دال 3.75 0.076 0.065 0.24 8.68 0.26 8.62 الضابطة

 (0.05( ومستوى داللة )18( عند درجة حرية )2.10* قيمة الجدولية )

عدية بين مجموعتي عرض نتائج االختبارات الب 3-2
 :البحث وتحليلها

عرض نتائج الوثب الطويل من الثبات  3-2-1
 وتحليلها
 نتائج الوثب الطويليبين  (9الجدول )

 التجريبية الضابطة
 الداللة الجدولية T قيمة

 ع َس  ع س  
 دال 2.02 6.85 0.120 2.69 0.14 2.41

  0.05( ومستوى داللة 36*  القيمة الجدولية عند درجة حرية )

عرض نتائج اختبار حجلتين ووثبة من  3-2-2
  :الثبات
 اختبار حجلتين ووثبةيبين  (10الجدول )

 التجريبية الضابطة
 الداللة الجدولية Tقيمة

 ع َس  ع س  
 دال 2.02 13.62 0.52 8.63 0.39 6.60

  36( ودرجة حرية 0.05* القيمة الجدولية عند مستوى داللة )

عرض نتائج اختبار الخطوة والوثبة من  3-2-3
 :الثبات ومناقشتها

 اختبار الخطوة والوثبةيبين  (11الجدول )
 التجريبية الضابطة

 الداللة الجدولية Tقيمة
 ع س   ع س  
 دال 2.02 9.56 0.42 5.50 0.24 4.30

 .(36ودرجة حرية ) 0.05* القيمة الجدولية عند مستوى داللة 

 مناقشة النتائج: 3-3
يالحظ مما تقدم من نتائج لألوساط الحسابية واالنحرافات 
المعيارية لالختبارات البعدية بين المجموعتين في متغير الخطوة 

 يالوسط الحسابي البعدعنوية لصالح والوثبة من الثبات الفروق م
مما يدل على تطور اختبار الخطوة والوثبة  للمجموعة التجريبية
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 يوثبة الثالثية في االختبار البعدللمجموعة التجريبية في ال
وافضل من الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة, كما نالحظ 
من النتائج السابق عرضها وتحليلها ان الفروق كانت لصالح 

بية في اختبار الخطوة والوثبة من الثبات والتي المجموعة التجري
تمثل المرجحة النهائية في مراحل الوثبة الثالثية والتي يتطلب 

على لسريعة لتحقيق افضل مسافة افقية أداؤها قدرا من القوة ا
الرغم من تناقص السرعة في هذه المرحلة كما هو الحال في 

ا االختبار بين الوثبة الثالثية اذ ان االختالف في انجاز هذ
المجموعتين الضابطة والتجريبية فيما يخص المسافة المتحققة 
يرجع الى االختالف في الترابط بين القوة واالوضاع التمهيدية 
وبين انصاف اقطار الدوران في أثناء الدفع او الطيران والتي 

المجموعة التجريبية, ان  إلفرادحرص الباحثون على تدريبها 
لهذه الحركة يأتي في التأكيد على زوايا الجسم التطبيق الصحيح 

وزوايا مس االرض وترك االرض والتي هي من االساسيات 
الخاصة بقياس عزم القصور الذاتي والتي سيكون لها تأثير كبير 

والخط العمودي على في تطور المسافة بين نقطة )م. ث. ج(  
يا افظة على وضع الجذع عال, وهذا يعني المحنقطة االرتكاز

شبه عمودي( ويجعل الحركة صحيحة خالل انتقال )م. ث. ج( )
عند لحظة مس األرض وتركها دون تأخير, ولهذا االداء عالقة 

 إلمكانيةبتطور القوة في عضالت الجذع والرجلين وتكاملها 
, ان الفرق الواضح في انجاز تحقيق النقل الحركي الصحيح

الختبار البعدي يعد دليال الوثبة الثالثية للمجموعة التجريبية في ا
واضحا  على مستوى التقدم الحاصل في مستوى القوة العضلية 
الخاصة ومستوى حركات اجزاء الجسم لحطة كل نهوض 
وطيران والذي تناسب مع مقدار القوة التي انتجتها العضالت 
القائمة بالجهد ضد الجاذبية االرضية وزوايا الشد العضلي التي 

ية زاوية لهذه المفاصل في اثناء حققت افضل عزوم عضل
المجموعة التجريبية عند تطبيق  إلفراداالداء, وهذا ما حدث 

حركات الوثبة الثالثية, ولما كان العزم هو  ألداءالمرحل الفنية 
( فانه يمكن ار في البعد العمودي )ذراع العزمناتج القوة كمقد

كانت القوة  زيادة او نقصان طول ذراع العزم او مقدار القوة, فاذا
صغيرة ومسافة العزم صغيرة نسبيا فان ناتج العزم يكون صغيرا 
اما اذا استخدم وزن اكبر ومسافة عزم ابعد فان قيمة العزم 
الزاوي ستكون كبيرة وهذا المبدأ الحقيقي الذي اعتمدته مفردات 

هذا المنهج التدريبي الذي استخدمه الباحثون على افراد 
بب في تطور وتحقيق التكامل في االداء المجموعة التجريبية وس

عن طريق استغالل مبدأ عزم القصور الذاتي كقوة مساعدة في 
تكامل اداء مراحل الوثبة الثالثية والتي تطورت حتما من خالل 

ان , اصة التي تعرضت لها هذه المجموعةتمرينات القوة الخ
ي يدل ظهور الفروق المعنوية بين نتائج االختبارين القبلي والبعد

على ان تمرينات تطوير القوة على  وفق عزوم قصور الجسم قد 
ساعدت على تسخير القوة الخاصة بالعضالت بما ينسجم 
والمسار الحركي لمركز ثقل الجسم, وبما يعزز الحصول على 

يما لو كانت زوايا الجسم اقل مقاومة ممكنة في الجسم ف
اومة الجسم لحركة ( كبيرة والتي حتما تزيد من مقين, رجل)ذراعين
جراها أفراد المجموعة قصور . لذا كان للتدريبات التي اعزم ال

التجريبية والتي ركز فيها الباحثون على اتخاذ الزوايا المناسبة  
في أثناء األداء والتأكيد عليها خالل التدريب والتي  ساعدت في 
تحكم أفراد هذه المجموعة في حركة أجسامهم في أثناء أداء 

ات القوة الخاصة والتي تشابهت مساراتها مع المسارات تدريب
الخاصة بالوثبة الثالثية, وبهذا فان تطور القوة الخاصة والذي 
يمثل الوثب الطويل أحد أنواعه جاء منسجما مع األداء المطلوب 
على الواثب ان ينفذه للوصول الى افضل وضع ميكانيكي 

 صحيح وبالتالي تحقيق افضل انجاز.
 الخاتمة:-4

في ضوء نتائج البحث توصل الباحثون الى بعض االستنتاجات 
منها تطور مستوى األداء الفني )التكنيك( للمجموعة التجريبية 
في االختبارات البعدية بعد استخدام مفردات المنهاج التدريبي 
مما دل ذلك على فاعلية هذا المنهاج في تحقيق مستوى جيد من 

مستوى الفني في ر تحسن في الالترابط الحركي ولم يظه
, كما ان االنسياب الحركي وتطوره من المجموعة الضابطة

خالل تطور مستوى اإلنجاز بالوثبة الثالثية في المجموعتين 
التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية يعني ان الحركة 

( مسار هندسي جيد ايمن دون توقف وبدون زوايا حادة ) تحدث
اسب في حركات أجزاء الجسم مع القوة المبذولة من نتيجة التن

الذي ظهر بشكل واضح في نتائج المجموعة التجريبية نتيجة 
تطبيق المنهاج التجريبي, احتمال ظهور ردود أفعال جيدة فيما 
يخص التزامن في حركات االختبارات البدنية للقوة الخاصة التي 
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أجزاء الجسم  اعتمدت في البحث اذ ان ردود األفعال الحركية في
السفلية كان يقابلها ردود أفعال حركية أخرى في الطرف العلوي 
بما يحقق مبدأ حفظ الزخم الزاوي الذي ظهر من توالي عمل كل 
من الرجلين والجذع والذراعين عند أداء المراحل الفنية لكل 
اختبار من االختبارات الخاصة, وهذا يعني فاعلية تأثير 

ا عزم القصور الذاتي للجسم في تطور التدريبات على وفق مبد
النقل بين أجزاء الجسم المختلفة و في ضوء النتائج التي توصل 
اليها البحث يوصي الباحثون باالتي, التأكيد على مبدا عزم 
القصور الذاتي )كقوة خاصة( تطوير كل من القوة المسارات 

تي الحركية لالعبي الوثبة الثالثية, االعتماد على اختبارات ال
استخدمت في البحث مؤشر لتطور القوة الخاصة باألداء بالوثبة 
الثالثية, يجب التأكيد على اتخاذ الزوايا المناسبة في أجزاء 
الجسم أثناء أداء مراحل الوثبة الثالثية  سواء في االختبارات او 
في المنافسات, تعميم مناهج تدريبية طبقا لمؤشرات ميكانيكية 

داء في الخواص البدنية المسؤولة أخرى تكشف عن ضعف األ
عن ذلك األداء, استخدام التحليل الحركي في صياغة مفردات 

 التدريب الخاص بالمهارة .
 المصادر

مركز التنمية  , ترجمةالمدخل الى نظريات التدريب ؛بيتر, ج. ل, طومسون [1]
 .  1996, ليمي, القاهرة, مركز تنمية االقاالقليمي بالقاهرة

ة في تنمية القوة الخاصة باستخدام ادوات مختلف تأثير ؛محمد الخالدي جاسم [2]
جامعة /ة الرياضية, كلية التربيانجاز فعالية رمي الرمح, )اطروحة ماجستير

 ( .1998بغداد, 
, خصائص او مؤشرات القصور الذاتي, نظريات وتطبيقات ؛الدين جمال عالء [3]

ة التربية صدرها دوريا كليمجلة علمية متخصصة لبحوث التربية الرياضية ت
 .1999, , االسكندريةالرياضية

عمان دار الفكر , ادواته, اساليبه )علمي مفهومةالبحث ال ؛ذوقان عبيدات واخرون [4]
 .1988, والنشر والتوزيع

غداد, مكتب , بلم الفسيولوجيا والتدريب الرياضيتطبيقات في ع ؛ريسان خريبط [5]
 .1995, نور للتحضير الطباعي

, بغداد, الدار 1العاب الساحة والميدان, ط ؛لكريم, طالب فيصلصريح عبدا [6]
 . 2001, لجامعية للطباعة والنشر والترجمةا

لثالثية التحليل البيوميكانيكي لبعض متغيرات االداء بالوثبة ا ؛صريح عبدالكريم [7]
 /التربية الرياضية , كليةحة دكتوراه غير منشورة, اطرو في تطور االنجاز وتأثيره

 . 1997, جامعة بغداد
جامعة كلية التربية الرياضية/محاضرة موثقة لطلبة الدكتوراه/ ؛صريح عبدالكريم [8]

 . 2004بغداد . 
, دار الفكر قيةالميكانيكا الحيوية االسس النظرية والتطبي ؛طلحة حسام الدين [9]

 . 1993, القاهرة العربي,

: الدار العربية اد, بغد1تدريب القوة )ترجمة( ط ؛عبد علي نصيف, قاسم حسن [11]
 .1978للطباعة 

مبادى علم التدريب الرياضي, جامعة  ؛سين, قاسم حسن حعبد علي نصيف [11]
 .  1988 ,, مطبعة التعليم العاليبغداد

اداء بعض  وتأثيرجهاز تدريبي مقترح لتنمية القوة الخاصة  ؛عبدالكريم الطائ [12]
ماجستير, كلية التربية اع االرضي في المصارعة الرومانية, )رسالة مسكات الصر 

 جامعة بغداد./الرياضية
نجاز  ؛علي الجميلي [13] "تأثير استخدام جهاز تدريبي مقترح لتنمية القوة الخاصة وا 

. بغداد التربية الرياضية, جامعة , كليةرسالة ماجستير متر سباحة حرة. 50
2000 . 

, الطيف قياس واالحصاء في المجال الرياضياالختبارات وال؛ علي سلوم [14]
 2004, رة التعليم العالي والبحث العلمي, جامعة القادسية, وزاللطباعة

, بنغازي, منشورات جامعة قار يونس: الهرهوري؛ علم التدريب الرياضي علي [15]
1993. 
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 المالحق:
 المنهج التدريبي المستخدم( يوضح 1الملحق )

 التكرار الشدة نوع التمرين الوحدة االسبوع
الراحة  مدة

بين 
 التكرارات

 المجاميع
مدة الراحة 
 المخططات بين المجاميع

 االول
حواجز مع االحتفاظ  8قفز على حواجز ذات ارتفاعات مختلفة  1

  د 3 2 5: 1 10 %90 بالوضع المستقيم للجسم عند القفز على الحواجز الواطئة

  د 3 4 5:1 10 % في القوى القصوى50 ممدودة بالمولتجمسحب الرجل وهي  2
  د3 2 6:1 6 %80 خطوات اقتراب على حواجز مقلوبة 3قفز ثالثية من  3

 الثاني
  د3 2 5:1 10 %90 حواجز 10قفز على حواجز ذات ارتفاعات مختلفة  4
  د3 4 5:1 10 %50 سحب بالرجل وهي ممدودة بالمولتجم 5
  د3 2 6:1 8 %90 خطوات اقتراب على حواجز مقلوبة 3من قفزة ثالثية  6

 الثالث
 8قفز على حواجز ذات ارتفاعات مختلفة مع لبس احزمة مثقلة  7

  د3 2 5:1 10 %90 حواجز

  د3 4 5:1 5 %80 ترم 15حجلة مع لبس احزمة مثقلة على عالمات متباعدة بمسافة  8
  د3 4 5:1 5 %90 حواجز مقلوبةخطوات اقتراب على  5قفز ثالثية من  9

 الرابع
 10قفز على حواجز بارتفاعات مختلفة مع لبس احزمة مثقلة  10

  د3 2 5:1 10 %95 حواجز

  د3 4 5:1 5 %90 م15حجل مع لبس احزمة مثقلة على عالمات متباعدة بمسافة  11
  د3 2 1:6 6 %80 خطوات اقتراب على حواجز مقلوبة 7قفزة ثالثية من  12

 
 التكرار الشدة نوع التمرين الوحدة االسبوع

مدة الراحة بين 
 المجاميع التكرارات

مدة الراحة بين 
 المخططات المجاميع

 الخامس

13 
سم ثم النهوض على 30القفز من مسطبة ذات ارتفاع 

  3 2 5:1 10 %95 حواجز واطئة بدون ثني الركبتين عند االجتياز

 من  الثباتقفز ثالثي ثابت مع قمصلة  14
 قفز ثالثي خطوات متبادلة مع قمصلة من الثبات-

90% 
90% 

8 
8 

10:1 
10:1 

1 
  د2 1

 خطوات اقتراب على حواجز مقلوبة 7قفزة ثالثية من  15
   1 10:1 لكل رجل 5 %95 حواجز 3حجل + قفز 2

 السادس

 30حواجز بارتفاع  8الركض على شكل وثبات على  16
 م 1.5سم ومتباعدة مسافة 

  د 3 2 10:1 10 90%

 
17 

ضم الرجلين القفز بالرجلين على حواجز عالية مع 
 %90 سم 91ارتفاع الحاجز و  للصدر عند االجتياز,

 
10 

 
10:1 

 
2 

 
  د3

   1 10:1 10 %90 خطوات اقتراب لعبور مساطب 7قفز ثالثي من  18

 السابع

19 
حواجز بارتفاع  8الركض على شكل وثبات على 

  د3 2 10:1 10 %95 وضع احزمة مثقلةسم مع 76

20 
القفز بالرجلين على حواجز عالية مع ضم الرجلين 

سم مع  91ارتفاع الحاجز و  للصدر عند االجتياز,
 لبس قمصلة مضافة

  د3 2 10:1 10 95%

   1 15:1 8 %100 خطوة اقتراب 11قفزة ثالثية من  21

 الثامن

  3 5 10:1 حجلة8 %95 حجلة مع احزمة مثقلة 8 22

23 
سم ثم النهوض على 30القفز من مسطبة ذات ارتفاع 

حواجز واطئة من دون ثني الركبتين عند االجتياز 
 مع لبس قمصلة مثقلة

 21 10:1 2 3  

   1 10:1 10 %100 قفزة ثالثية كاملة 24
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تجاهات التالميذ ذوي األعاقة و  معارف ى( علCamera mouseتأثير كاميرا ماوس ) الحركية نحو ا 
 التربية الرياضية

 3 حيدر عبد الكاظم خضير م.د 2 اسراء فاضل حسن م.د 1 م.د حسين فايق عزيز
 1 كلية الكوت الجامعة

 2 كلية الكوت الجامعة

 3 كلية الكوت الجامعة
( 1 Dr.huessanaziz@gmail.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من الخاصة االحتياجات ذوي تمكين في يتمثل المساعدة التكنولوجيا من الهدف أن المستخلص:
 الفئة هذه أقران قيام تماثل بصورة المختلفة باألعمال والقيام لديهم يوجد الذي العجز على التغلب

 االحتياجات ذوي من الفرد تمكين بمدى التكنولوجيا هذه فاعلية تقاس. األعمال بنفس األصحاء
 الخاصة االحتياجات بذوي االهتمام إن .العمل ذلك واتقان ما بعمل القيام يستخدمها الذي الخاصة
 قد اهلل كان فإن األسوياء, كأقرانهم والتعليم التربية في بحقهم اإليمان من انطالقا هام تربوي مطلب
 في وطاقة بقوة أيضا عوضهم قد اهلل أن إال حواسهم, من معينة ناحية في بنقص هؤالء إبتلى
 .األسوياء من كثير افتقدها ربما أخرى نواحي
 :إلى البحث فهدفيما 
 اإلعاقة) الخاصة الفئات تعليم و تدريس في المساعدة التكنولوجية التقنيات استخدام معرفة-1

 (الحركية
 اإلعاقة) الخاصة االحتياجات ذوي واتجاهات معارف على ماوس كاميرا تأثير على التعرف-2

 . والكاراتيه السلة كرة يخص فيما( الحركية
 االعاقة ذوي االبتدائية المرحلة من تالميذ من ممثلة العشوائية بالطريقة البحث عينة اختيار تمو 

 من تالميذ( 3) إلى فضال عن( 5) عددهم بلغ و واسط لمحافظة التابع األمل بمعهد الحركية
 . البحث أدوات تقنين  من للتأكد استطالعية كعينة األساسية البحث عينة خارج ومن البحث مجتمع
 :الخاتمة
 تقنية الستخدام الحركية, اإلعاقة لذوي المعرفي التحصيل في ماوس كاميرا تقنية تطبيق يمكن
 تقنية استخدام الباحثون ويوصي الحركية, اإلعاقة لذوي التالميذ اتجاهات قياس في ماوس كاميرا
 كاميرا تقنية استخدام حول مشابهة دراسات إجراء واالتجاهات, المعرفي التحصيل في ماوس كاميرا
 .الحركية اإلعاقة لذوي أخرى رياضية تربية مناهج تدريس  في  ماوس

 .الرياضية التربية-الحركية اإلعاقة ذوي-اتجاهات-معارف-ماوس كاميرا الكلمات المفتاحية:
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 :المقدمة-1
االحتياجات الخاصة برعاية يحظي الطالب واألفراد من ذوي 

كبيرة تمثلت في استخدام التكنولوجيا المتطورة واألجهزة التعليمية 
في تعلمهم والتي ساعدت في تحقيق األهداف المرسومة, فأثر 
هذه التكنولوجيا واألجهزة التعليمية والتي يطلق عليها التكنولوجيا 

على  المساعدة أو المعينة, جعل من هؤالء المتعلمين يحصلون
نفس نوعية التعليم التي يحصل عليها أقرانهم األسوياء. وتقوم 
معظم األجهزة  ولمعدات أو البرمجيات من هذه التكنولوجيا بدعم 
عملية تعلم هؤالء المتعلمين على اختالف أنواع إعاقاتهم من 
خالل توفير بيئة تعلم يتوفر فيها ما يسد العجز أو اإلعاقة 

توفير فرص تعلم لهم مساوية لفرص الموجودة لديهم من أجل 
 (.1, ص2015)المالح:   التعلم المتوفرة ألقرانهم األصحاء

 الخاصة االحتياجات ذوي لفئات المساعدة التكنولوجيا فتحت لقد
 احتياجاتهم أو طبيعة العمرية الفئات هذه أنواع اختالف على

 والعمل والمدرسة البيت في أمامهم الحواجز وكسرت األبواب
 بصورة حياتهم أن يعيشوا من مّكنتهم فقد  .العامة واألماكن
 مجتمعاتهم في ينخرطون وجعلتهم األحيان من كثير في طبيعية
, 2015)مرزوق: عالة عليها ال فيها منتجين مرضية بصورة
 .(2ص

ازدادت أهمية استخدام الوسائل التعليمية في العقود األخيرة, 
وأصبحت تلعب الدور الرئيس في عملية تدريس كل التالميذ 
سواء أكانوا من ذوي االحتياجات الخاصة أم غيرهم من التالميذ 

تساعد الوسائل التالميذ على التغلب على كثير من  إذالعاديين, 
هم, كما أنها تيسر عملية العقبات التي تحول دون استقالل

تواصلهم االجتماعي وترفع من مقدرتهم على استيعاب وتطبيق 
 .(5ص ,2017)المعرفة:  مهارات الحياة اليومية

أن الهدف من التكنولوجيا المساعدة يتمثل في تمكين ذوي 
االحتياجات الخاصة من التغلب على العجز الذي يوجد لديهم 

رة تماثل قيام أقران هذه الفئة والقيام باألعمال المختلفة بصو 
األصحاء بنفس األعمال. تقاس فاعلية هذه التكنولوجيا بمدى 
تمكين الفرد من ذوي االحتياجات الخاصة الذي يستخدمها القيام 

 .(1, ص2016)الخاصة:  بعمل ما واتقان ذلك العمل
قد يتبادر إلى ذهن البعض عند التفكير باستخدام الحاسوب في 

الخاصة واألوضاع التربوية التي يتم تعليم الطلبة  صفوف التربية

 ذوي الحاجات الخاصة فيها أن الهدف هو الترويح والتسلية
من استخدام ومع أن ذلك يشكل أحد األهداف المتوقعة .

, ال أن تطبيقاته في تخطيط التدريس, وتنظيمه, إالحاسوب
وتنفيذه أصبحت واسعة جدًا في الوقت الحالي مما يقتضي من 
المعلمين والمديرين معرفة إمكانياته واستثمارها إلى أقصى درجة 

 .(2-1, ص2017)الرازق:  . فالكمبيوتر أداة تعلم مؤثرة وقوية
إن االهتمام بتلك الفئة مطلب ديني لجميع األديان, ومطلب  

سياسي عماًل بمبدأ تكافؤ الفرص والتعليم للجميع, ومطلب 
واالهتمام بهم يساعد في دفع اقتصادي ألنهم فئة غير قليلة, 

عجلة االقتصاد وزيادة الدخل القومي, ومطلب اجتماعي ألنهم 
جزء من نسيج المجتمع, ينعكس صالحهم على صالح المجتمع 
ككل, ومطلب تربوي ألنهم أبناؤنا, ومن حقهم علينا أن نحسن 
تربيتهم وتعليمهم, إن هؤالء يرغبون في التعليم ويتمنون االنخراط 

جتمع, يعيشون حياتهم ويمارسون أنشطتهم باحترام في الم
وتقدير, خاصة أنه إذا كان لديهم قصور في ناحية معينة, فإن 
لديهم قوة وطاقة في نواح أخرى, ربما أكثر من العاديين, ومن 

)عبد العاطي:  ثم يجب استثمارها وتوظيفها بالشكل الصحيح
 .(3-2, ص2010

لعاديين من الموضوعات موضوع اتجاهات  األطفال غير ا ديع
الهامة في ميدان التربية الخاصة, إذ يعود ذلك إلى عدد من 
األسباب أهمها, العوامل التي أدت إلى ظهور تلك االتجاهات 
سواء أكانت اتجاهات سلبية أم إيجابية, ثم النتائج واآلثار 
المترتبة على تلك االتجاهات بنوعيها, ومن هنا اعتبر موضوع 

وعًا يثير الكثير من األسئلة واألجوبة المختلفة, االتجاهات موض
 نحو فئات األطفال غير العاديين على مر العصور المختلفة

 (.1, ص2008)الخاصة أ: 
التي اهتمت بها من أهم جوانب الشخصية و  دالمعارف فتع أما

الدراسات التي تدور حول التوجة التربوي نحو تكوين الحاصلة 
االحتياجات الخاصة بصفة عامة و ذوي المعرفية لدي ذوي 

-145, ص1995)موسى:  االعاقة الحركية بصفة خاصة
ولقد واجه العملية التربوية في النصف الثاني من القرن  .(146

العشرين عدة ضغوطات وتحديات. فالتفجر المعرفي واالنفجار 
السكاني وثورة المواصالت واالتصاالت والثورة التكنولوجية وما 

ليها من سرعة انتقال المعرفة, كلها عوامل تضغط على يترتب ع
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المؤسسة التربوية من اجل مزيد من الفعالية واالستحداث 
والتجديد لمجاراة هذه التغيرات. ولقد لجأت دول العالم إلى 
استخدام التقنيات بدرجات متفاوتة لمواجهة هذه الضغوط 

  .والتحديات
واجهة هذه الضغوط ويمكن تلخيص دور تكنولوجيا المعرفة لم

 : والتحديات بما يلي
لقد رافق الزيادة المضطردة في عدد السكان خاصة العالم -1

الثالث إقبال شديد على التعليم, وزيادة عدد الطالب, فلم تكن 
المؤسسة التربوية قادرة على توفير األبنية والمرافق والتجهيزات 

من  الالزمة, فساهمت تقنيات التعليم من خالل اإلفادة
االمكانات التي تقدمها وسائل االتصال الجماهيري في تقديم 

 . حلول لهذه المشكلة بتعليم المجموعات الكبيرة
أمكن التغلب على مشكلة النقص في أعداد المدرسين -2

وخاصة ذوي الكفاءة باستخدام الدائرة التلفازية المغلقة في 
 .التعليم

دون أخرى أو على لم يعد التعليم محتكرا على أبناء طبقة -3
مؤسسة دون غيرها, فأصبح التعليم مفتوحا أمام فئات من 

و الخاصة  الناس ال تتمكن من االلتحاق بالدراسة النظامية
( وربات البيوت وأصحاب المهن وغير الحركية اإلعاقةبذوي )

المتفرغين من الطلبة وسكان المناطق النائية واألرياف. اثر 
تقنيات الحديثة في تطوير برامج استخدام وسائل االتصال وال

 .التعليم المستمر والتعليم المفتوح 
 مشكلة االبحث:

هام  تربويإن االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة مطلب 
من اإليمان بحقهم في التربية والتعليم كأقرانهم األسوياء,  انطالقا

فإن كان اهلل قد إبتلى هؤالء بنقص في ناحية معينة من حواسهم, 
أن اهلل قد عوضهم أيضا بقوة وطاقة في نواحي أخرى ربما إال 

 كثير من األسوياء. افتقدها
ومن هذا المنطلق تأتي فكرة هذا البحث لتوضيح دور التكنولوجيا 
التعليمية في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة, بهدف زيادة الوعي 
ة العاّم باحتياجات َأبنائنا من ذوي االحتياجات الخاصة, وَأهمِّيَّ 

رعايتهم وحصولهم على فرٍص تربويٍَّة متكافئة تنسجم مع قدراتهم 
عن تلك  اإلجابةواستعداداتهم, فكان البحث الحالي يحاول 

  :األسئلة

 Cameraكاميرا ماوس) من خالل هدمتخسمال التقنيةما هي -
mouse  ؟ ) 

نحو المعارف و  (الحركية اإلعاقةثير ها علي ذوي )ما تأ-
 مهارات كرة السلة والكراتيه ؟ فيما يخص ؟ االتجاهات

 ..وهذا ما يسعى البحث الحالي لإلجابة علي تلك االسئلة 
 : أهمية البحث
 :يالبحث ف تتمثل أهمية

قد يساعد البحث القائمين على تعليم ذوي االعاقة الحركية -1
من خالل عرض أفضل تقنيات التكنولوجيا التعليمية المناسبة 

 لهم .
المجال أمام إجراء بحوث ودراسات أخرى حول تعليم فتح -2

 الحركية( اإلعاقةذوي االحتياجات الخاصة )
تقديم توصيات ومقترحات قد تسهم في تحسين و تعليم  ذوي -3

 الحركية( اإلعاقةاالحتياجات الخاصة )
 :أهداف البحث

 : تهدف هذه البحث إلى
ي تدريس و فمعرفة استخدام التقنيات التكنولوجية المساعدة -1

 (الحركية اإلعاقةتعليم الفئات الخاصة )
التعرف على تأثير كاميرا ماوس على معارف واتجاهات ذوي -2

الحركية( فيما يخص كرة السلة  اإلعاقةاالحتياجات الخاصة )
 والكاراتيه . 

 تساؤالت البحث:
ذوي اإلعاقة ير تقنية كاميرا ماوس علي معارف ما تأث-1

 الحركية فيما يخص كرة السلة والكراتيه؟ 
ما تأثير تقنية كاميرا ماوس على اتجاهات ذوي األعاقة الحركية -2

 فيما يخص كرة السلة والكراتيه .؟ 
 مصطلحات البحث:

هي عبارة عن وحدة  (:Camera Mouse) كاميرا ماوس-1
أي شيء  في الحاسب اآللي, وتستخدم الفأرة لإلشارة على أدخال

موجود على شاشة الحاسب اآللي عن طريق الوجه و كاميرا 
 .(2-1, ص2017()المكونات المادية للكمبيوتر: الحاسب

عبارة عن عمل اسكان للوجه ليكون الوسيلة : تعريف أجرائي
المستخدمة بدل من استخدام ماوس العادي في التعامل مع 

 :وظائف الحساب اآللي
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قدرة الطالب على معرفة وفهم يعني : التحصيل المعرفي-1
وتطبيق المعلومات المتضمنة بالمحتوى التعليمي المحدد في 

 (.197-180, ص2001)عباس:  الدراسة
: االتجاهات عباره عن حاالت من االستعداد لدى األتجاهات-2

هذه  االفراد نتيجه تفاعل المعتقدات والمشاعر والدوافع
)السيد:  الفرد ال يولد بهااالستعدادات ليست موروثه بمعنى ان 

 (.3-2, ص2000
: تلك االعاقة التي تصيب الفرد حركيا  األعاقة الحركية-3

نتيجة لفقدان أو خلل او عاهة في احد اجهزة وأعضاء الجسم 
 التي تؤثر على قدرته في التعلم وأداء المهمات الحياتية اليومية

 (.2014: )المرشد
 البحث إجراءات

من أجل تحقيق أهداف البحث قام  البحث: منهج أواًل:
من أجل الوصف لذلك لباحثان باستخدام المنهج الوصفي )ا

جريبي من خالل تأثير الت( و )كامير اماوس االسلوب المستخدم
له وصف و ( الذي يحاول من خالالمتغيرين )المستقل و التابع
لبحث, وهو أحد أشكال التحليل تجريب الظاهرة موضوع ا

  .والتفسير العلمي
 بالطريقة البحث عينةتم اختيار  :البحث عينة :ثانيا

من تالميذ من المرحلة االبتدائية ذوي االعاقة  ممثلة العشوائية
( 5بمعهد األمل التابع لمحافظة واسط و بلغ عددهم ) الحركية

( تالميذ من مجتمع البحث ومن خارج عينة 3) فضال عن
تقنين أدوات ساسية كعينة استطالعية للتأكد من البحث األ

 .البحث
 البحث أدوات ثالثًا:
 اآلتي: في البحث أدوات تمثلت

 ورية الستخدام تطبيق كاميرا ماوساألدوات واألجهزة الضر -
 (زة تعمل مع البرنامج من شاشة عرض)توافر أجه

 (1)ملحق ان مستخدم في التحصيل المعرفي استبي-
السلة حو مهارات كرة استبيان معرفة اتجاهات التالميذ ن-

 .(2)ملحق  والكراتيه
 
 

بعد االطالع على المراجع العلمية  االستبيان: تصميم
عبارة تكون منها  12والدراسات ذات الصلة قام الباحثان بوضع 

كل من االستبيانين في صورته األولية, وقاما بعرضها على 
( خبراء في المناهج وطرق التدريس وعلم النفس, كما 10)

 يتضح من الجدول التالي 
 (10)ن= االستبيانين لكال ةالمقترح العبارات في الخبراء رأي (1جدول )

 العبارة ت

معامل  الخبراء الموافقون
لوش 
لصدق 
 المحتوى

 مالحظات
 % عدد

أكون سعيدًا إذا استعملت برنامج  1
  *0.800 90.00 9 .كاميرا ماوس 

  *1.000 100.00 10 أحرص على التعلم من خالل البرنامج 2

برنامج كاميرا ماوس  يسهم في  3
 التعليم التكنولوجيتحسين بيئة 

9 90.00 0.800*  

4 
أؤيد في استخدام البرنامج في التعامل 

  *1.000 100.00 10 مع الحاسب و األلعاب

كاميرا ماوس في كافة  استخدامأتمنى  5
  *0.800 90.00 9 المواد الدراسية

أساعد زميالئي الذين لديهم  صعوبات  6
 في التعلم

10 100.00 1.000*  

أن تزيد حصيلتي المعرفية من أتوقع  7
  *0.800 90.00 9 خالل كاميرا ماوس

أرغب في مواصلة دراستي عبر كاميرا  8
 تحذف 0.200 60.00 6 ماوس  بعد اليوم الدراسي

9 
ام كاميرا ماوس  في أمتنع عن استخد
انتهائي من الوقت  التعلم بمجرد
 المخصص

 تحذف 0.400 70.00 7

استخدام كاميرا ماوس  يجعلني أكثر  10
  *0.800 90.00 9 عن ذاتي التعبيرحرية في 

أهتم كثيًرا بالبرنامج للمساعدة علي  11
  *0.800 90.00 9 التصفح عبر شكبة االنترنت

التعلم عبر  كاميرا ماوس  يثير  12
 ويجذب انتباهي

10 100.00 1.000*  

 0.667=(10=المحتوى الدال عند )نل لوش لصدق العبارة مقبولة: معام*
(Ayre,2013, p.85) 

ملحوظة هامه يصمم جدول لالتجاهات وآخر للمعارف ويحسب 
لكل منهم الصدق والثبات اللتين لم يوافق عليهما الخبراء, وذلك 

( 3بتطبيق االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البالغ )
ـ بينما 0.995ككل  تلميذ وكان معامل ألفا كرونباخ لالستبيان

تراوح معامل ثبات االستبيان في حالة حذف أي عبارة بين 
مما يعني أن حذف أي عبارة سيؤثر سلًبا  0.934, و0.895
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بح االستبيان في صورته على ثبات االستبيان, وبذلك أص
 .(2)النهائية ملحق 

إلى  –مقياس ثالثي )أوافقوقد استقر رأي الخبراء على استخدام 
( مقابل هذه 0, 1, 2 أوافق( على أن تعطى درجات )ال -حد ما

 االستجابات
 مقياس صدق من التأكد تم والثبات: الصدق حساب تم

 عن وذلك الداخلي االتساق صدق على باالعتماد الجسم صورة
 المقياس فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل حساب طريق
 المقياس فقرات جميع ان النتائج وبينت للمقياس, الكلية والدرجة
 الفقرات كل بين ارتباط عالقة وجود بمعنى المقياس مع متسقة
 وضعت لما صادقة المقياس فقراتد تع ولذلك الكلية الدرجة مع

 .لقياسه
 التجزئة طريق عن المقياس ثبات من التأكد تم: المقياس ثبات

 المكونة الفردية والعبارات الزوجية العبارات بين النصفية
 معامل بلغ إذ )براون سبيرمان) معادلة وباستعمال للمقياس,
 .التالي الجدول في كما 0.97 الثبات

 مقياس
 صورة
 الجسم

 العينة حجم
 االستطالعية

 المتوسط
 الحسابي

 الفردية للعبارات
 مقياس في

 الجسم صورة

 المتوسط
 الحسابي

 الزوجية للعبارات
 صورة مقياس في

 الجسم

 درجة
 الحرية

 )ر( قيمة
 قبل

 التصحيح

 )ر( قيمة
 بعد

 التصحيح

 مستوى
 الداللة

3 
(X1)1 (X2) 2 

0.667 0.95 0.97 0.05 
34.78 33.65 

 رابعًا: حدود البحث
 تمثلت حدود البحث فيا يلي:

ثاني من وقت التنفيذ: الفصل الدراسي ال المجال الزماني:-1
إلى  1/3/2020الفترة من في  2020/2021العام الدراسي 

1/5/2020.  
  محافظة واسطالحركية/ لإلعاقةمعهد االمل  المجال المكاني:-2

ي قام الباحثون بإجراء هذه الدراسة ف الدراسة االستطالعية:
 وكان الهدف منها : 2/2020/ 21
 التعرف علي كيفية عمل البرنامج علي الحاسب اآللي -1
 في التأكد من مدي صالحية األجهزة اإللكترونية المستخدمة-2

 ,داتا شو ,شاسه العرض ,عرض البرنامج )أجهزة الكمبيوتر
 .(التوصيالت

 
 

 اإلجابة عن تساؤالت البحث:
 Cameraكاميرا ماوس) من خالل هستخدممما هي التقنيات ال

mouse ؟ ) 
 شاشة  كاميرا ماوس 

 (1يتم تنصيب البرنامج و يتم فتح الشاشة رقم ) :الوصف
 الذي يتعامل مع الحاسب اآللي  للوجه ثم عمل اسكان

 : اإلعداداتشاشة 
بظهر العلمة ذات اللون  للوجهيتم عمل اسكان  :الوصف

 . الوجهاألخضر علي منتصف 
المدة : الصوت لصادر من الماوس و تم فتح شاشة األعداد وفيها
للماوس وهل تستخدم الماوس شمال الزمنية في عمل الحركة 

ويتم التعامل , المراد التعامل معهالبرنامج و  بعد ذلك فتح يميناً و 
مع البرنامج المراد به التحصيل المعرفي لمهارة التصويب في 

 .بعض مهارات في الكاراتيهو  لسلةكرة ا
 .: اتجاهات التالميذالسؤال الثاني

را ماوس في قام الباحثون بعد االنتهاء من فترة تجربة تقنية كامي
بتطبيق  الحركية اإلعاقةقدرة التالميذ ذوي المهارات المعرفية و 

بعض استبيان اتجاهات التالميذ نحو استخدام هذه التقنية في 
 والجدول التالي يوضح ذلكالمهارات الحركية في السلة والكاراتيه 

 العبارة
 االستجابات

 االتجاه السائد عير موافق إلى حد ما موافق 2كا
 اتجاه % % تكرار % تكرار % تكرار

أكون سعيدا إذا استعملت 
 .برنامج كاميرا ماوس 

 *36.400 أوافق 78.33 13.33 8 16.67 10 70.00 42

أحرص على التعلم عبر 
 *13.300 أوافق 69.17 15.00 9 31.67 19 53.33 32 اإلنترنت طالما أنه متاح.

برنامج كاميرا ماوس  يسهم 
في تحسين بيئة التعليم 

 التقليدي
 *49.900 أوافق 85.83 3.33 2 21.67 13 75.00 45

أؤيد في استخدام البرنامج 
في كافة التقويم للمادة 

 الدراسية
 *36.100 أوافق 80.83 6.67 4 25.00 15 68.33 41

أتمنى استخدام كاميرا ماوس  
 *30.900 أوافق 77.50 11.67 7 21.67 13 66.67 40 في كافة المواد الدراسية

الالتي أساعد زميالتي 
 لديهن صعوبات في التقويم

 *36.700 أوافق 79.17 11.67 7 18.33 11 70.00 42

أتوقع أن تزيد حصيلتي 
المعرفية من خالل كاميرا 

 ماوس
 *44.100 أوافق 82.50 8.33 5 18.33 11 73.33 44

التقويم عبر كاميرا ماوس  
يجعلني أكثر حرية في 

 التعبير عن ذاتي
 *38.800 أوافق 81.67 6.67 4 23.33 14 70.00 42

أهتم كثيًرا بالتقويم عبر 
 *38.800 أوافق 81.67 6.67 4 23.33 14 70.00 42 اإلنترنت.

التقويم عبر كاميرا ماوس  
 *31.300 أوافق 79.17 6.67 4 28.33 17 65.00 39 يثير ويجذب انتباهي

 (0.882الجدولية =  2)كا 0.05دال إحصائيًا عند *

( 66.66-33.34)%( أحياناً 33.33-0ال ) :السائداالتجاه 
 .(66.66نعم )أكبر من 
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( أن جميع االستجابات دالة إحصائًيا وفي 2يتضح من جدول )
ميذ نحو تطبيق تقنية اتجاه موافق مما يعني أن اتجاهات التال

القدرة علي تنمية الجانب كاميرا ماوس في الزيادة المعرفية و 
األساسية سواء في كرة السلة ات المعرفي لبعض المهار 

 .والكاراتية
ال الثالث؛ المعارف المستخدمة في تطبيق التقنية ؤ الس

 من خالل المنهج المستخدم 
 محتويات البرنامج الفردي في التربية البدنية الخاصة..

ينبغي أن يبدأ تصميم أي برنامج من الفرد ذاته لذ لك فان 
في تحقيق أهداف المعوق البرنامج الفردي يعتبر نقطة االنطالق 

التربوية المختلفة, ونظًرا الختالف حجات المعوقين الخاصة 
فينبغي أن يتضمن البرنامج الفردي في التربية البد نية الخاصة 

 :المعلومات التالية
 .معلومات شخصية عن الطالب المعوق-1
 .مستوي األداء الحالي للطالب المعوق-2
 ىبعيدة المد -األهداف السنوية -3
 قصيرة المدى -األهداف السلوكية-4
 .تاريخ البداية والمدة المتوقعة لتحقيق األهداف-5
 .األدوات المستخدمة-6
 المكان -7
 . التقــييم -8

 المرحلة
الفصل 
 المهارات الوحدة الدراسي

السابع 
 المهني

المهارات الحركية   األول
 األساسية

 مختلفة بإيقاعاتالمشي -1
 مختلفة بإيقاعاتالجري -2
 مختلفة بإيقاعاتالوثب -3
 التسلق للساللم و الحبال-4

المهارات األساسية  األول
 باستخدام األدوات

 ركل الكرة تنطيط الكرة -1
 رمي و لقف الكرة-2
 لوثب بالحبل و أنشطة الترامبولينا-3

 – التمرينات –بقات الميدان والمضمارمسا-1 األنشطة الرياضية األول
 الجمباز –ألعاب الموانع 

 السيارات( –الحيوانات –الطيور ) التقليد ك-1 األنشطة الترفيهية األول

األنشطة النفسية  
 االجتماعيةو 

 انشطة تتيح المشاركة ) المنافسات الرياضية(-1
 الخاطئأنشطة تعديل السلوك -2
 انشطة تنمية مفهوم الذات و تنمية الشخصية-3

المعارف الخاصة  اكتسابما تأثير استخدام كاميرا ماوس علي 
الخاصة بتدريس ذوي متبع في مدارس التربية الفكرية و بالمنهج ال

 االحتياجات الخاصة ؟ 

سابي تم استخدام المتوسط الح السؤالعن هذا  لإلجابة
خدام كاميرا للعبارات التي تقيس تأثير است واالنحراف المعياري

الجدول  ارف الخاص بالمنهج المتابع.عتنمية الممواسي علي 
 .التالي
اقل  المدي عدد القيم

 قميه
أعلي 
 قيمة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف الوسيط
 المعياري

 التابين

 0.982 0.991 0.324 8.875 10.00 7.00 3.00 8 موافق
 0.969 0.384 0.295 0.8750 2.00 0.00 2.00 8 إلي حدما
 0.214. 0.462 0.163 0.2550 1.00 0.00 1.00 8 غير موافق

 
 العبارات م

 االستجابة
االتجاه  غير موافق إلى حد ما موافق 2كا

 % تكرار % تكرار % تكرار السائد

هل تصلح المهارات األساسية في  1
 *36.400 موافق %1 1 %2 2 %0.70 7 التطبيق من خالل تقنية كاميرا مواسي

2 
األساسية هل تصلح المهارات 

باستخدام األدوات في التطبيق من 
 خالل تقنية كاميرا مواسي

 *50.232 موافق 0 0 0 0 10% 10

هل تصلح األنشطة الرياضية في  3
 التطبيق من خالل تقنية كاميرا مواسي

 *49.900 موافق 0 0 1% 1 9% 9

4 
هل تصلح األنشطة الترفيهية في 
 *49.900 موافق 0 0 %2 2 %9 9 التطبيق من خالل تقنية كاميرا مواسي

5 
هل تصلح األنشطة النفسية و 

في التطبيق من خالل  االجتماعية
 تقنية كاميرا مواسي

 *49.900 موافق 1% 1 0 0 9% 9

6 
لدية القدرة علي  تنفيذ التعلميات من 
خالل استخدام تقنية كاميرا مواسي 

 اثناء التطبيق
 *50.232 موافق 0 0 0 0 10% 10

القدرة علي ابتكار و االبداع  هل لدية 7
 اثناء التطبيق

 *49.900 موافق 0 0 1% 1 9% 9

هل لدية القدرة علي تنمية االتجاهات  8
 اثناء التطبيق

 *49.900 موافق 0 0 1% 1 9% 9

 (0.392الجدولية =  2)كا 0.05* دال إحصائيًا عند 

أحيانًا  %(36.400-0) : الاالتجاه السائد
 .%(50.232من  ( نعم )أكبر49.900)

( أن جميع االستجابات دالة إحصائًيا وفي 2يتضح من جدول )
اتجاه موافق مما يعني أن اتجاهات التالميذ نحو تطبيق تقنية 

القدرة علي تنمية الجانب يرا ماوس في الزيادة المعرفية و كام
المعرفي وتنمية االتجاهات  لبعض المهارات األساسية سواء في 

 الكاراتية .كرة السلة و 
 الخاتمة:-4

يل المعرفي لذوي في التحص يمكن تطبيق تقنية كاميرا ماوس
في قياس  الستخدام تقنية كاميرا ماوس, الحركية اإلعاقة
, ويوصي الباحثون الحركية اإلعاقةت التالميذ لذوي اتجاها

, صيل المعرفي واالتجاهاتفي التح استخدام تقنية كاميرا ماوس
في   ة حول استخدام تقنية كاميرا ماوسهإجراء دراسات مشاب

 .الحركية اإلعاقةتدريس مناهج تربية رياضية أخرى لذوي 
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البدنية لذوي  (. منهج التربية2017التربية البدنية لذوي االحتياجات الخاصة. ) [1]

 ,االحتياجات الخاصة
 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&
ArtCat=2&id=142. 

(. تكنولوجيا التعليم وذوى االحتياجات 2015تامر المغاوري محمد المالح. ) [2]
 الخاصة. األسكندرية: دار الجامعة الجديدة.

(. استخدام الحاسب اآللي 2016, 55تككنولوجيا ذوي االحتياجات الخاصة. ) [3]
, من استخدام 2017, 6 32تياجات الخاصة . تاريخ االسترداد لذوي االح

الحاسب اآللي لذوي االحتياجات الخاصة : 
https://sites.google.com/site/theusecomputrsspecialeducatio

n/11 
(. التكنولوجيا التعليمية لذوي االحتياجات 2010حسن الباتع عبدالعاطي. ) [4]

 .4-3حتياجات الخاصة, الخاصة . ضرورة االهتمام بذوي اال
اثر البرنامج الرياضي المفتوح في تحسين صورة الجسم  ,(2009عادل خوجة. ) [5]

: جامعة يوسف بن و تطوير اللياقةالبدنية. الجزائرومفهوم تقدير الذات 
 خدة,الجزائر.

. تم (. كلية التربية األساسية2014, 2 22عماد حسين عبيد المرشدي. ) [6]
 :ة الخاصةاالسترداد من قسم التربي

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=
11&lcid=39065 

وم الذات و للمعوقين حركيا في مفه تأهيلياثر برنامج  ,(2005فتحية التميمي. ) [7]
 : مجلة جامعة القاهرة .الياس لديهم. القاهرة

الخاصة . (. التكنولوجيا لذوي االحتياجات 2017, 6 21مجلة المعرفة. ) [8]
 .5, صفحة كنولوجيا لذوي االحتياجات الخاصةالت

(. تأليف فعالية استخدام الكمبيوتر في التحصيل 2001هناء عبده عباس. ) [9]
األكاديمي وتنمية القدرات االبتكارية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية )الصفحات 

 ية العلمية.مجلة الترب : الجمعية المصرية للتربية العلمية,القاهرة(. 179-180
 

[10] Wellerhahn, K. (2003). effect of participation in physical 
activity on body image ofamputation . American: journal of 
physical medicine of rehabilitation, American. (2017, 4 
20).  

[11] Behr.P&minott. (2000). les effets de la pratique du basket 
fauteuil de hant niveau sur l'estimede soi. paris.: congrés 
international de la SFPS-paris. 

[12] Oates.christinamellissa. (2004). dose a recreational 
swimming program improve the self-esteem ofchildren 
with physical disabilities,possible underlying mechanism, 
P:1515. 
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تأثير تدريبات على وفق التدريب الطولي للمقتربات الخططية في تطوير مجال الرؤيا لبعض المهارات 
 سنوات 16-14لالعبين بإعمار  االساسية بكرة القدم

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

( 1 saadalsheekhly@yahoo.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لأللعاب الحركية المهارات اكتساب طريق عن المؤثر التدريب الى للوصول التدريبية واساليب طرائق تنوعت لقد المستخلص:
 المتدرب توجيه منها الهدف للعب مشابهة اي اللعب لخطط مقاربة تصاميم لها التي االساليب تلك افضل ومن اللعب, اثناء واستخدامها
 صحيحة, بصورة اللعب لتطبيق تقوده بخيارات المتدرب يمد سوف اللعب فن لكون المباراة,, اثناء منه المطلوبة الحركية لألداءات
 من لسلسلة والتكرار االعادة طريق عن الية التوصل يمكن والذي المهارات, اتقان من لالقتراب الخططية المهمات حل وبأسلوب
 هدفها المتدربين, بين الفردية الفروقات مراعيا الصعب الى السهل من بها والتدرج الطولي اللعب اسلوب وفق على التطبيقية التمرينات
 ضروري شيء هو واستيعابها الخططية المعرفة لكون اللعب, اثناء االساسية المهارات اداء خالل من وتحسينها المهارة واكتساب تطوير
 .المتدرب لدى والمكاني الزماني حركي الحس واالدراك الرؤيا مجال تطوير خالل من وذلك القدم بكرة التدريبية بالعملية
 :ذلك من يهدف البحث وكان
 لالعبين القدم بكرة االساسية المهارات لبعض الرؤيا مجال تطوير في الخططية للمقتربات الطولي التدريب وفق على تدريبات اعداد-1

 .سنوات 16-14 بإعمار
 قيد القدم بكرة االساسية للمهارات الرؤيا مجال تطوير في الخططية للمقتربات الطولي التدريب وفق على تدريبات تأثير على التعرف-2

 (.سنوات 16-14 بإعمار العبين) البحث عينة افراد لدى الدراسة
 :يأتي ما الباحث افترض فيما
 نتائج ولصالح الدراسة قيد القدم بكرة االساسية للمهارات والبعدية القبلية االختبارات نتائج بين معنوية داللة ذات فروق هناك-1

 .البحث عينة إلفراد البعدية االختبارات
 :االتي الباحث واستنتج

 القدم بكرة االساسية المهارات تائجن تطوير في ومعنويا إيجابياً  أثراً  الخططية للمقتربات الطولي التدريب وفق على تدريبات احدثت-1
 .البحث عينة افراد لدى الدراسة قيد
 كانت الباحث قبل من المعدة الخططية للمقتربات الطولي التدريب وفق على تدريبات تنفيذ تم التي التدريبية الوحدات عدد ان-2

 مهارة السيطرة, مهارة المناولة, مهارة الدحرجة, مهارة) الدراسة قيد القدم بكرة االساسية المهارات لتطوير ومناسبة البحث لعينة مالئمة
 (.التهديف

 .البحث عينة افراد لدى البصرية الرؤيا مجال في تحسنا احدث في ايجابيا تأثيرا هناك-3
 :يلي ما الباحث ويوصي

 بكرة االساسية المهارات تطوير في الخططية للمقتربات الطولي التدريب وفق على وفق على تدريبات استخدام المدربين على التأكيد-1
 .القدم
 مجال تطوير في يسهم كونه العمرية للفئات الخططية للمقتربات الطولي التدريب وفق على وفق على تدريبات استخدام ضرورة-2

 .والمكاني الزماني حركي الحس واالدراك البصرية الرؤيا
 .القدم كرة- االساسية المهارات - الرؤيا مجال - الخططية المقتربات - الطولي التدريب :المفتاحية الكلمات

mailto:saadalsheekhly@yahoo.com
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 المقدمة:-1
لقد تنوعت طرائق واساليب التدريبية للوصول الى التدريب المؤثر 
عن طريق اكتساب المهارات الحركية لأللعاب واستخدامها اثناء 

فهناك التمرينات التطبيقية تبدأ بتعليم المهارات الحركية اللعب, 
تقانها الواحدة بعد األخرى والتدرج بها من السهل الى  للعبة اوال وا 
الصعب ومن ثم استخدامها في حالة مشابهة لحالة اللعب, ومن 
افضل تلك االساليب التي لها تصاميم مقاربة لخطط اللعب اي 

ه المتدرب لألداءات الحركية مشابهة للعب الهدف منها توجي
المطلوبة منه اثناء المباراة, لكون التعليم والتدريب للمهارات 
الحركية واستيعابها وادراك اين تستخدم في اللعب هي من 

( Booth, K: 1993ضرورات عمليه التدريب, وهذا ما اكدة )
على ان تعلم المهارات مع تعلم أداء اللعب لغرض استيعاب 

 ,Boothتؤدى المهارة وكيف تستخدم في اللعب ")المتعلم كيف 
K: 1993, 27-31 وأن من اساسيات العملية التدريبية على ,)

وفق المراحل العمرية المختلفة هي البدء بتعليم المهارات 
األساسية باللعبة, ومن بعد ذلك التدريب على خطط اللعب 
ية بالتعاقب, فمثال يمضي المدرب في تطبيق التمرينات المهار 

الواحدة بعد األخرى كالمناولة واالستالم والتهديف )التصويب( 
وغيرها وبعدها بعدة اسابيع ينتقل الى تطبيق تلك المهارات في 
اثناء اللعب, ويبقى امام المدرب الفصل بين التعلم والتدريب لتلك 
المهارات االساسية وادائها اثناء المباراة بأسلوب يتالءم وطبيعة 

لتالفي الفجوة التي قد تحدث اثناء تنفيذ تلك نافس, المنافسة والم
المهارات االساسية والحركات واالداءات المطلوبة اثناء المباراة 
وذلك من خالل توحيد واستيعاب كيفية استخدام تلك المهارات 
االساسية واالداءات والتحركات اثناء المباراة, من خالل مساعدة 

يح في المكان والزمان المتدرب للوصول الى التوقيت الصح
المحددين من خالل تطوير سرعة االدراك الحس حركي والرؤيا 
البصرية وامكانية السيطرة والتحكم بالكرة, وتمكنه من حل 
مشاكل الخططية التي تواجهه اثناء المباراة واختيار االستجابات 

لكون المتدرب سبق وان قام  المالئمة والمفروض استخدامها,
مهارات االساسية او االداءات او التحركات أثناء بتنفيذ تلك ال

التمرينات الخططية واصبحت لدية العديد من البرامج الحركية 
بمركز الذاكرة مما تمكنه من اختيار المناسب منها لتلك 
الظروف, فضال عن ما يعطيه هذا االسلوب من اثارة ومتعه 

وتشويق للمتدرب عن طريق التدريب بأسلوب اللعب بصورة 
مباشرة بكفاية وقدرة عالية, مما تولد حالة الدافعية لدى المتدرب 
وحثه وتشجيعه على التدريب وهي من ضروريات عملية 

 التدريب.
وبهذا تكمن اهمية البحث باستخدام اسلوب التدريب الطولي على 
وفق المقتربات الخططية من خالل فهم واستيعاب اللعب بوساطة 

المبسطة, واصبحت الحاجة ملحة استخدام المقتربات الخططية 
في الوقت الحاضر الى تعليم والتدريب والتركيز حول ممارسة 
اللعب واكثر منها في التعليم التكراري للمهارات وان تعليم اتخاذ 
القرار اثناء اللعب لم له تأثير في التعلم التكراري الكتساب 

اب من المهارات والشرح والعرض بينما يظهر تأثيرها بسبب االقتر 
 اللعب في اتخاذ القرار.

فمن بين المشاكل الخططية بالعملية التدريبية بكرة القدم هي 
كيفية اختيار المهارات االساسية واالداءات الحركية المناسبة 
على وفق متغيرات اللعب, وعلى سبيل المثال كيفية اداء مهارة 
مناولة الكرة والسيطرة عليها والمراوغة والخداع والحجز 

لتصويب )التهديف( على المرمى لتسجيل االصابة )هدف(, وا
فضال عن كيفية خلق الفراغ اي االسناد والتغطية لغرض 
التصويب, وبهذا باتت عملية الربط بين المهارات االساسية 
واألداء الخططي امر في غاية الضرورة لكونها تمكن المتدرب 

يار من التعرف على ما يجري من حوله اثناء ويحسن االخت
والتصرف اتجاه تلك المتغيرات وتطوير ادائه في الوقت ذاته, 
لكون فن اللعب سوف يمد المتدرب بخيارات تقوده لتطبيق اللعب 
وعالقته بالمهارات الحركية, بأسلوب حل المهمات الخططية 
لالقتراب من اتقان المهارات, والذي يمكن التوصل الية عن 

التمرينات التطبيقية على وفق طريق االعادة والتكرار لسلسلة من 
اسلوب اللعب الطولي والتدرج بها من السهل الى الصعب مراعيا 
الفروقات الفردية بين المتدربين, هدفها تطوير واكتساب المهارة 
وتحسينها من خالل اداء المهارات االساسية اثناء اللعب. لكون 

ريبية المعرفة الخططية واستيعابها هو شيء ضروري بالعملية التد
بكرة القدم, لذا فان معرفة اداء المهارة وكيفية اللعب هو األكثر 
تحقيقا للتوصل الى اهداف التدريب من اجل تحقيق استراتيجية 
اللعب التي هي جزء من االفكار التدريبية التي تميز المدرب عن 

( على ان تعلم Booth, K; 1993سواه, وهذا ما اكدة )
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عب لغرض استيعاب المتعلم كيف المهارات مع تعلم أداء الل
 ,Booth, K; 1993تؤدى المهارة وكيف تستخدم في اللعب ")

على أن تطور  (Buck, 1999) (, وهذا ما اشار الية 27-31
اداء اللعب يكون باستخدام نموذج تعليم المهارة عن طريق اللعب 
والتي تشكل سلسلة من تمرينات التطبيقية الخططية مشابهة 

محورة لتعليم كيفية تعلم المهارات واللعب بنفس للعب وألعاب 
 (.(Buck, 1999, 34-57)الوقت "

 يهدف البحث الى:اهداف البحث: 
اعداد تدريبات على وفق التدريب الطولي للمقتربات الخططية -1

في تطوير مجال الرؤيا لبعض المهارات االساسية بكرة القدم 
 سنوات. 16-14لالعبين بإعمار 

تأثير تدريبات على وفق التدريب الطولي التعرف على -2
للمقتربات الخططية في تطوير مجال الرؤيا للمهارات 
االساسية بكرة القدم قيد الدراسة لدى افراد عينة البحث 

 سنوات(. 16-14)العبين بإعمار 
جراءاته الميدانية:-2  منهجية البحث وا 
استخدم الباحث المنهج التجريبي  منهج البحث:2-1

الواحدة ذات االختبارين القبلي والبعدي, وذلك  للمجموعة
 لمالئمته طبيعة الدراسة.

اشتمل مجتمع البحث على مجتمع البحث وعينته:  2-2
ية الموهبة الرياضية بكرة العبي المراكز الوطنية لرعا

( سنة والمسجلين لدى وزارة 16-14العراق للفئة العمرية )القدم/
والبالغ  2020/2021الشباب والرياضة للموسم الرياضي 

( مراكز في مختلف محافظات العراق, اذ بلغ عدد 9عددها )
( العبا, فيما تمثلت عينة البحث 142افراد مجتمع البحث )

ية الموهبة الرياضية بكرة بالعبي المركز الوطني لرعا
بغداد, اذ تم اختيارها بالطريقة العمدية والبالغ عددهم القدم/

( العبين منهم, لعدم التزامهم 3)( العبا, وتم استبعاد 13)
( 10وانقطاعهم عن التدريب, ليصبح العدد النهائي للعينة )

%( 7.042العبًا, لتشكل عينة البحث نسبة مئوية مقدارها )
من مجتمع البحث االصلي, وقام الباحث بأجراء التجانس ألفراد 

 ( يبين ذلك.1عينة البحث بالمتغيرات قيد الدراسة, والجدول )
 

يبين تجانس العينة لمؤشرات النمو )الطول, والوزن, والعمر  (1جدول )
 الزمني(

 مؤشرات النمو ت
وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوسيط
معامل 
 االلتواء

 0.926- 173 3.359 171.8 سم الطول 1
 0.543 65.5 1.264 65.6 كغم الوزن 2
 0.686- 15.5 0.823 15.3 سنة العمر الزمني 3

( تبين أن العينة متجانسة في مؤشرات 1ومن خالل الجدول )
النمو )الطول, والوزن, والعمر الزمني( اذ كانت قيم معامل 

(, وجميع 0.686- ,0.543, 0.926-االلتواء على التوالي )
 , وهي من خواص المنحنى الطبيعي.1تلك القيم محصورة بين 

والبيانات واألجهزة وسائل جمع المعلومات  2-3
هي الوسيلة أو الطريقة التي يستطيع : واألدوات المستخدمة

الباحث بها حل مشكلته مهما كانت تلك األدوات, واشتملت على 
 التالي: 

)المالحظة والتجريب, وسائل جمع البيانات:  2-3-1
االختبارات والقياسات, استمارة استبانة للسادة الخبراء, استمارة 

 ((.1ات وتفريغها, فريق عمل مساعد ملحق )جمع البيان
)المصادر والمراجع وسائل جمع المعلومات:  2-3-2

العربية واألجنبية, المقابالت الشخصية, شبكة المعلومات 
 العالمية )االنترنيت((.

)ملعب كرة قدم,  األجهزة واألدوات المستخدمة: 2-3-3
( 30)(, شريط قياس بطول molten( نوع )20كرات قدم عدد )

(, خراطيم بالستيكية 2متر, ساعة توقيت الكترونية عدد )
(, شريط 10شواخص العدد ) (,20مختلفة االرتفاع عدد )

 الصق(.
 تحديد المتغيرات وترشيح اختباراتها: 2-4
من خالل تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة:  2-4-1

المراجعة للمراجع والمصادر العلمية ذات العالقة, فضال عن 
استطالع اراء الخبراء, وعلى ضوء خبرة الباحث, تم تحديد 
المهارات االساسية بكرة القدم المناسبة للدراسة والتي اشتملت 
على )مهارة الدحرجة, مهارة المناولة, مهارة التهديف, مهارة 

 سرعة االدراك(.
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ترشيح االختبارات المناسبة للمتغيرات قيد  2-4-2
لمصادر العلمية واستطالع اراء في ضوء المراجع وا الدراسة:

الخبراء الذي تم ترشيح االختبارات الخاصة بالمهارات االساسية 
بكرة القدم المناسبة إلفراد عينة البحث وهم من الالعبين بكرة 

سنة(, وذلك من خالل  16-14القدم من فئة العمرية بإعمار )
 وتم عرض تلك االختبارات ,االعتماد على االختبارات المقننة

على مجموعة من الخبراء, وذلك للتعرف على ارائهم حول 
صالحية االختبارات لقياس المهارات االساسية بكرة القدم, 
واالطالع على مالحظاتهم على تلك االختبارات, فضال عن 
مالئمتها لعينة البحث وبعد جمع استمارات االستطالع وتفريغ 

 وء راي الخبراء.االجابات تم اعتماد االختبارات المناسبة على ض
 توصيف االختبارات المستخدمة بالدراسة: 2-4-3

اوال: اختبار السرعة اإلدراكية )الحسي العام()ياسر 
 (:16, 2016جعفر عبد اهلل: 

 قياس السرعة اإلدراكية الحركية.الغرض من االختبار: 
(, ملعب كرة قدم, 3شواخص عدد ) :األدوات المستخدمة

  ساعة توقيت.
يتضمن االختبار نقطتين  (:األداء )طريقة االداءمواصفات 

( نقاط البداية والنهاية, المسافة من البداية 1-5رئيستين هما )
متر,  5( المسافة B ,Cمتر ومن النقطة ) 5( Aإلى النقطة )

 Bومسها ثم الركض نحو  Aإلى النقطة  1الركض من رقم 
 Aو ومس النقطة ثم الركض نح Cومس النقطة ثم الركض نحو 

 .5ومسها الرجوع إلى منطقة البداية والنهاية في الرقم 
ثانية إعطاء  10/1احتساب الوقت ألقرب  طريقة التسجيل:

محاولة ثانية في حالة فشل المختبر في المحاولة األولى, كما 
 (.1في الشكل )

 .)الدرجة/ثانية(وحدة القياس: 
 

 
 السرعة االدراكيةيوضح اختبار  (1شكل )

ثانيا: اختبار مجال الرؤية لمهارة الدحرجة )ياسر 
 (: 75, 2020جعفر عبد اهلل: 
 اختبار دحرجة الكرة بين االطارات المرقمة .  اسم االختبار:

ال الرؤية اثناء مهارة قياس مج الهدف من االختبار:
 الدحرجة.

 5× متر 10تحدد منطقة االختبار )مستطيل طريقة االداء: 
مستطيالت مصممة وكل مستطيل في  5متر( توضع داخلها 

اعاله يحمل رقم, توضع تلك المستطيالت المرقمة بشكل غير 
مرتب التسلسل داخل منطقة االختبار المحددة, علما بان ارتفاع 

سم, ويقف الالعب على نقطة البداية من الخط  200المستطيل 
بالدحرجة من الخلفي من المستطيل وعند سماع الصافرة يبدا 

الخط الخلفي متجها نحو المستطيالت المرقمة, اذ يقوم بدحرجة 
يدخل من خالله  1الكرة وعند رؤيته المستطيل الذي يحمل رقم 

متجها لنفس الخط الخلفي ويستمر بالدحرجة حتى يصل مرة 
وايضا يدخل متجها الى الخط الخلفي  2ثانية الى المستطيل رقم 
سل المستطيالت الخمسة, ثم ينهي للميدان, الى نهاية تسل

, كما 5االختبار بالخروج مع الكرة من آخر مستطيل وهو رقم 
 (.2موضح بالشكل )

  شواخص, كرة, صافرة, بورك. االدوات المستخدمة:
يحتسب الزمن المستغرق لألداء بــــ  طريقة التسجيل:

( من بالثانية, ويتم حساب الزمن الكلي لالختبار من 1/100)
بدء االختبار )انطالق الصافرة( لحين االنتهاء الوصول لحظة 

 الى خط النهاية.
  مالحظة:

التَأكيد على صحة اأَلداء البدني والمهاري وفقًا لتعليمات -
 االختبار.

 البداية النهاية
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 على الم ختبر َأن يؤدي االختبار بَأسرع وقت م مكن.-

 
 يوضح اختبار مجال الرؤية في مهارة الدحرجة (2الشكل )

اختبار مجال الرؤية لمهارة المناولة )ياسر ثالثا: 
 (:76, 2020جعفر عبد اهلل: 
 اختبار مناولة الكرة على هدف مرقم. اسم االختبار:

قياس مجال الرؤية اثناء االداء لمهارة  الهدف من االختبار:
 المناولة. 

توضع خمس كرات على خط واحد وتكون  :توصيف االختبار
سم, وتوضع امام الكرات اهداف بقياس  50المسافة بين الكرات 

سم, وعلى عارضة كل هدف  100سم والعرض  90االرتفاع 
ويكون العمود  5-1توضع ارقام مثبته بأعمدة تحمل ارقام من 

 240سم, ليصبح االرتفاع الكلي للرقم من االرض  150بارتفاع 
ان تكون االرقام غير متسلسلة اي قد يكون الهدف سم, على 
, وتكون المسافة بين 1والثالث رقم  2والثاني رقم  4االول رقم 
متر, تبعد االهداف المرقمة عن خط اداء المناولة  1االهداف 

متر حتى يصل  5متر, يقوم الالعب بدحرجة الكرة لمسافة  10
الهداف وحسب خط اداء المناولة ويقوم بمناولة الكرة الى ا

وبأسرع وقت ممكن, يقوم المختبر بتنفيذ  5-1التسلسل اي من 
, وكما 5-1التهديف على وفق تسلسل ترقيم االهداف أي من 

 (.3موضحة بالشكل )
, صافرة, 5, كرة قدم عدد 5صندوق مرقم عدد  االدوات:
 بورك. 

تحتسب الدرجة وفق الزمن المستغرق من  طريقة التسجيل:
والبدء ولغاية لحظة وصول الكرة الخامسة الى لحظة االيعاز 

الهدف او تمس عارضة الهدف الخامس او الخط الوهمي للهدف 
( من الثانية, فضال عن احتساب درجة 1/100الخامسة بــــ )

واحدة لكل تهديف نحو الرقم المحدد على وفق ايعاز المؤقت 

د بشكل سليم, وفي حال عدم الدقة بالتهديف نحو الرقم المحد
)للهدف( يمنح صفر من الدرجة, وعندها نجمع الدرجات لتعبر 

ة )محمد عن درجة الدقة بالتهديف, ومن ثم نطبق المعادلة التالي
 (:80, 2017مطر العجيلي: 

 مجموع نقاط الدقة                                       
 30×  ______________________= المستوى المهاري لمجال الرؤية لمهارة المناولة

 زمن االداء                                            

 مالحظة:
التَأكيد على صحة اأَلداء البدني والمهاري وفقًا لتعليمات -

 االختبار.
 على الم ختبر َأن يؤدي االختبار بَأسرع وقت م مكن.-

 
 يوضح اختبار مناولة الكرة الى الصندوق المرقم (3الشكل )

رابعا: اختبار مجال الرؤية لمهارة التهديف )ياسر 
 (:78, 2020جعفر عبد اهلل: 

 اسم االختبار: التهديف نحو االرقام:
قياس مجال رؤية الهدف اثناء  :الهدف من االختبار

 التهديف.
 , صافرة .6كرة قدم عدد  االدوات المستخدمة:

 متر من 5كرات على خط واحد يبعد  6توضع  طريقة االداء:
متر عن المرمى, وتكون المسافة  15خط التهديف الذي يبعد 

اقسام وكما  6سم, ومن ثم نقسم المرمى الى  50بين كرة واخرى 
موضح في الشكل ادناه على ان تكون االرقام غير مرتبة 

, 1والثالث رقم  2والثاني رقم  4التسلسل اي قد يكون االول رقم 
ر من خط التهديف مت 5يقف المختبر على الخط الذي يبعد 

ويكون اتجاه المختبر عكس اتجاه المرمى عند سماع الصافرة 
يقوم الالعب بدحرجة الكرة رقم واحدة عكس اتجاهه بحيث يكون 
متجهة نحو المرمى ويستمر بالدحرجة حتى يصل خط التهديف, 
عندها يقوم بعملية التهديف على وفق االرقام المثبتة ويبدا بالرقم 
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( ويقوم 2ركض المختبر مسرعا باتجاه الكرة رقم )واحد, وبعدها ي
( بشكل غير مرتب, 6-1بدحرجتها باتجاه المرمى المرقم من )

(, ومن ثم يتجه نحو الكرة الثالثة 2والتهديف يكون باتجاه الرقم )
(, وهكذا لبقية الكرات الست 3والتهديف يكون باتجاه الرقم )

 (.4وبأسرع وقت ممكن, كما موضحة بالشكل )
احتساب الوقت المستغرق من االيعاز والبدء  طريقة التسجيل:

ولغاية لحظة وصول الكرة السادسة الى المرمى او تمس عارضة 
( من الثانية, فضال 1/100المرمى او الخط الوهمي للمرمى بــــ )

عن احتساب درجة واحدة لكل تهديف نحو الرقم المحدد, وفي 
المحدد يمنح صفر من حال عدم الدقة بالتهديف نحو الرقم 

الدرجة, وعندها نجمع الدرجات لتعبر عن درجة الدقة بالتهديف, 
, 2017ومن ثم نطبق المعادلة التالية )محمد مطر العجيلي: 

80:) 
 مجموع نقاط الدقة                                                   
 30×  ________________= المستوى المهاري لمجال الرؤية لمهارة التهديف 

 زمن االداء                                                       

 مالحظة:
التَأكيد على صحة اأَلداء البدني والمهاري وفقًا لتعليمات -

 االختبار.
 على الم ختبر َأن يؤدي االختبار بَأسرع وقت م مكن.-

 
 التهديف نحو االرقام يوضح اختبار (4الشكل )

لكي يتمكن في معرفة التجارب االستطالعية:  2-5
الظروف المختلفة التي من الممكن تواجه الباحث أثناء تنفيذ 
االختبارات أو التمرينات المستخدمة, سعى للقيام بتجربة 

( 4استطالعية على عينة من مجتمع البحث والبالغ عددهم )
طني العب من خارج افراد عينة البحث, على ملعب المركز الو 

 لرعاية الموهبة الرياضية بكرة القدم/بغداد.

قام الباحث التجربة االستطالعية األولى:  2-5-1
( بأجراء التجربة 1بالتعاون مع فريق العمل المساعد ملحق )

االستطالعية لعينة البحث في يوم الجمعة الموافق 
على ملعب المركز الوطني لرعاية الموهبة  14/8/2020

قدم/بغداد, على عينة االستطالع البالغ عددهم الرياضية بكرة ال
( العبين من ضمن مجتمع البحث تم اختيارهم بطريقة 4)

 عشوائية. وكان الهدف من أجراء التجربة االستطالعية هو:
معرفة الظروف المحيطة بالعمل بغية الوصول الى واألسلوب -1

 التنظيمي الناجح في االختبارات.
التي تواجه تنفيذ االختبارات  معرفة العوامل والمعوقات-2

 واحتياجاتها.
 تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها االختبار.-3
كفاءة األجهزة واألدوات والوسائل المستخدمة واإلمكانيات -4

 لالختبارات.
توزيع واجبات العمل على فريق العمل المساعد وتحديد -5

 تسلسل إجراء االختبار.  
فريق العمل المساعد وقدرتهم على أداء فهم ومعرفة امكانية -6

 االختبارات كافة.
 مالءمة استمارة تسجيل البيانات للغرض الذي أعدت له.  -7
 مالئمة االختبارات لعينة البحث.-8
كما قام الباحث التجربة االستطالعية الثانية:  2-5-2

بإجراء تجربة استطالعية أخرى للتمرينات المستخدمة يوم االحد 
على ملعب المركز الوطني لرعاية  16/8/2020الموافق 

الموهبة الرياضية بكرة القدم/بغداد, وعلى ونفس العبي عينة 
 االستطالع االولى وذلك للتعرف على ما يلي:

معرفة العوامل والمعوقات التي تواجه تنفيذ التمرينات -1
 واحتياجاتها.

 مدى صعوبة ومالءمة التمرينات المستخدمة للعينة.-2
 فة مدة العمل والراحة لكل تمرين.معر -3
 تحديد الوقت الناتج لكل تمرين لتحديد الشدة المطلوبة.-4
 االجراءات الميدانية للبحث: 2-6
في يوم الجمعة الموافق االختبارات القبلية:  2-6-1
في الساعة الثالثة ظهرا قام الباحث بأجراء  4/9/2020

بمساعدة فريق العمل اختبارات القبلية على افراد عينة البحث 
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المساعد, على ملعب المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية 
بكرة القدم/بغداد, اذا تم تنفيذ االختبارات المرشحة بشروطها 
وتثبيت المعلومات جميعا من قبل افراد عينة البحث, وذلك سعيا 
من الباحث على تثبيت الظروف المتعلقة باالختبارات جميعها 

مان والمكان واألدوات المستخدمة وطريقة التنفيذ من حيث الز 
وفريق العمل المساعد من أجل السيطرة قدر اإلمكان على خلق 

 ظروف متشابهة عند إجراء االختبارات البعدية.
التجربة الرئيسة )تطبيق تمرينات على وفق  2-6-2

قام الباحث بإعداد  ي للمقتربات الخططية(:التدريب الطول
ق التدريب الطولي للمقتربات الخططية التي تمرينات على وف

تهدف الى تطوير الترابط المهاري والخططي, فضال عن تطوير 
مجال الرؤيا والرؤيا البصرية للمهارات االساسية بكرة القدم قيد 
الدراسة والمتمثلة بـ )مهارة الدحرجة, مهارة المناولة, مهارة 

ة التي قد تحدث الفجو  لتالفي التهديف, مهارة سرعة االدراك(,
اثناء تنفيذ تلك المهارات االساسية والحركات واالداءات المطلوبة 
اثناء المباراة وذلك من خالل توحيد واستيعاب كيفية استخدام تلك 
المهارات االساسية واالداءات والتحركات اثناء المباراة, من خالل 
مساعدة المتدرب للوصول الى التوقيت الصحيح في المكان 

ان المحددين من خالل تطوير سرعة االدراك الحس حركي والزم
والرؤيا البصرية وامكانية السيطرة والتحكم بالكرة, وتمكنه من حل 
مشاكل الخططية التي تواجهه اثناء المباراة واختيار االستجابات 
المالئمة والمفروض استخدامها, وتم اعتماد الباحث في اعداد 

ن مصادر ومراجع بعلم التدريب تلك التمرينات على ما متوافر م
الرياضي وخبرة الباحث, لكي تكون تلك التمرينات ذي فعالية 
جيدة, وقد تم عرض التمرينات على ذوي االختصاص والخبرة 
في مجال التدريب الرياضي وكرة القدم واالختبارات والقياس 

(, مع مراعاة توافر المستلزمات المستعملة والظروف 2ملحق )
راد عينة البحث, إذ تم البدء بتطبيق التمرينات المحيطة ألف

الخاصة خالل مرحلة االعداد الخاص يوم االحد المصادف 
 25/10/2020وانتهى التطبيق يوم السبت الموافق 6/9/2020

 على عينة من افراد مجتمع البحث األصلي, وتم مراعاة االتي:
 تم مراعاة الفروق الفردية إلفراد عينة البحث عند إعداد-

 التمرينات.

اعتماد طريقة التدريب الفتري المنخفض والمرتفع الشدة في -
تنفيذ التمرينات الخاصة لتطوير مجال الرؤيا للمهارات 
االساسية بكرة القدم قيد الدراسة والمتمثلة بـ )مهارة الدحرجة, 

 مهارة المناولة, مهارة التهديف, مهارة سرعة االدراك(. 
بمعدل ثالث وحدات تدريبية في  تقسيم الوحدات التدريبية-

( أسابيع 8األسبوع أيام )االحد, واألربعاء, والجمعة(, ولمدة )
( وحدة تدريبية, وكان زمن تطبيق مفردات 24أي بمقدار )

( دقيقة, اثناء القسم 40( دقيقة الى )20التدريبات ما بين )
 الرئيس.

اعتمد الباحث على المصادر العلمية )سعد منعم الشيخلي, -
في تحديد الشدة التدريبية  (54, 2012هافال خورشيد رفيق: 

للتمرينات, فضال عن تثبيت عدد المجاميع ومدد الراحة بين 
 التكرارات بكل شدة من الشدد التدريبية.

( تمرين ينفذ 4بلغ عدد التمرينات للوحدة التدريبية الواحدة )-
 (.3الواحد بعد اآلخر, وكما موضحه بالملحق )

مكونات حمل التدريب من )شدة, الحجم, الراحة(  تم تحديد-
 على وفق المصادر العلمية من حيث:

( 1( تكرار, ومدة الراحة )7%( )70عدد التكرارات للشدة )-1
( 3( ومدد الراحة بين المجاميع )2دقيقة وعدد المجاميع )

 دقيقة.
( تكرار, الراحة بين 6%( )75عدد التكرارات الشدة )-2

(, ومدد الراحة بين 2قيقة, وعدد المجاميع )( د2التكرارات )
 ( دقيقة. 3المجاميع )

( تكرارات, الراحة بين 5%( )80عدد التكرارات الشدة )-3
(, ومدد الراحة بين 2( دقيقة, وعدد المجاميع )2التكرارات )
 ( دقيقة. 3المجاميع )

( تكرارات, الراحة بين 4%( )85عدد التكرارات الشدة )-4
(, ومدد الراحة بين 2دقيقة, وعدد المجاميع ) (2التكرارات )
 ( دقيقة.3المجاميع )

( تكرارات, الراحة بين 3%( )90عدد التكرارات الشدة )-5
 (.1( دقيقة, وعدد المجاميع )2التكرارات )

تم تثبيت الشدة للوحدات التدريبية اليومية على وفق ما حددته -6
تدريب الفتري المصادر العلمية للشدة المستعملة لطريقة ال

 %(.90-%70المنخفض والمرتفع الشدة ما بين )
استخدم مبدأ خفض الحجم التدريبي واستعمال مبدأ نسبة -7

( في أثناء الدورة المتوسطة الشهرية, إذ :31العمل إلى الراحة )
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تم تصاعد الحمل التدريبي في األسبوع األول والثاني والثالث 
ستشفاء, وفي الشهر وخفضه في األسبوع الرابع ليكون اال

الثاني أيضًا تم استخدام المبدأ نفسه, أي التموج والتدرج في 
تخطيط حمل التدريب, والتموج باألحمال التدريبية وكيفية رفع 
الحمل وخفضه خالل تطبيق التمرينات )سعد منعم الشيخلي: 

 (.93, 2004( )سعد منعم الشيخلي: 258, 2019
الل الوحدات التدريبية االربعة تم استخدام التمرينات نفسها خ-8

والعشرون لغرض التعلم والتكيف لكل تمرين تم تصاعد الشدة 
في األسبوع الثاني والثالث واالنخفاض بالشدة باألسبوع 
الرابع, كما اختلفت التمرينات واستخدم التصعيب في أدائها 

 في الشهر الثاني.
في يوم االحد الموافق االختبارات البعدية:  2-6-3
في الساعة الثالثة عصرا, تم إجراء االختبارات  28/10/2020

البعدية إلفراد عينة البحث بعد االنتهاء من تنفيذ التمرينات 
الخاصة بعد مرور شهرين, وقد راعى الباحث توافر التنظيم 
وشروط تنفيذ االختبارات وتحت الظروف واإلمكانيات نفسها 

ختبارات القبلية لغرض المستعملة مشابهه تجريبيًا للظرف في اال
الحصول على نتائج ذات مصداقية عالية, بمساعدة فريق العمل 
اذا قام الباحث بتطبيق االختبارات بشروطها وتدوين النتائج و 

 المعلومات جميعا.
استخدم الباحث برنامج الحقيبة الوسائل االحصائية:  2-7

ا هي (, والوسائل االحصائية التي تم استعمالهspssاالحصائية )
, 1999)وديع ياسين التكريتي وحسن محمد عبد العبيدي: 

النسبة قانون ) (:101-121-128-160-262-272-279
المئوية, معامل االلتواء, الوسيط, الوسط الحسابي, االنحراف 
المعياري, قانون )ت( إليجاد الفروق بين وسطين حسابين 

 مرتبطين )للعينات المتناظرة(, قانون نسبة التطور(.
 عرض وتحليل نتائج االختبارات ومناقشتها:-3

بعد تنفيذ االختبارات القبلية واالنتهاء من تطبيق التدريبات 
المستهدفة على وفق التدريب الطولي للمقتربات الخططية, فضال 
عن تنفيذ االختبارات البعدية للمتغيرات المبحوثة على عينة 

إحصائيا  البحث من اجل الحصول على النتائج, تم معالجتها
بالوسائل والمعالجات المناسبة وتفسير النتائج بشكل علمي ألجل 
تحقيق هدفا البحث واختبار الفرضية, تم عرض تلك النتائج على 
شكل جداول واشكال لتسهيل مهمة التعرف عليها لكونها تقلل 

من احتماالت الخطأ في المراحل التالية من البحث فضال عن 
 , وعلى النحو التالي:لتمنحها القوةا باألدلة العلمية تعززه
عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية  3-1

 للمتغيرات المبحوثة لدى أفراد عينة البحث ومناقشتها:
لمعرفة معنوية الفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي 
للمتغيرات المبحوثة والمتمثلة بـ )مهارة التهديف, ومهارة 

مهارة المناولة, وسرعة االدراك( لدى افراد عينة الدحرجة, و 
البحث, وبعد االنتهاء من االختبارات البعدية وجمع البيانات 

بة, وكما مبين في استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية المناس
 (.3, 2جدولين )
يبين المعالم االحصائية لنتائج االختبارات )القبلي والبعدي(  (2الجدول )

للمتغيرات قيد الدراسة لدى افراد عينة البحث للمتغيرات قيد ونسبة التطور 
 البحث

 المعالم االحصائية
 المتغيرات

عدد 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

نسبة 
 التطور

 المناولة
 االختبار القبلي

10 
2.5 0.5 0.348 

50% 
 0.24 0.54 5 االختبار البعدي

 الدحرجة
 االختبار القبلي

10 
24.5 1.5 0.179 

19.512% 
 0.142 1.5 20.5 االختبار البعدي

 التهديف
 االختبار القبلي

10 
2 0.72 0.324 

63.636% 
 0.362 0.9 5.5 االختبار البعدي

سرعة 
 االدراك

 االختبار القبلي
10 

11.5 1.1 0.201 
27.777% 

 0.193 0.68 9 االختبار البعدي
( tيبين فرق األوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمتي ) (3) الجدول

المحسوبة ونسبة خطأ بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمتغيرات قيد 
 الدراسة لدى افراد عينة البحث

المعالم 
 االحصائية

 المتغيرات

وحدة 
 القياس

-س
 ف

 ع ف
 قيمة )ت(

مستوى 
 الجدولية* المحسوبة الداللة

 8.531 0.085 -2.5 درجة/ثانية المناولة

2.262 

 معنوي
 معنوي 14.071 0.080 4 ثانية الدحرجة
 معنوي 10.553 0.284 -3 درجة/ثانية التهديف

 معنوي 4.826 0.414 2 ثانية سرعة االدراك
 (.0.05( بمستوى داللة )9=1-10* درجة الحرية )

 مناقشة النتائج: 3-2
الفروق لتأثير تدريبات على وفق  يعزو الباحث اسباب تلك

التدريب الطولي للمقتربات الخططية التي تمكن المتدرب من 
التعرف على كيفية التحرك الخططي واجراء المحاوالت التكرارية 
عليه واستيعابه هو حالة ضرورية بكرة القدم, فمن خالل دمج 
تعلم والتدريب على المهارات وكيفية استخدامها في اللعب بنفس 
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الوقت سوف تسهم تلك العملية التدريبية في تحقيق التوصل 
 ,Rink( و )Throop, 1999للتدريب المؤثر, وهذا ما اكده )

( فمن خالل ربط تعلم وتدريب المهارة باللعب المباشر 1996
سوف تساعد المتدرب على كيفية اداء المهارات واتقانها اثناء 

ف على متغيرات اللعب بمجاالت واقعية مشابهة للعب والتعر 
وأشكال وأنواع اداء المهارات وفي بيئة تعليمية وتدريبية متغيرة 
وهذا مما يزيد السيطرة واتخاذ القرار وتنفيذ المهارات والتحكم 
والقدرة والبراعة في األداء والتوصل بالمتدربين الى حالة اللعب 

 ,Throopالعشوائي المتغير والذي يشابه حالة اللعب )
Bunker, and Al mond: 1999, 163-169()Rink, E. 

JUDITH: 1996, 397 فضال عن كون هذا االسلوب ,)
يسعى الى استيعاب حالة اللعب واالعتماد على المعرفة 
الخططية والمهارية ومعرفة قوانين اللعبة ولكافة المستويات, 
بأسلوب اللعب الخططي المصغر والذي يتضمن وصفا للقواعد 

شروط اللعب النظامي من خالل عرض االساسية وتغييرات و 
الخطط او المقتربات الخططية المبسطة التي تستخدم اثناء 
الدفاع والهجوم, فضال عن قرارات اللعب )ماذا يعمل( وحالة 
تنفيذ المهارة )كيف يؤدي( وهذا يقاس من خالل التنفيذ اثناء 

(, ألنها Gabriele and Maxwell: 1995, 286اللعب )
تساب المعرفة واالداء المهاري وتسهيل عملية تساعدهم في اك

اتخاذ القرار الخططي اثناء اللعب, لكون هذا االسلوب يزيد لدى 
المتدرب استراتيجية اللعب التي هي جزء من لعبة كرة القدم في 

 ,Throopالحاالت الدفاعية والهجومية, وهذا ما اشار الية )
تيعاب ( فان كل زيادة في خطط اللعب من خالل اس1994

واستخدام المقتربات الخططية التعليمية يعطي دافعا قويا لحل 
مهمات ومشاكل اللعب بصورة سهلة وبمهارة عالية, فضال عن 
أداء المتدرب اثناء اللعب يكون أكثر كفاءة في اتخاذ القرار 
واختيار المهارة المناسبة في االستجابات لمواقع محددة والتي 

 :Throop, Bunker, and Al mondتعكس معرفة أكثر )
(, فان الهدف المثالي لممارسة تعلم وتدريب 163-169 ,1994

المهارات عن طريق اللعب هو تمكن المتدربين من التمتع 
بالمشاركة في اللعب بكفاية وقدرة, وهذا سوف يزيد من دافعيتهم 

-Buck: 1999, 34وحثهم وتشجيعهم على اللعب والمشاركة )
( " لضمان اتقان 2014ية )حسن السيد, وهذا ما اشار ال(, 57

المهارات والعمل على تثبيتها وتنويعها اثناء المنافسة ان يقوم 
الرياضي من وقت ألخر بأداء تلك المهارات تحت ظروف 
مختلفة تتميز بزيادة درجة عامل الصعوبة ")حسن السيد ابو 

(, واكده )موفق مجيد المولى و)اخرون(, 79, 2014عبده: 
ان البناء الحديث للفعاليات الخططية يعتمد على ( " 2017

النقل السريع للكرة ألداء تلك الفعاليات ")موفق مجيد المولى 
وهذا ما اكده )قرار عبد االله كريم, (, 98, 2017و)اخرون(: 

( على " ان استخدام هذه التمرينات تساهم وبشكل كبير 2015
االرتكاز بكرة في تطوير دقة اداء المناولة المتوسطة لالعبي 

القدم, ألنها تساعد على رؤية ميدان اللعب بصورة شاملة 
وسريعة ورؤية تحركات الزمالء مما يعطي فرصة اكبر في القدرة 
على اتخاذ القرار واالداء السليم من اجل ايصال الكره الى 
الالعب الذي يتواجد في المكان االنسب, الن عن طريق النظر 

مجال ميدان اللعب وادراك المسافات  يتمكن الالعبون من ادراك
بين الزمالء والمنافسين, وايضا عن طريق النظر يستطيع 
الالعب تحويل وتوزيع انتباهه لما يتطلبه موقف اللعب ")قرار 

(, وهذا يتفق مع ما جاء به كل من 82, 2015عبد االله كريم: 
( بان 1993)ابو العال عبد الفتاح ومحمد نصر الدين رضوان, 

لتدريب المستمر على اداء أي مهارة وتوضيح االداء الصحيـح " ا
وتصحيح االخطــاء يــؤدي الى ان يصبــح اداؤها آليـــا ودقيقا دون 
التفكير في اجزائها ")ابو العال عبد الفتاح ومحمد نصر الدين 

" يمكن  (1997واكده )صبري العدوي,  (,76, 1993رضوان: 
ني للمهارة آليًا عند التدريب ان يصبح الالعب في االداء الف

المنتظم بالكرة والتكرار الكثير للتمرينات النوعية الخاصة 
 (.53, 1997")صبري العدوي: 

 الخاتمة:-4
 :واستنتج الباحث االتي

احدثت تدريبات على وفق التدريب الطولي للمقتربات -1
الخططية أثرًا إيجابيًا ومعنويا في تطوير نتائج المهارات 

 بكرة القدم قيد الدراسة لدى افراد عينة البحث. االساسية
ان عدد الوحدات التدريبية التي تم تنفيذ تدريبات على وفق -2

التدريب الطولي للمقتربات الخططية المعدة من قبل الباحث 
كانت مالئمة لعينة البحث ومناسبة لتطوير المهارات 
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رة االساسية بكرة القدم قيد الدراسة )مهارة الدحرجة, مها
 المناولة, مهارة السيطرة, مهارة التهديف(.

هناك تأثيرا ايجابيا في احدث تحسنا في مجال الرؤيا -3
 البصرية لدى افراد عينة البحث.

 ويوصي الباحث ما يلي:
التأكيد على المدربين استخدام تدريبات على وفق على وفق -1

التدريب الطولي للمقتربات الخططية في تطوير المهارات 
 اسية بكرة القدم.االس

ضرورة استخدام تدريبات على وفق على وفق التدريب -2
الطولي للمقتربات الخططية للفئات العمرية كونه يسهم في 
تطوير مجال الرؤيا البصرية واالدراك الحس حركي الزماني 

 والمكاني.
 المصادر:

, نيةفسيولوجيا اللياقة البدابو العال عبد الفتاح ومحمد نصر الدين رضوان؛  [1]
 .76(, ص1993: )القاهرة, دار الفكر العربي, 1ط

: )االسكندرية, ماهي االعداد المهاري لالعبي كرة القدمحسن السيد ابو عبده؛  [2]
 .79(, ص2014للنشر والتوزيع, 

: تدريب كرة القدم المبادئ والتطبيقات سعد منعم الشيخلي, هافال خورشيد رفيق؛ [3]
 . 54(, ص2012)سليمانية, مكتب به يوه ند للطباعة والنشر, 

: )بغداد, مكتب دراسات ورؤى بالتربية البدنية والرياضةسعد منعم الشيخلي؛  [4]
 .258(, ص 2019شمس االندلس للطباعة والنشر, 

(, 2004: )بغداد, مكتبة الكرار, مجموعة بحوث منشورةسعد منعم الشيخلي؛  [5]
 . 93ص 

حدة االنتباه لدى العبي كرة القدم وتأثيره باختالف الحمل صبري العدوي؛  [6]
(, 1997بحث منشور في مجلة العربي الرياضية, جامعة حلوان, البدني: )

 .53ص
قرار عبد االله كريم؛ أثر تمرينات النظر الواسع في تطوير المهارات البصرية  [7]

قدم: )رسالة ومظاهر االنتباه ودقة المناولة لالعبي االرتكاز الشباب بكرة ال
(, 2015ماجستير غير منشورة, كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة بابل, 

 .82ص
قرار عبد االله؛ أثر تمرينات الرؤية الواسعة في دقة بعض االداءات المهارية  [8]

بحث منشور بمجلة علوم الرياضة الدولية, المجلد الثاني لالعبي كرة القدم: )
 (.2020العدد الثالث, 

حساب درجات اختبارات الدقة في مجاالت البحوث حمد مطر العجيلي؛ م [9]
 .80(, ص2017: )النجف االشرف, دار الضياء للطباعة والتصميم, الرياضية

المنهجية الحديثة في التخطيط والتدريب بكرة موفق مجيد المولى و)اخرون(؛  [11]
 .98(, ص2017: )بغداد, الفيصل للطباعة والنشر, 1, طالقدم

التطبيقات االحصائية واستخدام وديع ياسين التكريتي وحسن محمد عبد العبيدي؛  [11]
: )الموصل, دار الكتب للطباعة والنشر, الحاسوب في بحوث التربية الرياضية

1999) 

ياسر جعفر عبد اهلل؛ تأثير تمرينات خاصة في تطوير سرعة االدراك ومجال  [12]
بين الشباب بكرة القدم: )اطروحة الرؤية عند اداء بعض المهارات االساسية لالع

(, 2020دكتوراه غير منشورة, كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة, جامعة ديالى, 
 .78وص 77وص 76وص 75ص

ياسر جعفر عبد اهلل؛ تأثير تمرينات مركبة وخططية في تطوير بعض القدرات  [13]
ير منشورة, كلية البدنية والمهارية لالعبين الشباب بكرة القدم: )رسالة ماجستير غ

 .16(, ص2016التربية البدنية وعلوم الرياضة, جامعة ديالى, 
[14] Booth, K., An introduction to netball ,Bulletion of 

physicaleducation,1993,19 ,p.p27-31. 
[15] Buck ,Quoted by Harrison, precce, blackmore, Effect of two 

instruction al models, on skill development game play ,Joe. 
Of ph. Ed. 1999, p. 34-57. 

[16] Gabriele and Maxwell ,1995 quoted by ,turner and Thomas 
an investigation into teaching games for under standing 
effects on skills knowledge , and game play ,rec ,qua ,1999 
p.286. 

[17] Rink, E. JUDITH, Tactical and skill Approaches to teaching 
sport and game, journal of teaching phy Ed. 1996, p. 397 

[18] Throop, Bunker, and Al mond, A change in focus for 
teaching of games, sport pedagogy, 1994, p 163-169. 

 المالحق:
 مساعد.يوضح اسماء واللقاب العلمية لفريق عمل  (1الملحق )

 مكان العمل التخصص االسم الثالثي ت
 مدرب حراس مرمى منتخب الشباب العراق تدريب رياضي/كرة قدم د. حسين جبار 1
 مدرب حراس مرمى مدرسة المواهب الرياضية تدريب رياضي/كرة قدم د. هادي محمد 2
 العلميوزارة التعليم العالي والبحث  تدريب رياضي/كرة قدم م.م رائد سلمان 3

يوضح اسماء واللقاب العلمية لذوي االختصاص والخبرة في  (2) الملحق
 مجال التدريب الرياضي واالختبارات والقياس وكرة القدم.

 مكان العمل التخصص االسم الثالثي ت

جامعة السليمانية/كلية التربية  بايوميكانيك/ساحة وميدان أ.د رائد فائق عبد الجبار 1
 الرياضةالبدنية وعلوم 

جامعة السليمانية/كلية التربية  تدريب رياضي/كرة قدم أ.د هافال خورشيد رفيق 2
 البدنية وعلوم الرياضة

جامعة السليمانية/كلية التربية  االختبارات والقياس/كرة قدم أ.د مجيد خدا يخش 3
 البدنية وعلوم الرياضة
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 يوضح انموذج من تدريبات على وفق اسلوب التدريب الطولي للمقتربات الخططية المستخدمة (3)الملحق 
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 قدم كرة لالعبي المعرفة-الحركية والمرونة االنفعالي-الحركي االتزان بداللة الدفاعية المهارات تقييم
  الصاالت

 1 م.د وهب رزاق جبر

 1كلية الحلة الجامعة/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة/ بابل/العراق 

( 1 wahabraz@hilla-unc.edu.iq) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-الحركي واالتزان الدفاعية, المهارات أداء مستوى على التعرف الى الدراسة هدفت المستخلص:
 أداء بين العالقة على والتعرف, الصاالت قدم كرة لالعبي المعرفية,-الحركية والمرونة االنفعالي,
, الصاالت قدم كرة لالعبي المعرفية,-الحركية والمرونة االنفعالي, -الحركي واالتزان الدفاعية, المهارات
 االنفعالي,- الحركي االتزان من كل وبداللة الدفاعية, المهارات بأداء للتكهن, تنبؤيه معادالت واستنباط
 .الصاالت قدم كرة لالعبي المعرفية,- الحركية والمرونة
 و الدفاعية المهارات أداء على للتعرف المسحية الدراسات بأسلوب الوصفي المنهج الباحث استعمل
 العالقات وأسلوب الصاالت, قدم كرة العبي لدى المعرفية–الحركية والمرونة, االنفعالي-الحركي االتزان

 معادالت لصياغة التنبؤية الدراسات واسلوب المتغيرات هذه بين العالقة واتجاه قوة لمعرفة االرتباطية
 البحث مجتمع إشتمل وقد, المذكورة المتغيرات بداللة الدفاعية المهارات أداء بمستوى للتنبؤ رياضية
 الرياضي للموسم الصاالت قدم لكرة المحافظة دوري في المشاركين بابل محافظة اندية العبي على

 الباحث عالج وقد, والجدول اندية( 4) على مقسمين العبًا,( 60) عددهم والبالغ 2021-2022
 العشرون, االصدار( spss) االجتماعية للعلوم االحصائية الحقيبة برنامج استعمال طريق عن البيانات

 الباحث يخرج أن يمكن تفسيرات من لحقها وما الحالي البحث إليها توصل التي النتائج ضوء وفي
 ازدياد يرافقه( المعرفة-الحركية والمرونة االنفعالي–الحركي االتزان) قيم ازدياد أهمها عّدة باستنتاجات

 للتنبؤ امكانيه وهنالك, الصالت قدم كرة لالعبي( التشتيت, االبعاد, القطع) الدفاعية المهارات قيم في
–الحركي االتزان من لكل التقديرية القيم أساس على( التشتيت, االبعاد, القطع) الدفاعية المهارات بأداء

 .الصاالت قدم كرة لالعبي المعرفية–الحركية والمرونة االنفعالي
 المرونة–الحركية المرونة–االنفعالي االتزان–الحركي االتزان–الدفاعية المهارات :المفتاحية الكلمات
 . الصاالت قدم كرة-المعرفية

mailto:wahabraz@hilla-unc.edu.iq
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 :مقدمةال-1
ت عّد لعبة كرة قدم الصاالت من األلعاب الحديثة نسبيًا التي القت 

, كونها امًا كبيرًا على المستوى العالمي, واالقليمي, والمحلياهتم
, وقدرات عاليةبة التي تتطلب لياقة بدنية من االلعاب الصع

, إْذ شهدت توى عاٍل واعداد نفسي من نوع خاصعقلية على مس
هذه الّلعبة تطورًا كبيراً في االنجازات نتيجة للجهد المتواصل من 

حققت أقصى مختصين فقد أصبحْت اوسع مجااًل و قبل الخبراء وال
الفسلجة والتشريح وعلم من العلوم االخرى مثل الفيزياء و إستفادة 
رياضي وغيرها من العلوم االخرى بالتالي كل هذه النفس ال

 المجاالت ساعدت على تحقيق االنجاز الرياضي .
المهارات الدفاعية في كرة قدم الصاالت من المهارات المهمة ت عّد 

قيام الالعب بتحقيق اقصى أستفاده من قدراته التي تحتاج الى 
حديد نتيجة لكونها عامل مهم في ت العقلية واالنفعالية والحركية

, وان العب كرة قدم هدف كل مدرب او فريق المباراة وهي
الصاالت يتطلب منه اداء عالي في جميع المهارات الدفاعية 
وهذا يحدث من خالل تناغم السلوك الحركي المتمثل باالتزان 
الحركي والمرونة الحركية مع الجانب النفسي بشقيه االنفعالي 

نفعالي والمرونة المعرفية وهذا التناغم والعقلي المتمثل باالتزان اال
ينعكس على قدرة الالعب على األداء الفني وبالتالي على نتائج 

 الفريق .
ومن خالل ما تقدم تكمن أهمية البحث في معرفة العالقة بين 
األداء المهاري الدفاعي واالتزان الحركي واالنفعالي من جهة 

فضاًل عن امكانية  ,من جهة أخرىوالمرونة الحركية والمعرفية 
التنبؤ بمستوى األداء المهاري الدفاعي بداللة المتغيرات المذكورة 

 من اجل االنتقاء والتعامل مع الفروق الفردية لالعبين .
 مشكلة البحث 

ان الوصول الى المستويات الرياضية العالية وتحقيق االنجازات 
ة غاية ينشدها جميع المعنيين بالرياضة وتحقيق هذه الغاي

والمطلب هو العمل الجاد والتخطيط السليم المبني على االسس 
العلمية الصحيحة وهذا يتطلب انسجام جميع انواع االنشطة 

ومن خالل المهارية(, -الحركية–لإلنسان ومن اهمها )النفسية
, كونه العب سابق في هذه اللعبة, متابعة الباحث واهتمامه

حاليًا الحظ ان هناك تفاوت ومدربًا لمنتخب كلية الحلة الجامعة 
سية سواء كانت انفعالية في تفعيل وتوظيف القدرات الحركية والنف

هامًا في األداء المهاري لدى الالعبين والتي لها دورًا  او عقلية
لذلك تكمن مشكلة البحث باإلجابة على التساؤالت  الدفاعي
 االتية.

كرة قدم  دفاعية لالعبيهل هناك عالقة بين أداء المهارات ال
 ؟المعرفية-االنفعالي والمرونة الحركية-االتزان الحركيالصاالت و 

م هل من الممكن التنبؤ بأداء المهارات الدفاعية لالعبي كرة قد
 -االنفعالي والمرونة الحركية-الصاالت بداللة االتزان الحركي

 المعرفية ؟
 اهداف البحث

-زان الحركيواالتالمهارات الدفاعية,  أداء التعرف على مستوى
 المعرفية, لالعبي كرة قدم-والمرونة الحركية ,االنفعالي
 الصاالت.

هارات الدفاعية, واالتزان التعرف على العالقة بين أداء الم
المعرفية, لالعبي كرة قدم  -, والمرونة الحركيةاالنفعالي-الحركي

 الصاالت.
استنباط معادالت تنبؤيه للتكهن, بأداء المهارات الدفاعية, 

-والمرونة الحركية, االنفعالي-تزان الحركيوبداللة كل من اال
 المعرفية, لالعبي كرة قدم الصاالت.

 فروض البحث
واالتزان هنالك عالقة ارتباط حقيقية بين اداء المهارات الدفاعية, 

, لالعبي كرة قدم عرفيةالم-االنفعالي, والمرونة الحركية-الحركي
 الصاالت.

, بداللة كل من بأداء المهارات الدفاعيةهنالك امكانيه للتنبؤ 
, لالعبي المعرفية-االنفعالي, والمرونة الحركية-االتزان الحركي

 كرة قدم الصاالت.
 مجاالت البحث
: العبو اندية محافظة بابل المشاركين في دوري المجال البشري

 .2021/2022المحافظة للموسم الرياضي 
 . 10/4/2022 - 1/3/2021: المجال الزماني
: ملعب كلية الحلة الجامعة والمختبر النفسي المجال المكاني

 لمنظومة فيينا في جامعة بابل
 المصطلحات المستعملة بالبحث 

هو قدرة الالعب على السيطرة على انفعاالته  :االتزان االنفعالي
المختلفة والتعبير عنها بحسب ما تقتضيه الظروف وبالشكل 
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لى استيعاب المواقف المختلفة الذي يتناسب مع قدرة وطاقته ع
 :محمد حسن عالوى, محمد نصر الدين رضوان) في المباراة

 .(122, ص2001
هي قدرة الالعب على تكييف استراتيجيات  :المرونة المعرفية

العمليات اإلدراكية والمعرفية لمواجهة الظروف الجديدة أو الغير 
 ,2008 :اسحاق الكريم عبد) لألداءمتوقعة في البيئة المحيطة 

 .(43 ص
 :منهجية البحث واجراءاته الميدانية-2
المنهج الوصفي استعمل الباحث  :منهج البحث 2-1

رف على أداء المهارات الدفاعية بأسلوب الدراسات المسحية للتع
المعرفية لدى –, والمرونة الحركيةاالنفعالي-االتزان الحركيو 

االرتباطية لمعرفة , وأسلوب العالقات العبي كرة قدم الصاالت
واسلوب الدراسات التنبؤية  قوة واتجاه العالقة بين هذه المتغيرات

لصياغة معادالت رياضية للتنبؤ بمستوى أداء المهارات الدفاعية 
 . بداللة المتغيرات المذكورة

مجتمع البحث على  اشتمل :مجتمع البحث وعينته 2-2
العبي اندية محافظة بابل المشاركين في دوري المحافظة للموسم 

( العبًا, مقسمين 60والبالغ عددهم ) 2021/2022الرياضي 
( العب من مجموع عينة 12تم اختيار ), ( اندية4على )

( العب ألجراء األسس 20التجربة االستطالعية البالغ عددها )
رية والحركية, بينما تم اختيار عينة العلمية لالختبارات المها

( العب بالكامل ألجراء 20التجربة االستطالعية المتمثلة بـ )
( يبين 1والجدول ) األسس العلمية لمقياس االتزان االنفعالي.

 ذلك.
 ( يبين مجتمع البحث1جدول )

العدد  اسم النادي ت
 الكلي

عينة التجربة 
 االستطالعية

عينة التجربة 
 الرئيسية

 11 4 15 البلدي 1
 10 5 15 جنائن بابل 2
 9 6 15 المدحتية 3
 10 5 15 النيل 4

 40 20 60 المجموع

االدوات والوسائل واالجهزة المستعملة في  2-3
 :البحث

المصادر , المقابالت, االستبانة) الوسائل البحثية: وتتضمن:
 (.االختبارات والمقاييس, والمراجع

حاسبة شخصية نوع ) االدوات واألجهزة المستعملة في البحث:
(Lenovo Z50 Core i7( عدد )1),  ,أدوات مكتبية )أوراق

 ,(6كرات قدم صاالت عدد ), صافرة, ساعة توقيت ,أقالم(
 .(اشرطة قياس ملونة

 :إجراءات البحث الميدانية 2-4
لدفاعية لالعبي تحديد اختبارات المهارات ا 2-4-1

  :قدم الصاالتكرة 
: (آخرون)و محسن ثامر) اواًل: مهارة قطع الكرة

 :(151ص ,2005
 : مهارة قطع الكرة من المنافس .اسم االختبار

أداء مهارة قطع الكرة من : قياس مستوى الهدف من االختبار
 . المنافس

( كرات قدم 5: ملعب كرة قدم صاالت قانوني, )األدوات الالزمة
 , شريط الصق .شريط قياس صاالت قانونية, صافرة,

 ( يارده .10: يرسم خطان متوازيان بينهما مسافة )اإلجراءات
هما يواجه االخر في ب( احد-)أ : يقف الالعبوصف األداء

, يقوم احد الالعبان وليكن )ب( بأداء االختبار منتصف الساحة
 بينما تكون الكرة مع الالعب )أ( .

إشارة البدء يحاول  الالعب : عندما يعطي المدرب طريقة األداء
)أ( المرور بالكرة الى الالعب )ب( الذي يحاول قطع الكرة من 

 ( ياردة .10الالعب )أ( والسير لألمام الجتياز خط منطقة )
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح قطع الكرة من المنافس1الشكل )
 : يمنع قطع الكرة بعيدًا عن الالعب المنافس  شروط االختبار

 يمكن استخدام كلتا القدمين للقطع.
 محاوالت متتالية . 5يعطى لكل العب 

يمنح الالعب )ب( درجتان عن كل محاولة صحيحة يستطيع 
فيها قطع الكرة من المنافس والتقدم بها لألمام حتى الخط 

 الجانبي.

10 
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فشل في قطع الكرة والسيطرة ال يمنح الالعب )ب( أي درجة اذا 
 ( ياردة.10عليها في منطقة )

صلت عليها في : تحتسب للمختبر عدد الدرجات التي حالتسجيل
 ( .10إن الدرجة النهائية لالختبار هي )( محاوالت علما ً 5)

 محسن ثامر) : مهارة دقة ابعاد الكرة بالقدمثانياً 
 :(152 ص, 2005: (اخرون)و

 ابعاد الكرة بالقدم .: اختبار اسم االختبار
 : قياس مهارة االبعاد ودقتها.الغرض من االختبار

( واشرطه 5, شواخص عدد )(10: كرات قدم عدد )األدوات
 الصقة.

 ( ياردة 20: يرسم خطان متوازيان المسافة بينهما )وصف األداء
: عند االيعاز من المدرب يقوم الالعب بمسك الكرة طريقة األداء

لألعلى وبعد ان تهبط على األرض يقوم الالعب باليدين وتقذفها 
ء ألطول مسافة باتجاه خط بركلها بالقدم بقوة وهي في الهوا

 , يعطى الالعب ثالث محاوالت وتؤخذ األفضل.النهاية
 :طريقة التسجيل

 درجة. 3( ياردة تمنح 7-5اذا سقطت الكرة بين الخطين )-
 درجة. 5 ( ياردة تمنح10-7اذا سقطت الكرة بين الخطين )-
 درجة. 7( ياردة تمنح 15-10اذا سقطت الكرة بين الخطين )-
 9( ياردة تمنح درجة 20-15اذا سقطت الكرة بين الخطين )-

 درجة.
 درجة. 10ياردة( تمنح  20حين تصل الكرة وتتعدى خط )-
 

 يوضح طريقة ابعاد الكرة بالقدم (2)الشكل 

)موفق اسعد محمود:  : مهارة تشتيت الكرةثالثاً 
 :(178, ص2009

 : مهارة تشتيت الكرةاسم االختبار

: قياس دقة التشتيت وتسليمها الى الطالبة الهدف من االختبار
 االخرى .

( كرات قدم 5, ): ملعب كرة قدم صاالت قانونياألدوات الالزمة
, شريط قانونية, صافرة, ساعة توقيت, شريط قياسصاالت 
 الصق .

( 6ب( المسافة بينهما )-: يرسم خطان متوازيان )أوصف األداء
 ياردة .

: يقف الالعب خلف احد الخطين والمدرب يقف طريقة األداء
خلف الخط االخر ويقوم المدرب برمي الكرة على شكل قوس 

ة باي جزء من أجزاء عاليا الى الالعب الذي يحاول تشتيت الكر 
 الجسم عدا اليدين.
 :شروط االختبار

كرات ويجب علية إيقاف الكرة خلف الخط  5ترمى لالعب -1
 الذي يقف به .

يمنح الالعب درجتان عن كل محاولة صحيحة يستطيع فيها -2
 تشتيت الكرة من خلف الخط.

: تحتسب لالعب عدد الدرجات التي حصل عليها في التسجيل
( 10علمًا إن الدرجة النهائية لالختبار هي ) ( محاوالت5)

 درجة.

 
 ( يوضح مهارة تشتيت الكرة3الشكل )

نفعالي اال -االتزان الحركيتحديد اختبارات  2-4-2
 :لالعبي كرة قدم الصاالت

: محمود اسعد موفق) اواًل: اختبار االتزان الحركي
 (:178ص, 2009

  .اختبار العالمات: اسم االختبار

20 
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اثناء  االتزانيهدف االختبار إلى قياس : لغرض من االختبارا
 .الحركة وبعدها

, إحدى عشر عالمة مثبته ساعه إيقاف, شريط قياس: األدوات
 .سم(50افة بين كل عالمة وأخرى على األرض )المس
على عالمة البداية يبدأ المختبر بالوقوف : مواصفات األداء

, ثم يقوم بالوثب إلى العالمة األولى بقدمة اليمنى اليسرىبالقدم 
وضعه  يالثبات ف مع تغيير اتجاهه عكس اتجاه االختبار محاوالَ 

 5منى ألكبر فتره زمنيه ممكنه بحد اقصى يعلى مشط قدمة ال
, ره وتغيير االتجاه للجهة العكسيةثم الدوران نصف دو  انيةث

إلى العالمة الثانية بالقدم اليسرى وهكذا يقوم بتغيير قدم  واالنتقال
أخرى واالرتكاز على مشط القدم  الهبوط واالتجاه من عالمة إلى

 كل مره, مع مالحظة أن تكون قدمه فوق العالمة .  يف
 الشروط:

, وكذلك االتزانجيل اخطاء الهبوط وأخطاء مالحظة تس-1
 تبر بصوت مرتفع للمخ ثواني 5النداء بعد 

 محاوالت وتحتسب أفضل محاوله  3يعطى الالعب -2
 
 
 
 
 

 ( يوضح االتزان اثناء الحركة وبعدها4الشكل )
 طريقة التسجيل: 

  .حاله الهبوط الصحيح ينقاط لكل عالمة ف 5يعطى المختبر -
ة يحتفظ فيها بتوازنه فوق نقطة واحده لكا ثانييعطى المختبر -

القصوى  ة, وبذلك تصبح الدرجيثوان 5بحد أقصى  ةالعالم
 .درجه 100لالختبار 

فترة  انتهاءإذا ارتكب المختبر أيا من اخطاء التوازن التالية قبل -
  .األربع ثوان فإنه يفقد نقطة واحده لكل ثانيه

 ير مشط القدم التجزى من جسمه غي يإذا لمس األرض بأ-
 .يهايجب أن يرتكز عل

 .االتزانتحريك القدم أثناء وضع -
ذا فقد المختبر توازنه يجب عليه الرجوع إلى العالمة الت  يوا 

 بالقدم األخرى . ةأخطأ عليها ويقوم بالقفز إلى العالمة التالي

 :ثانيًا: مقياس االتزان االنفعالي
مقياس  باستعمالقام الباحث : توصيف المقياس: اوالً 

, 2011: ي)رائــد عـبـد األمـيـر عـبـاس المشهدانـل االنفعالياالتزان 
( 5( فقرة موزعة على )28( والذي يتضمن )2)ملحق ( 289ص

, 4 ,3, 2( فقرة ايجابية وهي الفقرات رقم )13مجاالت منها )
( فقرة 15, و)(28, 27, 21, 18, 16, 14, 12, 10, 7, 6

, 20, 19 ,17, 15, 13, 11, 9, 8, 5, 1سلبية وهي )
ثالثية  وبدائل اإلجابة على المقياس ,(26, 25, 24, 23, 22

جابة على الفقرات , وأن مفاتح االستنادرًا(-أحيانـاً -هي )دائمـاً 
 إلجابة على( ومفتاح ا1نادرًا -2أحيانًا - 3اإليجابية هي )دائمًا 

, وفقرات (3ًا نادر  -2أحيانـًا –1الفقرات السلبية هي )دائمـًا 
كشف موضوعية اإلجابة هي )عندما يوجه المدرب لي مسؤولية 

ي جميع أجزاء جسمي( تقابل الفقرة معينة أشعر بأن قلبي يدق ف
ر عندما أشعر بغضب كبيمن فقرات المقياس األصلية, و ) (9)

( من فقرات المقياس 7ال أستطيع تحقيق ما أريد( تقابل الفقرة )
 األصلية.

ومن أجل التعرف : صدق فقرات المقياس وصالحيتها: ثانياً 
على مدى صالحية الفقرات لقياس ما وضعت من أجله, قام 
الباحث بعرض فقرات المقياس على مجموعة من الخبراء, 
والمختصين في علم النفس الرياضي, واالختبار والقياس )ملحق 

تم استعمال  إذ, الخبراء بآراء( وعلى ضوء ذلك تم االخذ 1
( 2)كا, علما أن قيمة ( حول صالحية الفقرات2كابار )اخت

  يبين ذلك (2) ( والجدول3,84الجدولية هي )
( يبين أراء الخبراء والمختصين حول صالحية فقرات مقياس 2الجدول )

 ( المحسوبة للموافقين2االتزان االنفعالي وقيمة )كا
 المجاالت ت

 ارقام
 الموافقون الفقرات

 غير
 الموافقون

 (2)كا
 المحسوبة

نوع 
 الداللة

 معنوي 15 صفر 15 7, 6,  5, 4, 3, 2, 1 االتزان اإلنفعالي العقلي 1

االتزان اإلنفعالي  2
 الفسيولوجي

 معنوي 15 صفر 15 11, 10, 9, 8

3 
االتزان اإلنفعالي 

 الحركي
 معنوي 8.06 2 13 17, 14, 12
 معنوي 11.26 1 14 16, 15, 13

االتزان اإلنفعالي  4
 االجتماعي

 معنوي 15 صفر 15 18,19,20,21,22

 االستقرار النفسي 5
 معنوي 5.04 3 12 28, 27,  24
 معنوي 11.26 1 14 23,  26, 25

وقد تم التحق من الثبات في المقياس بطريقة  :ثالثًا: الثبات
قام الباحث بتقسيم فقرات المقياس البالغ  إذالتجزئة النصفية 

2 4 6 

7 

8 

9 

1

5 1 3 

50 بداية النهاية
1 سم



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 8, August  2022                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol. 4, issue 8, August  2022 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 106 
 

نصفين, فقرات فردية, وفقرات زوجية, وقد تم ( فقرًة الى 28)
استخراج معامل االرتباط بين مجموع درجات النصفين باستعمال 
طريقة بيرسون بواسطة الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSS ,)(, إذ ان 0.82بلغت قيمة معامل االرتباط ) إذ
 معامل االرتباط المستخرج يعني الثبات لنصف االختبار فقط
وألجل الحصول على ثبات كامل لالختبار قام الباحث بتطبيق 

براون للتصحيح(, وبذلك بلغت قيمة معامل  -معادلة )سبيرمان
( وهي قيمة تؤشر ثبات 0.90الثبات لمقياس االتزان االنفعالي )

 عالي للمقياس .
المعرفية -تحديد اختبارات المرونة الحركية 2-4-3

   :لالعبي كرة قدم الصاالت
محمد صبحي حسانين: ) : اللمس السفلي والجانبياوالً 

 (:335, ص2003
هذا االختبار احد االختبارات  ديع: الغرض من االختبار

يقيس ثني ومد وتدوير  إذ, تخدمة لقياس المرونة الديناميكيةالمس
 العمود الفقري .

 .: ساعة إيقاف, حائطاألدوات
 :مواصفات األداء

 :نقطتين هماعلى )×( ترسم عالمة -1
 .على األرض بين قدمي المختبر-2
 .على الحائط خلف ظهر المختبر )في المنتصف(-3
عند سماع إشارة البدء يقوم المختبر بثني الجذع أمامًا أسفل -4

الموجودة بين )×( عالمة  للمس األرض بأطراف األصابع عند
للمس , ثم يقوم بمد الجذع عاليًا مع الدوران جهة اليسار القدمين
, ثم خلف ظهر المختبر بأطراف األصابع الموجودة)×( عالمة 

الموجودة بين  )×(يقوم بدوران الجذع وثنيه لألسفل للمس عالمة 
, ثم يمد الجذع مع الدوران جهة اليمين للمس القدمين مرة ثانية

الموجودة خلف الظهر . يكرر هذا العمل اكبر عدد )×( عالمة 
, مع مالحظة أن يكون ( ثانية30) من المرات في ثالثين ممكن

لمس العالمة التي خلف الظهر مرة من جهة اليسار واألخرى 
 من جهة اليمين .

 :توجيهات
 يجب عدم تحريك القدمين أثناء األداء .

يجب إتباع التسلسل المحدد للمس طبقا لما جاء ذكره في 
 المواصفات .

 يجب عدم ثني الركبتين نهائيا أثناء األداء.
: يسجل للمختبر عدد اللمسات التي أحدثها على يلالتسج

 ( ثانية .30العالمتين خالل ثالثين )
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح اختبار اللمس السفلي والجانبي5الشكل )

 :نجم حمزة حسين) ثانيًا: اختبار المرونة المعرفية
 :(63 ص, 2019

اعتمد الباحث في قياس المرونة المعرفية على االختبار 
 Trail-Makingالمحوسب المسمى )اختبار عمل المحاولة 

Test( الذي يسمى اختصارًا )TMT. ) 
: اختبار المرونة المعرفية )اختبار عمل المحاولة اسم االختبار

Trail-Making Test). 
  .: قياس المرونة المعرفيةالهدف من االختبار

يتألف هذا الجزء من فقرة اولى تدريبية تتألف  :وصف االختبار
( دائرة إذ تحتوي كل دائرة من الدوائر على رقم معين 8-1من )

فضال عن دوائر اخرى تحتوي كل منها على حرف من االحرف 
بة بشكل عشوائي على االنكليزية وكل من االرقام واالحرف مرت

ن يربط بين كل رقم , والمطلوب من المفحوص اشاشة الحاسوب
وما يناسبه من الحروف بحسب التسلسل االبجدي وذلك 

الخاص بجهاز الحاسوب  mouseمؤشر الفأرة  باستعمال
 المستعمل في االختبار .

وبعد انتهاء المفحوص من التدريب ينتقل الى الجزء الفعلي من 
االختبار والذي تحسب وفقه درجة المرونة المعرفية للمفحوص اذ 

, وبعض الدوائر تحتوي ( دائرة25-1هذا الجزء من )يتكون 
ر يحتوي على بعض على ارقام بعض االعداد وبعضها االخ

, مرتبة بشكل عشوائي على الشاشة وعلى الحروف االبجدية
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المفحوص ان يقوم بربط كل عدد بما يناسبه من حروف 
 االبجدية االنكليزية . 
 : منظومة فينا .االدوات المستخدمة

 92-25مدى الدرجات يكون محصورا بين  :الدرجاتحساب 
واعلى درجة  25اي ان اقل درجة يحصل عليها المفحوص هي 

 . 92يحصل عليها المفحوص هي 
 
 
 
 
 
 
 

 (TMT( يبين اختبار عمل المحاولة )6الشكل )

االسس العلمية الختبارات المهارات الدفاعية  2-4-3
لالعبي كرة قدم الحركية واالتزان الحركي والمرونة 

 :الصاالت
قام الباحث بالتحقق من صدق االختبارات  اواًل: الصدق:

عن طريق استخدام معامل الصدق الذاتي للمتغيرات قيد البحث 
( 3, والجدول )جذر التربيعي لقيمة معامل الثباتوالذي هو ال
 يبين ذلك .

قام البحاث بالتحقق من معامل ثبات االختبار  ثانيًا: الثبات:
عادة االختبار على عينة التجربة  عن طريق االختبار وا 

يوم السبت المصادف , إذ تم اجراء االختبار األول االستطالعية
, وتم إعادة االختبار يوم السبت بتاريخ  5/3/2022

 .  ( يبين ذلك3والجدول ), 12/3/2022
قام الباحث بالتحقق من معامل  ثالثًا: الموضوعية:
المتغيرات قيد البحث من خالل إيجاد  الموضوعية الختبارات

والجدول  ,(3ينظر الملحق ) عالقة االرتباط بين نتائج حكمين
 .( يبين ذلك 3)
 
 
 

 ( يبين قيم معامالت الصدق والثبات والموضوعية لالختبارات 3الجدول )

 الثبات االختبارات ت
 الصدق الذاتي

 الثبات√
 الموضوعية

 0,91 0.88 0.79 مهارة قطع الكرة 1
 0,98 0.92 0.85 مهارة ابعاد الكرة 2
 0,93 0.90 0.82 مهارة تشتيت الكرة 3
 0,94 0.93 0.87 االتزان الحركي 4
 0,95 0.94 0.89 المرونة الحركية 5

بعد االنتهاء من اجراءات اعداد  :ةالتجربة الرئيس 2-5
م , قات قيد البحث وفقًا لألسس العلميةاالختبارات للمتغيرا
ة , إْذ تم تطبيق التجربة الرئيسالتجربة الرئيسةالباحث بأجراء 

رة من تتم اجراء االختبارات للف( العبًا, و 40على )
28/3/2002-10/4/2022 . 
قام الباحث باستعمال الحقيبة  :الوسائل االحصائية 2-6

( اإلصدار الخامس SPSSاالحصائية للعلوم االجتماعية )
 والعشرون.

 ومناقشة النتائج:عرض وتحليل -3
المهارات الدفاعية, ى مستوى أداء التعرف عل 3-1

-االنفعالي, والمرونة الحركية-واالتزان الحركي
 :, لالعبي كرة قدم الصاالتالمعرفية
يبين الوصف االحصائي لمستوى أداء المهارات الدفاعية, ( 4الجدول )

لالعبي كرة قدم المعرفية, -االنفعالي, والمرونة الحركية-واالتزان الحركي
 الصاالت.

 المتغيرات ت
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

معامل 
 االختالف

 %13.5 0.23 190. 0.81 5.99 مهارة قطع الكرة 1
 %14.0 0.15- 260. 1.46 10.38 مهارة ابعاد الكرة 2
 %17.2 0.10 190. 1.33 7.70 مهارة تشتيت الكرة 3
 %21.0 -0.63 0.23 11.19 53.11 االتزان الحركي 4
 %16.6 0.68 190. 9.97 60.02 االتزان االنفعالي 5
 %14.6 0.33 0.10 2.49 17.01 المرونة الحركية 6
 %22.9 -0.44 0.27 13.89 60.54 المرونة المعرفية 7

بين ان قيم الخطأ المعياري ( ت4من خالل نتائج الجدول )
ان حجم العينة مناسب, ويمثل المجتمع , تدل على صفرية

االلتواء وكذلك فأن قيم معامل , المدروس تمثياًل صادقًا وحقيقياً 
مما يدل على ان درجات أفراد عينة , (1-, 1كانت ادنى من )+

بينما , داليًا على االختبارات قيد البحثالبحث تتوزع توزيعًا اعت
أفراد عينة الى تجانس درجات تشير درجات معامل االختالف 
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%( يعد 1كلما اقترب معامل االختالف من ) البحث إذ "
%( يعني ان العينة غير 30التجانس عاليًا, واذا زاد عن )

, 1999)وديع ياسين محمد وحسن محمد عبد: " متجانسة
 , )أي قيمها متشتتة(.(161ص
التعرف على العالقة بين أداء المهارات  3-2

نفعالي, والمرونة اال -, واالتزان الحركيالدفاعية
 :, لالعبي كرة قدم الصاالتالمعرفية-الحركية
 ( يبين طبيعة العالقة البينية بين المتغيرات قيد البحث 5الجدول )

االتزان  المهارات الدفاعية ت
 الحركي

االتزان 
 االنفعالي

المرونة 
 الحركية

المرونة 
 المعرفية

 6810. 0.772 0.551 0.753 مهارة قطع الكرة 1
 0.711 0.723 0.654 0.782 مهارة ابعاد الكرة 2
 0.652 0.872 0.770 0.791 مهارة تشتيت الكرة 3

( إن معامل االرتباط البسيط )بيرسون( بين 5يبين الجدول )
(, 0.735االنفعالي, بلغت )-واالتزان الحركيمهارة قطع الكرة, 

المعرفية قد بلغت  –( على التوالي, والمرونة الحركية0.551)
االرتباط (, على التوالي, فيما بلغت عالقة 0.681(, )0.772)

(, 7820.)االنفعالي –واالتزان الحركيبين مهارة ابعاد الكرة, 
المعرفية فقد بلغت  –المرونة الحركيةو  ,على التوالي( 6540.)

ومعامل االرتباط بين ( علة التوالي, 0.711(, )0.723بلغت )
نفعالي قد بلغت اال–الحركي, واالتزان مهارة تشتيت الكرة

المعرفية –( على التوالي, والمرونة الحركية0.770(, )0.791)
في ضوء معامالت االرتباط ( على التوالي, 0.652(, )0.872)

قييم قوة العالقة بين المتغيرات قيد البحث تالمتحققة يمكننا ان 
ان قيمة  " (2010: الياسري جاسم محمد)استنادًا لما يذكره 

( فأن 0.75-0.50االرتباط اذا كانت محصورة بين ) معامل
)محمد جاسم الياسري: " المعامل يعد مرتفعًا والعالقة قوية

ويعزو الباحث سبب معنوية معامالت , (213, ص2010
–االرتباط البسيط بين المهارات الدفاعية, واالتزان الحركي
–االنفعالي, من جهة, والمهارات الدفاعية, والمرونة الحركية

الشخصية تعمل وفق نظام المعرفة, من جهة أخرى, الى ان 
متكامل في جوانبها كافة, سواء كانت انفعالية, أم عقلية, أم 
حركية, إذ ان هذا التكامل يعني إن هناك تفاعل بين هذه 
الجوانب التي تجعل الالعبين يقومون بأداء الواجبات المكلفين 

مع المثيرات بين  بها على نحو أفضل, على أساس ان التفاعل

في السلوك الحركي والحضور الذهني واالنفعالي لالعب ينتج 
عنه دقة وثبات باألداء الفني للمهارات, وكذلك مدى االرتباط 
الحاصل بين القدرات الحركية والعقلية واالنفعالية, يعد مكون 

يتطلب درجة عالية من  أساس للتوافق العضلي العصبي الذي
المقترنة بدقة وسرعة األداء وهذا ما ينتج عنه القدرات التوافقية 

 الي تحسين عملية التصرف الحركي.تحسن في أداء المهارة وبالت
استنباط معادالت تنبؤيه للتكهن, بأداء المهارات  3-2

ي, االنفعال-الدفاعية, وبداللة كل من االتزان الحركي
 :, لالعبي كرة قدم الصاالتالمعرفية-والمرونة الحركية

لقيمة التنبؤية لمهارة قطع عرض وتحليل ا 3-2-1
 االنفعالي–بداللة كل من االتزان الحركي الكرة

 :المعرفية–ووالمرونة الحركية
استخراج مؤشرات جودة أنموذج معادلة االنحدار -1

 :الخطي
 ( يبين مؤشرات جودة أنموذج معادلة االنحدار الخطي2جدول )

 المتغيرات
قيمة 
االرتباط 
 المتعدد 

معامل التعين 
نسبة  2ر

 المساهمة

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

مهارة قطع الكرة + االتزان 
المرونة  + االنفالي -الحركي

 المعرفية-الحركية
 معنوي 0.000 54.014 0.678 0.824

, أن قيمة معامل التفسير )نسبة (6يظهر من خالل الجدول )
, وهذا (0.678المساهمة( لمعامل االرتباط المتعدد قد بلغت )

االنفعالي -قلة )االتزان الحركييشير إلى أن المتغيرات المست
٪(, من 67.8, تفسر ما نسبة )(المعرفية-المرونة الحركيةو 

مهارة قطع التغيرات التي تطرأ على قيم المتغير التابع المتمثل بـ)
مهارة قطع , وهذا يعني ان التنبؤ ماالكرة(, وتفسير التباين بينه

المرونة االنفعالي و  -االتزان الحركي ال يعتمد فقط على الكرة
المعرفية بل هناك عوامل أخرى يمكن من خاللها التنبؤ -الحركية

, كما يشير ذات الجدول إلى أن قيمة (بـ )مهارة قطع الكرة
(, المحسوبة لمعامل االرتباط البسيط قد بلغت F) اختبار

(, وهذا يدل 0.000, وهي دالة عند مستوى داللة )(54.014)
, وأن األنموذج ة أنموذج االنحدار الخطي المتعددعلى معنوي

 يمثل العالقة بين المتغيرات أفضل تمثيل . 
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يسلط : استخراج قيم معامالت معادلة االنحدار-2
والقيم , على شكل االنحدار الخطي المتعدد الباحث الضوء

لمهارة قطع الكرة بداللة كل من  ,بمعامالت االنحدارالخاصة 
والمشار  المعرفية –والمرونة الحركية االنفعالي و–االتزان الحركي

 إليها في الجدول ادناه 
( يبين القيم المقدرة للتنبؤ بمهارة قطع الكرة بداللة كل من االتزان 7جدول )
 المعرفية –االنفعالي  و والمرونة الحركية  –الحركي

طبيعة  المتغيرات
 العامل

 قيمة العامل
الخطأ 
المعياري 
 المقدر

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

نوع 
 الداللة

 معنوي 0.055 1.946 0.593 0.945 أ الثابت
 معنوي 0.002 -3.259 2740. 0210. 1ب االتزان الحركي
 معنوي 0.047 -0.764 0.092 0320. 2ب االتزان االنفعالي
 معنوي 0.013 2.550 0.030 0560. 3ب المرونة الحركية
 معنوي 0.004 1.749 0.042 0.013 4ب المرونة المعرفية

, الخاص بقيم معادلة االنحدار (7يتبين من خالل الجدول )
 –لمهارة قطع الكرة بداللة كل من االتزان الحركيالخطي المتعدد 

لدى العبي كرة قدم  المعرفية–االنفعالي و والمرونة الحركية
, يمكن استنباط معادلة تنبؤية أو استنباط قيمة متوقعة الصاالت

 لمهارة قطع الكرة  وكما يأتي:
×  1)بالقيمة التنبؤية لمهارة قطع الكرة )ص( = الثابت )أ( + 

×  3االتزان االنفعالي( + )ب×  2( + )باالتزان الحركي
 ة(.المرونة المعرفي×  4المرونة الحركية( + )ب

× 0320.( + )53.11×  0210.+ ) 0.945ص = 
60.02)  +(.0560 ×17.01)  +(0.013 ×60.54)  =
5.705 

, البالغ للوسط الحسابي لمهارة قطع الكرة وهذه النتيجة متقاربة
وهذا يدل على عدم وجود فروق ما بين األوساط , (5.991)

كرة الحسابية )المتحقق والمتنبأ به( على اختبار مهارة قطع ال
( عند 5.705لدى العبي كرة قدم الصاالت, والذي بلغ )

 الوسط الحسابي لمهارة قطع الكرة المعادلة بينما كانت قيمة
( وهذا يؤكد أن هناك عالقة ارتباط معنوية 5.991المتحققة )

الي والمرونة االنفع–مهارة قطع الكرة واالتزان الحركيبين )
 م الصاالت .( لدى العبي كرة قدالمعرفية –الحركية 

ة ابعاد عرض وتحليل القيمة التنبؤية لمهار  3-2-2
االنفعالي و –بداللة كل من االتزان الحركي الكرة

  :المعرفية–والمرونة الحركية

استخراج مؤشرات جودة أنموذج معادلة االنحدار -1
 :الخطي
 ( يبين مؤشرات جودة أنموذج معادلة االنحدار الخطي8جدول )

 المتغيرات
قيمة 
االرتباط 
 المتعدد

معامل 
 2التعين ر

نسبة 
 المساهمة

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

مهارة ابعاد الكرة + االتزان 
المرونة  + االنفالي– الحركي

 المعرفية - الحركية
 معنوي 0.000 62.962 0.724 0.851

, أن قيمة معامل التفسير )نسبة (8يظهر من خالل الجدول )
, وهذا (0.724الرتباط المتعدد قد بلغت )المساهمة( لمعامل ا

الي االنفع-يشير إلى أن المتغيرات المستقلة )االتزان الحركي
٪(, من 72.4, تفسر ما نسبة )المعرفية(-والمرونة الحركية

المتمثل بـ)مهارة ابعاد  التغيرات التي تطرأ على قيم المتغير التابع
, وهذا يعني ان التنبؤ مهارة ابعاد نهماالكرة(, وتفسير التباين بي

المرونة االنفعالي و -على االتزان الحركي الكرة ال يعتمد فقط
المعرفية بل هناك عوامل أخرى يمكن من خاللها التنبؤ -الحركية

, كما يشير ذات الجدول إلى أن قيمة الكرة( بـ )مهارة ابعاد
بلغت الرتباط البسيط قد (, المحسوبة لمعامل اF) اختبار

(, وهذا يدل 0.000, وهي دالة عند مستوى داللة )(62.962)
, وأن األنموذج ة أنموذج االنحدار الخطي المتعددعلى معنوي

 يمثل العالقة بين المتغيرات أفضل تمثيل .
يسلط : راج قيم معامالت معادلة االنحداراستخ-2

والقيم , على شكل االنحدار الخطي المتعدد الباحث الضوء
بداللة كل من  , لمهارة ابعاد الكرةبمعامالت االنحدارالخاصة 

والمشار  المعرفية–و والمرونة الحركية االنفعالي–االتزان الحركي
 ( .9إليها ضمن الجدول )

رة  بداللة كل من االتزان ( يبين القيم المقدرة للتنبؤ بمهارة ابعاد الك9جدول )
 ةالمعرفي –االنفعالي و والمرونة الحركية –الحركي

طبيعة  المتغيرات
 العامل

 قيمة العامل
الخطأ 
المعياري 
 المقدر

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

نوع 
 الداللة

 معنوي 0.00 6.590 2.136 1.123 أ الثابت
 معنوي 0.00 4.045 1860. 0.102 1ب االتزان الحركي
 معنوي 0.00 -5.193 0250. 0.022 2ب االتزان االنفعالي
 معنوي 0.000 4.967 8300. 0.061 3ب المرونة الحركية
 معنوي 0.000 -6.669 0.218 0.454 4ب المرونة المعرفية

, الخاص بقيم معادلة االنحدار (9يتبين من خالل الجدول )
رة  بداللة كل من االتزان لمهارة قطع الكالخطي المتعدد 
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لدى العبي كرة  المعرفية–االنفعالي و والمرونة الحركية–الحركي
, يمكن استنباط معادلة تنبؤية أو استنباط قيمة قدم الصاالت
 وكما يأتي: رة قطع الكرةمتوقعة لمها

×  1)بالقيمة التنبؤية لمهارة ابعاد الكرة )ص( = الثابت )أ( + 
×  3االتزان االنفعالي( + )ب×  2( + )باالتزان الحركي

 ية(.المرونة المعرف×  4المرونة الحركية( + )ب
 (60.02× 0.022( + )53.11× 0.102+ ) 1.123ص = 

 +(0.061 ×17.01)  +(0.454 ×60.54)  =10.948 
, البالغ لوسط الحسابي لمهارة ابعاد الكرةوهذه النتيجة متقاربة ل

وهذا يدل على عدم وجود فروق ما بين األوساط , (10.38)
اد الكرة الحسابية )المتحقق والمتنبأ به( على اختبار مهارة ابع

( عند 10.948لدى العبي كرة قدم الصاالت, والذي بلغ )
 الوسط الحسابي لمهارة قطع الكرة المعادلة بينما كانت قيمة

( وهذا يؤكد أن هناك عالقة ارتباط معنوية 10.38المتحققة )
االنفعالي والمرونة  –ارة ابعاد الكرة واالتزان الحركيبين )مه
 عبي كرة قدم الصاالت .المعرفية ( لدى ال –الحركية 

يمة التنبؤية لمهارة تشتيت عرض وتحليل الق 3-2-3
و  االنفعالي–بداللة كل من االتزان الحركي الكرة

 :المعرفية–والمرونة الحركية
استخراج مؤشرات جودة أنموذج معادلة االنحدار -1

 :الخطي
 ( يبين مؤشرات جودة أنموذج معادلة االنحدار الخطي10جدول )

 المتغيرات
قيمة 
االرتباط 
 المتعدد

معامل 
 2التعين ر

نسبة 
 المساهمة

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

مهارة تشتيت الكرة + االتزان 
المرونة  + االنفالي -الحركي

 المعرفية-الحركية
 معنوي 0.000 58.362 0.762 0.873

)نسبة  , أن قيمة معامل التفسير(10يظهر من خالل الجدول )
, وهذا (0.762المساهمة( لمعامل االرتباط المتعدد قد بلغت )

الي االنفع-يشير إلى أن المتغيرات المستقلة )االتزان الحركي
٪(, من 76.2, تفسر ما نسبة )المعرفية(-والمرونة الحركية

التغيرات التي تطرأ على قيم المتغير التابع المتمثل بـ)مهارة 
, وهذا يعني ان التنبؤ مهارة باين بينهماالكرة(, وتفسير التتشتيت 

االنفعالي -على االتزان الحركي تشتيت الكرة ال يعتمد فقط

المعرفية بل هناك عوامل أخرى يمكن من -المرونة الحركيةو 
, كما يشير ذات الجدول إلى الكرة( خاللها التنبؤ بـ )مهارة تشتيت

يط قد بلغت (, المحسوبة لمعامل االرتباط البسFأن قيمة اختبار)
(, وهذا يدل 0.000, وهي دالة عند مستوى داللة )(58.362)

, وأن األنموذج ة أنموذج االنحدار الخطي المتعددعلى معنوي
 يمثل العالقة بين المتغيرات أفضل تمثيل .

يسلط : استخراج قيم معامالت معادلة االنحدار-2
والقيم , على شكل االنحدار الخطي المتعدد الباحث الضوء

ل من بداللة ك الكرة , لمهارة تشتيتالخاصة بمعامالت االنحدار
والمشار  المعرفية–مرونة الحركيةو وال االنفعالي–االتزان الحركي

 .(11إليها ضمن الجدول )
( يبين القيم المقدرة للتنبؤ بمهارة تشتيت الكرة  بداللة كل من 11جدول )

 المعرفية –ة االنفعالي  و والمرونة الحركي –االتزان الحركي 

 المتغيرات
طبيعة 
 العامل

قيمة 
 العامل

الخطأ المعياري 
 قيمة )ت( المقدر

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

 معنوي 0.000 3.802 2.620 2.132 أ الثابت
 معنوي 0.000 -4.262 2270. 0.209 1ب االتزان الحركي

 معنوي 0.000 -5.704 0640. 0.045 2ب االتزان االنفعالي
 معنوي 0.000 2.267 0300. 0680. 3ب الحركية المرونة

 معنوي 0.000 2.093 1.002 0.032 4ب المرونة المعرفية

, الخاص بقيم معادلة االنحدار (9يتبين من خالل الجدول )
 –كل من االتزان الحركيلمهارة قطع الكرة بداللة الخطي المتعدد 

لدى العبي كرة قدم  المعرفية–والمرونة الحركيةو  االنفعالي
, يمكن استنباط معادلة تنبؤية أو استنباط قيمة متوقعة الصاالت

 لمهارة قطع الكرة  وكما يأتي:
×  1)ب= الثابت )أ(+ القيمة التنبؤية لمهارة ابعاد الكرة )ص(

×  3االتزان االنفعالي( + )ب×  2( + )باالتزان الحركي
 ة(.المرونة المعرفي×  4المرونة الحركية( + )ب

× 0.045( + )53.11×  0.209+ ) 2.132ص = 
60.02)  +(.0680 ×17.01)  +(0.032 ×60.54)  =
7.022  

, البالغ كرةوهذه النتيجة متقاربة للوسط الحسابي لمهارة تشتيت ال
وهذا يدل على عدم وجود فروق ما بين األوساط , (7.70)

د الكرة الحسابية )المتحقق والمتنبأ به( على اختبار مهارة ابعا
( عند 7.022لدى العبي كرة قدم الصاالت, والذي بلغ )

المعادلة بينما كانت قيمة الوسط الحسابي لمهارة قطع الكرة  
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( وهذا يؤكد أن هناك عالقة ارتباط معنوية بين 7.70المتحققة )
الي والمرونة االنفع–ارة تشتيت الكرة واالتزان الحركي)مه

 كرة قدم الصاالت .( لدى العبي المعرفية –الحركية
 الخاتمة:-4

في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي, وما لحقها من 
 تفسيرات يمكن أن يخرج الباحث باستنتاجات عدة وكاآلتي 

-االنفعالي والمرونة الحركية–االتزان الحركيازدياد قيم )-1
القطع, ) المعرفة( يرافقه ازدياد في قيم المهارات الدفاعية

 اد, التشتيت( لالعبي كرة قدم الصالت .االبع
تؤثر المعرفية -االنفعالي والمرونة الحركية–االتزان الحركي-2
بنسب متفاوتة وحسب خصوصية ومتطلبات األداء في و 

التغيرات التي تطرأ على المهارات الدفاعية لالعبي كرة قدم 
 الصاالت .

–الحركياالتزان االداء المهاري الدفاعي ال يعتمد فقط على -3
بل هناك عوامل أخرى  المعرفية –االنفعالي والمرونة الحركية

 . قد تكون بدنية او حركية او عقلية او انفعالية او فسيولوجية
بأداء المهارات الدفاعية )القطع, االبعاد, هنالك امكانيه للتنبؤ -4

–التقديرية لكل من االتزان الحركي( على أساس القيم التشتيت
لالعبي كرة قدم  المعرفية–الحركية رونةاالنفعالي والم

 الصاالت.
في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته توصل البحث الحالي إلى 

 أهم التوصيات, وكانت كاآلتي:
استحداث برامج تدريبية خاصه في األندية الرياضية لتنمية -1

القدرات الحركية والجوانب والنفسية بشقيها العقلي واالنفعالي لدى 
 الالعبين.

وضع االختبارات لمتغيرات البحث الحالي في ايدي المدربين -2
 النتقاء ناشئين كرة قدم الصاالت بشكل دقيق.

اإلفادة من فكرة البحث وتطبيقها على عينات في العاب -3
 أخرى.

 :المصادر
عالقة بعض القدرات البدنية واالتزان الحركي واالنفعالي  ؛امن صالح عطة [1]

أطروحة دكتوراه, جامعة اإلسكندرية, ) :مرمى كرة اليداء الدفاعي لحارس باألد
 .(2022كلية التربية الرياضية للبنات, 

الموصل, مطبعة ) :االختبارات والتحليل بكرة القدم (؛آخرون)حسن وثامر م [2]
 .(2005جامعة الموصل, 

تأثير تمرينات مشابهه للعب في تطوير المرونة المعرفية  ؛حسين حمزة نجم [3]
وبعض مدركات المحيط ودقة التهديف و مواقف اللعب الهجومية لناشئي كرة 

, ة التربية البدنية وعلوم الرياضة, كليأطروحة دكتوراه, جامعة بابل) :مالقد
2019 . 

باالتزان االنفعالي  وعالقتها قوة األنا ؛ـبـد األمـيـر عـبـاس المشهدانيرائــد ع [4]
أطروحة ) :ردية والفرقية في محافظة بابلمستوى الطموح لدى ناشئي األلعاب الفو 

 (.2011 , جامعة بابل, كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة,دكتوراه
ة من تنمية المرونة المعرفية في اكتساب المفاهيم لدى عين ؛عبد الكريم اسحاق [5]

 .(2008 ,كتوراه منشورة ,الجامعة االردنيةاطروحة د): طلبة كلية العلوم التربوية
مبادئ االحصاء التربوي مدخل في االحصاء الوصفي  ؛محمد جاسم الياسري [6]

 .(2010, ميمدار الضياء للطباعة والتص ,االشرف النجف) :واالستداللي
 :اختبارات األداء الحركي ؛محمد حسن عالوى, محمد نصر الدين رضوان [7]

 .(2001, يالفكر العربدار  ,القاهرة)
دار ) :القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضة ؛محمد صبحي حسانين [8]

 .(2003الفكر العربي, 
عمان, دار دجلة ) :2, طاالختبارات والتكتيك في كرة القدم ؛موفق اسعد محمود [9]

 .(2009ناشرون وموزعون, 
واستخدامات التطبيقات االحصائية  ؛وديع ياسين محمد وحسن محمد عبد [11]

, دار الكتب للطباعة والنشر ,الموصل) :الحاسوب في بحوث التربية الرياضية
199). 
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  :المالحق
 قائمة بأسماء الخبراء والمختصين الذين اعتمدهم الباحث لبيان صالحية فقرات مقياس االتزان االنفعالي يوضح ( 1ملحق )

 مكان العمـــــــل االختصاص اللقب العلمي األسماء ت
 جامعة بابل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة اختبار وقياس أستاذ د. عامر سعيد جاسم 1
 كلية الحلة الجامعة / قسم التربية البدنية و علوم الرياضة علم النفس الرياضي  أستاذ د. ياسين علوان التميمي  2
 كلية الكوت الجامعة / قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة كرة قدم  أستاذ عبداهلل حسين الالميد.  3
 جامعة بابل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة علم النفس الرياضي أستاذ د. هيثم حسين الجبوري  4
 التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بابل / كلية  علم النفس الرياضي أستاذ د. محمد نعمة حسن  5
 جامعة بابل/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة كرة القدم أستاذ د. رافد عبد االمير مبارك 6
 القاسم الخضراء/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة كرة قدم أستاذ د. جاسم جابر العوادي 7
 كلية الحلة الجامعة / قسم التربية البدنية و علوم الرياضة اختبار وقياس أستاذ مساعد صالح بلش الربيعي 8
 جامعة الكوفة / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة اختبار وقياس أستاذ مساعد د. ايمن هاني الجبوري 9

 المديرية العامة للتربية /  محافظة ميسان اختبار وقياس أستاذ مساعد د. وسام حميد الغرباوي 10
 وزارة الشباب والرياضة كرة قدم مدرس حسين حمزة نجمد.  11
 كلية المستقبل الجامعة كرة قدم صاالت مدرس د. مصطفى جاسم زيد 12
 وزارة الشباب والرياضة اختبار وقياس مدرس د. محمد حسن شعالن 13
 الرياضةجامعة ميسان / كلية التربية البدنية وعلوم  كرة قدم صاالت مدرس حيدر مجيد شويع  14
 المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان اختبار وقياس مدرس احمد حسين غانم  15

 بصورته النهائية االنفعاليمقياس االتزان بوضح ( 2ملحق )
 المجال الفقرات

 أنا حساس وأستثار من أبسط األشياء . -1
 المنافسات الرياضية .أستطيع التركيز على تفاصيل اللعب أثناء التدريب وفي  -2
ن كان هنالك جمهور كثير يشاهد أدائي . -3  أنا هادئ األعصاب حتى وا 
 أتقبل تحديد أخطائي عند تعلم المهارات من أي شخص وبكل رحابة صدر. -4
 أستثار كلما يكون التدريب صعب . -5
 عندما أشاهد زميلي يتشاجر مع المنافس أبقى محافظ على هدوئي . -6
 ريد أن أفوز أكون هادئ األعصاب .عندما أ -7

 االتزان اإلنفعالي العقلي

 عندما أشعر بالجوع والعطش ولم أجد الطعام والشراب أفقد أعصابي . -8
 أتوتر وتزداد نبضات قلبي عندما يطلب مني المدرب تنفيذ المهارات الصعبة . -9
 عندما أنفذ أي شيء أشعر بالراحة والنشاط والحيوية . -10
 أشعر بتوتر واضطرابات في المعدة قبل الخوض بالمنافسات . -11

 االتزان اإلنفعالي الفسيولوجي

 جهة جميع المواقف والمنافسات الصعبة .ا أستطيع التحكم بأفكاري وأفعالي عندما أو -12
 أستثار واغضب أذا لم يشارك معي بالمنافسة زمالئي من الالعبين الجيدين . -13
 اآلخرين عندما أفشل في أداء أي مهمة .أتحمل مزاح  -14
 عندما يتم تأجيل موعد المنافسة بشكل مفاجئ أستثار ويقل اهتمامي بالتدريب . -15
 أفرح عندما يقدم لي المدرب نصيحة. -16
 أكون سعيدًا عندما يقول لي المدرب ستكون أحسن العب بالمستقبل وأغضب عندما يقول العكس . -17

 الحركياالتزان اإلنفعالي 

 أنا متواضع أثناء تعاملي مع اآلخرين . -18
 أواجه مشاكل مع عائلتي بسبب ممارستي للرياضة . -19
 أصبح عصبيـًا عندما تتدخل عائلتي بأموري الخاصة . -20
 أشعر بالراحة واألمان عندما أتدرب والمدرب موجود معي . -21
 . كالم غير الئقأتوتر وأصبح عصبيـًا عندما أسمع من اآلخرين  -22

 االتزان اإلنفعالي االجتماعي

 اجهة بالمثل . إذا واجهني المنافس باإلساءة والضرب أو -23
 أتحدث بعصبية مع الحكم عندما يتخذ قرار خطاء ضدي أو ضد أحد زمالئي . -24
 أمتلك عادات ال أستطيع تركها مثل قرض األظافر أو الشفة و عادات أخرى . -25
 بح عصبيًا عندما أفشل في أداء أي مهمة .أستثار وأص -26
 ممارسة الرياضة تشعرني بالسعادة أكثر من أي شيء أخر . -27
 أؤمن بأن الصبر في تحمل الصعاب هو مفتاح النجاح . -28

 االستقرار النفسي
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 عتمدهم الباحثالذين االمحكمين ( يوضح قائمة بأسماء 3ملحق )

 العمـــــــلمكان  االختصاص األسماء ت
 الموهبة لرعاية الوطني المركز/والرياضة الشباب وزارة وتقويم قياس م.د محمد حسن شعالن 1
 التربية وزارة/المفتوحة التربوية الكلية رياضي تدريب فاضل عباس رشاد د.م 2
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