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مستخمص البحث
ىدؼ البحث إلى إعداد برنامج لمترويح الرياضي لممصابيف باإلعاقة الحركية في األطراؼ السفمى .والتعرؼ

عمػػى تػػر ير المػػنيج المع ػػد فػػي تطػػوير بعػػض النػ ػواحي البدنيػػة والنفسػػية لممص ػػابيف باإلعاقػػة الحركيػػة ف ػػي األطػ ػراؼ
السفمى.
ولتحقيؽ ذلؾ اجري البحث عمى عينة مكونة مف ( )19معاؽ في مستشفى دجمة لمترىيؿ الطبي وبالشكؿ اآلتي:
 ( 6معاقيف) مصابيف بشمؿ نصفي سفمي كامؿ م موا التجربة االستطالعية. 13( -معاقا) مصابيف بشمؿ نصفي سفمي كامؿ م موا التجربة الرئيسة.

اس ػػت دـ الباح ػػاف الم ػػنيج التجريب ػػي ذو القي ػػاس القبم ػػي والبع ػػدي لممجموع ػػة الواح ػػدة وذل ػػؾ لص ػػعوبة الحص ػػوؿ عم ػػى
المجموعات المتكافئة تماما حتى في نفس التصنيؼ الطبي الواحد .
فضال عف ذلؾ تـ المجؤ إلى است داـ بطارية (اإلبراىيمي) لقياس المياقة البدنية لممعاقيف عمى الكراسي المتحركػة ،
وتضمنت اال تبارات اآلتية -:

 ألسير بالكرسي المتحرؾ عمى عارضتيف شبيتيف ذىاب واياب (.لقياس التوازف والسرعة). تدوير العصا ال شبية مؼ الرأس بكمتا اليديف(.لقياس المرونة). مد الذراعيف و نييمػا عمػى مسػندي الكرسػي المتحػرؾ مػا رفػا الجسػـ عػف الكرسػي و فضػو حتػى التعب(.لقيػاسمطاولة القوة).

 دفػػا ك ػرة طبيػػة زنػػة ()2كغػػـ بكمتػػا اليػػديف أمػػاـ الصػػدر ألبعػػد مسػػافة ممكنػػة مػػف وضػػا الجمػػوس عمػػى الكرسػػيالمتحرؾ(.لقياس القوة االنفجارية لمذراعيف).
أمػػا الناحيػػة النفسػػية فػػتـ قياسػػيا باسػػت داـ مقيػػاس( فرايبػػورج ) لقيػػاس السػػمات الش صػػية والمعػػرب مػػف قبػػؿ
(د.محمد حسف عالوي ود.محمد نصر الديف رضواف) والذي تـ تقنينة مف قبػؿ (سػعاد يػري كػاظـ ) عمػى المعػاقيف
دا ؿ العراؽ و يقيس  8أبعاد ولكؿ بعد  7عبارات وىذه األبعاد ىي :

(العصبية  ،العدوانية،االكتئابية،االست ارة ،االجتماعية ،اليدوء،السيطرة،الكؼ و الضبط).
وتـ است داـ المػنيج لمػدة ( ) 6أسػابيا.وأظيػرت النتػائج فاعميػة المػنيج المسػت دـ فػي تحسػف النػواحي البدنيػة

والنفسية بشكؿ ايجابي والتقميؿ مف النواحي النفسية ذات الجوانب السمبية.
وأوصى الباح اف بضػرورة تعمػيـ اسػت داـ المػنيج المعػد فػي م اركػز ومستشػفيات الترىيػؿ لمػا لػو مػف أىميػة فػي

تحسيف النواحي البدنية والنفسية لممعاقيف مف عينة البحث .
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الباب األوؿ

 -1التعريؼ بالبحث

 1-1مقدمة البحث وأىميتو.
تولي العديد مػف الػدوؿ أىميػة اصػة لممعػاقيف مػف مواطنييػا وفػؽ ظػروؼ كػؿ دولػة لمػا يشػكمو المعػاقيف مػف
ػػروة بش ػرية يمكػػف اسػػت مارىا فػػي تنميػػة المجتمػػا ،فضػػال عػػف ذلػػؾ سػػعييا لتحقيػػؽ النمػػو الشػػامؿ لمش ػ ص المعػػاؽ
برساليب عديدة ومنيا إتاحة الفرصة لو لممارسة األنشطة الرياضية والترويحية التػي تتميػز بالمتعػة " فيم ػؿ الجانػب
الرياض ػػي قم ػػة المس ػػؤولية م ػػف اج ػػؿ تنش ػػئة مجتم ػػا يحق ػػؽ النم ػػو الش ػػامؿ والمتكام ػػؿ ل فػ ػراد األص ػػحاء بش ػػكؿ ع ػػاـ
ولممعاقيف بشكؿ ػاص عػف طريػؽ دعػـ قػدراتيـ البدنيػة وتطويرىػا ومسػاعدتيـ عمػى ال قػة بػالنفس والتعػديؿ المسػتمر
()1

بالسموؾ والتجرد مف مظاىر الصراع النفسي وىذا يعد الفيصؿ في تحقيؽ فمسفة التربية الرياضية "

وعمػى الػػرمـ مػػف األىميػػة الكبيػرة لوجػػود أالنشػػطة الرياضػػية والترويحيػػة كجػػزء أساسػػي فػػي عمميػػة أعػػادة ترىيػػؿ
المعاؽ مف جميػا النػواحي ومنيػا البدنيػة والنفسػية  ،إال انػو اليػزاؿ االىتمػاـ بيػا ضػعيؼ جػدا ] إف لػـ يكػف معػدوما[
دا ػػؿ م اركػػز الترىيػػؿ والمؤسسػػات ذات العالقػػة.إذ تقتصػػر فييػػا عمميػػة أعػػادة الترىيػػؿ عمػػى تقػػديـ ال ػػدمات الطبيػػة

حص ار دوف است مار أوقات الفراغ التي يتواجد فييا المعاؽ دا ؿ ىذه المؤسسات الصحية بعد تجاوزه عممية الترىيػؿ
الطبي مف الؿ إشراكيـ برنشػطة رياضػية ترويحيػة تسػاعده بالتغمػب عمػى أ ػار اإلعاقػة ومػا ينػتج عنيػا مػف ضػعؼ
في النواحي البدنية وما يرافقيا مف تر يرات سمبية عمى نفسية المعاؽ وسموكيات المعاقيف.
وانطالقػػا مػػف ذلػػؾ تبػػرز أىميػػة البحػػث بتعػػداد مػػنيج لمتػػرويح الرياضػػي يػػتـ مػػف اللػو اسػػت مار أوقػػات الف ػراغ

وت فيؼ وطرة اإلعاقة بدنيا ونفسيا  ،ويعمؿ بدوره كترجمة واقعية تعكس االىتماـ المتنػامي بيػذه الفئػة  ،ومسػاعدتيـ

عمػػى انت ػزاع نظ ػرات اإلعجػػاب والتقػػدير مػػف الجميػػا وعػػدـ جعػػؿ اإلعاقػػة عنصػػر جػػؿ تجعػػؿ صػػاحبيا يتػوار عػػف
األنظار .فضال عف ذلؾ فرف رعاية ىذه الفئة ىو واجب أ القي وانساني تفرضو القيـ السػماوية واإلنسػانية الم تمفػة
وحؽ مف حقوؽ الفرد عمى المجتما.

 2 -2مشكمة البحث.

يػػولي المسػػؤوليف والعػػامميف فػػي مستشػػفى دجمػػة لمترىيػػؿ الطبػػي رعايػػة كبي ػرة لممعػػاقيف بم تمػػؼ فئػػات اإلعاقػػة

بشػكؿ عػػاـ ولممصػػابيف باإلعاقػػة الحركيػػة فػػي األطػراؼ السػفمى بشػػكؿ ػػاص  ،إال أف الباح ػػاف الحظػػا و مػػف ػػالؿ
الزيػػارات المسػػتمرة والمتابعػػة لي ػؤالء المصػػابيف إف ىػػذه الرعايػػة التمتػػد أك ػػر مػػف محاولػػة الحفػػاظ عمػػى حيػػاة المعػػاؽ
وتقديـ المساعدة الطبي ة الالزمة ولػـ تر ػذ بنظػر االعتبػار مػاينتج عػف ىػذه اإلصػابة مػف تغيػرات سػريعة ومفاجئػة فػي
مستو النشاط البدني لممصاب وما يعكس ذلؾ بدوره مف جوانب سمبية عمى نفسية المصاب  ،لذا لجر الباح اف الػى

محاولػػة إد ػػاؿ الجانػػب الرياضػػي الترويحػػي كمحاولػػة منيمػػا لتقػػديـ يػػد العػػوف والرعايػػة ليػػذه الفئػػة وتطػػوير قػػدراتيـ
واالرتقاء بمستو النواحي البدنية والنفسية وتوجيييا نحو األفضؿ  ،أيمانا منيما باف الجانب الرياضػي الترويحػي أذا
مػػا أعطػػي القػػدر الكػػافي مػػف االىتمػػاـ فرنػػو كفيػػؿ بترىيػػؿ ذوي اإلعاقػػات الم تمفػػة ومنيػػا الحركيػػة بالقػػدر الػػذي يسػػمح
بت فيؼ حدة إعاقتيـ باعتبارىا طاقة اليمكف إمفاليا.

()1

مرواف عبد المجيد إبراىيـ ؛ الرعاية االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة  ( :عماف  ،مؤسسة
الوراؽ ) 2007 ،ص 159
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 3 -1ىدؼ البحث.
 التعرؼ عمى تر ير البرنامج المعد في تطوير بعض النواحي البدنية والنفسية لممصابيف باإلعاقةالحركية في األطراؼ السفمى.

 4-1فرض البحث .
-

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اال تبارات القبمية والبعدية ف ػي بعض النواحي البدنية والنفسية لممصابيف
باإلعاقة الحركية في األطراؼ السفمى ولصالح اال تبار البعدي.

 5-1مجاالت البحث-:

 1-5-1المجاؿ البشري :عينة مف المعاقيف (ذكور) والمصابيف باإلعاقة الحركية في األطراؼ

السفمى وممف يست دموف الكراسي المتحركة برعمار( ) 40-30سنة.

 2-5-1المجاؿ الزماني :لمفترة مف  2009 / 7 / 2ولغاية .2009 / 9/ 6

 3-5-1المجاؿ المكاني :مستشفى دجمة لمترىيؿ الطبي  /محافظة صالح الديف.

 6-1تحديد المصطمحات-:

 1-6-1المعػػاؽ حركيػػا  " :مصػػطمح يشػػير الػػى الفػػرد الػػذي يعػػاني مػػف اضػػطراب بػػدني يعػػوؽ عمميػػة تعميمػػة أو
()1

نموه أو توافقو "

 4-6-1اإلعاقة الحركية  " :عائؽ جسدي يمنا الفرد مف القياـ بوظائفو الحركية بشكؿ طبيعي نتيجة مرض
أو إصابة أدت إلى ضمور في العضالت أو فقداف القدرة الحركية أو الحسية و كمتييما معا في األطراؼ السفمى أو

العميا مصحوبة با تالؿ في التوازف الحركي ويحتاج الفرد المصاب بيا إلى برامج نفسية واجتماعية وتربوية ومينية

ورياضية  ...لمساعدتو عمى تحقيؽ أىدافو في الحياة "

()2

 5-6-1إصابات الحبؿ ألشوكي  " :اضطراب ينتج عف الحػوادث واإلصػابات ممػا يػؤدي الػى فقػداف الوظػائؼ
()3

الحسػية والحركية في األج ػزاء التي تقا أسف ػؿ منطقة اإلصابة " .

 6-6-1الترويح  " :نشاطا بناءا وفعاال يضيؼ لإلنسػاف حيويػة ومتعػة وسػرو ار يمارسػو فػي أوقػات تناسػب حياتػو

وظروفػػو ليزيػػد مػػف قد ارتػػو وطاقاتػػو وابداعػػو  ،وقػػد يكػػوف طوعيػػا ا تياريػػا أو مبرمجػػا وم ططػػا لػػو فػػي أوقػػات العمػػؿ
()4

والراحة "

.

()1

عبد العزيز الش ص وعبد الغفار عبد الحكيـ الدماطي ؛ قاموس التربية الخاصة بتأىيؿ غير العادييف (:المممكة العربية السعودية ،

()2

سعيد حسيف العزه ؛ اإلعاقة الحركية والحسية  ( :عماف  ،مطبعة األرز )2000 ،ص48

()4

حسيف حامد (وآ روف) ؛ برامج النشاطات الترويحية حاجة أساسية في المعاىد الترىيمية ( :المؤتمر العممي ال الث لكميات التربية

()3

 ) 1982ص66

ماجدة السيد عبيد ؛ رعاية األطفاؿ المعاقيف حركياً  ( :عماف  ،دار صفاء  ) 2001 ،ص 92

الرياضية لمفترة مف  16-14نيساف  ، 1987كمية التربية الرياضية  ،جامع ػػة الموصؿ ) ص 187-186
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 -2الدراسات النظرية والمشابية.

الباب الثاني

 1-2الدراسات النظرية .

 1-1-2مفيوـ الترويح وأىميتو.
يقصد بالترويح " نشاط تمقائي يشترؾ فيو الفػرد فػي وقػت ف ارمػو "

( )1

أو ىػو " النشػاط اال تيػاري الممتػا

لمفرد والمقبوؿ مف المجتما والذي يمارس في أوقات الفراغ ويسيـ في بناء الفرد وتنميتو "

( )2

 .ولكوف أوقات الفراغ

أص ػػبحت مت ػػوفرة ل ػػد قطاع ػػات كبيػ ػرة م ػػف الن ػػاس و اص ػػة المع ػػاقيف مم ػػف يس ػػت دموف الك ارس ػػي المتحرك ػػة دا ػػؿ
المؤسسػػات العالجيػػة والترىيميػػو ممػػا جعػػؿ التػػرويح يم ػػؿ مكانػة ىام ػة لػػد ىػؤالء المعػػاقيف وفقػػا لإلمكانيػػات البدنيػػة

لدييـ ولكونو يعطي الفرصة لممارسة النشاط الجسماني والراحة لنفسية والتفاعؿ واال تالط االجتماعي كما يساعد
فػػي مػػؽ مسػػارات ىامػػو لتكػػويف ش صػػية صػػحية وحيػػاة مميئػػة بالبيجػػة والسػػعادة  ،كػػوف التػػرويح يتصػػؼ

برنػػو "

ممتا لمف يمارسو  ،اليضر بالش ص بدنيا أو اجتماعيا بري طريقػة بػؿ يسػاعده عمػى أف يصػبح ش صػية متكاممػة
"

( )3

 .ويع ػػد الت ػػرويح الرياض ػػي م ػػف أى ػػـ األنش ػػطة الت ػػي تس ػػت دـ ف ػػي تنمي ػػة الش ص ػػية واكتس ػػاب أس ػػاليب الحي ػػاة

الصػػحية السػػميمة وزيػػادة مقػػدرة الفػػرد عمػػى العطػػاء واإلنتػػاج  ،إذ انػػو مجػػاؿ از ػػر باألنشػػطة المتنوعػػة التػػي تقابػػؿ
حاجات وميوؿ األفراد وتتناسب ومراحؿ العمر الم تمفة  ،كما أف الترويح الرياضي لو تر ي ار ايجابيا وفعػاال كوقايػة

وعالج أو لمتنمية الشاممة واست مار الوقت الحر .

( )4

فالترويح يحقؽ ىدفا اجتماعيا وذاتيا وبذلؾ تتحقؽ الفائدة لكؿ مف الفػرد والمجتمػا ،فػالمجتما فػي حاجػة إلػى تجديػد
ق ػواه والتػػرويح يقػػوـ بيػػذه الميمػػة فرسػػموب التػػرويح يتغيػػر مػػا التغيػػر ال قػػافي لممجتمػػا ،ويتػػر ر أيضػػا بقػػيـ وتقاليػػد
المجتما واإلمكانيات المتاحة ومد التقدـ التكنولوجي.

()5

 2-1-2أىمية البرامج الترويحية لممعاقيف.
لمبرامج الترويحية أىمية كبيرة تنعكس بشكؿ ايجابي لذوي اإلعاقات الم تمفة ومنيا

( )6

-:

 تعد وسيمة تساعد المرضى وذوي العاىات عمى تدعيـ ش صياتيـ ،الف التعامؿ والتعاوف عفطريػؽ النشاط يعد عامال عالجيا لما يعانيو المريض مف انطواء وعمؿ ايجابي يمارسو
بمنر عف الشعور بالضعؼ والنقص .

 يوفر ىذا النشاط لممريض ميما كاف مرضو ولمعاجز ميما كاف عجزه ،قدرات تمكنو مفاالشتراؾ في برامج مناسبة تعالج ماكاف يعانيو مف شعور بالنقص .
 النشاط الترويحي يزيؿ مايعانيو المريض أو ذوي العاىة مف إعياء ذىني يؤ ر وسائؿعالجو.
()1
()2
()3

()4

()5
()6

حممي إبراىيـ وليمى السيد فرحات؛ التربية الرياضية والترويح لممعاقيف  (:القاىرة ،دار الفكر العربي  ) 1998،ص 53
عطيات احمد طاب؛ أوقات الفراغ والترويح (:القاىرة ،دار المعارؼ )1978 ،ص 30

ليمى السيد فرحات ؛ أ ر برنامج ترويحي مقترح عمى المصابيف بالشمؿ الكامؿ ل طراؼ السفمى  (:أطروحة دكتوراه  ،كمية التربية
الرياضية بالقاىرة لمبنيف  ،جامعة حمواف  )1980،ص22
سيير مصطفى الميندس ؛ ا ر برنامج ترويحي رياضي عمى بعض األجيزة الحيوية لممسنيف  (:أطروحة دكتوراه مير منشورة ،
كمية التربية الرياضية لمبنيف باليرـ  ،جامعة حمواف  )1984 ،ص2

أنيس عبد الممؾ ؛ خدمة الجماعة ودورىا في المجتمع المعاصر  ( :القاىرة  ،مكتبة االنجمو المصرية  ) 1974 ،ص45-44

ليمى السيد فرحات ()1980؛ المصدر السابؽ ،ص 29
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يدعـ النشاط الترويحي العالقات اإلنسانية بيف نزالء المؤسسات والمشرفيف عمييا فتقؿ شكو المرضى
وذوي العاىات و األمور التي يصرؼ عمييا الك ير مف الوقت والجيد.

 3-1-2الناحية البدنية لممعاقيف .

إف تطػػوير الناحيػػة البدنيػػة التػػي يحتاجيػػا الش ػ ص المعػػاؽ وترىيػػؿ األجػػزاء المصػػابة مػػف جسػػمو تمعػػب دو ار
ميما في تطوير ماتبقى مف الكفػاءة البدنيػة لػو نتيجػة عوقػو ليواجػو بيػا متطمبػات حياتػو وىنػا تكمػف درجػة الصػعوبة
وقوة اإلرادة لد األش اص المعاقيف مف اجؿ تحقيؽ السعادة ومساعدتيـ عمى أداء أدوارىـ في المجتمػا .وت تمػؼ
الكفػػاءة البدنيػػة ل شػػ اص المعػػاقيف مػػف ش ػ ص أل ػػر تبعػػا لنػػوع اإلصػػابة وش ػػدتيا والم ػػدة الزمنيػػة ليػػا  .في ػػي "
اسػػت داـ الجسػػـ كوسػػيمة لمنشػػاط البػػدني والحركػػي وأداء الميػػارات العامػػة وال اصػػة ومػػف ػػـ فيػػي العامػػؿ المسػػاعد

لترىيػػؿ المعػػاؽ لمقيػػاـ بواجباتػػو ومواجيػػة الط ػوارئ ميػػر المتوقعػػة أ نػػاء حياتػػو "

( )1

 .وعمميػػة تطػػوير الناحيػػة البدنيػػة

ترتبط وتتدا ؿ مػا جوانػب أ ػر تعػد مكممػة لموصػوؿ الػى المياقػة البدنيػة العاليػة لمشػ ص المعػاؽ  ،ومنيػا الناحيػة
النفسية واتجاىات المعاؽ ودوافعو وقد ارتػو واسػتعداداتو وميولػو وانعكػاس ذلػؾ عمػى العالقػات االجتماعيػة واإلنسػانية

بيف المعاؽ واآل ريف .

وىناؾ عدة عوامؿ يعتمد عمييا أ ناء تطوير الناحية البدنية لممعاؽ بشكؿ عاـ والمعاؽ حركيا بشكؿ اص يمكػف

تم يصيا باالتي (-:)2


نوع وشدة اإلعاقة .



تناسب نوع الرياضة ما اإلعاقة .



تناسب قواعد الممارسة الرياضية ما نوع اإلعاقة.



التدريب الرياضي المستمر والم تص بتنمية المياقة البدنية لممعاقيف .



يتـ التدريب الحركػي لممصػاب بالشػمؿ عمػى الكرسػي المتحػرؾ  ،كمػا يعتمػد عمػى تػدريب عضػالت الكتػؼ
والذراع والرسغ.

 1-2الدراسات المشابية .

 -دراسة ( ليمى السيد فرحات )1981،

()3

عنواف الدراسة (( :أثر برنامج ترويحي مقترح عمى المصابيف بالشمؿ الكامؿ لألطراؼ السفمى))

أىداؼ الدراسة التعرؼ عمى :


أ ر البرنامج الترويحي المقترح عمى القمؽ كحالة وكسمة لد المصابيف بالشمؿ الكامؿ ل طراؼ السفمى
مف أفراد عينة البحث .



أ ػػر البرنػػامج الترويحػػي المقتػػرح عمػػى كػػؿ مػػف متغيػػري االنبسػػاط/االنطواء  ،العصػػاب  /الالعصػػاب لػػد
المصابيف بالشمؿ الكامؿ ل طراؼ السفمى مف أفراد عينة البحث .



أ ػػر البرنػػامج الترويحػػي المقتػػرح عم ػػى أبعػػاد مقيػػاس منس ػػوتا المتعػػدد األوجػػو لمش صػػية ل ػػد المصػػابيف
بالشمؿ الكامؿ ل طراؼ السفمى مف أفراد عينة البحث .

()1

()2
()3

ظافر حرب اإلبراىيمي ؛ بناء وتقنيف بطارية ا تبار المياقة البدنية لممعاقيف عمى الكراسي المتحركة (شمؿ األطراؼ السفمى) :
( رسالة ماجستير  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد  ) 2007،ص39
حممي إبراىيـ و ليمى السيد فرحات؛المصدر سابؽ ،ص 113

ليمى السيد فرحات ؛ المصدر السابؽ  ،ص 165 ،154 ، 69-67 ،65 ،5
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أ ػػر البرنػػامج الترويحػػي المقتػػرح عمػػى ا تبػػار األنشػػطة الحركيػػة اليوميػػة لػػد المصػػابيف بالشػػمؿ الكامػػؿ



ل طراؼ السفمى مف أفراد عينة البحث .

وكاف مجتما البحث مف المصابيف العسكرييف بمدينة الوفػاء واألمػؿ بمدينػة نصػر وىػـ مػف المصػابيف بالشػمؿ الكامػؿ
ل طػ ػراؼ الس ػػفمى .واس ػػت دمت الباح ػػة الم ػػنيج التجريب ػػي بتص ػػميـ المجم ػػوعتيف التجريبي ػػة والض ػػابطة وبع ػػدد ()30
مريضا لكؿ منيما .ولجرت الباح ة الى مجموعة مف األدوات لجما البيانات الالزمة لمبحث ومنيا:
( تاريخ الحالة  ،المقابالت الش صية  ،ا تبارات نفسية  ،ا تبا ار ل نشطة الحركية اليومية ).

وتوصمت الباح ة الى أىـ االستنتاجات اآلتية:

 إف لمترويح أ ار ايجابيا عمى الحالة النفسػية لممػريض وبالتػالي عمػى ش صػيتو وعمػى أنشػطتو الحركيػة فػيالحياة اليومية .
وأوصت الباح ة ببعض التوصيات تندرج تحت عدة محاور أىميا ( مسؤولية المجتما  ،مجاؿ األعالـ  ،المعاقيف ،
مدينة الوفاء واألمؿ  ،مجاؿ الترويح  ،الت طيط عمميا).

 -3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية.

الباب الثالث

 1-3منيج البحث:

است دـ الباح اف المنيج التجريبي ذو القياس القبمي والبعدي لممجموعة الواحدة.

 2 -2مجتمع البحث وعينتو:

تضػمف مجتمػا البحػث ( )19معاقػا فػي مستشػفى دجمػة لمترىيػؿ الطبػي /

محافظػة صػالح الػديف  ،مػف ذوي اإلعاقػػة الحركيػة فػي األطػراؼ السػفمى] شػػمؿ نصػفي سػفمي كامػؿ[ ومػػف

مسػػت دمي الك ارسػػي المتحركػػة برعمػػار ( )40-30سػػنة  ،والنػػاتج عػػف إصػػابات الحبػػؿ الشػػوكي مػػف الفق ػرة
الصػ ػ ػػدرية ( )11الػ ػ ػػى الفق ػ ػ ػرة القطنيػ ػ ػػة ( )3ومػ ػ ػػف يقعػ ػ ػػوف ضػ ػ ػػمف الدرجػ ػ ػػة ( )4فػ ػ ػػي التصػ ػ ػػنيؼ الطبػ ػ ػػي
لممعػػاقيف (ممح ػؽ  . )1وقسػػمت العينػػة التػػي تػػـ ا تيارىػػا بطريقػػة عمديػػة كػػاآلتي )6(:معػػاقيف لغػػرض أداء
التجرب ػػة االس ػػتطالعية و( )13معاقػ ػا م مػ ػوا التجرب ػػة الرئيس ػػة لمبح ػػث  ،إذ ت ػػـ اس ػػتبعاد المع ػػاقيف المص ػػابيف
بالشمؿ الكامؿ ل طراؼ السفمى بجانب إعاقات أ ر كالبتر أو الشمؿ الرباعي أو كؼ البصر ...

 3-3وسائؿ جمع المعمومات و األجيزة واألدوات المستخدمة:
 1-3-3وسائؿ جمع المعمومات:


المراجا والمصادر العربية .



اال تبارات والقياسات.



ساعة توقيت يدوية رقمية نوع كاسيو عدد (.)2

 2-3-3األجيزة واألدوات المستخدمة:








شريط قياس جمدي بطوؿ ( )50ـ.

كراسي متحركة اصة بالمعاقيف عدد (.)2
حاسبة الكترونية(. )P4

عصا شبية طوليا( )150سـ .
كرات طائرة عدد ()2
شريط الصؽ

 صافرة إطالؽ عدد (.)2

 كرات طبية زنة ()2كغـ عدد (.)2

 حاسبة يدوية.

 حزاـ ت بيت لمجذع .

 م بت لمعجالت ال مفية لمكرسي .

 كرات تنس عدد ()10
 سالت بالستؾ

عارضة شبية عدد ( )2بطوؿ ( )8ـ وعرض ( )20سـ وارتفاع( )5سـ .
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 4-3االختبارات المستخدمة لقياس الناحية البدنية لممعاقيف مف عينة البحث.
()1

قػػاـ الباح ػػاف بتطبيػػؽ بطاريػػة (اإلبراىيمػػي)

لقيػػاس المياقػػة البدنيػػة لممعػػاقيف عمػػى الك ارسػػي المتحركػػة (شػػمؿ

األطراؼ السفمى) لما ليا مف صوصية تتعمؽ بالمعاقيف عمى الكراسي المتحركة والمشابية لعينة البحث

(ممحؽ

. )2

 5 -3االختبارات المستخدمة لقياس الناحية النفسية (السمات الشخصية) لممعاقيف مف
عينة البحث.

فيمػػا ي ػػص قيػػاس الناحيػػة النفسػػية ال اصػػة بعينػػة البحػػث ،فػػتـ اسػػت داـ مقيػػاس( فرايبػػورج ) لقيػػاس السػػمات

الش صية  ،والذي قاـ بتعريبو(د.محمد حسف عالوي ود.محمد نصر الػديف رضػواف)
(سػػعاد يػػري كػػاظـ)

()3

()2

 ،والػذي تػـ تقنينػو مػف قبػؿ

عمػػى المعػػاقيف دا ػػؿ العػراؽ .ويقػػيس ( )8أبعػػاد ولكػػؿ بعػػد ( )7عبػػارات وتػػتـ اإلجابػػة عنيػػا

بتح ػػد الب ػػديميف(نعـ أو ال) ،وتتم ػػؿ ى ػػذه األبع ػػاد ب ػػاالتي ((-:العصػػػبية  ،العدوانيػػػة  ،االكتئابيػػػة  ،االسػػػتثارة ،
االجتماعية  ،اليدوء  ،السيطرة  ،الكؼ(الضبط) )).

 1- 5-3األسس العممية لقياس الناحية النفسية (السمات الشخصية).

أوالً :صدؽ المقياس -:تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس بصورتو االولية (ممحؽ  )3بعرضو عمى مجموعة مف
ال براء

(*)

إليجاد الصدؽ الظاىري لو  .وبعد جما البيانات واالطالع عمى النتائج تبيف أف ىناؾ نسبة اتفاؽ

( )%100عمى جميا الفقرات وبذلؾ تحقؽ الصدؽ الظاىري لممقياس  ،لذا تـ ت بيت المقياس بصورتو النيائية
(ممحؽ .)4

ثانياً  :ثبات المقياس-:

تػػـ حسػػاب ال بػػات عػػف طريػػؽ اال تبػػار واعػػادة اال تبػػار  ،إذ تػػـ إجػراء اال تبػػار األوؿ عمػػى عينػػة مكونػة مػػف

( )4معاقيف بتاريخ 2009 /7 /6ـ أعيد اال تبار بعد عشرة أياـ وذلؾ بتاريخ  ، 2009 / 7/ 16وبعدىا تـ حساب
معامؿ االرتباط البسيط (لبيرسوف )  .وعند مقارنة القيمة المحسوبة ما الجدولية عند درجة حرية ( )4وتحت مستو

داللة  ، 0.05ظير أف القيمة المحسػوبة ( )0.87وىػي أكبػر مػف الجدوليػة والبالغػة( )0.81ممػا يؤكػد أف اال تبػارات

تتمتا ب بات عالي .

 5-3تصحيح المقياس.
يتكوف مقياس الناحية النفسية (السمات الش صية) مف ( )56فقرة موزعة حسب محاور المقياس وكما مبيف في
الجدوؿ ( )1وتكوف اإلجابة بالتدرج ال نائي (نعـ أو ال) (عند اإلجابة (بنعـ)  2:درجة واإلجابة بػ( ال)

درجة ).
()1

1:

ظافر حرب اإلبراىيمي ؛ المصدر السابؽ  ،ص 160-157

()2

محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف ؛ االختبارات الميارية والنفسية في المجاؿ الرياضي  (:القاىرة ،دار الفكر

()3

سعاد يري كاظـ؛ أىـ السمات الش صية كمؤشر ا تيار المعاقيف لممارسة األلعاب الرياضية ( :رسالة ماجستير ،كمية التربية

(*)

العربي ) 1987 ،ص 452-441

الرياضية ،جامعة بابؿ )2007 ،ص 57-54
ال براء ىـ :
 كامؿ طو الويس /أستاذ /عمـ النفس الرياضي /كمية التربية الرياضية /جامعة تكريت. -عبد الودود احمد طاب /أستاذ مساعد /عمـ النفس الرياضي /كمية التربية الرياضية /جامعة تكريت.
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جدوؿ ()1
تصحيح المقياس
ت

المحاور

الفقرات السمبية

الفقرات االيجابية

العدد الكمي لفقرات
المحور

1

العصبية

54 ،38 ، 23، 18 ،15 ،4 ،3

×

7

2

العدوانية

49 ، 44، 41، 27، 26 ، 11 ،7

×

7

3

االكتئابية

55، 52 ،41، 37 ،34 ، 25 ،21

×

7

4

االستثارة

53 ،46 ،39 ،36 ،33 ،31 ،5

×

7

5

االجتماعية

51 ،47 ،14 ،2

7

6

اليدوء

56 ،45 ،43 ،42 ،29 ،21 ،1

×

7

7

السيطرة

51 ،31 ،24 ،22 ،16 ،11 ،9

×

7

8

الكؼ(الضبط)

35 ،32 ،19 ،17 ،13 ،8 ،6

×

7

48 ،28 ،12

 6-3تنفيذ التجربة الرئيسة لمبحث .

 1-6-3االختبارات القبمية  .أجريت اال تبارات القبمية لعينة البحث بتاريخ 2009 / 7 / 21-20
(اال تبارات البدنية والنفسية) عمى التوالي  ،وحاوؿ الباح اف قدر المستطاع ت بيت الظروؼ المتعمقة باال تبارات مف
ناحية المكاف والزماف واألدوات المست دمة وطريقة تنفيذ اال تبارات وفريؽ العمؿ المساعد مف اجؿ العمؿ عمى
توافرىا في اال تبارات البعدية .
 2-6-3المنيج الترويحي  .بعد االطالع عمى اممب المصادر والمراجا العممية المتوافرة واالستعانة ببعض
(*)

ال براء والم تصيف

في مجاؿ رياضة المعاقيف وعمـ التدريب وعمـ النفس والقياس والتقويـ  ،لالستفادة مف آرائيـ

وتوجيياتيـ السديدة إلعداد البرنامج الترويحي ال اص بعينة البحث والذي تـ تطبيقو مف قبؿ فريؽ العمؿ

المساعد(**) .وندرج فيما يمي بعض الجوانب األساسية التي تضمنيا المنيج الترويحي  -:قاـ الباح اف بوضا
منيج لمترويح الرياضي تـ مف اللو توزيا األنشطة الم تارة عمى ()6أسابيا مقسمة الى ( )18وحدة {  6أسابيا

× 3وحدات/األسبوع وبمعدؿ  4,5ساعات /األسبوع مقسمة عمى  3أياـ } ليكوف بذلؾ مجمؿ الفترة الزمنية لممنيج

27ساعة( 6اسابيا× 4.5ساعات)  .وقسمت الوحدة الؿ المنيج الترويحي(ممحؽ )5إلى األجزاء آالتية :

(*)ا ل براء ىـ -:
 عبد الودود احمد طاب  /أستاذ مساعد/عمـ النفس الرياضي /كمية التربية الرياضية  /جامعة تكريت. عبد المنعـ احمد جاسـ  /أستاذ مساعد/قياس وتقويـ /كمية التربية الرياضية  /جامعة تكريت. -سعد محمد د يؿ /مدرس /رياضة المعاقيف  /مديرية النشاطات الرياضية والفنية  /جامعة النيريف.

(**)

فريؽ العمؿ المساعد -:

 رياض إبراىيـ احمد /دبموـ معيد طبي (عالج طبيعي)/مستشفى دجمة لمترىيؿ الطبي . -سعد محمد نيابو /إعدادية (عالج طبيعي)/مستشفى دجمة لمترىيؿ الطبي .

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة

9

انثقبفت انزيبضيت

 الجزء االوؿ  .ويشمؿ  -1 :االحماء والتييئة  -2النشاط العضمي او األداء الحركي(العاب جماعيةوفردية والعاب تنافسية ترويحية)  -3التيدئة .

 الجزء ال اني  .ويشمؿ  :األنشطة الم تارة في مير مواعيد النشاط الرياضي  ،أي لـ تد ؿ في حسابالفترة الزمنية لممنيج ( نشاطات دا مية و ارجية ).

 3-6-3االختبارات البعدية .

تـ أجراء اال تبارات البعدية (البدنية والنفسية) لعينة البحث بتاريخ  ، 2009 / 9 / 6بعد االنتياء مف المدة
المقررة لممنيج الترويحي  ،والتزـ الباح اف باألسموب نفسو واإلجراءات المتبعة في اال تبارات القبمية.

 7-3المعالجات اإلحصائية.
 النسبة المئوية . الوسط الحسابي -االنحراؼ المعياري .

 -معامؿ االرتباط البسيط لبيرسوف(الطريقة المباشرة).

 -ا تبار داللة الفروؽ بيف وسطيف حسابييف مرتبطيف (اال تبار القبمي والبعدي لممجموعة الواحدة).

()1

()1

وديا ياسيف محمد و حسف محمد عبد ؛ التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ( :الموصؿ ،دار
الكتب لمطباعة والنشر )1999 ،ص 279، 214، 155 ، 103
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الباب الرابع

 -4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا .

 1-4عرض النتائج الخاصة باختبارات الناحية البدنية وتحميميا ومناقشتيا.
جدوؿ( ) 2

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ (ت) المحسوبة ومستوى الدال لة اإلحصائية بيف االختباريف القبمي
والبعدي في اختبارات الناحية البدنية.
االختباراف
والمتغيرات

اإلحصائية

اختبارات

القياس

الناحية البدنية
ألسير بالكرسي المتحرؾ عمى

عارضتيف خشبيتيف ذىاب

واياب.

( ا)

تدوير العصا الخشبية خمؼ

( سـ )

مسندي الكرسي المتحرؾ مع

( مرة )

الرأس بكمتا اليديف.

القبمي

وحدة

البعدي

قيـ (ت)

مستوى

المحسوبة

الداللة

س-

±ع

س-

±ع

15.615

0.577

13.153

0.816

3.110

1.414

6.175

67.538

3.162

78.384

(*)

معنوي

(*)

معنوي

مد الذراعيف وثنييما عمى

رفع الجسـ عف الكرسي وخفضو

32.76

1.5

41.076

0.866

18.454

(*)

معنوي

حتى التعب.

دفع كرة طبية زنة ()2كغـ بكمتا

اليديف أماـ الصدر ألبعد مسافة

ممكنة مف وضع الجموس عمى

(ـ)

2.23

0.438

3.92

0.759

12.721

(*)

معنوي

الكرسي المتحرؾ.
(*)

بمغت قيمة (ت) الجدولية ( )2118عند درجة حرية ( 12= )1 – 13وأماـ نسبة خطأ (. )1115

يتبيف مف الجدوؿ ( )2ما يرتي -:

 وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف اال تباريف القبمي والبعدي في ا تبار (السير بالكرسي المتحرؾ عمىعارضتيف شبيتيف ذىاب واياب) ولصالح اال تبار البعدي  ،إذ بمغت قيمة (ت) المحسوبة ()3.110
وىي اكبر مف قيمة (ت) الجدولية والبالغة ( )2.18عند درجة حرية ( )12وأماـ نسبة طر (. )0.05
وىذا يعني تطور صفة التوازف المتحرؾ ألفراد عينة البحث مف الؿ المنيج المعد  ،اذ ظير ذلؾ مف
الؿ المحافظة عمى أوضاع أجساميـ في أ ناء الحركة الؿ است داميـ لمكرسي المتحرؾ دوف أف

يؤ ر ذلؾ عمى فقداف اتزانيـ  ،كالتغيير المفاجئ التجاه الحركة أ ناء التحرؾ بالكرسي المتحرؾ .
 وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف اال تباريف القبمي والبعدي في ا تبار(تدوير العصا ال شبية مؼالرأس بكمتا اليديف) ولصالح اال تبار البعدي  ،إذ بمغت قيمة (ت) المحسوبة ( )6.175وىي اكبر مف
قيمة (ت) الجدولية والبالغة ( )2.18عند درجة حرية ( )12وأماـ نسبة طر (. )0.05

ويشير

ذلؾ إلى أف المنيج المست دـ عمؿ عمى تحسيف وتطوير مرونة عضالت الظير كعامؿ ميـ في األداء

الحركي لمست دمي الكراسي المتحركة و اصة مف ذوي اإلصابة بالعمود الفقري .إذ أف الش ص المعاؽ
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بيذا النوع يفقد السيطرة عمى الحركة في األطراؼ السفمى مما يؤدي إلى بات مفاصؿ الحوض كونيا
تصبح قاعدة االستناد فتصبح بذلؾ مديات الحركة كميا معتمدة عمى مرونة الظير والذراعيف .

 وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف اال تباريف القبمي والبعدي في ا تبار(مد الذراعيف و نييما عمىمسندي الكرسي المتحرؾ ما رفا الجسـ عف الكرسي و فضو حتى التعب) ولصالح اال تبار البعدي ،
إذ بمغت قيمة (ت) المحسوبة ( )18.454وىي اكبر مف قيمة (ت) الجدولية والبالغة ( )2.18عند درجة
حرية ( )12وأماـ نسبة طر (. )0.05فالمنيج المعد عمؿ عمى تطوير صفة مطاولة القوة كونيا صفة

مؤ رة وأساسية لمياقة العامة وال اصة باألداء الحركي لمتنقؿ بالكرسي المتحرؾ باست داـ الذراعيف في
تدوير العجالت لمتحرؾ واالنتقاؿ  .وىذا يتطمب مطاولة القوة لمذراعيف مف اجؿ االستم اررية بالحركة .

 -وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف اال تباريف القبمي والبعدي في ا تبار(دفا كرة طبية زنة ()2كغـ بكمتا

اليديف أماـ الصدر ألبعد مسافة ممكنة مف وضا الجموس عمى الكرسي المتحرؾ) ولصالح اال تبار

البعدي  ،إذ بمغت قيمة (ت) المحسوبة ( )12.721وىي اكبر مف قيمة (ت) الجدولية والبالغة ()2.18

عند درجة حرية ( )12وأماـ نسبة طر ( . )0.05وىذا يعني أف المنيج المست دـ ساعد المعاقيف مف
عينة البحث عمى تطوير القوة االنفجارية لمذراعيف  ،والتي تمعب دو ار ميما في عممية الدفا العميؽ
لعجالت الكرسي المتحرؾ وعممية اإليقاؼ المفاجئ لسير الكرسي المتحرؾ مف

الؿ عممية مسؾ

العجالت مف األماـ عميقا ـ سحبيا لم مؼ بقوة وسرعة ولمرة واحدة  .فضال عف ذلؾ أىميتيا في
مساعدة مست دمي الكراسي المتحركة لمواجية المتغيرات الطارئة أ ناء الحركة الحياتية اليومية أو

االشتراؾ في الفعاليات الرياضية التي تتطمب السيطرة عمى حركة الكرسي المتحرؾ بذراع واحدة
واست داـ الذراع األ ر أ ناء األداء م ؿ لعبة كرة السمة والمنضدة...وميرىا  .لذا فاف القوة االنفجارية
تعد مف إحد

المتطمبات األساسية في لياقة الش ص المعاؽ لتحقيؽ األمف والسعادة النفسية لممعاؽ ،

وبذلؾ يتفؽ الباح اف ما ماذكرتو (الياـ عبد الرحمف محمد )
ترتيب القدرات البدنية في معظـ األنشطة الرياضية "

()1

برنيا " المرتبة األولى بيف

( )1الياـ عبد الرحمف محمد ؛ فاعمية التدريب البميومتري عمى مسافة الو ب العمودي وأ رىا عمى الضربة الساحقة وبعض
القدرات البدنية ال اصة بالكرة الطائرة  ( :المجمة العممية لمتربيػػة الرياضية ،العدد  ، 212كمية التربية الرياضية
لمبنات  ،اإلسكندرية  )1997 ،ص 245
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 2-4عرض النتائج الخاصة بالناحية النفسية (السمات الشخصية) وتحميميا
ومناقشتيا.

جدوؿ( ) 3

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ (ت) المحسوبة ومستوى الداللة اإلحصائية بيف االختباريف القبمي
والبعدي في اختبارات الناحية النفسية (السمات الشخصية).

االختباراف

القبمي

والمتغيرات

البعدي

قيـ (ت)

اإلحصائية
الناحية النفسية

(السمات الشخصية)

س-

±ع

س-

±ع

المحسوبة

مستوى
الداللة

العصبية

11131

11957

11148

11816

31183

معنوي

(*)

العدوانية

11176

1192

11115

1198

21997

معنوي

(*)

االكتئابية

11131

11763

11184

11816

31183

معنوي

(*)

االستثارة

11146

11577

11117

11443

31111

معنوي

(*)

االجتماعية

11169

1137

11133

1123

3.11.

معنوي

(*)

اليدوء

11115

1137

11185

1189

31151

معنوي

(*)

السيطرة

11146

1178

11115

1186

31191

معنوي

(*)

الكؼ(الضبط)

12117

115

11146

11224

31197

معنوي

(*)

(*)

بمغت قيمة (ت) الجدولية ( )2118عند درجة حرية ( 12= )1 – 13وأماـ نسبة خطأ (. )1115

يتبيف مف الجدوؿ ( )3ماياتي -:

 وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف اال تباريف القبمي والبعدي في (العصبية) ولصالح اال تبػار البعػدي ،إذ بمغت قيمػة (ت) المحسػوبة ( )3.183وىػي اكبػر مػف قيمػة (ت) الجدوليػة والبالغػة ( )2.18عنػد درجػة
حري ػػة ( )12وأم ػػاـ نس ػػبة ط ػػر ( . )0.05وى ػػذا يعن ػػي إف الم ػػنيج المس ػػت دـ س ػػاعد عم ػػى تقمي ػػؿ بع ػػض
المظاىر العصبية والجسمية المصاحبة لالست ارة االنفعالية والتوتر واإلرىاؽ واإلحساس باأللـ فضال عػف

زيػػادة االسػػتقرار وان فػػاض الحساسػػية مػػف جػػراء الجػػزء المش ػػموؿ  ،ومس ػػاعدة المع ػػاؽ مػػف الت فيػػؼ مػػف
االست ارة النفسية المؤلمة وان فاض بعض المظاىر العصبية والجسمية المضطربة.

-

وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف اال تباريف القبمي والبعػدي فػي (العدوانيػة) ولصػالح اال تبػار البعػدي
 ،إذ بمغت قيمة (ت) المحسوبة ( )2.997وىي اكبر مف قيمة (ت) الجدولية والبالغة ( )2.18عند درجػة

حريػ ػػة ( )12وأمػ ػػاـ نسػ ػػبة طػ ػػر ( . )0.05وىػ ػػذا مايشػ ػػير الػ ػػى اف لممػ ػػنيج تػ ػػر ير عمػ ػػى زيػ ػػادة السػ ػػموؾ
االجتماعي لممعاقيف مف عينة البحث  ،إذ قمؿ مف شعورىـ بالذنب وشعورىـ باف اإلعاقة ىػي ليسػت نػوع
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مف أنػواع العقػاب فضػال عػف ت فيػؼ المواقػؼ العدائيػة إزاء أنفسػيـ وبيئػتيـ  ،فممارسػة النشػاط الترويحػي
ىي " ير وسيمة لمتعبير عف الغريزة العدوانية لكف بشكؿ مقبوؿ اجتماعيا "

-

()1

وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة معنوي ػػة ب ػػيف اال تب ػػاريف القبم ػػي والبع ػػدي ف ػػي (االكتئابي ػػة) ولص ػػالح اال تب ػػار

البعػػدي  ،إذ بمغػػت قيمػػة (ت) المحسػػوبة ( )3.183وىػػي اكبػػر مػػف قيمػػة (ت) الجدوليػػة والبالغػػة ()2.18
عنػد درجػػة حريػػة ( )12وأمػاـ نسػػبة طػػر ( . )0.05إذ أف ممارسػػة المعػاؽ ل نشػػطة الرياضػػية الترويحيػػة
مػػف ػػالؿ المػػنيج المسػػت دـ سػػاعد عمػػى ت فيػػؼ مػػف الضػػغوط النفسػػية لػػذوي اإلعاقػػة ممػػا سػػبب سػػيولة

تػػرقمـ وانػػدماج المعػػاقيف بػػالمجتما المحػػيط ممػػا ميػػر مػػف نظ ػرة المعػػاؽ لنفسػػو واإلقػػالؿ مػػف نظ ػرة التشػػاؤـ
وال جؿ وفقداف قتو بنفسو وعدـ العزلة .
وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف اال تباريف القبمي والبعدي في (االست ارة) ولصالح اال تبار البعدي

-

 ،إذ بمغت قيمة (ت) المحسوبة ( )3.010وىي اكبر مف قيمة (ت) الجدولية والبالغة ( )2.18عند درجة
حرية ( )12وأماـ نسبة طر ( . )0.05فالمنيج المست دـ كاف لو تر ير ايجابي في تحقيؽ نظرة المعاؽ الى
المشاكؿ التي يحس بيا  ،إذ الترجا إلى إحساسو باإلعاقة فقط بقدر ما تعود الى طريقة معاممة مف حولو

ونظرة المجتما إليو كاعتباره ش ص قادر عمى القياـ بري شئ ميما كاف بسيطا أو صعبا  .فضال عف تر ر
السموؾ االجتماعي لعينة البحث بالطريقة التي ينظر بيا المجتما إلييـ  ،مما ساعد عمى ان فاض الشعور
بالنقص والحساسية الزائدة عف المزوـ وسرعة التر ر وعدـ القدرة عمى مواجية المواقؼ التي تستدعي احتكاكا

معينا في حياتيـ اليومية.
-

وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف اال تباريف القبمي والبعدي في (االجتماعية) ولصالح اال تبار

البعدي  ،إذ بمغت قيمة (ت) المحسوبة ( )3.11.وىي اكبر مف قيمة (ت) الجدولية والبالغة ( )2.18عند
درجة حرية ( )12وأماـ نسبة طر ( . )0.05واف ىذه النتيجة التعبر إال عف معنى واحد وىو اف المنيج
المعد ساىـ بشكؿ فاعؿ في مساعدة المعاؽ عمى التفاعؿ ما اآل ريف والتقرب مف الناس وسرعة عقد

الصداقات واالتساـ بالمجاممة فضال عف مساىمتو في زيادة ال قة بالنفس والشعور بالمسؤولية واالستقالؿ
بالش صية.
 وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف اال تباريف القبمي والبعدي في (اليدوء) ولصالح اال تبار البعػدي  ،إذ بمغػتقيمػػة (ت) المحسػػوبة ( )3.150وىػػي اكبػػر مػػف قيمػػة (ت) الجدوليػػة والبالغػػة ( )2.18عنػػد درجػػة حري ػة ( )12وأمػػاـ

نسػػبة طػػر ( . )0.05وىػػذا يعنػػي أف المعػػاقيف قػػد تػػر روا بػػالمنيج المسػػت دـ إذ سػػاعد عمػػى التقميػػؿ مػػف االسػػتجابات
السمبية التي تعمػؿ عمػى انكمػاش المعػاؽ عمػى نفسػو وانسػحابو مػف تكػويف الصػداقات واالبتعػاد عػف المشػاكؿ والعمػؿ
مف اجؿ المساواة ما أقرانو والت مص مف الشعور بالنقص والعجز .
-

وجود فروؽ ذات داللػة معنويػة بػيف اال تبػاريف القبمػي والبعػدي فػي (السػيطرة) ولصػالح اال تبػار البعػدي  ،إذ

بمغػػت قيمػػة (ت) المحسػػوبة ( )3.091وىػػي اكبػػر مػػف قيمػػة (ت) الجدوليػػة والبالغػػة ( )2.18عنػػد درجػػة حري ػة ()12

وأماـ نسبة طر ( .)0.05وير الباح اف اف سبب ذلؾ يعود الػى تػر ير المػنيج المسػت دـ عمػى مسػاعدة المعػاؽ مػف
الت فيؼ عف شعوره بالذنب وشعور المعاؽ باف اإلعاقة ىي ليست نوع مف العقاب ممػا يػؤدي الػى زيػادة قػة المعػاؽ
بنفسو واآل ريف واالبتعاد عف العنؼ ومحاولة تحسيف اتجاىاتيـ نحو اآل ريف.
-

وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف اال تباريف القبمي والبعدي في (الكؼ(الضػبط)) ولصػالح اال تبػار البعػدي

 ،إذ بمغػػت قيمػػة (ت) المحسػػوبة ( )3.097وىػػي اكبػػر مػػف قيمػػة (ت) الجدوليػػة والبالغػػة ( )2.18عنػػد درجػػة حريػػة
()1
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( )12وأماـ نسبة طر ( . )0.05فالمنيج المسػت دـ قػد عمػؿ عمػى زيػادة تفاعػؿ المعػاقيف مػا اآل ػريف وعػدـ شػعوره
باالرتب ػػاؾ وال ػػوؼ صوص ػػا عن ػػد مػ ػراقبتيـ م ػػف قب ػػؿ اآل ػ ػريف  ،فض ػػال ع ػػف ذل ػػؾ مس ػػاعدتو عم ػػى تحقي ػػؽ التكي ػػؼ
االجتمػػاعي وعػػدـ نمػػو ش صػػيتيـ باتجػػاه االنطوائيػػة وشػػعورىـ بقػػدراتيـ واسػػتقالؿ إمكانيػػاتيـ وبالتػػالي ابتعػػادىـ عػػف
طر العزلة واالنطواء .

 -5االستنتاجات والتوصيات-:

الباب الخامس

 1-5االستنتاجات.

 فاعمية المنيج الترويحي المست دـ في تطوير النواحي البدنية بشكؿ ايجابي والمتم مة بػ(التوازف والسرعة،المرونة،مطاولة القوة  ،القوة االنفجارية لمذراعيف ).

 فاعمية المنيج الترويحي المست دـ في زيادة الجوانب االيجابية لمناحية النفسية والمتم مة بػ(االجتماعية ،اليدوء)).
 فاعمية المنيج الترويحي المست دـ في فض الجوانب السمبية لمناحية النفسية والمتم مة بػ(العصبية،العدوانية  ،االكتئابية  ،االست ارة  ،السيطرة  ،الكؼ(الضبط)).

 2-5التوصيات.

 ضرورة إجراء دراسات وبحوث مشابية عمى فئات أ ر مف اإلعاقة . التركيد عمى نشر الوعي الرياضي برىمية ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية لذوي اإلعاقة بكافةفئاتيـ,

 تعميـ نتائج البحث الحالي عمى مراكز ومستشفيات الترىيؿ وجميا الجيات ذات العالقة بالمعاقيفلغرض االستفادة منيا .
 عمى األش اص القائميف والمسؤوليف عف رعاية المعاقيف امتالؾ أقصى ال برات العممية والنظرية التيتعمؿ عمى إ راج المعاقيف مف عزلتيـ ومحاولة دمجيـ بالمجتما.
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المراجع والمصادر العربية

 الياـ عبد الرحمف محمد ؛ فاعمية التدريب البميومتري عمى مسافة الو ب العمودي وأ رىا عمى الضربة
الساحقة وبعض القدرات البدنية ال اصة بالكرة الطائرة  ( :المجمة العممية لمتربيػػة

الرياضية،العدد  ، 212كمية التربية الرياضية لمبنات  ،اإلسكندرية )1997 ،
 أنيس عبد الممؾ ؛ خدمة الجماعة ودورىا في المجتمع المعاصر  ( :القاىرة  ،مكتبة االنجمو المصرية
) 1974 ،

 تيرس عوديشو؛ دليؿ الرياضي لإلعداد النفسي  ( :األردف  ،دار وائؿ لمنشر )2002 ،

 حسيف حامد (وآ روف) ؛ برامج النشاطات الترويحية حاجة أساسية في المعاىد الترىيمية ( :المؤتمر
العممي ال الث لكميات التربية الرياضية لمفترة مف  16-14نيساف  ، 1987كمية
التربية الرياضية  ،جامع ػػة الموصؿ ).
 حممي إبراىيـ وليمى السيد فرحات؛ التربية الرياضية والترويح لممعاقيف  (:القاىرة ،دار الفكر العربي
.) 1998،

 سعاد يري كاظـ؛ أىـ السمات الش صية كمؤشر ا تيار المعاقيف لممارسة األلعاب الرياضية:
( رسالة ماجستير ،كمية التربية الرياضية ،جامعة بابؿ.)2007 ،
 سعيد حسيف العزه ؛ اإلعاقة الحركية والحسية  ( :عماف  ،مطبعة األرز. )2000 ،

 سيير مصطفى الميندس ؛ ا ر برنامج ترويحي رياضي عمى بعض األجيزة الحيوية لممسنيف:
( أطروحة دكتوراه مير منشورة  ،كمية التربية الرياضية لمبنيف باليرـ  ،جامعة حمواف ،
. )1984
 ظافر حرب اإلبراىيمي ؛ بناء وتقنيف بطارية ا تبار المياقة البدنية لممعاقيف عمى الكراسي المتحركة
(شمؿ األطراؼ السفمى)  ( :رسالة ماجستير  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد

.) 2007،
 عبد العزيز الش ص وعبد الغفار عبد الحكيـ الدماطي ؛ قاموس التربية الخاصة بتأىيؿ غير العادييف
(:المممكة العربية السعودية .) 1982،

 عطيات احمد طاب؛ أوقات الفراغ والترويح (:القاىرة ،دار المعارؼ. )1978 ،

 ليمى السيد فرحات ؛ أ ر برنامج ترويحي مقترح عمى المصابيف بالشمؿ الكامؿ ل طراؼ السفمى :
( أطروحة دكتوراه  ،كمية التربية الرياضية بالقاىرة لمبنيف  ،جامعة حمواف . )1980،

 ماجدة السيد عبيد ؛ رعاية األطفاؿ المعاقيف حركياً  ( :عماف  ،دار صفاء . ) 2001 ،

 محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف ؛ اختبارات األداء الحركي  ( :القاىرة  ،دار الفكر
العربي .)2001 ،

 محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف ؛ االختبارات الميارية والنفسية في المجاؿ الرياضي
 (:القاىرة ،دار الفكر العربي. ) 1987 ،

 مرواف عبد المجيد إبراىيـ ؛ الرعاية االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة بدولة اإلمارات العربية
المتحدة  ( :عماف  ،مؤسسة الوراؽ.) 2007 ،

 وديا ياسيف محمد و حسف محمد عبد ؛ التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية
الرياضية ( :الموصؿ ،دار الكتب لمطباعة والنشر.)1999 ،
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ممحؽ()2
االختبارات المستخدمة قيد البحث لقياس الناحية البدنية

أسـ االختبار :السير بالكرسي المتحرؾ عمى عارضتيف شبيتيف ذىاب واياب.

الغرض مف االختبار :قياس توازف الحركة بالكرسي.

األدوات والمستمزمات :صافرة  ،ساعة توقيت ،مسجؿ ،مساعد،الكرسي المتحرؾ،عارضة شبية عدد()2بطوؿ()8ـ
وعرض()20سـ وارتفاع()5سـ.

وصؼ أالداء :يجمس الم تبر عمى الكرسي المتحرؾ(بحيث توضا عجمتي الكرسي عمى العارضتيف)وعند سماع أشارة البدء

بالصافرة يقوـ الم تبر بالسير عمى العارضتيف لمسافة ()5ـ ذىابا ـ يعود لم مؼ لنفس المسافة.
التسجيؿ  :يحسب لكؿ م تبر زمف قطا المسافة ذىابا وأيابا القرب جزء مف ال انية.
أسـ االختبار  :تدوير العصا ال شبية مؼ الرأس بكمتا اليديف.
الغرض مف االختبار :قياس مرونة المنكبيف.

األدوات والمستمزمات:عصا شبية طوليا()150سـ ،شريط قياس  ،مساعد  ،مسجؿ.

وصؼ أالداء :يجمس الم تبر عمى األرض ويقوـ بمسؾ العصا بكمتا اليديف ويقوـ بتدويرىا مف األماـ الى ال مؼ بدوف ني

المرفقيف.

التسجيؿ  :تسجؿ أقصر مسافة بيف اليديف يستطيا أف يقوـ الم تبر فييا بتدوير العصا ،تسجؿ المسافة بالسنتيمتر.
أسـ االختبار :مد الذراعيف و نييما عمى مسندي الكرسي المتحرؾ ما رفا الجسـ عف الكرسي و فضو حتى التعب.
الغرض مف االختبار :قياس مطاولة الذراعيف.

األدوات والمستمزمات - :صافرة أطالؽ ،مساعد ،مسجؿ،م بت لمعجالت ال مفية.

 -يجب ت بيت الكرسي المتحرؾ مف المساعد فضال عف م بت العجالت.

وصؼ أالداء :يقوـ الم تبر بوضا يديو عمى مسندي الكرسي المتحرؾ وعند سماع صافرة البداية يقوـ بمد الذراعيف و نييما
حتى التعب.

التسجيؿ  :تحسب عدد مرات أالداء الصحيح حتى التعب.

أسـ االختبار :دفا كرة طبية زنة ()2كغـ بكمتا اليديف مف أماـ الصدر ألبعد مسافة ممكنة مف وضا الجموس عمى الكرسي

المتحرؾ.

الغرض مف االختبار :قياس القوة االنفجارية لمذراعيف.

األدوات والمستمزمات:مجاؿ رمي  ،شريط قياس ،صافرة أطالؽ،مسجؿ ،مساعد  ،كرة طبية زنة ()2كغـ ،حزاـ ت بيت

لمجذع،كرسي متحرؾ،م بتات لمعجالت ال مفية لمكرسي.

وصؼ أالداء :يجمس الم تبر عمى الكرسي المتحرؾ ممسكا الكرة باليديف ،بحيث تكوف العجالت ال مفية لمكرسي م بتو

بم بتات اصة مؼ ط الرمي ومواجيا لمجاؿ الرمي ،وي بت الم تبر بواسطة حزاـ لمنا حركة الجذع ل ماـ  ،وعند إعطاء

أشارة البدء بالصافرة يقوـ الم تبر بدفا الكرة بكمتا اليديف مف أماـ الصدر ألبعد مسافة ممكنة .

التسجيؿ  :تقاس المسافة مف ط الرمي (أماـ عجمة الكرسي المتحرؾ)ومكاف سقوط الكرة بواسطة شريط قياس بوحدة(المتر
وأجزائو) ،يعطى لمم تبر الث محاوالت  ،تحسب لو أفضؿ المحاوالت.

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة

انثقبفت انزيبضيت

18

ممحؽ()3
االستبياف بصورتو األولية

استبياف تحديد أىـ السمات الشخصية لممعاقيف بشمؿ األطراؼ السفمى
السيد ...................................................المحترـ
تحية طيبة :

في النية إجراء البحث الموسوـ ( تأثير منيج لمترويح الرياضي في تطوير بعض النواحي

البدنية والنفسية لممصابيف باإلعاقة الحركية في األطراؼ السفمى ) ،إذ يجد الباح اف في حضرتكـ
ال برة والدراية في ىذا الميداف  .ونكوف شاكريف فضمكـ لو أبديتـ المساعدة حوؿ تحديد أىـ

السمات الش صية لممعاقيف بشمؿ األطراؼ السفمى وذلؾ بوضا عالمة (√) إزاء ماترونو مناسبا.
ما التقدير العالي لتعاونكـ معنا
 اسـ ال بير :
 الشيادة:

 المقب العممي:
 الت صص الدقيؽ:
 التاريخ:

الباحثاف
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العبارات

ت
1

أنا دائما مزاجي معتدؿ .

2

يصعب عمي أف أجد ما أقولو عند محاولة التعرؼ عمى الناس .

3

أحيانا تسرع دقات قمبي أو تدؽ دقات مير منتظمة بدوف بذؿ مجيود عنيؼ.

4

أشعر أحيانا أف دقات قمبي تصؿ إلى رقبتي دوف أف أعمؿ عمال شاقا .

5

أفقد السيطرة عمى أعصابي ولكني أستطيا التحكـ فييا بسرعة أيضا .

6

يحمر أو يحتقف لوني بسيولة .

7

أحيانا أجد متعة كبيرة في مضايقة أو معاكسة اآل ريف .

8

في بعض األحياف ال أحب رؤية بعض الناس في الشارع أو في مكاف عاـ .

9

إذا أ طر البعض في حقي فرنني أتمنى أف يصيبيـ الضرر .

10

يبؽ لي القياـ برداء بعض األشياء ال طرة بغرض التسمية أو المزاح .

11

إذا اضطررت الست داـ القوة البدنية لحماية حقي فرنني أفعؿ ذلؾ .

12

أستطيا أف أبعث المرح بسيولة في سيرة مممة.

13

أرتبؾ بسيولة أحيانا.

14

أعتبر نفسي مير لبؽ في تعاممي ما اآل ريف .

15

أشعر أحيانا بضيؽ في التنفس أو بضيؽ في الصدر .

16

أت يؿ أحيانا بعض الضرر الذي قد يحدث نتيجة بعض األ طاء التي
ارتكبيا.

17

أ جؿ مف الد وؿ بمفردي في مرفة يجمس فييا بعض الناس وىـ يتحد وف.

18

معدتي حساسة (أشعر برلـ أو ضغط أو انتفاخ في معدتي).

19

يبدو عمي ال وؼ واالضطراب أسرع مف ميري .

20

عندما أصاب أحيانا بالفشؿ فرف ذلؾ ال ي يرني.

21

أفعؿ أشياء ك يرة أندـ عمييا فيما بعد .

22

الش ص الذي يؤذيني أتمنى لو الضرر.

23

أشعر ك ي ار بانتفاخ في بطني كما لو كانت مممؤة بالغازات .

24

عندما يغضب أحد أصدقائي مف بعض الناس فرنني أدفعو إلى االنتقاـ منيـ .

25

ك ي ار ما أفكر في أف الحياة ال معنى ليا .

26

يسعدني أف أظير أ طاء اآل ريف .

27

يدور فػي ذىني مالبا عندمػا أكوف وسط جماعة كبيرة إحداث مشاجرة وال
أستطيا مقاومة ىذا التفكير.

28

يبدو عمي النشاط والحيوية عمى الرمـ مف إعاقتي .

29

أنا مف الذيف ير ذوف األمور ببساطة وبدوف تعقيد .

تصلح

التصلح

تصلح بعد
التعديل
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عندما يحاوؿ البعض إىانتي فرنني أحاوؿ أف أتجاىؿ ذلؾ.

31

عندما أمضب أو أ ور فرنني ال أىتـ بذلؾ .

32

أرتبؾ بسيولة عندما أكوف ما أش اص األسوياء .

33

ال أستطيا مالبا التحكـ في ضيقي ومضبي .

34

أحمـ لعدة ليالي في أشياء أعرؼ أنيا لف تتحقؽ .

35

يظير عمي التوتر واالرتباؾ بسيولة عند مواجية أحداث معينة.

36

أنا لسوء الحظ مف الذيف يغضبوف بسرعة .

37

مالبا ما تدور في ذىني أفكار مير ميمة تسبب لي الضيؽ.

38

أجد صعوبات في محاولة النوـ .

39

أقوؿ مالبا أشياء بدوف تفكير وأندـ عمييا فيما بعد.

40

ك ي ار ما يراودني التفكير في حياتي الحالية .

41

أحب أف أعمؿ في الناس بعض المقالب مير المؤذية .

42

أنظر مالبا إلى المستقبؿ بمنتيى ال قة .

43

عندما تكوف كؿ األمور ضدي فرنني ال أفقد شجاعتي.

44

أحب التنكيت عمى اآل ريف .

45

عندما ا رج عف شعوري فرنني أستطيا مالبا تيدئة نفسي بسرعة .

56

ك ي ار ما است ار بسرعة ما البعض .

47

أجد صعوبة في كسب اآل ريف لصفي .

48

أستطيا أف أصؼ نفسي برنني ش ص متكمـ .

49

أفرح أحيانا عند إصابة بعض مف أحبيـ .

50

أفضؿ أف تمحؽ بي إصابة بالغة عمى أف أكوف جبانا .

51

أميؿ إلى عدـ بدء الحديث ما اآل ريف .

52

في أحياف ك يرة أفقد القدرة عمى التفكير.

53

ك ي ار ما أمضب بسرعة ما اآل ريف.

54

مالبا ما أشعر باإلنياؾ والتعب والتوتر.

55

أحيانا يراودني التفكير برنني ال أصمح ألي شيء.

56

عندما أفشؿ فرنني أستطيا ت طي الفشؿ بسيولة.
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ممحؽ ()4
االستبياف بصورتو النيائية
تحية طيبة -:

مقياس فرايبورج لمشخصية

فيما يمي مجموعة مف فقرات المقياس تتعمؽ باألسموب الذي تتعامؿ بو ما األشياء

أو المواقؼ الحياتية  ،المطموب منكـ قراءة كؿ فقرة قراءة دقيقة و أف ت تار إجابة واحدة (نعـ)
أو( ال) إذا كانت فعال تنطبؽ عميؾ  ،أذ ال توجد ىناؾ عبارة صحيحة وعبارة مير صحيحة .
نتوقا منكـ اإلجابة بكؿ صراحة وموضوعية دمة لمعمـ

ما شكرنا العالي لكـ

الباحثاف
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22

انثقبفت انزيبضيت

ت
1

أنا دائما مزاجي معتدؿ .

العبارات

2

يصعب عمي أف أجد ما أقولو عند محاولة التعرؼ عمى الناس .

3

أحيانا تسرع دقات قمبي أو تدؽ دقات مير منتظمة بدوف بذؿ مجيود عنيؼ.

4

أشعر أحيانا أف دقات قمبي تصؿ إلى رقبتي دوف أف أعمؿ عمال شاقا .

5

أفقد السيطرة عمى أعصابي ولكني أستطيا التحكـ فييا بسرعة أيضا .

6

يحمر أو يحتقف لوني بسيولة .

7

أحيانا أجد متعة كبيرة في مضايقة أو معاكسة اآل ريف .

8

في بعض األحياف ال أحب رؤية بعض الناس في الشارع أو في مكاف عاـ .

9

إذا أ طر البعض في حقي فرنني أتمنى أف يصيبيـ الضرر .

10

يبؽ لي القياـ برداء بعض األشياء ال طرة بغرض التسمية أو المزاح .

11

إذا اضطررت الست داـ القوة البدنية لحماية حقي فرنني أفعؿ ذلؾ .

12

أستطيا أف أبعث المرح بسيولة في سيرة مممة.

13

أرتبؾ بسيولة أحيانا.

14

أعتبر نفسي مير لبؽ في تعاممي ما اآل ريف .

15

أشعر أحيانا بضيؽ في التنفس أو بضيؽ في الصدر .

16

أت يؿ أحيانا بعض الضرر الذي قد يحدث نتيجة بعض األ طاء التي
ارتكبيا.

17

أ جؿ مف الد وؿ بمفردي في مرفة يجمس فييا بعض الناس وىـ يتحد وف.

18

معدتي حساسة (أشعر برلـ أو ضغط أو انتفاخ في معدتي).

19

يبدو عمي ال وؼ واالضطراب أسرع مف ميري .

20

عندما أصاب أحيانا بالفشؿ فرف ذلؾ ال ي يرني.

21

أفعؿ أشياء ك يرة أندـ عمييا فيما بعد .

22

الش ص الذي يؤذيني أتمنى لو الضرر.

23

أشعر ك ي ار بانتفاخ في بطني كما لو كانت مممؤة بالغازات .

24

عندما يغضب أحد أصدقائي مف بعض الناس فرنني أدفعو إلى االنتقاـ منيـ .

25

ك ي ار ما أفكر في أف الحياة ال معنى ليا .

26

يسعدني أف أظير أ طاء اآل ريف .

27

يدور فػي ذىني مالبا عندمػا أكوف وسط جماعة كبيرة إحداث مشاجرة وال
أستطيا مقاومة ىذا التفكير.

28

يبدو عمي النشاط والحيوية عمى الرمـ مف إعاقتي .

29

أنا مف الذيف ير ذوف األمور ببساطة وبدوف تعقيد .

30

عندما يحاوؿ البعض إىانتي فرنني أحاوؿ أف أتجاىؿ ذلؾ.

31

عندما أمضب أو أ ور فرنني ال أىتـ بذلؾ .

نعم

ال
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32

أرتبؾ بسيولة عندما أكوف ما أش اص األسوياء .

33

ال أستطيا مالبا التحكـ في ضيقي ومضبي .

34

أحمـ لعدة ليالي في أشياء أعرؼ أنيا لف تتحقؽ .

35

يظير عمي التوتر واالرتباؾ بسيولة عند مواجية أحداث معينة.

36

أنا لسوء الحظ مف الذيف يغضبوف بسرعة .

37

مالبا ما تدور في ذىني أفكار مير ميمة تسبب لي الضيؽ.

38

أجد صعوبات في محاولة النوـ .

39

أقوؿ مالبا أشياء بدوف تفكير وأندـ عمييا فيما بعد.

40

ك ي ار ما يراودني التفكير في حياتي الحالية .

41

أحب أف أعمؿ في الناس بعض المقالب مير المؤذية .

42

أنظر مالبا إلى المستقبؿ بمنتيى ال قة .

43

عندما تكوف كؿ األمور ضدي فرنني ال أفقد شجاعتي.

44

أحب التنكيت عمى اآل ريف .

45

عندما ا رج عف شعوري فرنني أستطيا مالبا تيدئة نفسي بسرعة .

56

ك ي ار ما است ار بسرعة ما البعض .

47

أجد صعوبة في كسب اآل ريف لصفي .

48

أستطيا أف أصؼ نفسي برنني ش ص متكمـ .

49

أفرح أحيانا عند إصابة بعض مف أحبيـ .

50

أفضؿ أف تمحؽ بي إصابة بالغة عمى أف أكوف جبانا .

51

أميؿ إلى عدـ بدء الحديث ما اآل ريف .

52

في أحياف ك يرة أفقد القدرة عمى التفكير.

53

ك ي ار ما أمضب بسرعة ما اآل ريف.

54

مالبا ما أشعر باإلنياؾ والتعب والتوتر.

55

أحيانا يراودني التفكير برنني ال أصمح ألي شيء.

56

عندما أفشؿ فرنني أستطيا ت طي الفشؿ بسيولة.

23

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة

24

انثقبفت انزيبضيت

ممحؽ ()5
نموذج لممنيج الترويحي خالؿ األسبوع األوؿ
األسبوع

األياـ

الفعاليات
تييئة المعاقيف وأداء تماريف
المرونة والتمطية لعضالت
الجزء العموي مف الجسـ

لعبة جماعية

الوقت
(دقيقة)

النشاط الترويحي

األدوات
المستخدمة

المالحظات

 15د

 60د

لعبة الكرة الطائرة لممعاقيف
حركيا – جموس

السبت

 -ممعب الكرة

الطائرة بقياسات

قانونية

 -كرات طائرة

عدـ التركيد عمى

القانوف أ ناء المعب

 كرات تنس عدد()10
لعبة تنافسية ترويحية

 10د

التيدئة

5د

لعبة نقؿ الكرات

 -سالت بالستؾ

لوضا الكرات
 -صافرة

 شريط قياس 90د
تييئة المعاقيف وأداء تماريف
المرونة والتمطية لعضالت
الجزء العموي مف الجسـ

األوؿ

لعبة فردية

 15د

 60د

لعبة تنس الطاولة

االثنيف

 -ميز المعب ما

المضارب والشبكة
التاكيد عمى تبادؿ

لعبة تنافسية ترويحية

 10د

التيدئة

5د

لعبة تبادؿ المراكز

 شريط قياس -شريط الصؽ

المراكز بيف المعاؽ
االوؿ وال اني بعد
اف يجتاز ال ط
يشكؿ كامؿ

 90د
تييئة المعاقيف وأداء تماريف
المرونة والتمطية لعضالت
الجزء العموي مف الجسـ

األربعاء

 15د

لعبة جماعية

 60د

لعبة تنافسية ترويحية

 10د

التيدئة

5د
 90د

لعبة الكرة الطائرة لممعاقيف
حركيا – جموس

سباؽ بريد  20ـ ذىابا
وايابا

 -ممعب الكرة

الطائرة بقياسات

قانونية

 كرات طائرة -شريط قياس

 -شريط الصؽ

عدـ التركيد عمى

القانوف أ ناء المعب
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المحدد النفسي والمعرفي كأحد أسس أختيار العبي المدارس االبتدائية بكرة القدـ
بأعمار()12-11سنة في مدينة تكريت

ا.د نزىاف حسيف العاصي

جامعة تكريت – جامعة تكريت

ا.ـ.د عبد المنعـ احمد جاسـ الجنابي

جامعة تكريت – كمية التربية الرياضية

ممخص البحث

يرجا االىتماـ بمشكمة انتقاء الالعبيف في اآلونة األ يرة الى التطور المذىؿ في مستو النتائج التي
تحققيا عدد مف الدوؿ والذي بدورة أد الى ارتفاع في حجـ المتطمبات التي يحتاجيا النشاط الرياضي الت صصي
(البدنية ،الميارية ،الوظيفية والجسمية )باإلضافة الى الجوانب النفسية والمعرفية ،واف كرة القدـ باعتبارىا احد

األنشطة الرياضية التي تتميز عف ميرىا بتنوع محدداتيا وتعددىا التي يجب توفرىا بالعبييا مف اجؿ االرتقاء بيذه
المعبة .واف احد ىذة المحددات ىو المحدد النفسي والمعرفي،وقد تناوؿ البحث توفير مقياس عمى ىيئة بطارية
ا تبار يمكف توظيفيا في عممية االنتقاء لالعبي كرة القدـ باعمار ()12-10سنة – .وقد ىدؼ البحث الى :
تحديد البناء العاممي البسيط لممحدد النفسي والمعرفي لالعبي كرة القدـ برعمار () 12-10سنة .
_ترشيح أىـ المتغيرات النفسية والمعرفية لالستدالؿ عمى العوامؿ المست مصة عامميا .

است دـ الباح اف المنيج الوصفي برسموب العالقات المتبادلة لمالئمتة وطبيعة البحث وقد شمؿ مجتما البحث
العبي كرة القدـ في المدارس االبتدائية في مدينة تكريت وتكونت عينة البحث مف ( )260تمميذا م موا عددا مف
المدارس في مدينة تكريت ،ووصوال الى متغيرات البحث وا تباراتيا است دـ الباح اف اسموب تحميؿ المصادر
العممية المت صصة ،حيث ظير اف اىـ المحددات النفسية والمعرفية ىي (االنتباة  ،الذكاء  ،الدافعية  ،السمات

الش صية  ،الجانب المعرفي)واف ا تباراتيا ىي (شبكة تركيز االنتباة ،ا تبار الذكاء المصور ،مقياس دافعية
الممارسة الرياضية األولية،مقياس الش صية الرياضية ل طفاؿ حسب محاوره التسعة واال تيار المعرفي لالعبي
كرة القدـ برعمار ()12-10سنة،وبعد ذلؾ تـ معاجة البيانات باست داـ الوسائؿ االحصائية االتية (الوسط
الحسابي - -،االنحراؼ المعياري-النسبة المئوية- .المنواؿ- .معامؿ االلتواء .معامؿ االرتباط البسيط- .

معادلة سبيرماف براوف -التحميؿ العاممي)وقد اجري التحميؿ العاممي لمبيانات التي حصؿ عمييا الباح اف و مص

التحميؿ العاممي بالتدوير المتعامد الى ()5عوامؿ تـ قبوؿ عامميف منيا اعتمادا عمى شوط قبوؿ العامؿ وىي
العامميف (األوؿ والرابا )وقد اطمقت عمييا التسميات االتية :
السمات العقمية

 -1العامؿ االوؿ

الرمبة في التفوؽ

 -2العامؿ الرايا

وفي ضوء ذلؾ تـ ترشيح ا تباريف كونا بطارية المحدد النفسي والمعرفي وىي:

 -1اال تبار المعرفي

لتم يؿ العامؿ االوؿ

 -2محور الرمبة في التفوؽ (ا تبار الش صية الرياضية ل طفاؿ ) لتم يؿ العامؿ الرابا .

-1التعريؼ بالبحث:
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1-1المقدمة وأىمية البحث:
يرجا االىتماـ بمشكمة انتقاء الالعبيف في اآلونة األ يرة الى التطور المذىؿ في مستو النتائج التي تحققيا
عدد مف الدوؿ والذي بدوره أد الى ارتفاع في حجـ المتطمبات التي يحتاجيا النشاط الرياضي الت صصي (البدنية
،الميارية ،الوظيفية والجسمية )باإلضافة الى الجوانب النفسية والمعرفية ،واف كرة القدـ باعتبارىا احد األنشطة

الرياضية التي تتميز عف ميرىا بتنوع محدداتيا وتعددىا التي يجب توفرىا بالعبييا مف اجؿ االرتقاء بيذه المعبة .
واف احد ىذة المحددات ىو المحدد النفسي والمعرفي حيث انة يا ذ اىمية اصة في مراحمو المتعددة اذا اف اجراء
ا تبارات دورية في الجوانب البدنية والميارية والوظيفية يعتبر مير كافي لتحديد انسب الالعبيف مف االفراد

المتقدميف لممشاركة في الفرؽ الرياضية بؿ يتحتـ عمى المدربيف والم تصيف التعرؼ عمى اىـ السمات النفسية
ليوالء حيث اف "ال صائص النفسية الفردية والسمات النفسية تعتبر شرطا ضروريا لتحقيؽ النجاح والتفوؽ في
النشاط الت صصي " (طو ) 33، 2002،
ونظ ار لكوف المرحمة العمرية () 12-10سنة تعتبر النقطة التي تنطمؽ منيا المرحمة االولى مف م ارحؿ االنتقاء كاف
لزاما عمينا تعريؼ المدربيف والم تصيف في ىذة المعبة برىمية المحدد النفسي والمعرفي وتوفير بعض المؤشرات

النتقاء العبي كرة القدـ باألعمارالمبكرة باإلضافة الى توفير األسس التي يمكف االعتماد عمييا في عممية االنتقاء
محاوليف بذلؾ الوصوؿ إلى مصاؼ الدوؿ المتقدمة في ىذه المعبة

 2-1مشكمة البحث:

انطالقا مف األىمية الكبيرة لعممية االنتقاء في تحديد األفراد المؤىميف لممارسة فعالية كرة القدـ و اصة في
األعمار المبكرة مف اجؿ إف تكوف عممية إعداد ىوالء عممية اقتصادية يبذؿ فييا الجيد والماؿ القميؿ ولكوف

المحدد النفسي والمعرفي مف المحددات الميمة التي لـ يمتفت الييا الك ير مف مدربينا .حيث انو قد يظير ىنالؾ

تقارب في المستو البدني والمياري وال ططي لمفرؽ الرياضية فيكوف الفيصؿ الذي يحدد تفوؽ أحد ىذه الفرؽ عمى
األ ر ىو المحدد النفسي والمعرفي ألف الحالة النفسية لالعب كرة القدـ كفرد مف إفراد الفريؽ مف األمور التي
اليمكف تجاىميا لذا فاف مشكمة بح نا تتمحور في التساوليف آالتييف:

ماىي العوامؿ المميزة لممحدد النفسي والمعرفي لالعبي كرة القدـ برعمار ( ) 12-10سنة .ىؿ يتوفر لدينا ما يمكف إف نقوـ بو المحدد النفسي والمعرفي لالعبي كرة القدـ في ىذه المرحمة العمرية .ىذه تساوالت يرمؿ الباح اف مف الليا التوصؿ الى مشكمة بح يما وتحديد كيفية تالزـ ىذه المتغيرات في عوامؿ
يمكف إف توضح تر ير المحدد النفسي والمعرفي عمى العبي كرة القدـ بم ؿ ىذه المرحمة السنية.

 3-1ىدفا البحث :

 تحديد البناء العاممي البسيط لممحدد النفسي والمعرفي لالعبي كرة القدـ برعمار () 12-10سنة . -ترشيح أىـ المتغيرات النفسية والمعرفية لالستدالؿ عمى العوامؿ المست مصة عامميا .

 4-1مجاالت البحث:

 المجاؿ البشري :العبوا كرة القدـ في المدارس االبتدائية برعمار ()12-10سنة في تكريت. المجاؿ الزماني :لمفترة مف  2008/10/30لغاية .2009/10/11 -المجاؿ المكاني :المدارس االبتدائية في تكريت .

 5-1تحديد المصطمحات:

المحدد النفسي والمعرفي(أجرائيا):عبارة عف مجموعة مف المتغيرات النفسية والمعرفية والتي ليا الدور

األساسي في وصوؿ المبتدئيف في كرة القدـ الى المستويات العميا ،اعتمادا عمى توفرىا بدرجات معينة فييـ .
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 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 1-2اإلطار النظري:

 1-1-2المحدد النفسي والمعرفي:
ير ذ المحدد النفسي والمعرفي في عممية االنتقاء أىمية اصة في المراحؿ المتعددة منو أذا أف "أجراء
اال تبارات لتقويـ القدرات البدنية والميارية لد

الفرد الرياضي تعتبر في حد ذاتيا مير كافيو لتحديد األفراد

المميزيف مف المبتدئيف,بؿ يتحتـ عمى المدربيف التعرؼ عمى السمات النفسية ليؤالء اإلفراد كالتعاوف وانكار الذات
وا لجرأة والم ابرة والقيادة وال قة بالنفس وحب الذات وميرىا مف السمات المرتبطة بالجانب النفسي فكـ مف العب
نجده متميزا"مياريا ولكف ال يمتمؾ بعض السمات النفسية التي تؤىمو لمتفوؽ في المستويات العميا

"(فييـ, 1978,

 ،)256لذا فاف ىناؾ عددا"كبيرا"مف العبي كرة القدـ الذيف تكوف مستوياتيـ البدنية والميارية وال ططية متقاربة
فيكوف ىنا الجانب النفسي والمعرفي ىو الفيصؿ الذي يحدد تفوقيـ عمى أقرانيـ حيث أف" الحالة النفسية لكؿ العب
كفرد والفريؽ كمجموعو ليست مف األمور ال انوية التي تمقى اىتماما" انويا"مف المدرب والمسؤوليف عف الفريؽ أنما
أصبحت ركنا" أساسيا"مف أركاف لعبة كرة القدـ ومف عناصرىا األساسية (محسف .) 19 , 1990,
وير الباح اف اف الجوانب النفسية والمعرفية وعمى ا تالؼ متغيراتيا معيا ار ىاما لمتنبؤ بمستو الناشئيف
في المستقبؿ وفي عممية االنتقاء يمكف االسترشاد بنتائج اال تبارات النفسية والمعرفية كا تبارات الذكاء والش صية
واالنتباه واإلدراؾ فضال عف عمميو المالحظة مف قبؿ المدرب لمناشئيف عند تنفيذىـ لمواجبات الحركية وال ططية
ومد االستجابة لتغيرات المواقؼ .وأف لممحددات النفسية أىميتيا في المراحؿ الم تمفة لالنتقاء اصة في المرحمة
األولى حيث أف ىذه المحددات تحقؽ أمراضا عديدة أىميا :

*التنبؤ بمعدؿ سرعة التقدـ في أداء الميارات الحركية مستقبال " حيث يبيف المستو العالي لنمو عمميات التنظيـ
النفسي إلى سرعة إتقاف ىذه الميارات بينما يشير المستو المن فض الى تر ر إتقانيا.
* توجي و عمميات أعداد الفرد الناشئ ورفا مستو نمو وظائؼ الجياز العصبي وتنمية السمات النفسية المطموبة
لنوع النشاط الرياضي الممارس.
* زيادة فاعمية است داـ اال تبارات النفسية وعمميات التش يص النفسي الؿ مراحؿ االنتقاء ,حيث يستفاد مف
المعمومات المجمعة في مرحمة معينو الى مرحمة تالية( .عبد الفتاح والروبي) 63 ,62 ,1986,
ويمكف تحديد صالحية الالعب لنوع النشاط الرياضي الت صصي مف الؿ قياس مايرتي:


جوانب سمات الش صية الرياضية.



العوامؿ العقمية والنفس – حركية.



العمميات العقمية العميا كالذكاء واالنتباه .



الجوانب المعرفية ال اص بنوع النشاط (طو.) 40 , 2002 ,
إذا إف الش صية ىي وحدة الحياة النفسية،فمف المعروؼ أف األش اص ي تمفوف فيما بينيـ مف حيث

تكويف كؿ منيـ حيث ال يوجد أي فرديف متشابييف تشابيا" تاما" عمى اإلطالؽ بؿ لكؿ ش ص طابعو الفريد الذي

يميزه عف ميره مف األفراد وىذا يسمى بسمات الش صية(عمي ، ) 32, 1993,ويشير (شطناوي ) 2000,إلى أف
سمات الش صية ىي وحدات التنظيـ الدينامي لد
السموكية بربعادىا الم تمفة (شطناوي.) 10 ,2000,

الفرد التي تشكؿ النظـ النفسية الم تمفة وتحدد صائصو
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كما أف لمش صية دور أساسي في حسف انتقاء الالعبيف في لعبة كرة القدـ لما يحتاجو الالعب مف نشاط
وجيد بدني يتر ر بالعوامؿ النفسية التي يتعرض ليا مف البيئة المحيطة بو وىي تؤ ر في اتزانو الذي يجب إف

يحافظ عميو طواؿ مدة المباراة (المجمعي )21، 1987،

وير الباح اف باف توفر جوانب الش صية الم تمفة كالشجاعة والجراءة والقدرة عمى ات اذ القرار وميرىا
مف جوانب الش صية األ ر التي إذا ما توفرت بدرجة معينة أصبح الالعب ذو مستو فني عالي مف الؿ
قدرتو عمى ات اذ الق اررات في المواقؼ الصعبة دا ؿ الممعب.
وأف الذكاء ىو قدرة عامة تبيف المستو العقمي العاـ لمفرد وشرط ىاـ لمنجاح في معظـ األنشطة الرياضية
و اصة تمؾ األنشطة التي تتطمب سرعة أدراؾ العالقات في مواقؼ المعب الم تمفة والمتعددة والتي تحتاج إلى
سرعة وحسف تصرؼ كما ىو الحاؿ بكرة القدـ أذا أنيا "عبارة عف نشاط رياضي يتميز بالكفاح المباشر ما المنافس
وجيا"لوجو وير البعض أف ىذه المعبة ما ىي إال كفاح بيف ذكاء الالعب وذكاء منافسو" (عالوي60, 16 ,1987,
)،كما أف الذكاء مف العمميات العقمية التي تميز الفرد عف ميره كرنو ىو الذي يحدد الفرؽ بيف اإلفراد ولو دور فعاؿ

في أداء األنشطة الرياضية الف الفعاليات الرياضية ت تمؼ فيما بينيا(ىاروف . ) 34 ، 1989 ،

كما أف الالعب الذي يتمتا بقدرات عقمية منيا الذكاء يكوف لو القدرة عمى سرعة التصرؼ في مواقؼ
المعب المتغيرة وسرعة اإلدراؾ في ىذه المواقؼ وتوقا سموؾ ال صـ بشكؿ سميـ ما القدرة عمى اكتساب الميارات
التي تساىـ في الوصوؿ إلى اليدؼ (زكي  )1993925وير الباحث أف لمذكاء أىمية بالغة في عممية االنتقاء فيي

تم ؿ مقياسا" ومؤشرا" يمكف مف اللو التنبؤ بقدرة الالعب الناشئ وامكانياتو في المستقبؿ لتحقيؽ االنجاز العالي
الرتباطو بعممية تنفيذ الجوانب الميارية وال ططية التي تبنى عمييا لعبة كرة القدـ .
واالنتباه مف المظاىر النفسية المرتبطة باألداء الرياضي والذي يجب االىتماـ بو في مراحؿ اعداد الالعب
ويمعب دورا"ميما لكونو األساس الذي تبنى عميو العمميات العقمية األ ر كاإلدراؾ والتفكير والتذكر والتوقا

(صدقي.) 22, 1977,

كما ويعد االنتباه احد المظاىر النفسية التي يجب االىتماـ بيا في جميا مراحؿ إعداد الالعبيف ،إذا اف
أي نشاط رياضي يحتاج إلى مظاىر االنتباه بدرجات متفاوتة وأف قياسو منذ الصغر لد

الرياضييف يعطي

مؤشرا"حقيقا"عمى التغيرات التي تط أر في المحظة عمى النشاط النفسي (الزىيري .) 115، 1998،
وأف ىذا ينطبؽ عمى العبي كرة القدـ حيث انو يم ؿ مكانا بار از في أعداد وصقؿ ىؤالء الالعبيف(الحياني

والنعيمي 0) 227، 2000،

وير الباح اف باف عممية االنتباه عمى اعتبارىا العممية العقمية التي تساىـ في األداء بكرة القدـ الرتباط
األداء المياري بيا فتنيا مف األىمية بحيث اليمكف التغاضي عنيا في عممية االنتقاء .
أما دافعية الممارسة األولية لمرياضة فيي العالقة الديناميكية بيف الالعب وبيئتو وتشمؿ عمى العديد مف

العوامؿ والحاالت التي تعمؿ عمى استمرار السموؾ ،وبصيغة اصة حتى يتحقؽ ىدؼ ما ،كما أنيا حالة باع ة
لمسموؾ وموجية ومنشطة لمسموؾ وتعمؿ عمى دفا الالعب نحو تحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ معينة واالحتفاظ باستم اررية
السموؾ (عالوي .)134 ، 2002،
واف الرياضي اليستطيا تحقيؽ ىدفو إال إذا كانت لديو قوة تدفعو إلى انجاز تمؾ األنشطة أو السموؾ
(.بدراف .) 132، 2005 ،
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وانيا استعداد اإلنساف التاـ لمقياـ بعمؿ أو سموؾ معيف كمحصمة اونتيجة لوجود طاقة أو دافا يدفعو لمقياـ
بذلؾ العمؿ إلشباع حاجة معينة (راتب . ) 124، 2000،
أما المعرفة الرياضية الجانب اآل ر األك ر أىمية في المجاؿ الرياضي حيث تعد"المعرفة الرياضية أحد األىداؼ
اليامة لمعظـ برامج التربية الرياضية وكذلؾ برامج المياقة البدنية سواء لمطالب أو الالعبيف ضمف األمور الميمة
معرفتيـ بالقانوف والقواعد ,فف األداء,المصطمحات ,ال طط لجميا ألواف النشاط الرياضي (فرحات،) 31 , 2001,
واف معرفة الفرد لقواعد لعبة معينة ونواحييا الفنية وال ططية يعد مف النواحي التي تزيد حماس الالعب وتدفعو

لتطبيؽ ىذه المعارؼ عمميا"(عالوي  ) 166, 1991,واف الفرد الرياضي يجب إف يتفيـ ويستوعب قدرا"مالئما"مف
المعرفة الرياضية العامة وال اصة فيناؾ موضوعات لممعرفة الرياضية ليا طبيعة عامو كالتاريخ والمياقة البدنية
والتغذية الصحية وىناؾ أيضا المعرؼ ال اصة وىي المتعمقة بالرياضة ذاتيا مياراتيا ,قواعد المنافسة التي تنظميا
وتديرىا ,ل طط  ,االستراتيجيات وكذلؾ اإلصابات الرياضية الشائعة ليذه الرياضة (الحسيني ، )36 , 2002,وير
الباح اف أف الوقت الذي كاف فيو التفوؽ في لعبة رياضية ككرة القدـ تعتمد عمى المياقة البدنية والجوانب الميارية

وال ططية ع مى الرمـ مف كونيا جوانب ميمة قد ذىب وقد د مت عوامؿ أ ر منيا عمى وجو العموـ الجوانب
النفسية بم تمؼ محدداتيا والمعرفة الرياضة حيث تم ؿ حصيمة ذات مردود اأيجابي وىو ما يطمؽ بال قافة الرياضية
الت صصية .

 2-1-2النمو العقمي واالجتماعي واالنفعالي لممرحمة العمرية () 12-11سنة:
تتم ص أىـ مظاىر النمو العقمي واالجتماعي واالنفعالي في ىذه ألمرحمة بما يرتي:


يتطور أدراؾ الطفؿ لمعالقات بيف أجزاء األشياء المركبة.



يزداد نضج العمميات العقمية كالتذكر والتفكير.



يزداد ميمو لالطالع(.قناوي ) 84 , 1993,



يبدأ باالنتقاؿ مف طور ال ياؿ واإللياـ إلى طور الواقعية.



يتسا مجاؿ الميوؿ والقدرات الحركية واالجتماعية.



تقوي روح الحماسة والرمبة في المنافسة.



يزداد االرتباط بالجماعة والوالء ليا (.عالوي ) 138 , 1991 ,



يتطور اإلدراؾ الحس _ حركي و صوصا اإلدراؾ بزمف األداء(.المميمجي )28, 1982 ,

 يزداد تطور مفيوـ الذات لد الطفؿ بشكؿ محدد 0

 تزداد الرمبة في ممارسة األنشطة الرياضية التي تتميز بالم اطرة والمغامرة.
(راتب ) 96، 1999،

 2-2الدراسات السابقة :
عمى حد عمـ الباح اف ال توجد دراسات سابقة تناولت ىذا الموضوع بالدراسة.

 -3إجراءات البحث
 1-3منيج البحث
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است دـ الباح اف المنيج الوصفي برسموب العالقات المتبادلة (اإلرتباطية) والتي تيتـ بالكشؼ عف
العالقات بيف متغيريف أو أك ر لمعرفة مد االرتباط بيف ىذه المتغيرات .

 2-3مجتمع البحث وعينتو
تكوف مجتما البحث مف العبي المدارس االبتدائية في تكريت والبالغ عددىـ() 300العبا  ،وتكونت عينة
الدراسة مف ()270العبا ا تيروا بالطريقة العمدية وكمايمي (20العبا لمتجربة االستطالعية و 250العبا عينة
البناء العاممي )وم مت العينة مانسبتة ( )%90مف مجتما البحث.

 3-3وسائؿ جمع البيانات
مف اجؿ الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات المتعمقة بموضوع البحث است دـ الباح اف
الوسائؿ اآلتية:
* تحميؿ المراجا و المصادر والبحوث موضوع البحث.
*أستمارات االستبياف.

* اال تبارات والمقاييس النفسية والمعرفية

 4-3تحديد المتغي ارت الخاصة بالمحدد النفسي والمعرفي:
قاـ الباح اف بمسح عدد كبير مف المصادر والمراجا والبحوث العممية والدراسات السابقة لتحديد أىـ
المتغيرات النفسية والمعرفية لالعبي كرة القدـ والجدوؿ ( )1يبيف ذلؾ.
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جدوؿ ()1
يبيف المسح الشامؿ لممصادر والمراجع والبحوث العممية والدراسات السابقة لتحديد اىـ المتغيرات النفسية
والمعرفية لالعبي كرة القدـ

المصدر

تسمسؿ

مفيوـ الذات

الذكاء

*

*

*

*

االنتباه

الشخصية

المزاجية
السمات

األنماط

المعرفية

الحس حركية

االتجاىات

الدافعية

اسـ الخبير أو الباحث

*

*

*

*

*

*

*

*

ابراىيـ مجدي صالح

19

سعد جالؿ ومحمد حسف عالوي

7

*

تيرس عود يشو انويا

2

*

محمد حسف عالوي

23

*

ثامر محسف

41

*

*

*

عزت محمود الكاشؼ

36

*

*

*

إبراىيـ وجيو محمود

42

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

اسأمة كامؿ راتب

14

*

*

*

*

*

خالد سعيد النبي

44

*

*

*

*

*

مصطفى عبد الحميد زكي

15

*

*

*

*

عبد الرحمف محمد عيسوي

31

*

*

ريساف خريبط مجيد وابراىيـ رحيمة

38

*

*

*

محمد لطفي محمد

41

*

*

*

احمد محمد التحريري

5

*

*

*

مفتي إبراىيـ حماد

11

*

*

*

شمعوف محمود العربي

28

*

*

معيوؼ ذنوف حنتوش

12

*

*

يحيى السيد الحاوي

9

ثامر محسف

39

*

*
*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

عمر ابو المجد وجماؿ النمكي

1

*

*

*

*

ناىده رسف سكر

17

*

*

*

*

*

*

%85

%95

%71

%28

%71

%19

18

21

15

6

15

5

3

17

%23

الترتيب العاـ

8

*

%14

النسبة المئوية

*

%81

المجموع الكمي 21/

4

*
*

*

*

*

2

1

4

6

5

7

9

3
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يبيف الجدوؿ () 1إف النسبة المئوية لتك اررات الموافقة مف الؿ (  )21مصد ار ومرجعا ودراسة سابقة لتحديد
( %85

اىـ المتغيرات النفسية والمعرفية  ،بمغت نسبة الموافقة عمييا كاألتي  :االنتباه (  ، ) %95الذكاء

)  ،الدافعية ( ، ) %80السمات الش صية  ،المعرفية ( ، )%71األنماط المزاجية (  ) %28الحس حركية (
 ، ) %23مفيوـ الذات ( ، ) %19االتجاىات (  ، ) %14وبذلؾ ا تار الباح اف المتغيرات التي حصمت اعمى
التشبعات وىي (االنتباه  ،الذكاء  ،الدافعية  ،السمات الش صية  ،الجانب المعرفي ).

 5-3تحديد القياسات واالختبارات الخاصة لقياس متغيرات المحددات :

مف اجؿ تحديد القياسات واال تبارات التي يمكف مف الليا قياس متغيرات المحددات قيد البحث ،

است مص الباح اف عددا مف القياسات واال تبارات مف المصادر والمراجا والبحوث السالفة الذكر في
الجدوؿ (  ، )1والجدوؿ ( )2يبيف ذلؾ

جدوؿ ()2

يبيف القياسات واالختبارات الخاصة بالمتغيرات المختارة لممحددات قيد البحث

النفسي
والمعرفي

الذكاء

اختبار الذكاء المصور

االنتباه

شبكة تركيز االنتباه

الشخصية

الشخصية الرياضية لألطفاؿ

الرياضية

حسب محاوره التسعة

دافعية
الممارسة
األولية
المعرفي

مقياس دافعية الممارسة الرياضية
األولية
االختيار المعرفي لالعبي كرة
القدـ بأعمار ()12-11سنة

مقياس
شبكة تركيز
االنتباه
مقياس

مقياس

مقياس

درجة
درجة
درجة

درجة

درجة
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6 -3المعامالت العممية لمقياسات واالختبارات ( الصدؽ والثبات والموضوعية)
تـ الحصوؿ عمى المعامالت العممية لمقياسات واال تبارات مف الؿ تطبيقيا عمى عينة مؤلفة مف ()20
تمميذ بتاريخ . 2009/3/23

*ثبات االختبارات النفسية والمعرفية :
تـ است داـ التجزئة النصفية إليجاد ال بات .

* صدؽ االختبارات والنفسية والمعرفية :
است دـ الباحث مؤشر ال بات الذي أطمؽ عميو الصدؽ الذاتي حيث يشير ( باىي  )1999 ،انو " في
حالة تعييف معامؿ ال بات بدقة يمكف االعتماد عمى الصدؽ الذاتي في حساب صدؽ اال تبار "( باىي ،
 ،)58،1999عمما برنو سوؼ يدعـ ذلؾ بالصدؽ العاممي عند إ ضاع ىذه واال تبارات المرشحة لمقياس الى
التحميؿ العاممي .

 7-3االختبارات النفسية والمعرفية
 1-7-3اختبار الذكاء المصور

يقيس اال تبار ذكاء األطفاؿ مف سف ( )17-7سنة وقد أعد اال تبار (احمد زكي صالح) واست دمو
(القزاز )1989 ،وىو مف اال تبارات الغير لفظية يتكوف مف ( )60فقرة مف اإلشكاؿ والصور تضـ كؿ مجموعة
( )5صور احدىا صورة ت تمؼ عف بقية المجموعة يطمب مف المستجيب الترشير عمييا( .القزاز.)101 ،1989 ،

 1-1-7-3المعامالت العممية الختبار الذكاء المصور
* صدؽ اختبار الذكاء المصور

تـ الحصوؿ عمى صدؽ اال تبار مف الؿ صدؽ المحتو (المضموف) حيث عرضت مجاميا اال تبار
(*)

( )60عمى السادة ذوي ال برة واال تصاص

وقد حذفت المجاميا التي لـ تحصؿ عمى نسبة اتفاؽ ( )%75فرك ر

مف أراء السادة ذوي ال برة واال تصاص  ،حيث حذفت الفقرات (،21 ،20 ،18 ،16 ،12 ،9 ،8 ،7 ،5 ،3 ،1
 )56 ،53 ،51 ،47 ،44 ،29 ،26 ،23 ،22لعدـ حصوليا عمى نسبة االتفاؽ المطموبة وبذلؾ أصبح اال تبار

يتكوف مف ( )40فقرة.

(*)

ا.د محمد ضر اسمر( تعمـ حركي كرة قدـ ) كمية التربية الرياضية جامعة الموصؿ
ا.د محمد السيد ميؿ (قياس وتقويـ)

كمية التربية الرياضية جامعة المنصورة

ا.د محمد شوقي كشؾ (كرة قدـ)

كمية التربية الرياضية جامعة المنصورة

ا.د يالـ يونس عالوي

كمية التربية الرياضية جامعة الموصؿ

ا.ـ.د صباح مرشود منوخ

كمية التربية جامعة تكريت
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* ثبات اختبار الذكاء المصور
تـ الحصوؿ عمى ال يات بطريقة اإلنصاؼ المنشقة حيث تـ تقسيـ نتائج اال تبار الى نصفيف وتـ ايجاد
معامؿ االرتباط بيف النتيجتيف وىنا حصمنا عمى نصؼ معامؿ ال بات وتـ است داـ معادلة سبيرماف براوف إليجاد
ال بات وبمغ معامؿ ال بات (.)0978

* تصحيح المقياس
تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة ال اطئة ،وبذلؾ تكوف الدرجة الكمية لال تبار (40
درجة) وحسب مفتاح التصحيح .

 2-7-3اختبار شبكة تركيز االنتباه
ييدؼ اال تبار الى قياس قدرة الالعب عمى تركيز االنتباه.

أعد اال تبار (دور ي ىارس )1984 ،وعربو (محمد حسف عالوي).
يتكوف المقياس مف مجموعة مف األرقاـ يطمب مف الم تبر أف يضا إشارة عمى اكبر عدد ممكف مف
األرقاـ التي تمي الرقـ المعيف الذي يحدده الش ص القائـ عمى اال تبار ويفضؿ إف يكوف الرقـ اقؿ مف ( )65ما
مراعاة تتابا األرقاـ بطريقة متتالية ،فم ال عند تحديد الرقـ ( )17ينبغي عمى الم تبر شطب الرقـ ( )18ـ ()19
وىكذا،مدة اال تبار دقيقة واحدة (عالوي.)153 ،1998 ،

 1-2-7-3المعامالت العممية الختبار شبكة تركيز االنتباه
* صدؽ اختبار شبكة تركيز االنتباه

تـ الحصوؿ عمى صدؽ اال تبار مف الؿ الصدؽ الظاىري حيث عرض اال تبار عمى السادة ذوي
ال برة واال تصاص وقد اقر السادة ذوي ال برة واال تصاص صدؽ اال تبار في قياس ما وضا مف أجمو .

* ثبات اختبار شبكة تركيز االنتباه
تـ الحصوؿ عمى ال يات بطريقة اإلنصاؼ المنشقة حيث تـ تقسيـ نتائج اال تبار الى نصفيف وتـ ايجاد
معامؿ االرتباط بيف النتيجتيف وىنا حصمنا عمى نصؼ معامؿ ال بات وتـ است داـ معادلة سبيرماف براوف إليجاد
ال بات وبمغ معامؿ ال بات (.)0977

*تصحيح المقياس

يتـ إحصاء األرقاـ التي قاـ الالعب (الم تبر) بشطبيا بطريقة صحيحة في مضوف فترة (دقيقة واحدة) ،
ويتـ منح درجة واحدة لكؿ رقـ مشطوب بطريقة صحيحة.
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 3-7-3مقياس الشخصية الرياضية لألطفاؿ بأعمار ( )12-11سنة.
ييدؼ المقياس الى قياس جوانب الش صية الرياضية ل طفاؿ برعمار ( )12-10سنة.
اعد اال تبار (محمود عبد الفتاح عناف) واست دمو (ىاني احمد صبري الحسيني )2002 ،لقياس جوانب الش صية

الرياضية ل طفاؿ برعمار ( )12-10سنة ،يتكوف المقياس مف (50فقرة) موزعة عمى ( )9محاور كما في الجدوؿ
(.)3

الجدوؿ ()3
يبيف محاور وعدد فقراتيا اختبار الشخصية الرياضية لألطفاؿ

المحاور

عدد الفقرات

 -مركز التحكـ

()8

 -الرغبة في التفوؽ

()5

 -المثابرة

()5

 -اليادفية

()5

 -االصرار (الكفاح)

()5

 -إدراؾ الوقت

()5

 -العصاب

()6

 -االستنباط

()5

 -الكذب

()6

وتكوف االجابة بػ (نعـ) أو (ال)

(أبو المجد والنمكي .) 155، 1997،

 1-3-7-3المعامالت العممية لمقياس الشخصية الرياضية لألطفاؿ بأعمار ( )12-11سنة
* صدؽ مقياس الشخصية الرياضية لألطفاؿ بأعمار ( )12-11سنة

تػػـ الحصػػوؿ عمػػى صػػدؽ المقيػػاس مػػف ػػالؿ صػػدؽ المحتػػو (المضػػموف) حيػػث عرضػػت فقػرات المقيػػاس
( )50عمػى السػػادة ذوي ال بػرة واال تصػػاص المػػذيف تػػـ ذكػػرىـ سػػابقا وتػػـ حػػذؼ الفقػرات التػػي لػػـ تحصػػؿ عمػػى نسػػبة
اتفاؽ ( )%75مػف أراء السػادة ذوي ال بػرة واال تصػاص تػـ ذكػرىـ سػابقا وقػد حػذفت الفقػرات ()36 ،32 ،8 ،2 ،1
وبذلؾ أصبح المقياس النيائي يتكوف مف ( )45فقرة والجدوؿ ( )4يبيف ذلؾ.
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الجدوؿ () 4
يبيف المحاور وعدد فقراتيا بعد إجراء المعامالت العممية الختبار الشخصية الرياضية لألطفاؿ

المحاور

الفقرات الممثمة لممحور

عدد الفقرات

 -مركز التحكـ

44، 42، 16 ،1،5

()5

 -الرغبة في التفوؽ

34، 33، 19، 18، 6

()5

 -المثابرة

41، 32، 17، 4، 2

()5

 -اليادفية

36, 35، 21، 21، 3

()5

 -اإلصرار (الكفاح)

22, 39, 37، 23، 15

( )5

 -إدراؾ الوقت

41, 9 , 24, 8, 7

()5

 -العصاب

51، 27 ،26، 25، 12

()5

 -االستنباط

31، 31، 28، 11،13

()5

 -الكذب

44، 43، 19، 14، 11

()5

* ثبات مقياس الشخصية الرياضية لألطفاؿ بأعمار ( )12-11سنة
تـ الحصوؿ عمى ال يات بطريقة اإلنصاؼ المنشقة حيث تـ تقسيـ نتائج اال تبار الى نصفيف وتـ ايجاد
معامؿ االرتباط بيف النتيجتيف وىنا حصمنا عمى نصؼ معامؿ ال بات وتـ است داـ معادلة سبيرماف براوف إليجاد

ال بات وبمغ معامؿ ال بات معامؿ ال بات (، 0.78 ، 0.96 ، 0.86 ، 0.81 ، 0.82 ، 0.95 ، 0.96 ، 0.96
 )0.76لمحاور اال تبار عمى التوالي.

* تصحيح المقياس

تعطى درجتيف لإلجابة (نعـ) ودرجة واحدة لإلجابة (ال) وحسب محاور المقياس التسعة.

 4-7-3مقياس دافعية الممارسة األولية لمرياضة مف ( )12-11سنة
ييدؼ اال تبار الى قياس الدافعية نحو الممارسة الرياضية .اعد المقياس (احمد فوزي أميف) واست دمو
(ىاني احمد صبري الحسني ، )2002 ،يتكوف المقياس مف ( 18فقرة) ذات التقديرات األربعة (موافؽ بشدة ،موافؽ،

موافؽ بقدر قميؿ ،مير موافؽ)

(فوزي وفاضؿ ) 152، 2005،

 1-4-7-3المعامالت العممية لمقياس دافعية الممارسة األولية لمرياضة لسف ( )12-11سنة

* صدؽ المقياس

تـ الحصوؿ عمى صدؽ المقياس مف الؿ صدؽ المحتو (المضموف) حيث عرضت فقرات المقياس
( )18عمى السادة ذوي ال برة واال تصاص المذيف تـ ذكرىـ سابقا  ،وقد تـ حذؼ الفقرات التي لـ تحصؿ عمى

نسبة اتفاؽ ( )%75فرك ر مف اآلراء ال برة  ،حيث حذفت الفقرات ( )17 ،16 ،11 ،2وبذلؾ أصبح المقياس
يتكوف مف ( )8فقرة .
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* ثبات المقياس
الحصوؿ عمى ال بات بطريقة اإلنصاؼ المنشقة حيث تـ تقسيـ نتائج اال تبار الى نصفيف وتـ أيجاد
معامؿ االرتباط بيف النتيجتيف وىنا حصمنا عمى نصؼ معامؿ ال بات وتـ است داـ معادلة سبيرماف براوف إليجاد

ال بات وبمغ معامؿ ال بات (.)0980

تصحيح المقياس:

تحسب الدرجة الكمية لممقياس عمى النحو األتي:
( )4درجة في حالة االجابة ب( ،موافؽ بشدة)
( )3درجة في حالة االجابة ب( ،موافؽ)

( )2درجة في حالة االجابة ب( ،موافؽ بقدر قميؿ)
( )1درجة في حالة االجابة ب( ،مير موافؽ)

 5-7-3االختبار المعرفي لالعبي كرة القدـ بأعمار ( )12-11سنة
ييدؼ اال تبار الى قياس الجانب المعرفي أعد اال تبار (الجنابي) 2009،والذي يقيس المعرفة لد العبي

كرة القدـ ( .الجنابي )530، 2009،

* صدؽ المقياس

تـ الحصوؿ عمى صدؽ المقياس مف الؿ صدؽ المحتو (المضموف) حيث عرضت فقرات المقياس
( )40عمى السادة ذوي ال برة واال تصاص المذيف تـ ذكرىـ سابقا  ،وقد تـ حذؼ الفقرات التي لـ تحصؿ عمى
نسبة اتفاؽ ( )%75فرك ر مف اآلراء ال برة  ،حيث حذفت الفقرات (26 ، 17919920 ، 12914، 8، 6، 3
،) 32،وبذلؾ أصبح المقياس يتكوف مف ( )30فقرة .

* ثبات المقياس

تـ الحصوؿ عمى ال يات بطريقة اإلنصاؼ المنشقة حيث تـ تقسيـ نتائج اال تبار الى نصفيف وتـ إيجاد

معامؿ االرتباط بيف النتيجتيف وىنا حصمنا عمى نصؼ معامؿ ال بات وتـ است داـ معادلة سبيرماف براوف إليجاد
ال بات وبمغ معامؿ ال بات (.)0982

تصحيح المقياس:

تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة ال اطئة وحسب مقياس التصحيح.

 8-3التنفيذ النيائي لتجربة البحث

بعد الحصوؿ عمى نتائج التجارب االستطالعية لمحصوؿ عمى المعامالت العممية لمتغيرات الدراسة

والتحقؽ منيا ،بدأ الباح اف العمؿ بتجربة البحث بتاريخ  2009/ 4/19وانتيى مف العمؿ بتاريخ 2009/9/22

 11-3الوسائؿ اإلحصائية
است دـ الباح اف الوسائؿ اإلحصائية اآلتية :
الوسط الحسابي .االنحراؼ المعياري .النسبة المئوية.-المنواؿ.

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة

38

انثقبفت انزيبضيت

-معامؿ االلتواء.

معامؿ االرتباط البسيط.معادلة سبيرماف براوف.التحميؿ العاممي باست داـ التدوير المتعامد.(التكريتي والعبيدي ،) 360-103، 1999،و(عالـ ) 144- 105 ،2003،
-عولجت البيانات إحصائيا في باست داـ النظاـ اإلحصائي ( . )spss

 -4عرض وتحميؿ النتائج الخاصة بالمحدد النفسي والمعرفي ومناقشتيا:
 1- 4الوصؼ اإلحصائي لمتغيرات المحدد النفسي والمعرفي:

مف الجدوؿ ( )5الذي يبيف الوصؼ اإلحصائي لمتغيرات المحدد النفسي يتضح توفر االعتداؿ ومالئمة
المتغيرات المرشحة لمتحميؿ.

 2-4مصفوفة االرتباطات البينية لمتغيرات المحدد النفسي:
يالحظ الباحث مف الجدوؿ ( )6والذي يبيف مصفوفة االرتباطات البينية لمتغيرات المحدد النفسي والمعرفي
ما يرتي :
-

تضمنت المصفوفة ( )78معامؿ ارتباط ماعدا ال اليا القطرية منيا ( )60ارتباطا موجبا و ( )18ارتباطػا سػالبا
 ،وبمغت االرتباطات الدالة معنويا ( )21ارتباطا و ( )57ارتباطا مير داؿ معنويا.

-

تشير المصفوفة إلى وجود ( )8معامؿ ارتبػاط دالػيف عنػد مسػتو معنويػة ( ،)0.01والػى وجػود ( )13معػامالت
ارتباط دالة عند مستو معنوية (. )0.05

الجدوؿ ()5

يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والمنواؿ ومعامؿ االلتواء لمتغيرات المحدد النفسي والمعرفي
المرشحة لمتحميؿ ألعاممي

رقـ

المتغير

المتغيرات

المؤشرات اإلحصائية

وحدة

الوسط

االنحراؼ

المنواؿ

معامؿ االلتواء
1،9523

القياس

الحسابي

المعياري

X1

الذكاء

درجة

241877

11971

23

X2

االنتباه

درجة

31417

11141

3

1،3571

X3

مركز التحكـ

درجة

31415

11522

3

1،7951

X4

الرغبة في التفوؽ

درجة

51112

11135

4

1،9719

X5

المثابرة

درجة

31972

11121

3

1،9521

X6

اليادفية

درجة

41471

11819

4

1،5738

X7

الكفاح

درجة

11617

11629

1

1،9651

X8
X9

ادارؾ الوقت

درجة

31472

11784

3

1،6121

العصاب

درجة

31541

11784

3

1،6887

X10

االستنباط

درجة

41281

11873

4

1،3217

X11

الكذب

درجة

31447

11522

3

118563

X12

الدافعية

درجة

261311

21713

25

1،4828

X13

الجانب المعرفي

درجة

151681

11948

15

1،7172
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الجدوؿ ()6
يبيف مصفوفة االرتباطات البينية لمتغيرات المحدد النفسي والمعرفي

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13

X1

X2

X3

1
1125
1121
1113
1113
1118
1116
1112
1116
1142
1116
1118
1121

1
1112
1116
1111
1115
1112
1118
1114
1111
1116
1116
1111

1
1119
1117
1111
1111
1117
1115
1117
1114
1112
1112

X4

1
1115
1113
1114
1113
1111
1116
1112
1119
1111

X5

1
1112
1113
1114
1119
1116
1114
1111
1118

X7

X6

1
1،22
1115
1114
1112
1111
1113
1118

1
1111
1113
1122
1114
1113
1113

X8

1
1113
1114
1112
1117
1111

X9

1
1111
1119
1111
1111

X10

X11

1
1115
1118
1111

1
1111
1111

X12

1
1،23

*معنػػوي عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )1115قيمػػة (ر) الجدوليػػة= ( )11138عنػػد درجػػة حريػػة (ف* 24=)2-معنػػوي عنػػد مسػػتوى داللػػة ()1111
قيمة (ر) الجدولية= ( )11181عند درجة حرية (ف248=)2-

الجدوؿ ()7
يبيف قيـ الجذور الكامنة ونسبة التبايف والتبايف المتجمع لعوامؿ المحدد النفسي والمعرفي
العوامؿ

قيـ الجذور الكامف

نسبة التبايف

التبايف المتجمع

X1

11679

121918

121918

X2

11282

91861

221779

X3

11194

91188

311967

X4

11192

81411

411368

X5

*11152

81191

481458

X6

11997

71666

561124

X7

11961

71389

631514

X8

11936

71199

711713

X9

11891

61847

771561

X10

11826

61331

831891

X11

11741

51697

891589

X12

11696

51352

941941

X13

**11958

51159

1111111

* مجموع الجذور الكامنة لمعوامؿ المقبولة= 6،299

** مجموع الجذور الكامنة = 13،314

جدوؿ ()8

يبيف مصفوفة العوامؿ قبؿ التدوير لمتغيرات المحدد النفسي والمعرفي
رقـ المتغير

العوامؿ

الشيوع

X13

1
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1

2

3

4

5

X1
X2

11111
11291-

11117
11349

11111
11217

11143
11561

11591
11211

1138188
1161645

X3

11128

11112-

11516

11191

11111

1133113

X4

11695

11112

11116-

11329

11271

1167762

X5

11432

11251-

11326

11146-

11211-

1142173

X6

11444

11128-

11311-

11333

11458

1163189

X7
X8
X9

11179
11311
11415

11539
11416
11261

1124411116
11116-

1111311221
11395

11311
11241
11261

1147611
1136191
1146422

X10

11316

11116-

11461

11116-

11321

1142826

X11

11438

11211-

11112-

11191

11321

1137525

X12
X13

1116111411

11181
11211

11421
11111

11311
11512

11348
11421

1143171
1165271
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جدوؿ ()9
يبيف مصفوفة العوامؿ المتعامدة المستخمصة مف التحميؿ العاممي وتشبعات المتغيرات النفسية والمعرفية (بعد
التدوير المتعامد)

رقـ

الشيوع

العوامؿ

المتغير

1

2

3

4

5

X1

615.6

612..

61668

61.26-

61662-

X2

616.3

61.78

61328

6149-

61.85

X3

6.00.-

61366-

612.3

61.67-

61468

X4

6128

6127.

61663

616.7

6137

X5

61669

6129.

61366

615.5

61.24

X6

612.3

61492

61663

6157

616.3

X7

61..5

6126.

61243

61573

61.

X8

6166.-

61.6

6156.

61.2

61...

X9

6126.

61468

612..-

6.10.-

61334

X10

61.69

61238

61422

61.8-

6137.

X11

61.2.

61256

613.2

6122

614.

X12

61.38-

61364

6122

61..3

614.3-

X13

61722

616.

6168.-

616.3

613.6

.25677

.2699

.26985

.26685

.2663.

623496

62..59

626844

626765

62.296

6268.7

624884

..25977

824426

726565

.229687

82.783

4828434

62326
62789
624.6
62669
62458
626.2
62478
62367
62454
624.6
62394

*
**
***

* الجذر الكامف
** األىمية النسبية لمعامؿ
*** نسبة التبايف العاممي المفسر الذي يشير إليو العامؿ

62343
62627
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 3-4الحؿ األولي لمصفوفة متغيرات المحدد النفسي والمعرفي قبؿ التدوير المائؿ :
تـ التوصؿ إلى مسة عوامؿ كما مبيف بالجدوؿ ( )8والذي يم ؿ مصفوفة العوامؿ قبؿ التدوير ،ويالحظ
الباح اف أف قيـ الجذور الكامنة التي تزيد أو تساوي الواحد الصحيح بمغ مسة عوامؿ ،وىذا يعطي مؤش ار عمى
عدد العوامؿ المست مصة في المحدد النفسي وقد بمغت قيـ الجذور الكامنة لمعوامؿ كما يمي (1,0994 – 1.5070

–  )1,063181 – 1,068594 – 0,0985351عمى التوالي ،وبمغت مجموع الجذور الكامنة ال مسة
( ، )6,34965في حيف إف نسبة التبايف ليا تراوحت ما بيف
(  )8.090 – 12.918وفسرت العوامؿ ما قيمتو ( )48.4346مف التبايف المتجما  ،والجدوؿ ( )9يبيف ذلؾ .

 4-4الحؿ النيائي لمصفوفة متغيرات المحدد النفسي والمعرفي (التحميؿ العامؿ بعد التدوير
المائؿ):

مف الؿ الجدوؿ ( )9الػذي يبػيف نتػائج التدويراالمتعامػد إلػى مسػة عوامػؿ مسػتقمة م مػت ( )8متغيػ ار بقػيـ
دالػػة إحصػػائيا ،وشػػكمت مػػا نسػػبتو ( )%12.307مػػف المجمػػوع الكمػػي لممتغيػرات ،عممػػا إف نسػػبة التبػػايف الكمػػي الػػذي
فسر مف قبؿ العوامؿ ال مسة بمغ ( )%48.841واف توزيا ىذه النسب عمى العوامؿ جاء مؤكػدا أىميتيػا وكمػا يػرتي
:

العامػػؿ األوؿ (، )%11,59775و العامػػؿ ال ػػاني (، )%8,442062و العامػػؿ ال الػػث ( ، )%7,656546والعامػػؿ

الرابا (، )%12,96878و العامؿ ال امس (.)%8,178315

 5-4تفسير العوامؿ الناتجة مف التحميؿ العاممي:

مص التحميؿ ألعاممي الى مسة عوامؿ تـ قبوؿ عامميف منيا منيا (العامؿ األوؿ  ،الرابا) بينما لـ تقبؿ
العوامؿ (ال اني ،ال الث ،ال امس) تبعا لشروط قبوؿ العوامؿ والجدوؿ (  )10يبيف ذلؾ .

جدوؿ ()11

يبيف الجدوؿ العوامؿ الناتجة مف التحميؿ العاممي والتشبعات المقبولة
رقـ

المتغير
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13

1

2

العوامؿ
3

4

615.6
616.3
616.7
615.5
61576
61573
6156.

61722

 6-4تفسير العوامؿ المقبولة :

5
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م ػػف ػػالؿ ج ػػدوؿ ( )10يالح ػػظ إف ع ػػدد التش ػػبعات عم ػػى العام ػػؿ األوؿ بم ػػغ ( )3متغيػ ػ ار ت م م ػػت مانس ػػبتة
( )%23.076مف المجموع الكمي لممتغيرات وقد بمغت نسبة التبايف العاممي المفسر ليذا العامؿ (.)%11,59775

وقػد تشػػبعت عمػػى ىػػذا العامػػؿ المتغيػرات (المعرفػػي ،االنتبػاه ،الػػذكاء) ،ويبػػدو إف ىػػذا العامػػؿ عػػامال طائفيػػا

(مركبػػا) ،ويمكػػف تسػػميتو بعامػػؿ (القػػدرات العقميػػة)  ،ومػػف المالحػػظ عمػػى المتغيػرات المتشػػبعة عمػػى ىػػذا العامػػؿ أنيػػا
تشػترؾ ب اصػػية مشػتركة وىػػي كػوف ا تباراتيػػا مػػف نػوع ا تبػػارات (األداء األقصػى) والتػػي تتطمػب أف يػػؤدي الم تبػػر
أفضػػؿ مػػا لديػػو فػػي اال تبػػار ،حيػػث إف "المعرفػػة الرياضػػية احػػد األىػػداؼ اليامػػة لمعظػػـ ب ػرامج التػػدريب الرياضػػي

لالعبػ ػػيف حيػ ػػث إف مػ ػػف األمػ ػػور اليامػ ػػة التػ ػػي يجػ ػػب عمػ ػػى الالعبػ ػػيف معرفتيػ ػػا (القػ ػػانوف ،قواعػ ػػد االداءالفنػ ػػي لمعبػ ػػة
،المصػػطمحات  ،طػػط المعػب" (فرحػػات ،) 31، 2001،واف أىميػػة المعرفػػة الرياضػػية تبػػرز مػػف ػػالؿ كػػوف الالعػػب
المبتد الذي يمتمػؾ قػد ار معينػا مػف المعمومػات المعرفيػة التػي ت ػص كػرة القػدـ تكػوف لديػة المقػدرة عمػى التعامػؿ مػا
الح ػػاالت الت ػػي يتع ػػرض لي ػػا إ ن ػػاء الت ػػدريب أو المب ػػاراة الرياض ػػية حي ػػث إف" الالع ػػب ي ػػتمكف م ػػف اس ػػت داـ ال بػ ػرات
الرياضية السابقة ،أي انو يتمكف مف عبػور الػزمف فػي حػؿ مشػكالتو ويفيػـ ويطبػؽ طػط المعػب " (حسػيف ويوسػؼ

 .)185، 1999،و إف االنتباه يعد احػد العمميػات العقميػة الميمػة لالعػب كػرة القػدـ أذا إف "ىنػاؾ عػدد مػف المنبيػات
الحسػية فػػي البيئػػة المحيطػة بالرياضػػي باإلضػػافة إلػى منبيػػات أ ػػر  ،واف الرياضػي ال ينتبػػو ليػػا جميعػا وانمػػا ي تػػار
منيا ما ييمو معرفتو أو تدريبو أو التفكير فيو" (حسيف ويوسؼ .)193 ،،1999،
و"مما الشؾ فيو إف الذكاء مف حيث انو قدرة عقمية عامة تبيف المستو العقمي لمفرد وشرط ىاـ لمنجػاح فػي

معظػػـ األنشػطة الرياضػػية و اصػػة التػػي تتطمػػب سػػرعة إدراؾ العالقػػات فػػي مواقػػؼ المعػػب الم تمفػػة والمتعػػددة والتػػي
تحتاج إلى السرعة وحسف التصرؼ كما ىو الحػاؿ فػي كػرة القػدـ"(عالوي ) 16، 1987،وتظيػر اىميتػو لالعػب كػرة
القدـ في مواقؼ تتشابؾ فييا القيود عمية ويعتقػد اآل ػريف إف الحمػوؿ السػميمة ميػر ممكنػة التحقيػؽ ،نػر إف الالعػب
عندما يكػوف لديػو قػدر معقػوؿ مػف الػذكاء يػتمكف مػف القيػاـ بحركػة جديػدة يحسػـ بيػا الموقػؼ لصػالح فريقػو "(محسػف

.) 107، 1990،

وير الباح ػاف إف تػوفر الجوانػب (العقميػة والمعرفيػة ) أمػر البػد منػو اصػة فػي الم ارحػؿ األولػى مػف االنتقػاء
حيث إف توفرىا معناه توفر المناخ العقمي ال صب لمحصوؿ عمى العب كرة قدـ قادر عمى مواجية متطمبات المعبة
،لذا فاف قياس ومعرفة م ؿ ىذه القدرات يعطي لعممية االنتقاء أىمية كبيرة.
وفػػي ضػػوء التشػػبعات الكبػػر المشػػاىدة عمػػى ىػػذا العامػػؿ  ،ونظػ ار لحصػػوؿ (اال تبػػار المعرفػػي) عمػػى أعمػػى

تشػػبا  ،لػػذا تػػـ ترشػػيحو ضػػمف اال تبػػارات المم مػػة لبطاريػػة المحػػدد النفسػػي والمعرفػػي ،ويالحػػظ ان ػو اليوجػػد تشػػبعات
عمى العامؿ ال اني،وقد بمغت نسبة التبايف ألعاممي المفسر ليذا العامؿ (0)%8,44206

ولكػػوف التشػػبعات المشػػاىدة عمػػى ىػػذا العامػػؿ لػػـ تحقػػؽ المسػػتو أو العػػدد المحػػدد الػػذي حػػدده الباحػػث لقبػػوؿ
العامؿ ،توجب عمى الباحث إىمالو وعدـ تم يمو في بطارية المحدد النفسي والمعرفي.

يالحػػظ إف عػػدد التشػػبعات عمػػى العامػػؿ ال الػػث بمػػغ متغي ػ ار واحػػد أم مػػت مػػا نسػػبتو ( )%7.692مػػف المجمػػوع الكمػػي
لممتغيػرات وقػػد بمغػػت نسػػبة التبػػايف العػػاممي المفسػػر ليػػذا العامػػؿ ( .)%7,65654ولكػػوف التشػػبعات المشػػاىدة عمػػى
ىذا العامؿ لـ تحقؽ المستو أو العدد المحدد الػذي حػدده الباحػث لقبػوؿ العامػؿ ،توجػب عمػى الباحػث إىمالػو وعػدـ
تم يمو في بطارية المحدد النفسي والمعرفي.
واف عػدد التشػػبعات عمػػى العامػػؿ ال اربػػا بمػػغ ()4متغيػرات م مػت مػػا نسػػبتو ( )%30.76مػػف مجمػػوع المتغيػرات

المرشحة إلى التحميؿ ، ،واف النسبة المئوية لمتبايف العاممي المفسر ليذا العامؿ ىو (.)%12,9687

وقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

تشػػبعت عمػػى ىػػذا العامػػؿ المتغي ػرات (الرمبػػة فػػي التفػػوؽ ،الكفػػاح ،اليادفيػػة ،الم ػػابرة) وىػػو عامػػؿ أولػػي نقػػي لتشػػبا
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محاور بعض محاور ال ش صية الرياضية عميو بتشعبات كبر ويمكف إف يطمؽ عمى ىذا العامؿ (عامػؿ الرمبػة فػي
التف ػػوؽ) .وى ػػذا العام ػػؿ مش ػػابو لمعام ػػؿ ال ػػذي توص ػػؿ إلي ػػو (الحس ػػيني  ) 2000،وس ػػماه عامؿ(الرمب ػػة ف ػػي التف ػػوؽ)

(الحسيني .)111، 2000،

أذا أف النجاح في رياضة معينة مرىوف إلى حد كبير بمػد مالئمػة سػمات الش صػية لمفػرد بطبيعػة المتطمبػات
وال صائص النفسية المميزة لنوع الرياضة (راتب . ) 39، 2000،
والرمبػػة فػػي التفػػوؽ باعتبارىػػا أحػػد سػػمات الش صػػية تشػػير إلػػى "سػػمة الرمبػػة كمؤشػػر لواقػػا االنجػػاز وتم ػػؿ الرمبػػة

الذاتيػػة أو الدافعيػػة الدا ميػػة لممارسػػة رياضػػة مػػا واالسػػتمرار فيي ػا ،كمػػا تشػػير الػػى قػػدرة الالعػػب عمػػى التغمػػب عمػػى
العقبات التي تحوؿ دوف تحقيقو ليدفو كما اف الالعب ال يقنا دائما بادئػة ويعمػؿ عمػى تطػويره وتقػيـ نفسػو باسػتمرار
،بحيػػث يضػػا لنفسػػو أىػػدافا ترضػػي طموحػػة المسػػتقبمي ،واف الكفػػاح واليادفيػػة والم ػػابرة مػػف سػػمات الش صػػية ذات
األىمية الكبيرة ،حيػث إف الكفػاح يعنػي القػدرة عمػى تحديػد قػ اررات مبدئيػة مبنيػة عمػى إدراؾ القػدرات الذاتيػة وتتضػمف
ا تيار الالعب المياـ الصعبة ومحاولة إتقانيا.

أما اليادفية فتعنػي القػدرة عمػى تحقيػؽ أىػداؼ معينػة وبمواصػفات وضػا اليػدؼ والسػعي نحػو تحقيقػو  ،والم ػابرة

تشػػير الػػى نػػوع م ػ ف التكي ػػؼ والق ػػدرة عم ػػى زيػػادة شػػدة األداء فػػي الت ػػدريب والمنافسػػة فػػي سػػبيؿ انج ػػاز ى ػػدؼ األداء
الحركي( .أبو المجد والنمكي . ) 125-151، 1997،
وير الباح اف مػف ػالؿ ماسػبؽ إف سػمات الش صػية األربعػة (الرمبػة فػي التفػوؽ ،الكفػاح  ،اليادفيػة ،الم ػابرة

)تشػترؾ فيمػػا بينيػا بكونيػػا تتعمػؽ بػػالت طيط ل ىػداؼ ومحاولػػة الوصػوؿ إلييػػا لتحقيػؽ أعمػػى المسػتويات فػػي االنجػػاز
وىنا البد مف التركيد عمى أىمية ىذه السمات في عممية االنتقاء باعتبارىا ركيزة أساسية مف ركائز ىػذه العمميػة التػي
يجب عمى الم تصيف االىتماـ بيا.
وفػي ضػوء التشػػبعات الكبػر المشػػاىدة عمػى ىػػذا العامػؿ ،ونظػ ار لحصػوؿ سػػمة (الرمبػة فػػي التفػوؽ)عمى أعمػػى

تشبا لذا تـ ترشيحو ضمف اال تبارات المم مة لممحدد النفسي والمعرفي0

ويالحػػظ انػػو ال يوجػػد تشػػبعات عمػػى العامػػؿ ال ػػامس  ،واف النسػػبة المئويػػة لمتبػػايف العػػاممي المفسػػر ليػػذا العامػػؿ ىػػي
( 5-5 -8,1783وحدات بطارية المحدد النفسي
استرشادا بالمعايير الموضوعة مػف قبػؿ فميشػماف ال تيػار وحػدات بطاريػة اال تبػار اعتمػادا عمػى نتػائج التحميػؿ
العػاممي  ،لػذا فقػد تػـ ا تيػار وحػدات البطاريػة مػف العوامػؿ وفقػا لمشػروط الموضػوعة وىػي العامػؿ (األوؿ-وال اربػػا) ،

وعمى ىذا األساس تـ ترشيح وحدات القياس التي حققت تشبعات كبر عمى العامميف ومف ـ فتنيا تعد وحدات نقيػة
لكوف تشبعاتيا عمى العوامؿ األ ر ضعيفة (صفرية) والجدوؿ ( )11يبيف ذلؾ.

الجدوؿ ()11
يبيف الوحدات المرشحة عف المحدد النفسي والمعرفي
رقـ العامؿ

اسـ العامؿ

رقـ القياس

اسـ القياس

التشبع عمى العوامؿ

الشيوع
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السمات العقمية

13

الجانب المعرفي

4

الرغبة في التفوؽ

4

الرغبة في التفوؽ

1
11722

4
11113

1152145

1281

11617

11459198

إمب انجدول ( )12فيبيه االرتببطبث انبينيت نقيبصبث انبطبريت انمضتخهصت يبيه أن كم قيبس يقيش ظبهزة ال
يقيضهب األخز 9وهذا يتفق مع انمعبييز انتي أشبر إنيهب فهيشمبن.

الجدوؿ ()12
يبيف االرتباطات البينية لوحدات البطارية المستخمصة
رقـ القياس
1
4

القياسات

1

الجانب المعرفي

1

الرغبة في التفوؽ

11136-

4
1

-5االستنتاجات والتوصيات :
 1-5االستنتاجات :

في ضوء النتائج التي حصؿ عمييا الباح اف توصؿ الى االستنتاجات اآلتية :

 -1بعد است داـ التحميؿ العاممي والتدوير المتعامد الذي اجري عمى () 13متغي ار نفسيا ومعرفيا ظيرت
()5عوامؿ تـ قبوؿ عامميف منيا في ضوء شروط قبوؿ العامؿ وىما :

 -1العامؿ األوؿ

السمات العقمية

 -2العامؿ الرابا

الرمبة في التفوؽ

وفي ضوء ذلؾ تـ ترشيح ا تباريف كونا بطارية المحدد النفسي والمعرفي وىي:
 -4االختبار المعرفي

لتمثيؿ العامؿ األوؿ

 -5محور الرغبة في التفوؽ (اختبار الشخصية الرياضية لألطفاؿ ) لتمثيؿ العامؿ الرابع .

 -2الوحدتاف تعتبراف وحدتاف نقيتاف ،إذا إف تشبعاتيما عمى العوامؿ ال ال ة األ ر تشبعات صفرية .

 2-5التوصيات :

 -1االعتماد عمى البطارية المست مصة عند ا تيار الالعبيف المبتدئيف بكرة القدـ .
 -2إجراء دراسة أ ر عمى مراحؿ عمرية أ ر .

المصادر العربية
 -1أبػػو المجػػد ،عمػػرو و النمكػػي ،جمػػاؿ ( :) 1997ب ػرامج تنميػػة وتػػدريب الب ػراعـ والناشػػئيف فػػي ك ػرة القػػدـ ،ط1
مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة .
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 -2انويا ،تيرس عوديشو (:)2002دليؿ الرياضييف لإلعداد النفسي ،دار وائؿ لمنشر ،األردف .
 -3باىي  ،مصطفى حسيف( :) 1999المعامالت العممية والعممية بيف النظرية والتطبيؽ ال بات –الصدؽ –
الموضوعية –المعايير ،مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة

 -4بدراف ،عمر حسف محمد(:)2005عمـ النفس الرياضي ،ط،2مكتبة جزيرة الورد،المنصورة .
 -5التحريػػري ،احمػػد محمػػد (:) 1992بروفيػػؿ األنمػػاط المزاجيػػة لػػد العبػػي المسػػتويات العميػػا ، ،بحػػث منشػػور
،مجمة عموـ التربية الرياضية ،العدد(،)14كمية التربية الرياضية لمبنيف ،جامعة المنيا.

 -6التكريتي ،وديا ياسيف والعبيدي ،حسف محمد( :) 1999التطبيقات اإلحصائية واست دامات الحاسوب في
بحوث التربية الرياضية ،دار الكتب الجامعية ،الموصؿ 0
 -7جالؿ ،سعد وعالوي ،محمد حسف (:)1976عمـ النفس التربوي الرياضي ،ط، 5دار المعارؼ،القاىرة .
 -8الجنابي ،عبد المنعـ احمد (:)2009حدود المعرفة القانونية ونموذج النمط الجسمي لالعبي كرة القػدـ ،،بحػث
منشور ،مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية ،المجمد (، )16العد()3كمية التربية ،جامعة تكريت.

 -9الحاوي ،يحيى السيد إسماعيؿ (:) 2004الموىبة الرياضية واإلبداع الحركي ،المركز العربي لمنشر ،القاىرة.
 -10الحسيني ،ىاني احمد صبري( :) 2002محددات ا تيار التالميذ المتقدميف لاللتحاؽ بالمدارس اإلعدادية
الرياضية لمبنيف بمحافظة الشرقية ،رسالة ماجستير مير منشورة  ،كمية التربية الرياضية ،جامعة الزقازيؽ
 -11حماد ،مفتي إبراىيـ (:)1990الجانب النفسي في ت طيط برامج الناشئيف ،بحث منشور ،مػؤتمر د ارسػات ،
منطقة شرؽ القاىرة لكرة القدـ  ،االتحاد المصري لكرة القدـ .

 -12حنتوش ،معيوؼ ذنوف (:)1987عمـ النفس الرياضي ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،جامعة الموصؿ.
 -13الحيػػاني ،محمػػد ضػػر اسػػمر والنعيمػػي ،ضػػرماـ جاسػػـ محمػػد (:)2000د ارسػػة مقارنػػة فػػي بعػػض مظػػاىر
االنتبػػاه لػػد العبػػي ال طػػوط الم تمفػػة بكػرة القػػدـ ، ،بحػػث منشػػور ،مجمػػة ال ارفػػديف لمعمػػوـ الرياضػػية  ،المجمػػد

( )6العدد (، )16كمية التربية الرياضية ،جامعة الموصؿ.

 -14راتب ،أسامة كامؿ ( : )2000عمـ النفس (المفاىيـ والتطبيقات )،دار الفكر العربي  ،القاىرة.
 -15زكػػي  ،مصػػطفى عبػػد الحميػػد (:)1993تحديػػد مسػػتويات معياريػػة لػػبعض المتغي ػرات الفسػػيولوجية والنفسػػية
كعوامػؿ مسػػاعدة لممػدربيف فػػي انتقػاء ناشػػئ كػرة القػػدـ (تحػت  18سػػنة )،رسػالة ماجسػػتير ميػر منشػػورة  ،كميػػة
التربية الرياضية ،جامعة الزقازيؽ.

 -16الزىيػري ،سػػبياف محمػود ( ) 1998عالقػػة تركيػز االنتبػػاه بدقػة اإلرسػػاؿ الػواطئ القصػػير بالريشػة الطػػائرة ،
،بحػػث منشػػور ،مجمػػة ال ارفػػديف لمعمػػوـ الرياضػػية  ،المجمػػد ( )4العػػدد (، )11كميػػة التربيػػة الرياضػػية ،جامعػػة
الموصؿ.
 -17سكر ،ناىدة رسف (:)2002عمـ النفس الرياضي في التدريب والمنافسة ،دار الفكر العربي ،القاىرة .

 -18شنطاوي ،شعباف ياسيف محمػد (: )2000بنػاء مقيػاس السػمات الش صػية لالعبػي كػرة القػدـ المتميػزيف فػي
األردف  ،رسالة ماجستير مير منشورة ،كمية التربية ابف رشد ،جامعة بغداد.
 -19صػػالح ،إب ػراىيـ مجػػدي(:)1994تػػر ير برنػػامج تػػدريبي لتنميػػة بعػػض متغي ػرات اإلدراؾ الحػػس-حركػػي عمػػى
مي ػػارة التمري ػػر والتص ػػويب بكػ ػرة الق ػػدـ ،بح ػػث منش ػػور ،مجم ػػة نظري ػػات وتطبيق ػػات ،الع ػػدد(،)30كمي ػػة التربي ػػة
الرياضية لمبنيف ،جامعة حمواف.

 -20صػػدقي ،نػػور الػػديف (:)1987د ارسػػة مقارنػػة لمظػػاىر االنتبػػاه لػػبعض األنشػػطة الرياضػػية ،،رسػػالة ماجسػػتير
مير منشورة  ،كمية التربية الرياضية ،باليرـ.
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 -21عب ػػد الفت ػػاح  ،أب ػػو الع ػػال احم ػػد و الروب ػػي ،احم ػػد عم ػػر س ػػميماف (:) 1985انتق ػػاء الموى ػػوبيف ف ػػي المج ػػاؿ
الرياضي ،عالـ الكتب ،القاىرة .

 -22عالـ ،صالح الديف محمود( :) 2003تحميؿ بيانات البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية ،دار الفكر
العربي ،القاىرة
 -23عالوي ،محمد حسف (:)1987سيكولوجية التدريب والمنافسة ،ط،6دار المعارؼ ،القاىرة .
:)2002(------------ 24عمـ نفس التدريب والمنافسة الرياضية ،دار الفكر العربي ،القاىرة .
:)1991(---------- 25عمـ النفس الرياضي ،دار المعارؼ ،القاىرة.

:)1998(---------- 26موسوعة اال تبارات النفسية لمرياضييف ،ط،1مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة .
:)1999(------------- 27النمػػو الحركػػي مػػد ؿ لمنمػػو المتكامػػؿ لمطفػػؿ والمػ ػراىقيف ،دار الفكػػر العربػػي
،القاىرة,
 -28العربي ،شمعوف محمود (:)1999عمـ النفي الرياضي والقياس النفسي ،ط، 1دار الكتاب لمنشر ،القاىرة.
 -29عمي ،محمد عمي (:)1993األسس النفسية لمسموؾ ،مكتبة عيف شمس ،القاىرة.

 -30عيسوي ،عبد الرحمف محمد (:) 1981دراسات سايكموجية ،دار المعارؼ ،القاىرة.
 -31فرحات ،ليمى السيد (:)2001القياس المعرفي الرياضي ،مركز الكتاب لمنشر  ،القاىرة .
 -32فييـ،سػػمير بيجػػت (:)1978د ارسػػة سػػمات الش صػػية لمسػػباحيف والسػػباحات ،أطروحػػة دكتػػوراه ميػػر منشػػورة
،كمية التربية الرياضية لمبنات ،جامعة اإلسكندرية.

 -33ف ػػوزي  ،احم ػػد أم ػػيف وفاض ػػؿ ،ب ين ػػة محم ػػد ( )2005س ػػيكولوجيا الش ص ػػية الرياض ػػية ،المكتب ػػة المصػ ػرية
لمطباعة والنشر والتوزيا ،القاىرة .
-34القزاز ،محفوظ محمد حسف ( :) 1989السموؾ االستكشافي وعالقتو ببعض المتغيرات  ،أطروحػة دكتػوراه ميػر
منشورة ،كمية التربية ابف رشد ،جامعة بغداد,

-35قناوي ،ىد محمد (:)1993الطفؿ وسيكولوجية المعب ،مكتب االنجمو المصرية ،القاىرة.
 -36الكاشؼ ،عزت محمود (:)1987األسس في االنتقاء الرياضي ،مكتبة النيضة العربية ،القاىرة.
 -37المجمعػػي ،احمػػد عريب ػػي (:) 1987السػػمات الش صػػية لالعبػػي ك ػرة الق ػػدـ وعالقتيػػا بم ارك ػػز المعػػب ،بحػػث
منشور بالمؤتمر العممي ال اني لبحوث التربية الرياضية ،كمية التربية الرياضية ،جامعة الموصؿ .

 -38مجي ػػد ،ريس ػػاف ػ ػريبط ورحيم ػػة ،إبػ ػراىيـ (:)1988ط ػػرؽ ا تي ػػار الرياض ػػييف ،دار الكت ػػب لمطباع ػػة ،جامع ػػة
البصرة.
 -39محسف  ، ،امر والصفار،سامي (:)1991اال تبار والتحميؿ بكرة القػدـ ،دار الكتػب لمطباعػة والنشػر ،جامعػة
الموصؿ .

 -40محسف  ،امر (:)1990اإلعداد النفسي بكرة القدـ ،مطابا التعميـ العالي ،بغداد .
 -41محمد ،لطفي محمد ()2002األسس النفسية النتقاء الرياضييف ،المطابا األميرية ،القاىرة.
 -42محمود ،إبراىيـ رحيمة (:)1979القدرات العقمية صائصيا وقياسيا ،ط،2دار المعار ؼ القاىرة.
 -43الممميجي،حممي والممميجي ،عبد المنعـ (:)1982النمو النفسي ،ط،6دار المعرفة الجامعية ،القاىرة.
 -44النبػػي  ،الػػد سػػعيد (:)1992اإلدراؾ وعالقتػػو بػػتعمـ بعػػض ميػػارات ك ػرة القػػدـ لمناشػػئيف مػػف ()21-14سػػنة
،رسالة ماجستير مير منشورة ،كمية التربية الرياضية،جامعة الزقازيؽ.
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 -45ىػػاروف ،بسػػاـ سػػعود (:)1989تػػر ير برنػػامج تػػدريبي مقتػػرح عمػػى بعػػض المتغيػرات الحركيػػة والنفسػػية لالعبػػي
كرة القدـ الناشئيف ،أطروحة دكتوراه مير منشورة ،كمية التربية الرياضية ،جامعة حمواف .
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أثر استخداـ التدريب الذىني في دقة أداء بعض الميا ارت االساسية بالكرة الطائرة
أ.د .فاتف محمد رشيد

 -1التعريؼ بالبحث
 1-1ألمقدمة وأىمية البحث.

يعػػد التػػدريب الػػذىني احػػد الوسػػائؿ الحدي ػػة المسػػت دمة لػػدفا كػػؿ مػػف العمميػػة التعميميػػة والتدريبيػػة اذ تشػػير

نتػػائج العديػػد م ػف الد ارسػػات الػػى تػػا يره فػػي العمميتػػيف ايجابيػػا مػػف ػػالؿ االسػػتعانة بيػػذا النػػوع مػػف التػػدريب ويتميػػز

التدريب الذىني بطػابا ػاص فيػو يحتػوي دا ػؿ تركيبتػو عمػى عػدة عوامػؿ ال تتػوافر فػي انػواع التػدريب اال ػر اذ
يشػػير العديػػد مػػف المت صصػػيف فػػي المجػػاؿ الرياضػػي ومجػػاؿ عمػػـ الػػنفس التعميمػػي اال اف اسػػت داـ التػػدريب الػػذىني
المػػدعـ بػػاألداء العممػػي يػػؤدي الػػى نتػػائج اك ػػر فعاليػػة مػػف اسػػت داـ التػػدريب العممػػي بمفػػرده ا نػػاء التػػدريب عمػػى اداء

الحركات ذىنيػا فػي أي لعبػة مػف األلعػاب والتػي تتطمػب وقتػا معينػا يكونػوا أك ػر دقػة فػي تقػدير الوقػت الػذي تسػتغرقو
الحركػػة والمي ػارة  .والوقػػت ىػػو الفت ػرة التػػي يسػػتغرقيا الرياضػػي فػػي التػػدريب عمػػى اداء الحركػػة والميػػارة ذىنيػػا والػػذي

يفتػػرض اف يكػػوف مسػػاويا لموقػػت الػػذي يتطمبػػو اداء الميػػارة بصػػورة فعميػػة  .واىميػػة التػػدريب الػػذىني انػػو ال يقتصػػر
اس ػػت دامو ف ػػي المنافس ػػات الرياض ػػية ولك ػػف يس ػػت دـ ف ػػي مج ػػاؿ الحرك ػػة بشػ ػكؿ ع ػػاـ وب اص ػػة ف ػػي م ارح ػػؿ اكتس ػػاب

الميػػارات الحركيػػة لتػػؤدي دو ار ميمػػا فػػي عمميػػة الػػتعمـ  .واىميػػة البحػػث تػػرتي مػػف ػػالؿ اسػػت داـ اسػػموب التػػدريب
الػػذىني الػػذي سيكشػػؼ عػػف مػػد فائػػدة ىػػذا االسػػموب فػػي دقػػة االداء الميػػاري لالعبػػيف ويحقػػؽ تقػػدـ فػػي مسػػتواىـ
ليتمكنوا مف تحقيؽ نتائج افضؿ في دقة اداء بعض الميارات االساسية بمعبة الكرة الطائرة .

 2-1مشكمة البحث
مػػف ػػالؿ قيػػاـ الباح ػػة بتػػدريس وتػػدريب مػػادة الكػرة الطػػائرة فػػي قسػػـ التربيػػة الرياضػػية سػػابقا وكميػػة التربيػػة
الرياضػػية حاليػػا الحظػػت قمػػة اسػػت داـ اسػػموب التػػدريب الػػذىني ضػػمف المنػػاىج التعميميػػة لتػػدريس مػادة الك ػرة الطػػائرة
والتدريبيػة والتػػي تحتػػاج الػػى تفعيػؿ اسػػت داـ ىػػذا االسػػموب مػف اجػػؿ تطػػوير بعػػض الميػارات االساسػػية بػػالكرة الطػػائرة
لد الالعبيف مف ىنا تبرز مشكمة البحث في االجابة عف السػؤاؿ  :ىػؿ اف اسػت داـ اسػموب التػدريب الػذىني يػؤدي

الى الدقة في اداء بعض الميارات االساسية باكرة الطائرة .

 3-1أىداؼ البحث

 1-3-1التعػػرؼ عػػف ا ػػر اسػػت داـ اسػػموب التػػدريب الػػذىني فػػي دقػػة اداء بعػػض الميػػارات األساسػػية بػػالكرة الطػػائرة

لد العبي منت ب الجامعة .

 2-3-1معرفػة تػػا ير اسػػت داـ اسػػموب التػػدريب الػػذىني فػػي دقػة اداء بعػػض الميػػارات األساسػػية بػػالكرة الطػػائرة لػػد

العبي منت ب الجامعة .
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 4 -1فروض البحث
 1-4-1وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف اال تباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في دقة بعض
الميارات االساسية بالكرة الطائرة .

 2 -4-1وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف اال تبارات البعدية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية.

 5-1مجاالت البحث .

 1-5-1المجاؿ البشري العبي منت ب جامعة تكريت بالكرة الطائرة .
 2-5-1المجاؿ الزماني  2008/3/1ولغاية . 2008/7/1

 -2الدراسات النظرية

 1-1-2التدريب الذىني واألداء الحركي .
اف التػػدريب الػػذىني ىػػو شػػكال مػػف أشػػكاؿ التػػدريب النفسػػي فػػي عمميػػة الػػتعمـ الحركػػي لمحركػػات الرياضػػية

حيث است دـ في بحوث االداء الحركي ولتحسيف االداء الحركي والتدريب الذىني يد ؿ فػي تعمػـ العناصػر المعرفيػة
او المكونات المعرفية او المكونات المعرفية والحركية لمميارة وانو مكمؿ لعممية التدريب بالمالحظػة والتػدريب المغػوي
 ،ويسػػت دـ فػػي رياضػػات المسػػتويات العميػػا ألنػػو ال يسػػت دـ فػػي الػػتعمـ لمميػػارات وانمػػا فػػي التييئػػة لممنافسػػات وفػػي
المنافسات فاف التدريب الذىني يوجو بشكؿ قميؿ عمػى األداء وبشػكؿ كبيػر عمػى االسػت ارة ففػي عمميػة التييئػة لػ داء
فانو يكػف اسػت دامو كعامػؿ نفسػي مسػاعد

وتحضيري (.)2

( )1

وقػد اشػار ( (Already Paino , 1985بػاف لمتصػور تػا ير معرفػي

كما اف التدريب الذىني يد ؿ في تعمـ العناصر المعرفية او المكونات المعرفية لمحركة(. )3

1- Vlich , E . in vesting ation in Sensomoter learning Sells chaff for psychology .Germemy 1965 P . 364.
 -2يعرب يوف التعمـ الحركي بيف المبدا والتطبيؽ  .بغداد  . 2002 /ص

119

.

3-Schmidt R.A. Timothy . D.L. 1999 : Moter centrol and learning . A Behaviorcal Emphasis . 3ed
humam Kinetics . USA .
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 2-2التدريب الذىني وعالقتو بالخبرات الحسية
تركػػزت اك ػػر المحػػاوالت فػػي ىػػذا المجػػاؿ عمػػى العالقػػة الظاىريػػة بػػيف عمميػػة التصػػور وعمميػػة االحسػػاس
فعمميػػة التصػػور تعتمػػد عمػػى ال ب ػرات الحسػػية بغػػض النظػػر عػػف المػػادة المطمػػوب تصػػورىا وقػػد درس مبػػدا التصػػور

البصػػري وعالقتػػو بػػال برات الحسػػية السػػابقة فبجانػػب المػػد الت الحسػػية لغػػرض بنػػاء صػػور ىنػػاؾ ارتبػػاط ا ػػر يولػػد

التصور وىي المعمومات الحسية والم زونة في الذاكرة لػذا فػاف التصػور يعتمػد عمػى عمميتػاف ىمػا الصػورة ال ارجيػة
والتي تد ؿ عف طريؽ الحواس .
وقػػد توصػػؿ قسػػـ مػػف البػػاح وف فػػي مجػػاؿ التصػػور الػػى اف العمميػػات العصػػبية التػػي تحػػدث فػػي مجموعػػة

عصبية معينة تعطي ليذه المجموعة العصبية قدرة االحساس بالتصور ونقؿ ىػذه الصورة الى مراكز ليٌز فػي

الدماغ (. )1

 3-2كيؼ يؤثر التدريب الذىني .
لقد افترض بعض الباح وف باف التصور الحركي يطابؽ البرامج الحركية التي تولد الحركػة (Prinz ,
). 1994 ) (3)( Jeannerod 1994)(2)(Vogt 1995

)(4

لكف ىذا االفتراض قد عدؿ مف قبؿ ) (Munzert 1999الى وجود ارتباط ولكف لػيس تطػابؽ كامػؿ اف ىػذا

االرتباط يظير في ظاىرتيف األولى الؿ مرحمة التصور التي سػبؽ األداء حيػث تعمػؿ نفػس األعصػاب التػي تعمػؿ
في تنفيذ األداء .اما الظاىرة ال انية الؿ سمسمة افتراضات وتوقا نتائجيا وتر يراتيا حيث ترتبط مػا التػدريب العقمػي

اف ىذا التصدؼ الحركي اليادؼ ىو نتيجة استشارة برامج محددة لمميارة(. )5

( )1يعرب يوف مصدر سبؽ ذكره  ، 2002ص. 123
Vogt S : on Relations Between Perceiving Imagining and Perforance forming the learning of
cyclical Psychology . No 86 . 1995
Jeannerod M . the personating Brain , j . Behavior and prow science Vol . 17 1994 .
Prinz W : Motor Images are Action Plans , Behavior and Brain Sciences No , 17 , 1994 .
Vogts : opt No 86

)(2
)(3
)(4
)(5
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 4-2خطوات التدريب الذىني .
لغرض الوصوؿ الى اكتساب ميارة التصور والتدريب الذىني تتبا ال طوات التالية :

 -1تعمـ االسترخاء(. )1
اف مح ػػور ال ػػتعمـ ي ػػدور ح ػػوؿ التن ػػاوب ب ػػيف األداء والق ػػدرة السػ ػريعة عم ػػى االس ػػتر اء اذ يالح ػػظ اف قس ػػـ م ػػف
الرياض ػػييف ال يس ػػتطيعوف تحقي ػػؽ افض ػػؿ مس ػػتوياتيـ أ ن ػػاء الس ػػباؽ بس ػػبب الت ػػوتر العص ػػبي والقمػ ػؽ ال ػػذي يص ػػاحب
المنافسات اليامة والذي يؤدي الى تقمص عضالت الجسـ كافة بدال مف اف يحدث التقمص في العضالت المشػتركة
في اداء الميارة فقط .وىنالؾ نوعاف مف االستر اء :
أ -االسػػتر اء العضػػمي وذلػػؾ بػػالتركيز عمػػى مجموعػػة عضػػمية ويحػػاوؿ شػػدىا ػػـ ارت ائيػػا الػػى ابعػػد حػػد
وىكذا ما بقية العضالت .

ب -االسػػتر اء العقمػػي :وتػػرتي بعػػد التع ػػود عم ػػى االسػػتر اء العضػػمي حي ػػث يع ػػزؿ ال ػػدماغ عػػف الم ػػؤ رات
اال ر ويكوف التركيز عمى العضالت وبالتالي سيكوف ىناؾ استر اء عقمي .

 -2التصور العقمي .

بع ػػد الت ػػدريب عم ػػى االس ػػتر اء العض ػػمي والعقم ػػي ي ػػاتي التص ػػور العقم ػػي او المراجع ػػة العقمي ػػة وى ػػي " محاول ػػة

اسػػترجاع االحػػداث او ال ب ػرات السػػابقة او بنػػاء صػػورة جديػػدة لحػػدث جديػػد "

()2

ويسػػت دـ التصػػور لغػػرض تحسػػيف

االداء عف طريؽ مراجعة الميارة عقميا ويتضمف ذلؾ الت مص مف اال طاء بتصور االسموب الصحيح لالداء الفنػي
كمػػا اف التصػػور الصػػحيح لمميػػارة الحركيػػة ينػػتج عػػف اسػػتجابات عصػػبية عضػػمية مما مػػة لالسػػتجابات الفعميػػة  ،اذ

تؤدي" عممية التصور ىذه الى ارساؿ اشارات عصبية مف الجياز العصبي الى العضالت لتنفيذ الميارة المطموبة "
( . )3

( )1اس مة ك مل راتب  .ليم نفس الرٌ ضة ،المف هٌم والتطبٌق ت  ،الق هرة  ،دار الفكر العربً  ، 1995ص. 30
( )2محمد العربً شمعون  ،التدرٌب العقيً فً المج ل الرٌ ضً  ،الق هرة  ،دار الفكر العربً  ، 1996ص.85
(ٌ )3عرب خٌون  ،مصدر مسبق ذكره  .ص. 130-129
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 -3منيج البحث واجراءاتو الميدانية .
 1-3مجتمع البحث .

است دمت الباح ة المنيج التجريبي لمالئمتو طبيعة البحث .

 2-3منيج البحث وعينتو .
تززم اختٌز ر لٌنززة البحززق ب لطرٌقززة العمدٌززة البززً منتخززب ج معززة تكرٌززت بز لكرة الطز رة ليعز م الدراسززً
 2008-2007والب لغ لددهم  20الب ً ثم تقسٌمهم الى مجمولتٌن احدهم تجرٌبٌة واألخرى ضز بطة وبواعز( ()6
البٌن لكل مجمولة وتم استبع د ( )8البٌن الب ن ٌيعب ن ب لدوري الممت و  6البزٌن ججرٌزت ليزٌهم التجربزة
ااستطاللٌة .

 3-3األجيزة واألدوات المستخدمة .
 1-3-3األجيزة المستخدمة .
 -ميزاف طبي.

 2-3-3األدوات ألمستخدمة .
 -استمارة ا تبار رأفف لمذكاء

 استمارة مقياس التصور العقمي الرياضي المعرب كرات طبية زنة  3كغـ -شريط لقياس الطوؿ .

 4-3االختبارات المستخدمة بالبحث
 -1ا تبار القوة االنفجارية لعضالت اإلطراؼ العميا

( )1

 :تـ قياسيا بواسطة الكرات الطبية مف وضا

الجموس عمى كراسي مف ال بات ألبعد مسافة .
 - 2ا تبار القوة االنفجارية لعضالت األطراؼ السفمى  :تـ قياسيا بواسطة ا تبار القفز العمودي مف ال بات
-3المرونة  :تم عٌ سه بواسطة اختب ر ثنً الجذع لالم م ااسفل فً الوعوف
 -4الرش عة  :تم عٌ سه بواسطة اختب ر الركض (10×4م) (. )4

( )3

( )1محمد عبد الغني ع ماف  ،موسوعة العاب القو ( ت كنيؾ  ،تدريب  ،تعميـ  ،تحكيـ )  ،دار التعمـ  .الكويت  . 1990 ،ص136
( ) 2محمد صبحي حسنيف وحمدي عبد المنعـ األسس العممية لكرة الطائرة وطرؽ القياس والتقويـ ( بدني ) مياري ،معرفي  ،نفسي
 ،تحميمي مركز الكتاب النشر  .القاىرة  1997ص.117
( )3محمد صبحي حسنيف  :القياس والتقويـ في التربية البدنية والرياضية  .ط ( . 2دار الفكر العربي  ،القاىرة . 1995ص. 327
( )4المصدر السابؽ  . 1995 .ص. 369

( )2
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 5-3تكافؤ مجموعتي البحث .
تػػـ إج ػراء تكػػافؤ لمجمػػوعتي البحػػث الضػػابطة والتجريبيػػة فػػي المتغي ػرات قيػػد البحػػث فالمػػذكاء تػػـ اسػػت داـ
ا تبػ ػار ( أرف ػػف )
المعرب )

( )3

( )1

وا تب ػػار ( ب ػػورديف – انف ػػي م ػػوؼ ) المع ػػدؿ لالنتب ػػاه

والجدوؿ ( )1يبيف ذلؾ .

( )2

ومقي ػػاس التص ػػور العقم ػػي ( الرياض ػػي

أما اال تبارات الميارية فقد تـ است داـ اال تبارات(. )4

(1) Raven J.C. Standard Progressive matrices . 1986 . P 6-99
( )2احمد محمد اطر وعمي فيمي البيؾ ؛ القياس في المجاؿ الرياضي  ،دار المعارؼ  ،القاىرة  . 1978 ،ص. 78
( )3اسامة كامؿ راتب  .تدريب الميارات النفسية – تطبيؽ فػي المجػاؿ الرياضػي ط . 1دار الفكػر العربػي القػاىرة  . 2000ص133-131
.
( )4محمد صبحي حسنيف وحمدي عبد المنعـ  :مصدر سبؽ ذكره ص.190 -110
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جدوؿ ( ) .
يبيف نتائج اختبار (ت) بيف مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية القبمية في المتغيرات قيد البحث

ت

المتغيرات

وحدة القياس

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

قيمة (ن)
المحسوبة

1

العمر

سنة

21.6

1.16

21.7

1.2.

0.0810

2

الطول

سم

180.8

5.67

180.9

4.57

0.019

3

الكتية

كغم

72.7

3.6

73.2

2.4

0.163

4

القوة اانفج رٌة لالطراف العيٌ

سم

70.4

5.14

71.2

3.13

0.188

5

القوة اانفج رٌة لالطراف السفيى

سم

2.26

3.23

2.28

0.25

0.083

6

مرونة العمود الفقري

سم

20.5

4.12

20.8

3.7

0.034

7

الرش عة

ث

12.1

1.02

12.2

1.1

0.094

8

الذك ء

درجة

39.8

6.25

39.6

4.40

0.037

9

مظ هر اانتب ه  /حدة اانتب ه

درجة

111.2

8.07

112.4

9.25

0.138

 10تركٌ اانتب ه

درجة

7.421

2.738

7.410

1.321

0.0051

 11تو ٌ( اانتب ه

درجة

8.042

1.20

7.870

1.532

0.125

درجة

14.54

2.171

14.41

2.07

0.061

 13البعد السمعً

درجة

13.67

1.278

14.042

1.246

0.294

 14ابعد الحسً – حركً

درجة

14.321

0.873

14.024

0.021

0.312

 15البعد اانفع لً

درجة

14.530

1.244

13.854

1.541

0.48

 12التصزززور العقيزززً الرٌ ضزززً /البعزززد
البصري

الجدولٌة لند درجة حرجة ( )10ومستوى خطأ . 2.28 = 0.05
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اما تكافؤ المجموعتيف في بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة فقد تـ ا تيار الميارات
المناولة مف األعمى لالماـ اإلرساؿ الساحؽ الضرب الساحؽ)  .وتـ ا تيار عدد مف اال تبارات المقننة

عرضتيا الباح ة عمى مجموعة مف الم تصيف

(*)

(
والتي

وبمغت نسبة االتفاؽ بينيـ  %80وتـ إجراء اال تبارات الميارية

في يوـ  2008/3/13وقامت الباح ة بتجراء عممية التكافؤ بيف مجموعتي البحث في بعض اال تبارات الميارية
األساسية الم تارة .

الجدوؿ ()2

بيف نتائج اختبارات (ت) لالختبارات القبمية بيف مجموعتي البحث في بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة

المجموعة التجريبية

ت

المهارات

وحدة القياس

-1

المن ولة من األليى لالم م

درجة

7.90

2

الضرب الس حق

درجة

12.56

1.1

3

اإلرس ل الس حق

درجة

24.4

1.88

س

-

المجموعة الضابطة
-

قيمة ت

∓ع

المحسوبة

∓ع

س

% 75

1.33

7.80

1.32

12.50

1.2

% 52

24.50

1.83

% 53

 6-3المنيج التدريبي .
تـ وضا منيج تدريبي بعد االطالع عمى المصادر العممية ضعت المجموعة الضابطة لممنيج المعد مف

قبؿ الباح ة اما المجموعة ال انية ف ضعت لنفس المنيج إضػافة ألسػموب التػدريب الػذىني وقػد تػـ عػرض المػنيج عمػى
مجموعة مف الم تصيف لبياف رأييـ في مد صالحية البرنامج وقد أ ذت المالحظات العممية التي أبدوىا .
طبؽ المنيج عمى المجموعتيف في قاعة الشييد عدناف ير اهلل في تكريت .

(*) الم تصيف ىـ:
 1أ.د ىد ابرىيـ رزوقي

كمية التربية الرياضية

 2أ.ـ.د رياض ميؿ

كمية التربية الرياضية

جامعة بغداد
جامعة بغداد

ا تصاص تعمـ حركي .
ا تصاص الكرة الطائرة .

 3أ.ـ.د ايماف حمد شياب

كمية التربية الرياضية

جامعة بغداد

ا تصاص عمـ النفس .

 4أ.ـ.د طارؽ حسف

كمية التربية الرياضية

جامعة بغداد

ا تصاص كرة الطائرة .
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 7-3مدة المنيج التعميمي .
 يتكوف كؿ برنػامج تعميمػي مػف ( )12وحػدة تعميميػة نفػذت عمػى فتػرة  6أسػابيا بواقػا ( )2وحػدة تعميميػة فػي االسػبوعمدة الوحدة التعميمية ( 90د) وبواقا ( )4وحدات تعميمية لكؿ ميارة .

 8-3االختبارات المطبقة .

تػػـ اج ػراء اال تبػػارات القبميػػة ال اصػػة بالميػػارات االساسػػية بػػالكرة الطػػائرة عمػػى مجمػػوعتي البحػػث فػػي يػػوـ
اال نيف .2008/3/13
ام ػػا اال تب ػػارات البعدي ػػة وال اص ػػة بالمي ػػارات االساس ػػية ب ػػالكرة الط ػػائرة والت ػػي اجري ػػت لمجم ػػوعتي البح ػػث
التجريبية والضابطة فكانت يوـ اال نيف . 2008/5/12

الوسائؿ االحصائية

()1

-

الوسط الحسابي .

-

االنحراؼ المعياري .

-

ا تبار (ت) لوسطيف حسابيف مير مرتبطيف .

-

ا تبار (ت) لوسطيف حسابيف مرتبطيف .

( ) 1وديا ياسيف وحسف العبيدي التطبيقات االحصائية واست داـ الحاس وب في بحوث التربية الرياضية  ،الموصؿ  ،دار الكتب
لمطباعة والنشر  ،جامعة الموصؿ  1999ص. 310-103
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4ػ عرض النتائج ومناقشتيا .
 1-4عرض النتائج

 1-1-4عرض نتائج الفروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في دقة
اداء بعض الميارات االساسية بالكرة الطائرة .

الجدوؿ ( ) 3

يبيف نتائج الفروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في دقة أداء بعض الميارات األساسية
بالكرة الطائرة

ت

الميارات

المجموعة التجريبية

س

-

المجموعة الضابطة

∓ع

س

-

∓ع

قيمة ت المحسوبة

-1

المن ولة من األليى لالم م

7.90

1.33

9.97

1.12

3.456

2

الضرب الس حق

12.56

1.1

16.8

1.68

6.677

3

اإلرس ل الس حق

24.4

1.88

27.2

1.99

3.23

قيمة ت الجدولية عند درجة حرية ( )11ونسبة طر . 2.221 = 0.05

 2-1-4عرض نتائج الفروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في دقة اداء
بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة .
الجدوؿ ( ) 4
يبيف نتائج الفروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في دقة اداء بعض الميارات األساسية
بالكرة الطائرة
المجموعة التجريبية
ت

المهارات

س

-

المجموعة الضابطة

∓ع

س

-

∓ع

قيمة ت المحسوبة

-1

المن ولة من األليى لالم م

7.80

1.32

9.88

1.12

3.80

2

الضرب الس حق

12.50

1.2

13.6

1.4

3.1

3

اإلرس ل الس حق

24.5

1.83

24.9

1.3

2.9

قيمة ت الجدولية عند درجة حرجة  11ونسبة طر 2.221= 0.05
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 3-1-1-4عرض نتائج الفروؽ بيف االختباريف البعدي والبعدي لممجموعتيف الضابطة
والتجريبية في دقة اداء بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة .
جدوؿ ()5
يبيف نتائج الفروؽ بيف االختباريف البعدي  .البعدي لممجموعتيف الضابطة والتجريبية في دقة بعض
الميارات األساسية بالكرة الطائرة

ت

الميارات

المجموعة التجريبية

س

-

المجموعة الضابطة

∓ع

س

-

∓ع

قيمة ت المحسوبة

-1

المن ولة من األليى لالم م

10.97

1.1

9.88

1.12

2.19

2

الضرب الس حق

16.8

1.68

13.6

1.4

3.329

3

اإلرس ل الس حق

27.2

1.99

24.9

1.3

3.062

قيمة ت الجدولية عند درجة حرجة  10ونسبة طر 2.228= 0.05

 2-4مناقشة النتائج .
يتبيف مف نتائج الجدوؿ ( 3

) اف ىناؾ فروقا ذات داللة احصائيا يبيف اال تبارات القبمية البعدية

لممجموعة التجريبية في دقة اداء بعض الميارات االساسية بالكرة الطائرة وتعزو الباح ة سبب ذلؾ الى فاعمية

التدريب الذىني الذي طبؽ عمى المجموعة التجريبية وما يحتويو مف شرح وعرض واعطاء ارشادات وتعميمات
اصة بكؿ مفردة مف مفردات البرنامج فضال عف اسموب التدريب الذىني المتضمف تماريف االستر اء
والتصور الذىني ومشاىدة االفالـ ونماذج االداء  "،اذ اف االشكاؿ االساسية لمحركات تصور في الدماغ كناتج
()1

لمتدريب "

بيدؼ الوصوؿ الى تنفيذ ميارة عالية بوقت حساس سيما واف لد المرسؿ ماني واف لمتنفيذ ىذا

بالنسبة لالرساؿ الساحؽ وكذلؾ لباقي الميارات قيد الدراسة حيث ال يوجد زمف طويؿ الداء الميارة فالضرب
الساحؽ يؤدي بعد اداء المعد لمكرة ب واني  .فالتصور الصحيح والدقيؽ لالداء يحقؽ التا ير الفعاؿ لميجوـ

وصوال الى نتائج ايجابية.

(1) Brents . Rushall L: Specificity of training transfer of training effects for Skills rarely occur : in
answer to guestions from dr . Larry Weisenthali , 1997 , P.l . http . www .
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ويبيف الجدوؿ (  ) 5النتائج اف ىناؾ فروقا تطو ار اك ر قياسا بالمجموعة ذات داللة احصائية بيف
اال تبارات البعدية بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية حيث حققت الضابطة في ميارة الضرب الساحؽ

وميارة االرساؿ الساحؽ اما ميارة االعداد مف فوؽ الراس لالماـ فكانت ىناؾ فروقا ولكنيا مير معنوية وتعزو
الباح ة سبب ذلؾ اف اد اؿ التدريب الذىني والتصور الحركي لالداء لعب دو ار ميما في تحسيف مستو االداء
فضال عف فعالية التماريف المتنوعة والم تمفة التي تـ تطبيقا في الوحدات التعميمية والذي ساعد عمى ات اذ
الوضا المناسب عند اداء الميارات وتوجيو الكرة بشكؿ دقيؽ الى المناطؽ التي تضـ اعمى الدرجات .
" اف التصور الحركي يزيد مف سرعة اكتساب الميارات الرياضية وتحسف ادائيا ويعطي الالعب
المزيد مف ال قة والقدرة عمى الت مص مف االداء الغير مرموب فيو مما يسيـ في االرتقاء بالمستو المياري
المقترف بالتدريب الذىني والقائـ عمى االستفادة الفعمية لممعمومات والحركات  ،بمعنى تصور الحركة وتحميميا

ذىنيا لتحقيؽ نتائج ايجابية ا ناء االداء" (1 ).

كما اف است داـ الوسائؿ المساعدة مف صور وممؽ العينيف ا ر واضح في تنمية االحساس بالمكاف
والوقت الذي يم ؿ نتائج تطور القدرات االدراكية الحركية أي اف " است داـ الوسائؿ التعميمية في عممية التعمـ
الحركي يؤدي الى بناء وتطور التصور الحركي عند الفرد المتعمـ "

()2

وتطوره .

( ) 1أسامة كامؿ راتب  ،عمـ نفس الرياضة ( القاىرة  ،دار الفكر العربي  ،1995،ص

315

مما ينعكس ايجابيا في سرعة تعممو

).

( )2محمد ع ماف  ،التعمـ الحركي والتدريب الرياضي ،ط ( 1الكويت ) دار الفكر لمنشر والتوزيا  ،1987 ،ص

االستنتاجات والتوصيات

151

.
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 1-5االستنتاجات
مف الؿ النتائج تـ التوصؿ الى االستنتاجات االتية :
-

اف لمتدريب الذىني تا ير ايجابي في دقة بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة لممجموعة التجريبية

-

اف لمتدريب الذىني فضال عف البرنامج التدريبي الذي نفذ مف قبؿ المجموعة التجريبية ا ر ايجابيا

.

في دقة اداء بعض الميارات األساسية بالكرة الطائرة .
-

اف البرنامج التدريبي الذي نفذ مف قبؿ المجموعة الضابطة ا ر ايجابيا في دقة اداء بعض الميارات
األساسية بالكرة الطائرة ( المناولة فوؽ الراس لالماـ  ،االرساؿ الساحؽ  ،الضرب الساحؽ ) .

 2-5التوصيات .
-

االستفادة مف البرنامج التدريبي فضال عف التدريب الذىني في تعمـ بعض الميارات األساسية بالكرة
الطائرة .

-

التركيد عمى التدريب الذىني أ ناء الوحدات التدريبية مف اجؿ تطوير االمكانات البدنية والميارية .

-

إجراء دراسات مشابية تتناوؿ ميارات أ ر .

-

إجراء دراسة مشابية تتناوؿ تطبيؽ التدريب الذىني أ ناء الوحدات التدريبية لمفئات العمرية األ ر .

المصادر
-

احمد محمد اطر وعمي فيمي البيؾ ؛ القياس في المجاؿ الرياضي .1978 ،

أسامة كامؿ راتب  .تدريب الميارات النفسية – تطبيؽ في المجاؿ الرياضي ط.2000، 1
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-

أسامة كامؿ راتب  ،عمـ نفس الرياضة .1995،

-

محمد العربي شمعوف  ،التدريب العقمي في المجاؿ الرياضي .1996 ،
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-

محمد صبحي حسنيف  :القياس والتقويـ في التربية البدنية والرياضية .1995 ،

-

محمد صبحي حسنيف وحمدي وعبد المنعـ  :األسس العممية لكرة الطائرة وطرؽ القياس والتقويـ 1997

-

محمد عبد الغني ع ماف  ،موسوعة ألعاب القو ( تكنيؾ  ،تدريب  ،تعميـ  ،تحكيـ ) .1990،

-

محمد ع ماف  ،التعمـ الحركي والتدريب الرياضي. 1987 ،

-
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انثقبفت انزيبضيت

أ.ـ.د .صفاء ذنوف اإلماـ

ييدؼ البحث إلى ما يأتي:

ـ.ـ رائد إبراىيـ الطائي

ممخص البحث

الكشؼ عف أ ر البرنامج التعميمي المقترح والمعد مف قبؿ الباح اف ألعماؿ الريادة الكشفية في التفكير

أالبتكاري لد طالبات معيد إعداد المعممات  /قسـ التربية الرياضية

وقد است دـ الباح اف المنيج التجريبي لمالءمتو وطبيعة البحث ،وتكونت عينة البحث مف ( )19طالبة مف
طالبات معيد إعداد المعممات نينو في الموصؿ /قسـ التربية الرياضية المرحمة الرابعة وال امسة وقد تـ دمج
المرحمتيف وتقسيميف إلى مجموعتيف بصورة عشوائية بواقا ( )10طالبات مف المرحمتيف الرابعة وال امسة لممجموعة

التجريبية و( ) 9طالبات مف المرحمتيف الرابعة وال امسة لممجموعة الضابطة ،وتـ التكافؤ بيف المجموعتيف في
متغيرات (العمر الزمني والذكاء والتفكير أالبتكاري) واست دـ الباح اف التصميـ التجريبي ذا المجموعات المتكافئة
ذات اال تبار القبمي وألبعدي  ،وتـ است داـ أيضا البرنامج التعميمي المعد مف قبميما ألعماؿ الريادة الكشفية كما تـ
است داـ ا تبار جيمفورد وقاما بتعديمو بما ي دـ ومتطمبات بح يما ليصبح ذا ( )8أنشطة وتـ است داـ عددا مف
الوسائؿ اإلحصائية لمعالجة البيانات وفي ضوء التحميؿ اإلحصائي أظيرت النتائج تفوؽ طالبات المجموعة

التجريبية التي ضعت لمبرنامج المقترح عمى طالبات المجموعة الضابطة التي ضعت لمنياج المعيد المقرر في
.1

ا تبار جيمفورد لمتفكير أالبتكاري .وقد استنتج الباحثاف ما يأتي:

وجود ا ر لمبرنامج التعميمي المقترح ألعماؿ الريادة الكشفية في تحسيف وتنمية التفكير أالبتكاري لد

طالبات

المجموعة التجريبية مف الؿ إسيامو المباشر في تطوير عينة البحث التجريبية .
عدـ وجود تطور وتحسف لد المجموعة الضابطة التي ضعت لممنياج المقرر لمتربية الكشفية وذلؾ مف الؿ

.2

عدـ حصوؿ تنمية وتحسيف في التفكير األبتكاري.
في ضوء نتائج البحث أوصى الباحثاف بما يأتي :

 .1است داـ البرنامج التعميمي المقترح ألعماؿ الريادة الكشفية ضمف مفردات تدريس مادة التربية الكشفية في معاىد
إعداد المعمميف والمعممات .

.2

والعمؿ عمى تنمية القدرة عمى التفكير األبتكاري عند تدريس مادة التربية الكشفية في معاىد إعداد المعممات

 -1المقدمة وأىمية البحث
لقد مارست بعض الشعوب منذ القدـ حياة بدائية قريبة بكؿ تفصيالتيا مف مفردات الحياة الكشػفية ومنيػا
الشػػعوب الصػػينية والعربيػػة إذ كػػاف العػػرب مػػف اسػػبؽ الشػػعوب إلػػى العنايػػة بربنػػائيـ ليشػػبوا أصػػحاء أقويػػاء األجسػػاـ
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وكانت المتعة عند العرب قضاء أوقات فػراميـ فػي السػفر والػرحالت وبعػض وسػائؿ التسػمية والصػيد كمػا أبػدعوا فػي
ىواية اقتفاء األ ر والكشؼ وابتكار وسائؿ المعيشة مف موجودات الطبيعة وممارسة بعض الفنػوف الترويحيػة ممػا ىػو
متيسػػر مػػف حيػػاة البيئػػة التػػي يعيشػػوف فييػػا مػػف ػػالؿ صػػناعة وابتكػػار مػػف مفػػردات تمػػؾ الطبيعػػة مػػف أشػػجار ورمػػاؿ

وأتربػة كصػناعة األوانػي الف اريػػة كػذلؾ كػؿ مػػا يتعمػؽ بفنػوف النسػج والحياكػػة اليدويػة مػف حبػػاؿ وأليػاؼ تسػت رج ممػػا
وىب اهلل عز وجؿ لإلنساف مف مكونات الطبيعة (المنظمة الكشفية العربية.)2، 1998 ،
إف لمتفكيػػر دو ار أساسػػيا فػػي عمميػػة الػػتعمـ ومػػا التفكيػػر أالبتكػػاري إال صػػورة مػػف صػػور التفكيػػر العػػاـ وأف

االىتمػػاـ بػػالمبتكريف والقػػدرات االبتكاريػػة لػػو مػػا يبػػرره ذلػػؾ ألنػػو مػػف مقومػػات الحضػػارة اإلنسػػانية إذ أف الحضػػارات
وجػػدت بػػالعقوؿ المبتك ػرة وبقيػػت صػػامدة بوجػػو األحػػداث بمػػا تحتػػوي مػػف مبتك ػرات أبنائيػػا إيمانػػا منيػػا برىميػػة عنصػػر
التجديد في الحضارة وىو ما يعني اإليماف برىمية التربية في بناء وتجديد الحضػارة  ،إذ أف عنصػر التجديػد ىػو مػف
أىـ مقوماتيا .
إف القػػدرة عمػػى التفكيػػر وحػػؿ المشػػكالت يمكػػف أف تتطػػور عػػف طريػػؽ تػػوفير المنػػاخ المالئػػـ واحت ػراـ أفكػػار

الطمبػػة لتمكػػنيـ مػػف التعبيػػر بشػػكؿ ايجػػابي عػػف أفكػػارىـ مػػف ػػالؿ قيػػاميـ بطػػرح أراء وأفكػػار لحػػؿ المشػػكالت التػػي
تواجييـ والعمؿ عمى تنشيط أفكارىـ إليجاد ابتكارات مف صميـ أفكار ىؤالء الطمبة.
وتعػػد أعمػػاؿ الريػػادة الكشػػفية ذات صػػفة تفاعػػؿ وتجػػدد دائمػػا مػػا العمميػػات التفكيريػػة االبتكاريػػة ومػػا ليػػذه
المفػػردات التربويػػة الكشػػفية مػػف أىميػػة أ نػػاء مفػػردات مػػادة التربيػػة الكشػػفية الف االبتكػػار صػػفة مػػف صػػفات األعمػػاؿ

الكشفية ومنيا أعماؿ الريادة أ ناء الممارسات العممية تعمؿ عمى تنمية التفكير أالبتكاري ومف الؿ التوجػو باالتجػاه
نحػػو الموقػػؼ التعميمػػي والمتم ػػؿ بػػدرس التربيػػة الكشػػفية يحتػػاج إلػػى وضػػا برنػػامج تعميمػػي يصػػب ويحػػاوؿ أف يضػػا
أىػػدافا قػػادرة عمػػى إب ػراز قػػدرات الطمبػػة التفكيريػػة االبتكاريػػة مػػف ػػالؿ تػػوفير بيئػػة تعميميػػة مالئمػػة لالبتكػػار المتم مػػة
بوجػػود وسػػائؿ تعميميػػة مسػػاعدة تسػػاعد عمػػى نجػػاح سػػير طػػة الػػدرس .مػػف ىنػػا أتػػت أىميػػة البحػػث فػػي إبػراز أىميػػة
التربيػػة الكشػػفية بالنسػػبة لممتعممػػيف مػػف ػػالؿ تنميػػة القػػدرات االبتكاريػػة لشػػمولية العمػػؿ الكشػػفي فػػي إحػػداث ابتكػػارات

جديدة .

 2-1مشكمة البحث :
إف التربيػػة الكشػػفية مػػا ىػػي إال صػػندوؽ كبيػػر توضػػا فيػػو وتسػػت رج منػػو عػػدة ابتكػػارات لشػػموليتيا بالتجػػدد
دائما ولمحاجة التي تتطمبيا المواقؼ أ ناء ممارسة العمؿ الكشفي والسيما في الطبيعة وال الء.
مػف مالحظػػة الواقػػا الحػػالي لمتربيػػة الكشػفية فػػي قطرنػػا نالحػػظ أنيػػا قػد أصػػابيا بعػػض اإلىمػػاؿ ومػػف جميػػا

الن ػواحي والسػػيما المؤسسػػات الرسػػمية (منظمػػات – مػػدارس – معاىػػد – جامعػػات) واذا اسػػتمر ىػػذا اإلىمػػاؿ وعػػدـ
االىتماـ سنالحظ ضمورىا واند ارىا مستقبال إال مف الؿ وجودىا في تمؾ المؤسسات التي تفرض واقعيتيا الرسػمية

كمنياج أو كدرس يطبؽ ويمػارس ولكػف ليسػت بمسػتو الطمػوح الفعمػي ألىػداؼ التربيػة الكشػفية .إف عمميػة اكتسػاب
مي ػػارات تعميمي ػػة كش ػػفية جدي ػػدة ال ازل ػػت ض ػػعيفة نس ػػبيا وال تحت ػػوي عم ػػى عنص ػػر التجدي ػػد ،والتجدي ػػد يعن ػػي االبتك ػػار
واالبتكػػار يعنػػي االتجػػاه والرمبػػة نحػػو ىػػذا العمػػؿ الميػػـ فػػي حياتنػػا وممارسػػاتنا وألىميػػة التربيػػة الكشػػفية التػػي تتجمػػى
بػػاأل الؽ والعمػػـ واالبتكػػار دمػػة لحيػػاة اإلنسػػاف ومػػف ػػالؿ معرفػػة الباح ػػاف السػػابقة لمنيػػاج مػػادة التربيػػة الكشػػفية
المطبػػؽ فػػي المعاىػػد والكميػػات فػػي المؤسسػػات التعميميػػة وال ػػذي ينمػػي بشػػكؿ بسػػيط وميػػر متجػػدد القػػدرة االبتكاريػػة
واالتجاه نحو مادة التربية الكشفية .
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لػذا ارتػػر الباح ػاف اقتػراح برنػامج تعميمػػي ألعمػاؿ الريػػادة الكشػفية باسػػت داـ الوسػائؿ التعميميػػة يعمػؿ عمػػى
تنمية القػدرة االبتكاريػة لطالبػات معيػد إعػداد المعممػات فػي الموصػؿ لمػا لمكشػافة مػف دور كبيػر فػي مفػردات الحيػاة

اليومية وال سيما ممارستيا في الطبيعة وال الء .

3-1

ىدؼ البحث :

ييػػدؼ البحػػث إلػػى الكشػػؼ عػػف أ ػػر البرنػػامج التعميمػػي المقتػػرح ألعم ػػاؿ الري ػػادة الكشػػفية ف ػػي :التفكيػػر
أالبتكاري لد طالبات معيد إعداد المعممات  /قسـ التربية الرياضية.

 4-1فرضيتا البحث:

 1-4-1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج اال تبارات القبمية والبعدية في قياس التفكير أالبتكاري .

 2-4-1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعتي البحث (الضابطة والتجريبية) في قياس التفكيػر أالبتكػاري
في اال تبار ألبعدي.

 5-1مجاالت البحث :

 1-5-1المجاؿ البشري
طالبات معيد إعداد المعممات نينو – قسـ التربية الرياضية  /في الموصؿ

 2-5-1المجاؿ ألزماني

المدة مف ( )2005/3 /8ولغاية ()2005/5/4

 3-5-1المجاؿ المكاني

قاعات ومالعب معيد إعداد المعممات نينو  /في الموصؿ .

 6-1تحديد المصطمحات:

 1-6-1البرنامج التعميمي (:)Learning Program

عرفو ألعتبي ( )1996برنو :
"عبػػارة عػػف م ػزيج متػػدا ؿ مػػف النشػػاطات والتفػػاعالت والتجػػارب التػػي يمػػر بيػػا أعضػػاء الجماعػػة بصػػفتيـ
أفراد وأعضاء في جماعة تساعد في تطويرىـ ونموىـ بدنيا وعقميا ونفسيا واجتماعيا وىو وسيمة وليس ماية"

 2-6-1أعماؿ الريادة الكشفية

:The Scouting Pioneers Works

"تعد مف األنشطة الكشفية التي يمارسيا الكشاؼ لمحاجة التي يوظفيا ل دمتػو فػي الم يمػات الكشػفية وفػي
ممارسػات الطبيعػة حيػث يصػنا مػف الليػا نمػاذج وأعمػاؿ يقػوـ بيػا رمبػة منػو فػي االبتكػار وسػد الحاجػة مػف ػالؿ
أحداث التجدد في قدرات الكشاؼ االبتكارية وبشكؿ فني مف الؿ است داـ الطبيعة مف أشجار ورمػاؿ واسػت دامات
الحبػػاؿ لعمػػؿ العقػد الكشػػفية وتوظيفيػػا لعمػػؿ اسػػت دامات معينػػة منطمقػػا مػػف قد ارتػػو وامكانياتػػو فػػي التعبيػػر عػػف نفسػػو

وآرائو وأفكاره ومعموماتو" (السيد )13 ، 1979 ،

 5-6-1التفكير أالبتكاري ( )Creative Thinking

بأنو :
عرفو تورنر(ُ )Turner

"محاولة البحث عف طرؽ مير مرلوفة لحػؿ مشػكمة جديػدة أو قديمػة  ،ويتطمػب ذلػؾ طالقػة الفكػر ومرونتػو

وأصالتو  ،والقدرة عمى تطوير المشكالت وتفصيميا أو توسيعيا" )Turner, 1994, 54( .

 -2اإلطار النظري:
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 1-2التربية الكشفية
أف التربيػػة الكشػػفية لػػـ تعػػد مجػػرد وسػػيمة إشػػغاؿ أوقػػات ممارسػػييا مػػف فتيػػة وشػػباب فػػي إمتػػاعيـ فػػي حيػػاة
الطبيعػػة وال ػػالء وانمػػا ىػػي وسػػيمة السػػت مار طاقػػاتيـ المتعػػددة وتنميػػة قػػدراتيـ االبتكاريػػة لممشػػاركة االيجابيػػة إليجػػاد
حموؿ لمشػاكؿ مجػتمعيـ مػف ػالؿ إبػراز قػدراتيـ العقميػة ضػمف واسػعية ابتكػاراتيـ وانتاجيػاتيـ المتجػددة ل دمػة الفػرد

والمجتما معا.
لػػذلؾ تبػػرز الحركػػة الكشػػفية كمػػا ورد فػػي دسػػتورىا "اإلسػػياـ فػػي تنميػػة الفتيػػة والشػػباب لإلفػػادة التامػػة مػػف
قدراتيـ البدنية والعقمية واالجتماعية والروحية كرفراد ومػواطنيف مسػؤوليف وكرعضػاء فػي مجتمعػاتيـ المحميػة والوطنيػة

والعالمية" ( المنظمة الكشفية العربية) 1995 ،

 1-1-2أعماؿ الريادة الكشفية:

تعد أ عماؿ الريادة الكشفية مػف الفنػوف التػي يمارسػيا الكشػافيف فيػي تعػد وسػيمة يسػت دميا الكشػاؼ ل دمتػو
مف الؿ مجاالتيا المتنوعة وتتـ صناعة وتركيب مفرداتيا مف المػادة األساسػية ليػذه الفعاليػة وىػي الحبػاؿ والعصػي
أي بواسػػطة ىػػاتيف المػػادتيف األساسػػيتيف يقػػوـ ممارسػػو الريػػادة الكشػػفية بتكػػويف نمػػاذج معينػػة م ػػؿ الكرسػػي والس ػرير
وحاممة المالبس وساريات األعالـ وكافة متطمبات الم يـ الكشفي وتمارس ىذه الفعاليػات عمػى األممػب فػي الطبيعػة

باسػػت داـ السػػكيف والفػػرس أيضػػا لقطػػا األشػػجار والحبػػاؿ وصػػنا م ػواد تعمػػؿ عمػػى إدامػػة اسػػتم اررية فعاليػػات العمػػؿ
الكشفي .

 2-1-2التفكير أالبتكاري:
إف االبتكار عمػؿ ىػادؼ قػد يبػدأ بفكػرة أو ػاطرة ال يمكػف تطويرىػا إلػى مسػتو األعمػاؿ االبتكاريػة بعصػا
س ػػحرية كم ػػا يعتق ػػد ال ػػبعض  ،ولك ػػف الطري ػػؽ لبم ػػوغ ذل ػػؾ طوي ػػؿ ومحف ػػوؼ بالمعان ػػاة والمتاع ػػب  ،ان ػػو طري ػػؽ يس ػػمكو
المبتكروف لتحقيؽ ىدؼ ذي قيمة  ،وليس مف السيؿ أف ت نييـ الصعوبات عف مالحقتو ميمػا تطمػب ذلػؾ مػف وقػت

وجيػػد  ،وفػػي د ارسػػة لسػػيرة حيػػاة عينػػة مػػف المبتكػريف فػػي مجػػاالت عديػػدة  ،وجػػد بمػػوـ ( )1985إف األطفػػاؿ ينظػػروف
إلػػى عمميػػة تطػػوير م ػواىبيـ فػػي البدايػػة عمػػى أنيػػا عمميػػة لعػػب وتسػػمية  ،ولكػػنيـ بعػػد ذلػػؾ ينغمسػػوف فػػي نشػػاطات
تعميمية متتابعة لفترات أطوؿ وبصورة تتسـ بالجدية واالجتياد  ،وىذا ما أكده إديسوف في قولػو "االبتكػار  %99جيػد
وعمؿ و  %1إيحاء " (جرواف .)224 ،2002 ،

وير فرويد أف الت يؿ والمعب  ،ىما البذرة األولى لالبتكار  ،واف االبتكار ىو العممية األولية لمتفكير التي
يحكميػػا مبػػدأ المػػذة التػػي تتحػػوؿ فيمػػا بعػػد ونتيجػػة لمنمػػو والتطػػور العقمػػي إلػػى إحػػد العمميػػات ال انويػػة لمتفكيػػر التػػي
يحكميا مبدأ الواقا.)Rohwer, Ammon, and Cramer , 1974,8( .

 3-2-2مكونات االبتكار :
تكاد تكوف مالبية األدبيات والدراسات التي تناولت موضوع االبتكار تتفؽ عمػى أف لالبتكػار ال ػة مكونػات
رئيس ػػية وى ػػذا م ػػا أك ػػد عمي ػػو أيض ػػا جميف ػػورد وى ػػذه المكون ػػات ى ػػي الطالق ػػة ( )Fluencyوالمرون ػػة ()Flexibility
واألصالة (( )Originalityمحمد .)20049537 ،
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وفيما يرتي عرض مبسط لكؿ منيا :


الطالقة (: )Fluency

يقصد بيا القدرة عمى إنتػاج اكبػر عػدد مػف األفكػار االبتكاريػة  ،فالشػ ص المبتكػر يكػوف متفوقػا مػف حيػث

كمية األفكػار التػي يقترحيػا حػوؿ موضػوع معػيف فػي وحػدة زمنيػة ابتػة مقارنػة بغيػره  ،أي انػو عمػى درجػة عاليػة مػف
سيولة األفكار وسيولة توليدىا .


المرونة (:)Flexibility

وىي قدرة الش ص عمى تغيير حالتو الذىنية بتغير الموقؼ  ،أي أف المرونة ىي عكس التصمب العقمي ،

فالش ص المبتكر مطالب لكي يكوف عمى درجة عالية مف المرونػة حتػى يكػوف قػاد ار عمػى تغييػر حالتػو العقميػة لكػي
تناسب الموقؼ أالبتكاري  ،ولممرونة مظيراف ىما :
أ.المرونة التمقائية  :وىي قدرة الش ص عمى أف يعطي عددا مػف االسػتجابات المنوعػة  ،والتػي ال تنتمػي لفئػة واحػدة
أو مظير واحد.

ب.المرونة التكيفية  :وىي السموؾ الناجح لمواجية موقؼ أو مشكمة معينة .



األصالة (:)Originality
وتعني أف الش ص المبتكر ذو تفكير أصيؿ أي ال يكرر أفكار اآل ريف  ،حيث تكػوف أفكػاره جديػدة وميػر

متضمنة ل فكار الشائعة (.السامرائي وآ روف .)183-182 ،2000 ،

وق ػػد أش ػػارت نتػػائج د ارسػػة لونفيم ػػد ( )1959إل ػػى أف "أك ػػر األفػ ػراد ابتك ػػا ار ى ػػـ ال ػػذيف يتمي ػػزوف عػػف مي ػػرىـ

بالطالقة الفكرية والمرونة واألصالة" (.)Jones, 1978,77

 2-2الدراسات السابقة:

 1-2-2دراسة ميدي السامرائي (:)1994

"التفكير اإلبداعي لدى طمبة كميات التربية"
ىػػدفت الدارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى نسػػب الطمبػػة الػػذيف يمتمكػػوف تفكي ػ ار ابتكاريػػا والفػػروؽ بػػيف الجنسػػيف فػػي

التفكيػػر أالبتكػػاري وكػػذلؾ بػػيف الطمبػػة فػػي الت صصػػات الم تمفػػة  .وتكونػػت العينػػة مػػف ( )255طالبػػا وطالبػػة تػػـ
ا تيارىـ مف طمبة كمية التربية بجامعة بغداد يم موف نسبة  %15مػف المجتمػا األصػمي ،ويتوزعػوف عمػى سػتة أقسػاـ
دراسية ،واعتمدت الدراسة عمى قائمة أعدىا الباحث وتترلؼ مف  15فقرة.
وفػػي معالجػػة البيانػػات إحصػػائيا تػػـ اسػػت داـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف والوسػػط الحسػػابي واالنحػراؼ المعيػػاري

واال تبػػار التػػائي ،أظيػػرت النتػػائج إف ىنػػاؾ  %24والبػػالغ عػػددىـ  61طالبػػا وطالبػػة مػػف الػػذيف لػػدييـ تفكيػػر ابتكػػاري
وحصة اإلناث منيـ ( )24طالبة .كما أشارت النتائج إلػى وجػود فػرؽ ذي داللػة إحصػائية عنػد مسػتو ( )0.05بػيف
الػػذكور واإلنػػاث ولصػػالح الػػذكور .وكػػذلؾ تبػػيف وجػػود فػػرؽ ذي داللػػة إحصػػائية بػػيف األقسػػاـ ولصػػالح عينػػة األقسػػاـ
العممية(السامرائي.)203-188 ،1994 ،

 2-2-2دراسة بوش (:1988 )Bosh
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"حؿ المشاكؿ بالطريقة االبتكارية وتأثيرىا عمى طمبة المرحمة الثامنة"
ك ػػاف الي ػػدؼ األوؿ لي ػػذه الد ارس ػػة ى ػػو تحدي ػػد ا ػػر الت ػػدريب عم ػػى الح ػػؿ أالبتك ػػاري لممش ػػكالت ف ػػي التفكي ػػر
أالبتكػػاري واتقػػاف اإلنتػػاج الفنػػي .فػػتـ مكافئػػة المجموعػػة التجريبيػػة مػػا الضػػابطة فػػي العمػػر ( )14-13سػػنة والصػػؼ
(ال ػػامف) .وتكػػوف البرنػػامج التػػدريبي المسػػت دـ مػػف ( )60جمسػػة وكػػؿ جمسػػة لمػػدة ( )55دقيقػػة تػػـ التركيػػد فييػػا عمػػى
تنمية الطالؽ واألصالة والمرونة ،بينما استمرت المجموعة الضابطة عمى الدروس التقميدية في درس الرسـ.
وتػػـ اسػػت داـ اال تبػػار التػػائي لمعالجػػة البيانػػات إحصػػائيا ومعامػػؿ االرتبػػاط .وفػػي نيايػػة البرنػػامج التػػدريبي
أنجز كؿ األفراد أعماؿ فنية ،وقاـ مسػة حكػاـ بتقػدير األعمػاؿ الفنيػة فػي ضػوء معيػار االبتكػار فضػال عػف أف كػؿ

فػػرد طبػػؽ عميػػو ا تبػػار تػػور انػس لمتفكيػػر أالبتكػػاري (الشػػكؿ الصػػوري ب) فػػي نيايػػة الد ارسػػة ،وتضػػمف ىػػذا األج ػراء
أيضا ا تبار قبمي وا تبار بعدي.
وقد أظيرت النتائج إف األنشطة المست دمة في التػدريب عمػى الحػؿ أالبتكػاري لممشػكالت فػي ىػذه الد ارسػة
كاف ليا ا ر داؿ في زيادة التفكيػر أالبتكػاري لػد األفػراد كمػا تػـ قياسػو بواسػطة ا تبػار تػور انػس ،وكػذلؾ أدت ىػذه
األنشػػطة المسػػت دمة فػػي التػػدريب إلػػى زيػػادة االبتكػػار فػػي التصػػاميـ المتقنػػة فػػي األعمػػاؿ الفنيػػة المنج ػزة لػػد أف ػراد

العينػة ،وبػػذلؾ دعمػػت النتػائج فرضػػيات البحػػث التػي أشػػارت إلػػى إف الطمبػة فػػي المجموعػػة التجريبيػة يحصػػموف عمػػى
درجػػات أعمػػى بصػػورة دالػػة مقارنػػة بالطمبػػة فػػي المجموعػػة الضػػابطة فػػي درجػػات التفكيػػر أالبتكػػاري ،وكػػذلؾ الفرضػػية
التي نصت عمى تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في إتقاف العمؿ الفني (.)Bosh ,1988,36

 -3إجراءات البحث

 1-3منيج البحث:

است دـ الباح اف المنيج التجريبي لمالمتو وطبيعة البحث

 2-3عينة البحث

تكونت عينة البحث مف طالبات معيد إعداد المعممات نينو في الموصؿ  /المرحمة الرابعة وال امسة
لقسـ التربية الرياضية لمعاـ الدراسي  2005/2004والبالغ عددىف ( )19طالبة وبواقا ( )10طالبات لممرحمة
الرابعة و ( )9طالبات لممرحمة ال امسة  ،حيث تـ دمج المرحمتيف وذلؾ بسبب إ ضاعيف لممنيج الدراسي نفسو

المطبؽ في المعيد لمادة التربية الكشفية وعدـ إ ضاع المرحمة ال امسة لممنيج في السنة السابقة بسبب الظروؼ

فتـ تعويضيا في ىذه السنة الدراسية  ،بعدىا تـ تقسيميف إلى مجموعتيف ( )10طالبات لممجموعة التجريبية و ()9
طالبات لممجموعة الضابطة وتـ ا تيار المجموعتيف بشكؿ عشوائي )5(.طالبات مف ال امس و()5مف الرابا
لممجموعة التجريبية و()4طالبات مف ال امس و()5مف الرابا لممجموعة الضابطة و تـ إ ضاع المجموعة التجريبية
إلى البرنامج التعميمي ألعماؿ الريادة الكشفية والمعد مف قبؿ الباح اف والمجموعة الضابطة ضعت إلى المنيج

الدراسي المطبؽ في المعيد

(*)

.

 3-3التصميـ التجريبي:
ت ػػـ اس ػػت داـ "تص ػػميـ المجموع ػػات المتكافئ ػػة ذات اال تب ػػار القبم ػػي والبع ػػدي وال ػػذي يتطم ػػب مجم ػػوعتيف
إحداىما تجريبية واأل ر ضابطة" (فاف داليف وآ روف  )364 ،1985 ،وكما مبيف في الجدوؿ (. )1
(*)

تـ التركد مف أف جميا المعاىد ضعف لنفس التغيير بالمنياج وقد أد مت مادة الكشافة لممرحمتيف في السنة نفسيا ولممنياج نفسو
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جدوؿ ()1

يبيف التصميـ التجريبي المستخدـ في البحث

المجموعة

االختبار القبمي

التجريبية

التفكير أالبتكاري

الضابطة

التفكير أالبتكاري

البرنامج
البرنامج التعميمي المعد مف
قبؿ الباح اف

المنيج الدراسي المطبؽ في
المعيد

االختبار ألبعدي
التفكير أالبتكاري
التفكير أالبتكاري

 4-3أدوات البحث:

 1-4-3مقياس التفكير أالبتكاري:
لمػػا كػػاف احػػد أىػػداؼ البحػػث الحػػالي ىػػو الكشػػؼ عػػف ا ػػر البرنػػامج التعميمػػي فػػي التفكيػػر أالبتكػػاري لػػد

الطالبػػات  ،ارت ػػر الباح ػػاف ا تيػػار مقي ػػاس جيمف ػػورد ( )Guilfordلمتفكي ػػر أالبتك ػػاري وذل ػػؾ لمالئمػػة ى ػػذا المقي ػػاس
وطبيعة البحث وذلؾ مف الؿ إجراء عدد مف المقابالت الش صػية مػا ذوي ال بػرة واال تصػاص فػي ىػذا المجػاؿ،
بعدىا قاـ الباح اف بتعديؿ ىذا المقياس عمى وفؽ األدبيات والمصادر العممية وطبيعة و صوصية العينة والبحث.
وقػد قػاـ الباح ػاف با تيػار مقيػاس جيمفػورد األصػمي لمتفكيػر أالبتكػاري الف ىػذا المقيػاس سػبؽ واف اسػت دـ فػي البيئػػة
العراقية مف قبػؿ بػاح يف أشػاروا إلػى يسػر اسػت دامو وتمتعػو ب صػائص سػيكومترية عاليػة فيمػا يتعمػؽ بصػدقو و باتػو

.بعدىا قاـ الباح اف بتعديمو.

 1-1-4-3نسبة تعديؿ المقياس:
ق ػػاـ الباح ػػاف بتع ػػداد مقي ػػاس جيمف ػػورد المع ػػدؿ لمتفكي ػػر أالبتك ػػاري بم ػػا ي ػػدـ وطبيعػػة بح يم ػػا وبن ػػاءا عم ػػى
األدبيات والمصادر العممية والمقابالت الش صػية مػا ذوي ال بػرة واال تصػاص فػي مجػاالت – عمػـ الػنفس والقيػاس

والتقػػويـ والتربيػػة الرياضػػية  ،إذ تػػـ تغييػػر ( )8أنشػػطة مػػف المقيػػاس األصػػمي .عممػػا بػػاف المقيػػاس األصػػمي يبمػػغ باتػػو
()0.88
وقد وجد الباح اف إف معامؿ ال بات لال تبار الجديد بعد التغيير واست داـ معادلة التعديؿ ،يساوي ()0.98
وىذا ما يعطيو صالحية است دامو لطبيعة البحث وفؽ فعالية البرنامج التعميمي ألعماؿ الريادة الكشفية.

 2-1-4-3مدى صالحية االنشطة(**):

لمحكػـ عمػى مػػد صػالحية األنشػػطة مػف حيػػث مطابقتيػا لمغػرض الػػذي وضػعت مػػف اجمػو ومػػف حيػث دقػػة

صػػيامتيا ووضػػوحيا تػػـ عػػرض المقيػػاس المعػػدؿ لمتفكيػػر أالبتكػػاري بصػػورتو األوليػػة عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف
والم تصيف وذوي ال برة في مجاؿ عمـ النفس وطرائؽ التدريس والقياس والتقويـ .إذ يمكػف اعتبػار اتفػاؽ المحكمػيف
نوعػػا مػػف الصػػدؽ الظػػاىري " ( ،)Fergason,1981,104وفػػي ضػػوء آراء المحكمػػيف والم تصػػيف تػػـ اإلبقػػاء عمػػى
األنشطة التي حصمت عمى نسبة اتفاؽ  %75واستبعاد األنشطة التي لـ تحصؿ عمى تمؾ النسبة .

وقد استقر المقياس عمى مانية أنشطة حصمت عمى نسبة اتفاؽ  %75فما فوؽ وىذه األنشطة ىي (عمػب الصػفيح،
الحباؿ ،العصي ،الحبػاؿ والعصػي ،الحصػى ،السػكيف والمطرقػة ،أشػجار وأمصػاف مقطوعػة بقطػا متفاوتػة ،حشػائش

(**)

األنشطة تعني الفقرات ال اصة بالمقياس.
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طويمػػة طريػػة ويابسػػة) وتػػـ اسػػتبعاد (الكرسػػي ،قطػػا مػػف القمػػاش) لحصػػوليما عمػػى نسػػب اتفػػاؽ اقػػؿ مػػف  %75وكمػػا
مبػػيف فػػي الممحػػؽ (.)2بعػػد ذلػػؾ تػػـ عػػرض المقيػػاس عمػػى بيػػر فػػي مجػػاؿ المغػػة العربيػػة وذلػػؾ لمحكػػـ عمػػى مػػد

السالمة المغوية ووضوح المعنى لكي تكوف فكرة النشاط واضػحة بالنسػبة ألفػراد عينػة البحػث وكمػا مبػيف فػي الممحػؽ

(.)1

 3-1-4-3اإلجابة عمى المقياس وطريقة تصحيحو:
تػػتـ اإلجابػػة عمػػى المقيػػاس فػػي نفػػس اسػػتمارة المقيػػاس المعػػدؿ والمعػػدة لغػػرض اإلجابػػة وحسػػب التعميمػػات
الموجودة في الصفحة األولى مف المقياس .

كما يتـ حساب درجة الطالبة مف الؿ إجاباتيا عمى كؿ مف :
 .1الطالقة الفكرية  :يتـ حساب درجتيا بذكر اكبر عدد ممكف مف االستعماالت.
 .2المرونة التمقائية  :يتـ حساب درجتيا بتنوع اإلجابات المناسبة لالستعماالت.
 .3األصالة  :يتـ حساب درجتيا بذكر اإلجابات الغير شائعة أي النادرة والنادرة جدا.
 .4الدرجة الكمية  :وتقاس بحاصؿ جما درجات الطالقة والمرونة واألصالة.

 6-1-4-3المعامالت العممية لممقياس:
 1-6-1-4-3صدؽ المقياس:

ولمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ االعتماد عمى الطرائؽ اآلتية:
 1-1-6-1-4-3الصدؽ الظاىري :
لقػد تػػـ التطػػرؽ إلػػى ىػػذا اإلجػراء عنػػدما عػػرض المقيػػاس بصػػورتو األوليػػة والمتكػػوف مػػف ( )10أنشػػطة عمػػى
مجموعة مف المحكميف والم تصيف في مجاؿ عمـ النفس وطرائؽ التدريس والقياس والتقػويـ وكمػا مبينػة أسػمائيـ فػي

الممحؽ ( )1إذ تـ حذؼ األنشطة التي لـ تحصؿ عمػى نسػبة اتفػاؽ ( )%75وأعيػد صػيامة بعػض األنشػطة وأصػبح
بعدىا المقياس مكونا مف ( )8أنشطة  ،بعدىا عرض المقياس بصيغتو النيائية عمػى مجموعػة مػف الم تصػيف وذوي
ال برة لمتركد مف صدؽ فقراتو وتـ الحصوؿ عمى نسبة اتفاؽ (.)%111

 2-1-6-1-4-3صدؽ البناء:

يسمى صدؽ البناء أحيانا بصدؽ المفيوـ  ،ألنو يقوـ عمى تحديػد المفػاىيـ أو البنػي لمظػاىرة المقاسػة ومػف

ـ التحقؽ منيا تجريبيا (الظاىر و آ روف  )19999135،ويعد تحميؿ الفقرات مؤش ار عمى ىذا النػوع مػف الصػدؽ إذ
تـ إجراء تحميؿ ألنشطة المقياس ال مانية بتيجاد معامؿ التمييز بيف المجموعتيف العميا والدنيا وكما مبيف فػي الجػدوؿ
(.)3
 2-6-1-4-3ثبات المقياس:

وقػػد تػػـ التحقػػؽ مػػف بػػات المقيػػاس باسػػت داـ طريقػػة التجزئػػة النصػػفية وبعػػد تصػػحيح اإلجابػػات تػػـ جمػػا

درجات المحاوالت الفردية مف المقياس في عالمة واحدة  ،وجمعت المحاوالت الزوجية مف المقياس في عالمػة انيػة
 ،وتػػـ احتسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف ىػػاتيف العالمتػػيف إذ بمػػغ ( ، )0.83ػػـ عولجػػت نتيجػػة معامػػؿ االرتبػػاط بواسػػطة
معادلة سبيرماف – براوف لتالفي تقميص عدد المحاوالت إلى النصؼ  ،وبذلؾ بمغ معامؿ ال بات ( )0.88حيػث يػر
سماره وآ روف "إف معامؿ ال بات إذا بمغ  %75فاعمي فانو بات عالي" (سماره وآ روف .)120 ،1989 ،
 7-1-4-3وصؼ المقياس :

يتكوف مقياس التفكير أالبتكاري المعدؿ والمر وذ مف بطارية جيمفورد لمتفكير أالبتكاري جزأيف ىما:
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 .1االستعماالت  :ويطمب مف الم تبرة (الطالبة) أف تذكر اكبر عدد ممكف مف االستعماالت التي تعػد ميػر عاديػة
بحيػػث تصػػبح ىػػذه األشػػياء أك ػػر فائػػدة وأىميػػة  ،وعػػدد ىػػذه األنشػػطة يبمػػغ ( )6يتكػػوف زمػػف كػػؿ نشػػاط مػػف ()5

دقائؽ.

 .2التطػػوير والتحسػػيف :وفييػػا يطمػػب مػػف الم تب ػرة (الطالبػػة) أف تقتػػرح طػ ػريقتيف أو أك ػػر لتصػػبح بعػػض األشػػياء
المرلوفة لدييا عمى نحو أفضؿ مما ىو عميو ويتكوف ىذا الجزء مف نشاطيف زمف كؿ نشاط ( )5دقائؽ.
وبذلؾ يكوف مجموع ىذيف الجزئيف ( )2-1أعاله ( )8أنشطة لمقياس جيمفورد المعدؿ لمتفكير أالبتكاري.
 1-7-1-4-3طريقة التصحيح :

يتـ التصحيح بتقدير ( )4درجات عمى كؿ ا تبار عمى وفؽ اآلتي:

الطالقة الفكرية  :وتقاس بالقدرة عمػى ذكػر اكبػر عػدد ممكػف مػف اإلجابػات المناسػبة فػي زمػف معػيف  ،ويػتـ طػرح أو

إلغػػاء اإلجابػػات المتكػػررة والتػػي لػػيس ليػػا عالق ػة بموضػػوع اال تبػػار حيػػث تعطػػى درجػػة واحػػدة لكػػؿ إجابػػة أو فك ػرة
صحيحة.
 .1المرونة التمقائية  :وتقاس بالقدرة عمى تنويا اإلجابات المناسبة  ،بحيث انو كممػا زادت عػدد اإلجابػات المتنوعػة
ازدادت درجػػة المرونػػة  ،وتعطػػى درجػػة واحػػدة لكػػؿ نػػوع مػػف اإلجابػػات ميمػػا كػػاف عػػدد األفكػػار التػػي تنتمػػي إلػػى

ذلؾ النوع.

 .2األصػػالة  :تقػػاس بالقػػدرة عمػػى إعطػػاء إجابػػات ميػػر شػػائعة (نػػادرة) فػػي الجماعػػة التػػي ينتمػػي إلييػػا الفػػرد وعميػػو
تكوف أصالة الفكرة مرتفعة إذا كاف تكرارىا اإلحصائي قميال والعكس صحيح  ،وقد قاـ تػور انػس ()Torrance
بوضا نسبا مئوية لتقدير األصالة وىذه النسب ىي .)Torrance,1974,12( :

وقد تبنى الباح اف است داـ ىذه النسب في تقدير األصالة.
 .3الدرج ػ ػ ػ ػػة الكمي ػ ػ ػ ػػة :
درج ػ ػ ػػات مكون ػ ػ ػػات
الفكريػ ػػة  ،المرونػ ػػة
األصالة).
 2-7-1-4-3ثبػػػػػػػػات
لغػػرض التركػػد

المقي ػ ػػاس الػ ػ ػػذي يجريػ ػ ػػو
الطالبات ألجزاء أنشػطة

النسبة المئوية لتكرار الفكرة

وى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع

درجة األصالة

اقؿ مف %21

المقيػ ػػاس (الطالقػ ػػة

4

التمقائيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،

مف %41-21

3

مف %61-41

2

مف %81-61

1

مف  %81فأكثر

صفر

تصحيح المقياس :

م ػ ػ ػػف ص ػ ػ ػػحة تص ػ ػ ػػحيح
الباح ػػػاف عم ػػى إجابػ ػػات
المقي ػػاس عم ػػد الباح ػػاف

إلى ا ذ إجابات الطالبات لمجموعتي البحث وتسػميميا إلػى بيػر لػو بػرة فػي تصػحيح المقيػاس* وبعػد االتفػاؽ معػو
عمى حجب الدرجات وعدـ وضا أي إشارة أو عالمة تدؿ عمى التصحيح أعيػدت بعػدىا إلػى الباح ػاف مػرة أ ػر إذ

تػػـ تص ػحيحيا م ػرة انيػػة وبػػذلؾ تػػـ الحصػػوؿ عمػػى درجتػػيف كميتػػيف إلجابػػات مجمػػوعتي البحػػث والبالغػػة ( )19طالبػػة
وبعػػد استشػػارة بيػػر فػػي مجػػاؿ اإلحصػػاء حػػوؿ المعالجػػة اإلحصػػائية تػػـ اسػػت داـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف وكػػذلؾ
اال تبػ ػػار التػ ػػائي لعينتػ ػػيف مسػ ػػتقمتيف ذواتػ ػػي نيػ ػػايتيف إليجػ ػػاد بػ ػػات تصػ ػػحيح اال تبػ ػػار واسػ ػػت راج الوسػ ػػط الحسػ ػػابي
واالنحراؼ المعياري لمدرجة الكمية لال تبار لكؿ مرة والقيمة التائية المحتسبة ومعامؿ االرتباط وكما موضح بالجػدوؿ

(.)4

*

جدوؿ ()4

أ.ـ.د ند فتاح زيداف/قسـ العموـ التربوية والنفسية/كمية التربية.
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يبيف نتيجة ثبات تصحيح المقياس
مكونات

التصحيح

العدد

األوؿ

19

الفكرية

الثاني

19

المرونة

األوؿ

19

الثاني

19

األوؿ

19

الثاني

19

المقياس
الطالقة

التمقائية
األصالة

معامؿ االرتباط
بيرسوف
1198
1194

1185

س-

 ع

46142

19187

45126

21112

11184

4157

11148

4186

2136

1138

2111

1128

قيمة (ت)
المحتسبة
11179
11125

11613

مف الجدوؿ المرقـ ( )4تبيف أف معامالت ارتباط بيرسػوف لكػؿ مػف الطالقػة الفكريػة والمرونػة التمقائيػة واألصػالة
بمغت عمى التوالي ( )0.85 ،0.94 ،0.98وىي قيمة بػات عاليػة كػذلؾ عنػد حسػاب القيمػة التائيػة لمعامػؿ االرتبػاط
لمطالقة الفكرية وجد أنيا تساوي ( )0.179وىي اقػؿ مػف القيمػة الجدوليػة البالغػة ( )2.11عنػد مسػتو داللػة معنويػة
 ) 0.05( لػػذا فػػاف معامػػؿ ال بػػات ذو داللػػة إحصػػائية وكػػذلؾ عنػػد حسػػاب القيمػػة التائيػػة لمعامػػؿ االرتبػػاط لممرونػػة

التمقائيػػة وجػػد أنيػػا تسػػاوي ( )1.025وىػػي اقػػؿ مػػف القيمػػة الجدوليػػة البالغػػة ( )2.11عنػػد مسػػتو داللػػة معنويػػة 
( ) 0.05وىذا يػدؿ عمػى أف معامػؿ ال بػات ذو داللػة إحصػائية وعنػد حسػاب القيمػة التائيػة لمعامػؿ االرتبػاط ل صػالة
وجد أنيا تساوي ( )0.603وىي اقؿ مف القيمة الجدولية البالغة ( )2.11عند مستو داللة معنوية  )0.05( وىػذا
يدؿ عمى أف معامؿ ال بات ذو داللة إحصائية.

 5-3تكافؤ مجموعتي البحث :

وعمى ىػذا األسػاس أجػر الباح ػاف ا تبػارات التكػافؤ بػيف مجمػوعتي البحػث وذلػؾ لضػبط المتغيػرات التػي
ليا عالقة بالبحث والمتم مة بالمتغيرات اآلتية:

 1-5-3اختبار الذكاء :

بعد ا ذ آراء ال براء حوؿ ا تبار الذكاء استقر الباح اف عمى ا تبار رافف ( )Raven,1977لمذكاء
يترلؼ ىذا اال تبار مف ( )60مصفوفة مقسمة إلى ( )5أقساـ ىي ( )A-B-C-D-Eوكؿ قسـ مف ىذه األقساـ
ال مسة مكوف مف ( )12مصفوفة تزداد في الصعوبة وتتطمب المصفوفات األولى دقة التميز ولكؿ منيا جزء
منفصؿ عنيا ويطمب مف الم تبرة (الطالبة) أف تحدد شكال مف بيف ( )6أو ( )8أشكاؿ يكوف مناسبا لوضعو في
المكاف الم صص لو في المصفوفة لكي يكتمؿ الشكؿ وىذه المصفوفة تعد مف ضمف أقساـ تكميؿ األشكاؿ عمى

ىذا المقياس  ،وقد تتضمف المجموعة األصمية ( )9أشكاؿ يوجد منيا فعال ( )8أشكاؿ أما الشكؿ التاسا فيو مير
موجود وتتطمب ىذه المصفوفة التشابو وتغيير النمط وميرىا مف العالقات المنطقية  ،إذ يطمب مف الم تبرة
(الطالبة) أف تالحظ سالسؿ األشكاؿ ال مانية الموجودة بري طريقة تشاء بالطوؿ أو العرض  ،ـ تست مص العالقة
بينيما ـ تنتقؿ إلى المجموعة ال انية الحاوية عمى ( )6أو ( )8أشكاؿ وت تار منيا شكال واحدا يوافؽ المجموعة
األصمية وىذه المصفوفة تعد مف ضمف أقساـ إدراؾ العالقات عمى ىذا المقياس ( .جابر .)595-19779594 ،إذ

قاـ الباح اف با تيار مصفوفة رافف ( ) Raven,1977لحساب درجة ذكاء عينة البحث وذلؾ بسبب مالءمة ىذا
اال تبار لمبيئة العراقية.
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وقد طبؽ اال تبار بتاريخ 2005 /3/3اذ صححت اإلجابات وتـ است راج الدرجات المئينية لكػؿ طالبػة
وت ػػـ حسػ ػػاب الوسػ ػػط الحسػ ػػابي واالنحػ ػراؼ المعيػ ػػاري لكمتػ ػػا المجمػ ػػوعتيف وباس ػػت داـ اال تبػ ػػار التػ ػػائي لممقارنػ ػػة بػ ػػيف

مجموعتي البحث تبيف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا وبذلؾ تكوف مجموعتا البحث متكافئيف في متغير الذكاء وكما
مبيف في الجدوؿ (.)5

جدوؿ ()5

يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية والجدولية لمتغير الذكاء لمجموعتي البحث
المعالـ اإلحصائية
الذكاء

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

قيمة (ت)

قيمة (ت)

س-

 ع

س-

 ع

المحتسبة

الجدولية

1616

9135

1615

9173

1113

2111

مف الجدوؿ ( )5يتضح أف قيمة (ت) المحتسبة بمغت ( )1113وىي اقؿ مف قيمة (ت) الجدولية والبالغػة ()2111

عند مستوى داللة معنوية .)1115( 

 3-5-3العمر الزمني:

حس ػػبت أعم ػػار الطالب ػػات باألش ػػير وذل ػػؾ م ػػف ت ػػاريخ الػ ػوالدة ولغاي ػػة  2005/2/1إذ ت ػػـ اس ػػت راج الوس ػػط
الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحتسبة وكما ىو موضح في الجدوؿ (.)6

الجدوؿ ()6

يمثؿ نتيجة تكافؤ طالبات مجموعتي البحث في متغير العمر الزمني محسوبة باألشير
المعالـ اإلحصائية
العمر الزمني

المجموعة

س-

 ع

التجريبية

23912

71361

الضابطة

25117

71966

قيمة (ت) المحتسبة
11524

يتضح مف الجدوؿ ( ، )6عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف مجموعتي البحث في متغير العمر الزمني ،

إذ بمغ ػ ػػت قيم ػ ػػة (ت) المحتس ػ ػػبة ( )0.524وى ػ ػػي اق ػ ػػؿ م ػ ػػف قيم ػ ػػة (ت) الجدولي ػ ػػة والبالغ ػ ػػة ( ، )2.11وبي ػ ػػذا تك ػ ػػوف
المجموعتاف (التجريبية والضابطة) متكافئتيف في ىذا المتغير.

 4-5-3التفكير أالبتكاري:
طبػػؽ مقيػػاس التفكيػػر أالبتكػػاري المعػػدؿ مػػف قبػػؿ الباح ػػاف كرحػػد أىػػداؼ البحػػث عمػػى عينػػة البحػػث وذلػػؾ

بتاريخ  2005 /3/6وكما مبيف في الممحؽ (.)2

إذ ت ػػـ تص ػػحيح اإلجاب ػػات واحتس ػػاب الوس ػػط الحس ػػابي واالنحػ ػراؼ المعي ػػاري لكمت ػػا المجم ػػوعتيف (التجريبي ػػة
والضابطة) ،إذ تـ است داـ اال تبار التائي لممقارنة بيف مجموعتي البحث وكما مبيف في الجدوؿ (.)7
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الجدوؿ ()7

يبيف نتيجة تكافؤ طالبات مجموعتي البحث في متغير التفكير أالبتكاري
المعالـ اإلحصائية
التفكير أالبتكاري

المجموعة

س-

 ع

التجريبية

7611

81333

الضابطة

751768

81472

قيمة (ت) المحتسبة
11135

يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ ( ، )7ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ دال ػػة إحص ػػائيا ب ػػيف مجم ػػوعتي البح ػػث ف ػػي متغي ػػر التفكي ػػر

أالبتكػػاري  ،إذ بمغػػت قيمػػة (ت) المحتسػػبة ( )0.035وىػػي اقػػؿ مػػف قيمػػة (ت) الجدوليػػة والبالغػػة ( ، )2.11وبيػػذا
تكوف المجموعتاف (التجريبية والضابطة) متكافئتيف في ىذا المتغير.

 6-5-3مدرسة المادة*:تـ تدريس مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) مف قبؿ مدرسة مادة التربية الكشفية في
معيد إعداد المعممات طيمة فترة التجربة لضبط عامػؿ ال بػرة التدريسػية  ،إذ قامػت مدرسػة المػادة بتػدريس المجموعػة
التجريبيػة البرنػػامج التعميمػػي ألعمػػاؿ الريػػادة والكشػػفية والمعػػد مػػف قبػػؿ الباح ػػاف وتػػدريس المجموعػػة الضػػابطة المػػنيج
الدراسي المطبؽ مف قبؿ المعيد لمادة التربية الكشفية.
 7-5-3جدوؿ الدروس:

تـ تدريس مجموعتي البحث (التجريبية والضػابطة) عمػى وفػؽ جػدوؿ الػدروس الم بػت مػف قبػؿ قسػـ التربيػة

الرياضية في معيد إعداد المعممات نينو في الموصؿ وذلؾ في يوـ ال ال اء مف كؿ أسبوع وفي الدرس ال اني الذي
يبػػدأ فػػي السػػاعة التاسػػعة صػػباحا لممجموعػػة التجريبيػػة وفػػي الػػدرس ال الػػث الػػذي يبػػدأ فػػي السػػاعة العاش ػرة صػػباحا
لممجموعة الضابطة وفي نفس اليوـ وحسب تعميمات وضوابط إدارة المعيد فيما ي ص جدوؿ الدروس.

 6-3االختبارات القبمية:

قبػػؿ البػػدء بتنفيػػذ البرنػػامج التعميمػػي المقتػػرح لمػػادة التربيػػة الكشػػفية قػػاـ الباح ػػاف بتطبيػػؽ اال تبػػارات القبميػػة

وذلؾ بتاريخ  2005 /3/3ولغاية .2005 /3/7

 1-6-3اختبار الذكاء:

طبؽ ا تبار الذكاء لرافف ( )Ravinوذلؾ عمى قاعة معيد إعداد المعممات نينو بتاريخ .2005/3 /3

 2-6-3اختبار جيمفورد المعدؿ لمتفكير أالبتكاري:

طبؽ ا تبار جيمفورد المعدؿ وذلؾ عمى قاعة معيد إعداد المعممات نينو بتاريخ 2005 / 3/ 6

 7-3تطبيؽ التجربة (البرنامج التعميمي):
بػ ػ ػ ػ ػ ػػدأ تطبي ػ ػ ػ ػ ػ ػؽ البرنػ ػ ػ ػ ػ ػػامج التعميمػ ػ ػ ػ ػ ػػي المقتػ ػ ػ ػ ػ ػػرح ألعمػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الريػ ػ ػ ػ ػ ػػادة الكشػ ػ ػ ػ ػ ػػفية ابتػ ػ ػ ػ ػ ػػداءا مػ ػ ػ ػ ػ ػػف تػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ
 2005 /3/8ولغاية . 2005/ 5/4أي لمدة ( )10أسابيا وبواقا ( )9وحدات تدريسية وبواقا ( )45دقيقة لكؿ
درس .

1-7-3

*

وصؼ تطبيؽ البرنامج التعميمي :

الست ناريماف نور الديف  ،بكالوريوس تربية رياضية  ،مدرسة مادة التربية الكشفية  ،معيد إعداد المعممات نينو /الموصؿ.
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تتضمف التجربة تطبيؽ برنامج تعميمي مقترح أعده الباح اف ألعماؿ الريادة الكشفية عمى عينة البحث (
المجموعة التجريبية ) والبالغ عددىا ( )10طالبات مف قسـ التربية الرياضية  ،إذا استغرؽ مدة تطبيؽ ىذا البرنامج

( )10أسابيا وبواقا وحدة دراسية في كؿ أسبوع  ،إذ استغرؽ زمف الوحدة الدراسية الواحدة ( )45دقيقة اعتمادا عمى
مدة الدرس المنيجي في المعيد  ،و تـ عرض البرنامج التعميمي مسبقا عمى مجموعة مف ذوي ال برة واال تصاص
في مجاؿ طرائؽ التدريس والتربية الكشفية حيث تـ االتفاؽ عمى صالحية البرنامج بعد إجراء عدة تعديالت واأل ذ

ببعض المالحظات التي واجبيا إعداده بالصورة الصحيحة حيث بمغت نسبة االتفاؽ عمى صالحية البرنامج
التعميمي( ،)%100وقد اعتمدت العينتيف (التجريبية والضابطة ) نفس سياقات طة الدرس مف حيث مدة الدرس
وتوزيا الوحدات وأقساـ الدرس ما اآل ذ بنظر االعتبار اال تالؼ بيف البرنامج التعميمي والمنياج بوجود وسائؿ

تعميمية مساعدة في البرنامج وىذه الوسائؿ ىي صورية وسمعية ونماذج وعينات  ،كذلؾ أداء الطالبات وقياميف

بعمؿ نماذج م تمفة مف ابتكاراتيف لممجموعة التجريبية حيث أعطيت مفردات دا ؿ الوحدة التعميمية تعمؿ عمى
تنمية تفكير الطالبات مف الجانب األبتكاري مف الؿ عمؿ نماذج مف األدوات المتوفرة لدييف  ،يتكوف البرنامج
التعميمي لمادة التربية الكشفية مف أجزاء ىي الوحدات التعميمية وىي نواة لكؿ برنامج تعميمي ططيا ال ت تمؼ
عف أي درس مف دروس التربية الرياضية بشكؿ عاـ وتحتوي كؿ وحدة عمى طة درس تعميمية مقسمة إلى ال ة

أقساـ وىي :

 القسـ اإلعدادي ويشمؿ الحضور إلى الساحة و أداء مراسيـ رفا العمـ ويستغرؽ زمنو ( )5دقيقة .
 القسػػـ الرئيسػػي ويشػػمؿ إعػػادة لشػػرح مفػػردات الػػدرس السػػابؽ عػػف العقػػد والربطػػات والػػدورات وبصػػورة مبسػػطة،
وكذلؾ شرح العقد الكشفية الجديدة ويتـ عرض صور توضيحية عف العقد والربطات والدورات ما تطبيػؽ عممػي

لكؿ منيا ويستغرؽ زمنو ( )10دقيقة مف قبؿ المدرسة.

 القسـ التطبيقي  :ويتـ فيو جموس الطالبات عمى شػكؿ مجػا ميػا كػؿ ال ػة طالبػات يشػكمف مجموعػة تمسػؾ كػؿ
طالبة بحبؿ ووتد أو أك ر إذ تقوـ الطالبػات بتطبيػؽ و أداء عمػؿ العقػد والربطػات والػدورات وكػذلؾ عمػؿ نمػاذج
مػػف ابتكػػار الطالبػػات مػػف المػواد المتػػوفرة لػػدييف بوجػػود صػػور توضػػيحية ونمػػاذج مصػػغرة تقػػوـ المدرسػػة بمتابعػػة
عمؿ الطالبات وتصحيح األ طاء ويستغرؽ زمف ىذا القسـ ( )25دقيقة

 القسػػـ ال تػػامي ويػػتـ فيػػو فػػض العمػػـ مػػا صػػيحة وصػػفقة كشػػفية لغػػرض الت ػػرويح ػػـ ال ػػد وؿ إلػػى الصػػؼ
ويستغرؽ زمنو ( )5دقيقة .
وىذا البرنامج ينطبؽ بشكمو العاـ عمى جميا الوحدات عدا الوحدة التدريسية العاشرة التي تشمؿ الذىاب إلى
الم يـ لمتعرؼ عمى الطبيعة وامكانية االستفادة مف كؿ ما ىو موجود فييا مف الؿ عمؿ أشياء ذات استعماالت

مفيدة في حياة اإلنساف (.الممحؽ)3
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 8 -5االختبارات البعدية :
بعد االنتياء مف تنفيذ البرنامج المقترح ألعماؿ الريادة الكشفية قاـ الباح اف برجراء تطبيؽ اال تبارات البعدية مف
تاريخ  2005 /5 /5ولغاية 2005. / 5 /8
1-8-3اختبار جيمفورد المعدؿ لمتفكير األبتكاري :
طبؽ ا تبار جيمفورد المعدؿ لمتفكير األبتكاري عمى عينة البحث وعمى قاعة معيد إعداد المعممات  /نينو بتاريخ

. 2005 /5 /5

9-3الوسائؿ اإلحصائية :
است دـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية اآلتية :


الوسط الحسابي .



االنحراؼ المعياري .




اال تبار التائي لعينتيف مستقمتيف .
اال تبار التائي لمعينات المتساوية العدد (.التكريتي  ،والعبيدي ) 102 -13 ، 1999 ،



معامؿ االرتباط بيرسوف ( .عالـ)20009118،



معادلة سبيرماف – ب ار وف ( .ممحـ)20009236،



معامؿ القوة التميزية ال اص بالفقرات ذات الدرجة الواحدة .



معامؿ القوة التميزية ال اص بالفقرات ذات الدرجتيف ( .عودة)290-19989289،

1-4عرض النتائج ومناقشتيا:

 1-1-4عرض نتائج مقياس جيمفورد المعدؿ لمتفكير أالبتكاري:
جدوؿ ()8

يبيف الفروؽ بيف درجات المجموعة التجريبية لمقياس جيمفورد المعدؿ لمتفكير أالبتكاري لالختباريف القبمي والبعدي

المعالجات اإلحصائية
مكونات المقياس
الطالقة
المرونة
األصالة
الدرجة الكمية

*معنوي عند نسبة داللة معنوية 

االختبار

س-

 ع

القبمي

52124

61275

ألبعدي

6112

411

القبمي

1817

21311

ألبعدي

24111

1149

القبمي

512

11918

ألبعدي

715

11911

القبمي

76114

81472

ألبعدي

9117

81579

قيمة (ت)

سؼ

 عؼ

718

11565

*41366

513

11494

*31393

313

11418

*21496

1513

11598

*31127

( )0.05وأماـ درجة حرية ( )9قيمة (ت) الجدولية ()2.26

المحتسبة
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مػػف الجػػدوؿ ( )8تبػػيف ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة بػػيف درج ػات المجموعػػة التجريبيػػة لال تبػػاريف القبمػػي
والبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي لمقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس جيمفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورد المعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؿ لمتفكيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر أالبتكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاري إذ بمغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت قيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

(ت) المحتس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة لمك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف الطالق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( )4.366ولمك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف المرون ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( )3.393ولمك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف األص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالة
( )2.496ولمدرج ػػة الكمي ػػة ( )3.027وى ػػذه اكب ػػر م ػػف قيم ػػة (ت) الجدولي ػػة والبالغ ػػة ( )2.26عن ػػد درج ػػة حري ػػة ()9
ولمصمحة اال تبار ألبعدي.

جدوؿ ()9

يبين انفزوق بين درجات انمجموعة انضابطة نمقياس جيهفورد انمعدل نهتفكيز أالبتكاري نالختبارين انقبهي
وانبعدي
المعالجات اإلحصائية

االختبار

س-

 ع

 عؼ

سؼ

مكونات المقياس
الطالقة
المرونة
األصالة
الدرجة الكمية

معنوي عند نسبة داللة معنوية 

القبمي

481777

61572

ألبعدي

521777

51291

القبمي

181111

11964

ألبعدي

19122

21488

القبمي

4188

11154

ألبعدي

5

115

القبمي

751768

81333

ألبعدي

721997

71978

قيمة (ت)
المحتسبة

2111

11927

11758

1133

11717

11627

11777

11666

11328

4186

1111

1162

( )0.05وأماـ درجة حرية ( )8قيمة (ت) الجدولية ()2.31

مػػف الجػػدوؿ ( )9تبػػيف عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة بػػيف درجػػات المجموعػػة الضػػابطة لال تبػػاريف

القبمي والبعدي لمقياس جيمفورد المعدؿ لمتفكير أالبتكػاري  ،إذ بمغػت قيمػة (ت) المحتسػبة لمكػوف الطالقػة ()0.758
ولمكػػوف المرونػػة ( )0.627ولمكػػوف األصػػالة ( )0.328ولمدرجػػة الكميػػة ( )1.62وىػػي اقػػؿ مػػف قيمػػة (ت) الجدوليػػة
والبالغة ( )2.31عند درجة حرية (. )8

جدوؿ ()11

يبين انفزوق بين درجات انمجموعتين انتجزيبية وانضابطة نمقياس جيهفورد انمعدل نهتفكيز أالبتكاري نالختبار
أنبعدي

المعالـ اإلحصائية

مكونات المقياس

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

قيمة (ت)

س-

 ع

س-

 ع

المحتسبة

الطالقة

6112

411

521777

51291

*21298

المرونة

24111

1149

19122

21488

*21336

األصالة

715

11911

5

115

*4111

الدرجة الكمية

9117

81579

721997

71978

21131

*معنوي عند نسبة داللة معنوية 

( )0.05وأماـ درجة حرية ( )17قيمة (ت) الجدولية ()2.11
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مػػف الجػػدوؿ ( )10تبػػيف أف ىنػػاؾ فروقػػا ذات داللػػة معنويػػة بػػيف درجػػات المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة
لال تبػ ػػار ألبعػ ػػدي لمقيػ ػػاس جيمفػ ػػورد المعػ ػػدؿ لمتفكيػ ػػر أالبتكػ ػػاري  ،إذ بمغػ ػػت قيمػ ػػة (ت) المحتسػ ػػبة لمكػ ػػوف الطالقػ ػػة

( )2.298ولمكوف المرونة ( )2.336ولمكوف األصالة ( )4.11ولمدرجػة الكميػة ( )2.131وىػي اكبػر مػف قيمػة (ت)
الجدولية والبالغة ( )2.11عند درجة حرية ( )17ولمصمحة المجموعة التجريبية.

 2-4مناقشة النتائج :

 1-2-4مناقشة نتائج مقياس جيمفورد المعدؿ لمتفكير أالبتكاري:
في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا الباح اف ومف الؿ الجدوؿ (: )8

يتض ػػح وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة معنوي ػػة ب ػػيف درج ػػات المجموع ػػة التجريبي ػػة ولال تب ػػاريف القبم ػػي والبع ػػدي

ولمصمحة اال تبار ألبعدي ويعز ذلؾ إلػى أف المجموعػة التجريبيػة التػي ضػعت لمبرنػامج التعميمػي المعػد مػف قبػؿ
الباح ػػاف ألعمػػاؿ الريػػادة الكشػػفية قػػد ا ػػر فػػي المجموعػػة التجريبيػػة عنػػد تنفيػػذه كػػامال وقػػد جػػاءت النتػػائج لمصػػمحة
اال تبػػار ألبعػػدي لتػػر ر أف ػراد المجموعػػة التجريبيػػة بمفػػردات ىػػذا البرنػػامج عمػػى عكػػس اال تبػػار القبمػػي الػػذي لػػـ يكػػف

لػدييف تصػور كامػؿ وفعػاؿ لمػا تعنيػو أعمػاؿ الريػادة الكشػفية مػف ابتكػارات وقػد عمػؿ البرنػامج التعميمػي عمػى تطػوير
قػػدرات الطالبػػات فػػي المجموعػػة التجريبيػػة نحػػو اكتسػػاب ميػػارات متنوعػػة جعػػؿ قػػدرتيف عمػػى التفكيػػر أالبتكػػاري ذات
صفة متجددة وابتكارات متطورة وجديدة ومف الؿ وسائؿ تعميمية مساعدة جعمت تنفيذ البرنامج بصورة سميمة وكػاف
ليا وقا كبير في إيصاؿ مفردات ىذا البرنامج لكي يحقؽ تر يره وعمى أفراد المجموعة التجريبية والسيما بعد االنتيػاء
منو وىذا ما دؿ عمى تر ره مف الؿ نتيجة اال تبار ألبعدي لممجموعة التجريبية .

إذ يشػػير كمػػب ( )1985إل ػػى أف البرنػػامج التعميم ػػي يعمػػؿ عم ػػى المس ػػاىمة ف ػػي نم ػػو الطال ػػب عػػف طري ػػؽ

إحداث تغيير ايجابي في اتجاىاتو أو طرائؽ تفكيره أو معرفتو أو مياراتو( .كمب .)25 ،1985 ،
وفػػي ضػػوء نتػػائج جػػدوؿ ( )9والػػذي يتضػػح مػػف اللػػو وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة ميػػر معنويػػة بػػيف درجػػات
المجموعػػة الضػػابطة لال تبػػاريف القبمػػي والبعػػدي ويعػػز ذلػػؾ إلػػى أف المجموعػػة الضػػابطة والتػػي لػػـ ت ضػػا لمبرنػػامج
التعميمػػي ألعمػػاؿ الريػػادة الكشػػفية ولعػػدـ حصػػوؿ أي تغييػػر فػػي منيػػاجيف المطبػػؽ عمػػييف فػػي المعيػػد وذلػػؾ لبسػػاطة

مفردات ىذا البرنامج أي استم ارره فػي ػط تعميمػي واحػد وعػدـ احتوائػو عمػى عنصػر التجديػد واالبتكػار وىػذا مػا يػدؿ
عمى عدـ حصوؿ أفراد ىذه المجموعة عمى تطور في قدراتيف االبتكارية ولال تباريف القبمي والبعدي .
أمػػا الجػػدوؿ ( )10فيتضػػح مػػف اللػػو وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة بػػيف درجػػات المجمػػوعتيف التجريبيػػة

والضابطة لال تبار ألبعدي ولمصمحة المجموعة التجريبية ويعز ذلؾ إلى أف طالبات المجموعة التجريبية قد تر رت
بالبرنػػامج التعميم ػ ي المقتػػرح ألعمػػاؿ الريػػادة الكشػػفية حيػػث مػػف ػػالؿ ىػػذا البرنػػامج الػػذي عمػػؿ عمػػى تنميػػة التفكيػػر
أالبتكاري لمطالبات وجاءت أفكارىف بما يتالءـ وجدية إنتاج أفكار مبتكرة ألعماؿ الريادة إذ مؽ أيضا ىػذا البرنػامج
جوا مف المرح والتعاوف وىذاف العامالف ساعدا عمى نمو متواصؿ لتنمية وقدرات التفكير أالبتكاري وىذا ما أكػده كػؿ
م ػػف  :عزيػ ػزة م ارش ػػدة ( ، )1992وع ػػايش زيت ػػوف ()Kajander,1996( ،)1987عم ػػى ان ػػو "ق ػػد يك ػػوف لمج ػػو الم ػػرح
والتعاوف أ ره في إيجاد بيئة نفسية تساعد عمى تنمية التفكير أالبتكاري " (الحيمة .)20019177 ،

وقػد وفػػر البرنػػامج التعميمػػي منا ػػا اصػػا لػػد طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة عمػػؿ ىػػذا المنػػاخ عمػػى تحفيػػز
االبتكار والعمؿ عمى تنشيطو
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إف المجموعػػة التجريبيػػة التػػي اجػػري عمييػػا البرنػػامج التعميمػػي ألعمػػاؿ الريػػادة والتػػي اسػػتفادت مػػف وجػػود
الوسائؿ التعميمية والسيما وسػائؿ الصػور واإليضػاح إذ سػاعدت بدرجػة كبيػرة فػي اسػتيعاب مفػردات ىػذا المنيػاج مػف
ػالؿ قػدرة الطالبػات عمػى فيػـ تطبيقػات البرنػامج وأقسػامو ومادتػو العمميػة حيػث أف الوسػيمة التعميميػة حققػت أىػػداؼ

الػػدرس النمػػوذجي لتفاعػػؿ الطالبػػات وتنميػػة قػػدراتيف التفكيريػػة وىػػذا مػػا أكػػده كػػؿ مػػف (، )Swan –McKil,1995
( .)Green,1995إذ يشػيروف إلػى "أف قػد يكػػوف تفاعػؿ الطالبػات مػا الصػػور والرسػومات التوضػيحية والمناقشػة مػػا
بعضػػيـ الػػبعض عنػػد عػػرض تمػػؾ الوسػػائؿ التوضػػيحية الصػػورية والرسػػومات كػػؿ ذلػػؾ لػػو أ ػره فػػي إطػػالؽ الطاقػػات
االبتكاريػػة لػػدييف وفرصػػتو كبي ػرة لتنميػػة تفكيػػرىف أالبتكػػاري عامػػة  ،وعناصػػر الطالقػػة والمرونػػة واألصػػالة اصػػة "

(.الحيمة .)20019187 ،
أمػػا المجموعػػة الضػػابطة التػػي طبػػؽ عمييػػا المنيػػاج المعػػد مػػف قبػػؿ قسػػـ التربيػػة الرياضػػية لمعيػػد إعػػداد
المعمم ػػات فم ػػـ يحص ػػؿ أي تط ػػور ي ػػذكر ف ػػي ق ػػدراتيف عم ػػى التفكي ػػر أالبتك ػػاري فيم ػػا ي ػػص أعم ػػاؿ الري ػػادة الكش ػػفية
لمحدودية مفردات ذلؾ المنياج ولعدـ شموليتو لتحفيز القدرة االبتكارية.

 1-5االستنتاجات :

في ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث  ،توصؿ الباح اف إلى االستنتاجات اآلتية :

 - 1وجود ا ر لمبرنامج التعميمي المقترح ألعماؿ الريادة الكشفية في تحسيف وتنمية التفكير أالبتكاري لد
طالبات المجموعة التجريبية .

 . 2وجود تطور وتحسف لكف لـ يصؿ إلى حد المعنوية لد المجموعة الضابطة والتي ضعت لممنياج
المطبؽ لمتربية الكشفية وذلؾ مف الؿ قمة حصوؿ تنمية وتحسيف في التفكير األبتكاري .

 2-5التوصيات:

في ضوء البحث يوصي الباح اف بما يرتي :

 -1اسػػت داـ البرنػػامج التعميمػػي المقتػػرح ألعمػػاؿ الريػػادة الكشػػفية ضػػمف مفػػردات تػػدريس مػػادة التربيػػة الكشػػفية فػػي
معاىد إعداد المعمميف والمعممات .
 -2العمؿ عمى تنمية القدرة عمى التفكير األبتكاري عند تدريس مادة التربية الكشفية في معاىد إعداد المعممات .
 -3االعتمػاد عمػػى دور الطالبػات فػػي العمميػػة التعميميػة دا ػػؿ معيػػد إعػداد المعممػػات وتشػػجيعيا عمػى إبػراز القػػدرات
األبتكارية لدييف .
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عودة ،أحمد سميماف ( : )1998القياس والتقويـ في العممية التدريسية ،ط ،1المطبعة الوطنية ،األردف.

 .13فػػاف دالػػيف ،ديػػو بولػػد ب ( :)1985منػػاىج البحػػث فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس ،ترجمػػة :محمػػد نبيػػؿ نوفػػؿ
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دراسة لمستوى المياقة البدنية لدى طالب كمية التربية الرياضية
(دراسة مقارنة )
ممخص البحث

ـ  .د  .ياسر منير طو عمي البقاؿ

نظ ار الىمية المياقة البدنية في المجاؿ الرياضي بوصفيا العامؿ االساسي المحػدد لمسػتو الطمبػة البػدني
ونظ ار لتفاوت مستويات المياقة البدنية بيف طالب التربيػة الرياضػية ووجػود ضػعؼ لػد عػدد مػف الطػالب فػي بعػض
عناصر المياقة البدنية وتفاوت مستوياتيـ البدنية ومف الؿ المعايشة الميدانية لمباحث ما الطمبػة بمػراحميـ الد ارسػية
الم تمفػة كونػػو احػػد تدريسػػي مػػادة السػػاحة والميػػداف والمياقػػة البدنيػػة ومػػدرب لمياقػػة البدنيػػة ارتػػاى الباحػػث القيػػاـ بيػػذه
الدراسة لمتعرؼ عمى مستو المياقة البدنية لد طالب كمية التربية الرياضية بم ارحميـ الد ارسػية الم تمفػة  ،والتعػرؼ
عمى داللة الفروؽ بيف المراحؿ الدراسية الم تمفة في المتغيرات قيد الدراسة واييـ افضؿ (احسف) لياقة بدنية .

وىدفت الدراسة الى الكشؼ عما ياتي (:مستو المياقة البدنية لد طالب كمية التربية الرياضػية بمػراحميـ

الدراسية الم تمفة ,وكذلؾ التعرؼ عمى داللة الفروؽ في مستو المياقة البدنية بيف طالب المراحؿ الدراسية الم تمفػة
(االوؿ وال اني وال الث والرابا)).
وافترض الباحث ما ياتي ( :وجود فروؽ ذات داللة معنوية في مستو المياقػة البدنيػة بػيف طػالب الم ارحػؿ

الد ارسػػية الم تمفػػة فػػي كميػػة التربيػػة الرياضػػية,وكذلؾ افتػػرض الباحػػث بػػاف ال ػػتالؼ توزيػػا الم ػواد العمميػػة تػػا يرعمى
مسػػتو المياقػػة البدنيػػة  ,واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي باسػػموب المقارنػػة لمالئمتػػو لطبيعػػة البحػػث الػػذي اجػػري
عمػػى عينػػة مػػف مجتمػػا البحػػث (طػػالب كميػػة التربيػػة الرياضػػية ) لمعػػاـ الد ارسػػي(  2007ـ _ 2008ـ)والبػالغ عػػددىـ

الكمي ( )172طالب بعد استبعاد الطالبات وتـ ا تيػار عينػة بنسػبة ( )%50مػف كػؿ مرحمػة د ارسػية بطريقػة عشػوائية
فاستقرت العينة عمى ( )86طالب وكما ياتي  )16( :طالب مف المرحمة الرابعة مف اصؿ ( ) 32و( )19طالب مػف
المرحمػػة الد ارسػػية ال ال ػػة مػػف اصػػؿ ( )38و( )23طالػػب م ػف المرحمػػة ال انيػػة مػػف اصػػؿ ( )46و ( )28طالػػب مػػف
المرحمػػة الد ارسػػية االولػػى مػػف اصػػؿ ( )56وتػػـ اسػػتبعاد ( )8طػػالب مػػف مجتمػػا البحػػث وبواقػػا ( )2مػػف كػػؿ مرحمػػة
دراسية لمشاركتيـ في التجارب االستطالعية ) .
وتضمنت اجراءات البحث ايضػا اجػراء ( )3تجػارب اسػتطالعية عمػى ( )8افػراد مجتمػا البحػث والػذيف تػـ
استبعادىـ عند تنفيذ اجراءات البحث االساسية,است دمت الليا بعض اال تبارات المست دمة في البحث.

كمػػػا تضػػػمنت اجػػػراءات البحػػػث ايض ػػا اجػ ػراء القياس ػػات الجس ػػمية واال تب ػػارات البدني ػػة وش ػػممت القياس ػػات

الجسػمية قيػاس كػؿ مػػف الطػوؿ الكمػي لمجسػـ وكتمػػة الجسػـ .وشػممت اال تبػارات البدنيػػة اال تبػارات االتيػة ( :ا تبػػار
الو ػػب الطوي ػػؿ م ػػف ال ب ػػات لقي ػػاس الق ػػوة االنفجاري ػػة لعض ػػالت ال ػػرجميف  ،ا تب ػػار رم ػػي الكػ ػرة الطبي ػػة لقي ػػاس الق ػػوة
االنفجارية لعضالت الذراعيف  ،ا تبار االستناد لالماـ الداء اك ر عدد ممكف مف التك اررات الؿ ( )10واف لقياس
القوة المميزة بالسرعة لعضالت الذراعيف والصدر  ،وا تبار رفا الػركبتيف الػى مسػتو الحػزاـ (ال صػر ) الداء اك ػر

عدد ممكف مػف التكػ اررات ػالؿ ( )10ػواف لقيػاس القػوة المميػزة بالسػرعة لعضػالت الػرجميف  ،ا تبػار الجمػوس ب نػي

الػػركبتيف الداء اك ػػر عػػدد ممكػػف مػػف التك ػ اررات ػػالؿ ( )10ػواف لقيػػاس القػػوة الممي ػزة بالسػػرعة لعضػػالت الػػبطف ،
ا تبار ركض 30ـ مف البدء العالي لقياس السرعة االنتقالية القصػو  ،ا تبػار عػدو ( )1500متػر لقيػاس المطاولػة
العامة  ،ا تبار الجري المكوكي لمسافة ( 10X 4ـ ) لقياس الرشاقة  ،ا تبار ني الجذع لالمػاـ مػف الوقػوؼ عمػى

صندوؽ مدرج لقياس مرونة الظير والرجميف عمى المحور االفقي ) .
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وكذلؾ تضمنت اجراءات البحث تنفيذ التجربة االساسية لمبحث في اال تبارات السػابقة الػذكر ػالؿ اربعػة ايػاـ لممػدة
مف . 2008 / 3/ 19 _16
وبعد است راج النتائج توصؿ الباحث الى االستنتاجات االتية :

 تفوؽ الم رحمة الدراسية ال انية عمى جميا المراحؿ في عناصر المياقة البدنية ( السػرعة االنتقاليػة القصػو  ،والقػوةاالنفجارية لعضالت الذراعيف  ،والقوة االنفجارية لعضػالت الػرجميف  ،والقػوة المميػزة بالسػرعة لعضػالت الػرجميف ،

والرشػػاقة ) تمتيػػا المرحمػػة الد ارسػػية االولػػى بالمرتبػػة ال انيػػة والمرحمػػة الد ارسػػية ال ال ػػة بالمرتبػػة ال ال ػػة ػػـ المرحمػػة
الدراسية الرابعة بالمرحمة الرابعة .
 تفوؽ المرحمة الدراسية الرابعػة عمػى جميػا الم ارحػؿ الد ارسػية فػي صػفة المطاولػة العامػة ػـ تمتيػا المرحمػة الد ارسػيةاالولى ـ المرحمة الدراسية ال ال ة ـ المرحمة الدراسية ال انية.

 تفػػوؽ المرحمػػة الد ارسػػية ال انيػػة عمػػى جميػػا الم ارحػػؿ الد ارسػػية فػػي صػػفة المرونػػة (مرونػػة الظيػػر والػػرجميف ) تمتيػػاالمرحمػػة الد ارسػػية االولػػى بالمرتبػػة ال انيػػة ػػـ المرحمػػة الد ارسػػية ال ال ػػة بالمرتبػػة ال ال ػػة ػػـ المرحمػػة الد ارسػػية الرابعػػة
بالمرتبة الرابعة .
 التوجد ا تالفات بيف المراحؿ الدراسية االربعة في صفة القوة المميزة بالسرعة لعضالت الذراعيف والصدروقدـ الباحث مجموعة مف التوصيات والمقترحات تتضمف ماياتي :

 مراعاة المواد العممية وعدد الساعات المحددة لكؿ مادة بما يػتالئـ وشػروط تػدريب الصػفات البدنيػة بحيػث تتناسػبعدد الساعات العممية ووحداتيا ما شروط تطوير الصفات البدنية .

 ضػػرورة التنسػػيؽ بػػيف اسػػاتذة الم ػواد العمميػػة لمم ارحػػؿ الد ارسػػية الم تمفػػة فيمػػا بيػػنيـ فػػي اعطػػاء التمرينػػات ونوعيػػاوالتدرج بتطويرىا ما تقدـ المراحؿ الدراسية الم تمفة .
 اجراء دراسات مشابية مقارنة ما بيف الذكور واالناث (الطمبة والطالبات ) . -اجراء دراسات مشابية عمى الطالبات لمتعرؼ عمى مستو المياقة البدنية .

 . 1التعريؼ بالبحث:
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 1 - 1المقدمة واىمية البحث :
تعد المياقة البدنية مف اىـ مكونات المياقة الشاممة وىي تعني كفاءة البدف في مواجية متطمبات الحياة وىذا
يتطمب كفاءة االجيزة الوظيفية كالجيازيف الدوري والتنفسي واالعضاء الدا مية وسالمة الربط العصبي العضػمي كمػا

انيا تتطمب قواما جيدا ومقاييس جسمية متناسقة و موا مف االمراض .

وتعد كمية التربية الرياضية مصنا ل كاديمييف الذيف يروموف العمػؿ فػي المجػاؿ الرياضػي وعمػى ا ػتالؼ اىػدافيـ (
تػػدريب _ تعمػػيـ _ صػػحة وتػػرويح  ......الػػخ ) ولتحقيػػؽ ىػػذه االىػػداؼ يجػػب تػػوفر عػػدد مػػف المتطمبػػات فػػي االف ػراد
الذيف ينظموف الى ىذه المؤسسػة االكاديميػة كػامتالؾ المياقػة البدنيػة والقػواـ الجميػؿ و مػوىـ مػف العاىػات والتشػوىات

ال مقية (الجسمية والعقمية ) ليستطيعوا اداء واجباتيـ التعميمية والتربوية عمى افضؿ وجو .

ومػػف ػػالؿ مالحظػػة الباحػػث لطػػالب كميػػة التربيػػة الرياضػػية كونػػو احػػد تدريسػػيي مػػادة السػػاحة والميػػداف
والمياقػػة البدنيػػة وعمػػى تمػػاس مباشػػر مػػا الطمبػػة وادائيػػـ العممػػي الحػػظ الباحػػث تفػػاوت مسػػتو المياقػػة البدني ػة بػػيف
الم ارحػػؿ الد ارسػػية الم تمفػػة وان فػػاض مسػػتوياتيـ البدنيػػة ممػػا يتطمػػب د ارسػػة عمميػػة ليػػذه الحالػػة والوقػػوؼ عمػػى اىػػـ
اسبابيا  ،فمف ىنا ارتر الباحث القياـ بدراسة عممية تتضمف دراسة لمستو المياقػة البدنيػة لػد طػالب كميػة التربيػة

الرياضػػية والتعػػرؼ عمػػى مسػػتوياتيـ البدنيػػة  ،والكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػروؽ فػػي ىػػذه المتغي ػرات بػػيف الم ارحػػؿ الد ارسػػية
الم تمفػة (االوؿ_ ال ػػاني _ال الػػث _ال اربػػا ) والمقارنػة بيػػنيـ لمكشػػؼ عػػف النػواحي االيجابيػة والسػػمبية لكػػؿ مرحمػػة مػػف
المراحؿ الدراسية لمحاولة الوقوؼ عمى اسباب التطور او عدمو ومحاولة تالفي السمبيات مستقبال ومعرفة ىػؿ ىنػاؾ
اسباب بدنية وىؿ ال تالؼ توزيا المواد العممية ا ر عمى مستويات المياقة البدنية لد طالبيا

 2-1مشكمة البحث :
نظ ار الىمية المياقػة البدنيػة فػي المجػاؿ الرياضػي بوصػفيا العامػؿ االساسػي المحػدد لمسػتو الطمبػة البػدني
ونظ ار لتفاوت مستويات المياقة البدنية بيف طالب التربية الرياضية في المراحؿ الدراسية الم تمفة ووجود ضعؼ لػد
الطػػالب فػػي بعػػض عناصػػر المياقػػة البدنيػػة التػػي لمسػػيا الباحػػث مػػف ػػالؿ المعايشػػة الميدانيػػة مػػا الطمبػػة بم ػراحميـ

الدراسية الم تمفة كونو احد تدريسيي مادة الساحة والميداف والمياقة البدنية ومدرب لمياقػة البدنيػة ارتػر الباحػث القيػاـ
بيذه الدراسة لمتعػرؼ عمػى مسػتو المياقػة البدنيػة لػد طػالب التربيػة الرياضػية بمػراحميـ الد ارسػية الم تمفػة والتعػرؼ
عمػػى داللػػة الفػػروؽ بػػيف الم ارحػػؿ الد ارسػػية الم تمفػػة واييػػـ افضػػؿ مػػف الناحيػػة البدنيػػة وىػػؿ أل ػػتالؼ توزيػػا الم ػواد
العممية تر ير عمى المستو البدني لمطمبة.
 3-1ىدفا البحث  :وييدؼ البحث الى الكشؼ عما ياتي :

 1-3-1مستو المياقة البدنية لد طالب كمية التربية الرياضية بمراحميـ الدراسية الم تمفة .

 2-3-1داللة الفروؽ في مستو المياقة البدنية بيف طالب المراحؿ الدراسية الم تمفة (االوؿ وال اني وال الث والرابا
).

 4-1فرضا البحث  :وافترض الباحث ما ياتي :
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 1-4-1وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة فػػي مسػػو المياقػػة البدنيػػة بػػيف طػػالب الم ارحػػؿ الم تمفػػة فػػي كميػػة التربيػػة
الرياضية .

 2-4-1اف ال تالؼ توزيا المواد العممية تا ير عمى مستو المياقة البدنية لد المراحؿ الم تمفة.

 5-1مجاالت البحث :

 1 -5- 1المجاؿ البشري  :عينة مف طالب كمية التربية الرياضية /جامعة تكريت مف المراحؿ الدراسية
الم تمفة .

 2-5-1المجاؿ المكاني  :ممعب مديرية النشاطات الرياضية والفنية والفناء المجاور لو /جامعة تكريت .

 3-5-1المجاؿ الزماني  :لممدة مف  2008/3/9ولغاية 2008./3/19

 -2الدراسات النظرية :
 1-2المياقة البدنية :

 1-1-2مفيوـ المياقة البدنية :

اف مفيػػوـ المياقػػة البدنيػػة واسػػا ومػػف الصػػعب حص ػره وتحديػػده فيػػو ي ػرتبط بطبيعػػة النشػػاط الممػػارس ولقػػد

وردت عػػدة تعريفػػات لمفيػػوـ المياقػػة البدنيػػة فيعرفيػػا كػػؿ مػػف ( ىارسػػدف وكػػالرؾ ) عمػػى انيػػا " المقػػدرة عمػػى تنفيػػذ
الواجبػػات اليوميػػة بنشػػاط ويقظػػة وبػػدوف تعػػب مفػػرط مػػا تػوافر قػػدر مػػف الطاقػػة يسػػمح بمواصػػمة العمػػؿ واالداء ػػالؿ
الوقت الحر لمواجية الضغوط البدنية في الحػاالت الطارئػة " ويعرفيػا( المػب) بانيػا " القػدرة عمػى مواجيػة التحػديات
البدنيػػة العديػػة لمحيػػاة والتحػػديات الطارئػػة " ويعرفيػػا محمػػد صػػبحي حسػػانيف باني ػػا " مػػدة كفػػاءة الب ػػدف فػػي مواجيػػة

متطمبػات الحيػاة " ويعرفيػا كػؿ مػف ( " )Fox of etal , 1987بانيػا الكفػاءة الفسػيولوجية او الوظيفيػة التػي تسػمح
بتحس ػػيف نوعي ػػة الحي ػػاة " وع ػػدىا (زاكس ػػوف ) باني ػػا " مق ػػدرة الجس ػػـ و اص ػػة االجيػ ػزة (ال ػػدوري والتنفس ػػي والعض ػػمي
والييكمي) عمى العمؿ عند المستو الم الي "
(عبد الفتاح واحمد . ) 14-13 ، 2003 ،

 2-1-2اتجاىات المياقة البدنية - :

اف المياقة البدنية تسعى الى تحقيؽ اىدافيا في اتجاىيف ىما :

 – 1المياقة لالداء (Per formance - related fitness ) :

ويتحقػػؽ ىػػذا االتجػػاه عػػف طريػػؽ وضػػا الب ػرامج التػػي تيػػدؼ الػػى حػػدوث تغي ػرات فسػػيولوجية ذات طبيعػػة

ت صصية جدا تجاه نػوع معػيف مػف االنشػطة الرياضػية التػي يت صػص فييػا الفػرد الرياضػي  ،فنوعيػة المياقػة البدنيػة
لالعب كرة القدـ ت تمؼ عنيا لالعب رفا اال قاؿ وت تمؼ عنيا لالعب التنس وىكذا .
 -2المياقة لمصحة ) Health – Related Fitness ( :

وحتى يتحقؽ ىذا االتجاه فانو يمكف لمفرد ممارسػة انػواع م تمفػة مػف االنشػطة الرياضػية كػالجري والسػباحة

والدراجات وميرىا حيث تؤدي ىذه االنشطة الى حدوث تغيرات فسيولوجية ميمة تعمؿ عمى تحسػيف مسػتو الصػحة
العامة كتنمية كفاءة الجيازيف الدوري والتنفسي والمحافظة عمى وزف الجسػـ والػت مص مػف السػمنة ال ازئػدة وميػر ذلػؾ
 (.عبد الفتاح واحمد . ) 16 ، 2003 ،
 3-1-2مكونات المياقة البدنية :
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اف مكونػػات المياقػػة البدنيػػة عديػػدة ومتنوعػػة وسػػوؼ يتطػػرؽ الباحػػث الػػى اىػػـ عناصػػر المياقػػة البدنيػػة والتػػي
اجتمعت عمييا معظـ المصادر والدراسات العممية والتي تناوليا الباحث في دراستو وىي :
 -1القوة
 -2السرعة

 -3الرشاقة

 -4التحمؿ ( مطاولة الجيازيف الدوري والتنفسي,المطاولة العامة ) .
 -5المرونة

وسوؼ يقوـ الباحث بشرح موجز لكؿ مف ىذه العناصر البدنية باعتبارىا عناصر معروفة .

 -1القػػوة العضػػمية  :اف القػػوة العضػػمية صػػفة بدنيػػة اساسػػية وتمعػػب دو ار كبيػ ار مػػف بػػيف الصػػفات البدنيػػة اال ػػر اذ
ترتبط بكؿ منيا ارتباطا و يقا وتظير اىمية ذلؾ في المجاؿ الرياضي  ،وتعد القوة العضمية عنص ار اساسيا في زيادة
االنجاز الرياضي وتعرؼ القوة العضمية بانيا "قدرة العضمة او المجموعة العضمية عمى التغمب عمى مقاومة ارجية

او مواجيتيػػا " ( الصػػوفي  ) 20 ، 1999 ،ويعرفيػػا ىػػارة بانيػػا " قػػدرة الجيػػاز العصػػبي العضػػمي فػػي التغمػػب عمػػى
مقاومة عالية نسبيا اومواجيتيا مف الؿ است داـ عضالت الجسـ .
وتقسـ القوة بصورة عامة الى االقساـ االتية :

 القػػوة القصػػوى  :وتعػػرؼ" بانيػػا اقصػػى قػػوة يمكػػف لمعضػػمة او لمجموعػػة عضػػمية معينػػة انتاجيػػا مػػف ػػالؿ عمميػػةاالنقباض" .

 القػػوة المميػػزة بالسػػرعة  :وتعػػرؼ بانيػػا قػػدرة الرياضػػي فػػي التغمػػب عمػػى المقاومػػة بانقباضػػات عضػػمية سػريعة ( .الراشدي ) 25 ، 2007 ،

 القػػػوة االنفجاريػػػة  :وتعػػرؼ بانيػػا "القػػدرة المحظيػػة لعض ػػمة او مجموعػػة عضػػالت عم ػػى ا ػ ػراج اقص ػػى انقبػػاضعضمي لمرة واحدة وباسرع زمف ممكف" ( .شوكت ) 16 ، 2000

 مطاولػػة القػػوة  :وتعػػرؼ بانيػػا " القػػدرة عمػػى انتػػاج القػػوة ومقاومػػة التعػػب " وكػػذلؾ بانيػػا " القابميػػة الظيػػار مسػػتوعالي مف القوة لتك اررات عديدة " ( الصوفي )22 ، 1999 ،

 -2السرعة  :وتعػد السػرعة مػف المكونػات االساسػية لػالداء الحركػي فػي معظػـ االلعػاب والفعاليػات الرياضػية وتقسػـ
الى االقساـ االتية :

 السرعة الحركية  :وتعرؼ بانيا " القدرة عمى اداء حركة ذات ىدؼ محدد لمرة واحدة ولعدد متتاؿ مف المرات فياقؿ زمف ممكف ".

 السرعة االنتقالية " :وىي محاولة االنتقاؿ مف مكاف الى ل ر باقصى سرعة ممكنة واقصر وقت ممكف" . -سرعة رد الفعؿ الحركي  ":وىي القابمية عمى رد الفعؿ الحركي لحافز معيف في اقصر مدة زمنية ممكنة"

(عبد الفتاح واحمد) 167 - 165 ، 2003 ،

 -3الرشػاقة  :تعػد صػػفة الرشػاقة مػف الصػػفات البدنيػة الميمػة ذات الطبيعػػة المركبػة والتػي يمكػػف تنميتيػا مػف ػػالؿ
تنميػػة الصػػفات البدنيػػة المرتبطػػة بيػػا وب اصػػة القػػوة العضػػمية والسػػرعة والتوافػػؽ (الحيػػالي  ، ) 47 ، 2007 ،ويشػػير
كػػؿ مػػف ( حمػػداف وسػػميـ ) بػػاف "الرشػػاقة ميمػػة جػػدا عنػػدما يصػػبح االداء الرياضػػي عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف التوافػػؽ

العصػػبي العضػػمي" (حمػػداف وسػػميـ  ) 51 ، 2001 ،وتعػػرؼ الرشػػاقة بانيػػا " القابميػػة عمػػى سػػرعة التحػػرؾ والتوقػػؼ
وتغيير االتجاه " .
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 -4المطاولػػػة العامػػػة  ( :مطاولػػػة الجيػػػازيف الػػػدوري والتنفسػػػي ) :تعػػد صػػفة المطاولػػة ( التحمػػؿ العػػاـ ) مػػف
الصفات االساسية لمياقة البدنية وىي تتصػؿ باممبيػة الصػفات البدنيػة ويشػير( الحيػالي) عػف ( احمػد ) بػاف" تػدريبات

المطاولػػة العامػػة تحػػافظ عمػػى لياقػػة الالعػػب مػػف حيػػث القػػدرات البدنيػػة اال ػػر وىػػي ت ػرتبط بالقػػدرة الوظيفيػػة لمقمػػب
والدورة الدموية " ( الحيالي )27 ، 2007 ،

وتعرؼ المطاولة العامة بانيا " كفاءة الجيازيف الػدوري والتنفسػي عمػى مػد العضػالت العاممػة لحاجتيػا الػي

االوكس ػػجيف ال ػػالزـ الس ػػتمرارىا ف ػػي العم ػػؿ لفتػ ػرات طويم ػػة ( حس ػػانيف  ) 243 ، 2004 ،ويؤك ػػد بػ ػراء الت ػػدريب
الرياضػػي عمػػى اف مسػػتو المطاولػػة تتحػػدد بالكفػػاءة الوظيفيػػة الجي ػزة الالعػػب كالجيػػاز الػػدوري والتنفسػػي والعصػػبي
والعضمي  ،فضال عف التغيرات الكيميائية في العضالت ومد االقتصاد في العمؿ الوظيفي لمجسـ .
 -5المرونة  :اف صفة المرونة تنيض بػ ػػدور ميػ ػػـ فػ ػػي قػ ػػدرة الرياضػ ػػي عمػ ػػى القيػ ػػاـ بالحركػ ػػات الرياضػ ػػية بالمػ ػػد

المطموب بحيث يعطي احسف انجاز لمحركة ويشير ( الصوفي ) عف العديد مف المصادر بػاف الرياضػي يحتػاج الػى

ىذه الصفة في مراحؿ ادائو جميعيا ويتطمب منو اكتساب قدر معيف مف المرونة لعموـ الجسـ او جزء منو حيث اف

فاعمي ة الفرد في ك ير مف االنشطة تتحدد بدرجة مرونة الجسـ الشاممة او مرونة مفصؿ معيف فالش ص ذو المرونة
العالية يبذؿ جيد اقؿ مف الش ص االقؿ مرونة ( الصوفي  ) 23، 1999 ،وتعرؼ المرونة بانيا "مد الحركة فػي
مفصؿ او مجموعة مفاصؿ" (عبد الفتاح واحمد)49, 2003 ،
وتقسـ المرونة الى عدة اقساـ :

فقد قسميا (عبد الفتاح ونصر الديف ) الى  ( :المرونة ال ابتة والمتحركة)
(عبد الفتاح احمد ) 50 ، 2003 ،

وقسػػميا( زاتسيورسػػكي وال ػػاطر ) الػػى :المرونػػة االيجابيػػة والسػػمبية ،وىنػػاؾ مػػف يقسػػميا الى(مرونػػة عامػػة
ومرونة اصة) ( .الصوفي )24 ، 1999 ،

 -3اجراءات البحث :

 1-3منيج البحث  :است دـ الباحث المنيج الوصفي باسموب المقارنة لمالئمتو لطبيعة البحث .

 2-3مجتمع البحث وعينتو :

تكػػوف مجتمػػا البحػػث مػػف طػػالب كميػػة التربيػػة الرياضػػية /جامعػػة تكريػػت لمم ارحػػؿ الد ارسػػية االربعػػة لمعػػاـ

الدراسي (  ) 2008 – 2007بعد استبعاد الطالبات والبالغ عددىـ (  )174طالب وتـ ا تيار عينة منيـ وبنسبة (

 ) % 50مػف كػؿ مرحمػة فاسػتقرت العينػػة عمػى ( ) 86طالػب وكمػا يػاتي  )16 ( :طالػػب مػف المرحمػة الرابعػة مػػف
اصؿ (  )32و ( )19طالب مف المرحمة ال ال ة مف اصؿ ( ) 38و( )23طالػب مػف المرحمػة ال انيػة مػف اصػؿ (46
) و (  ) 28طالب مف المرحمة االولى مف اصؿ (  ) 56تـ ا تيارىـ بطريقة عشوائية وكما تـ استبعاد (  )8طالب
مف مجتما البحث وبواقا ( )2مف كؿ مرحمة دراسية لمشاركتيـ في التجارب االستطالعية والجدوؿ ( )1يبيف بعػض
المعمومات عف افراد عينة البحث.
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الجدوؿ ( ) 1
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض المتغيرات ألفراد عينة البحث
المتغيرات
االحصائية
والمرحلة
الدراسية
المتغيرات
العمر ( سنة )
الطول ( سم )
الكتلة (كغم )

المرحلة الثانية

المرحلة االولى

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

-س

±ع

-س

±ع

-س

±ع

-س

±ع

19185

11555

211511

11469

211211

11541

221741

11982

1671892

71385

1711391

71344

1721117

61638

1761187

81795

641857

111587

681143

111513

651789

81955

711656

111313

 3-3االجيزة واالدوات المستخدمة :
 شريط قياس كرات طبية زنة ( )3كغـ عدد ()3 ساعات توقيت عدد ()2 -كرسي

 أحزمة ت بيت شوا ص -استمارة جما المعمومات.

 4-3القياسات واالختبارات المستخدمة  :وشممت :
 1-4-3القياسات الجسمية  :وشممت  :قياس كؿ مف الطوؿ الكمي لمجسـ وكتمة الجسـ ولػـ يتطػرؽ الييػا الباحػث
باعتبارىا قياسات معروفة .

 2-4-3االختبارات البدنية  :تـ تحديد اال تبارات البدنية باالعتماد عمى تحميؿ محتو المصادر العممية والدراسات
السابقة باالضافة الى عرض بعضيا عمى السادة ال بػراء * مػف ػالؿ المقابمػة الش صػية وشػممت ىػذه اال تبػارات

ما ياتي :
 1-2-4-3اختبار ركض ( )31ـ مف الوقوؼ  :لقياس السرعة االنتقالية القصوى (الحيالي .)77 ، 2007 ،
 2-2-4-3اختبػػار الوثػػب الطويػػؿ مػػف الثبػػات لقيػػاس القػػوة االنفجاريػػة لعضػػالت الػػرجميف (ع ػالوي ورض ػواف ،
.)93، 1994

 3-2-4-3اختبار الجموس بثني الرجميف مف مفصؿ الركبتيف الداء اكثر عػدد ممكػف مػف التكػ اررات خػالؿ ()11
ثواف لقياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطف(.عالوي ورضواف )120 ، 1994 ،

 4-2-4-3اختبػػار ثنػػي الجػػذع لالمػػاـ مػػف الوقػػوؼ عمػػى صػػندوؽ مػػدرج لقيػػاس مرونػػة الظيػػر والػػرجميف عمػػى
المحور االفقي  ( .عالوي ورضواف ) 150 ، 1994 ،
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 5-2-4-3اختبار رمي الكرة الطبية زنػة ( )3كغػـ مػف الجمػوس عمػى كرسػي لقيػاس القػوة االنفجاريػة لعضػالت
الذراعيف  ( .عالوي ورضواف ) 111 ، 1994 ،

 6-2-4-3اختبػػار رفػػع الػػركبتيف لالعمػػى ( فػػوؽ مسػػتوى الح ػزاـ ) الداء اكثػػر عػػدد ممكػػف مػػف التكػ اررات خػػالؿ
( )11ثواف لقياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجميف

اشارت بعض المصادر االجنبية الى ىذا اال تبار اذ يست دـ كا تبار ميداني لقياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت

الرجمي ف ويست دمو العديد مف المدربيف لسيولة اداءه ويشير (الحجار) باف ىذا اال تبار يقيس القوة المميزة بالسرعة
لعضالت الرجميف وانو يست دـ كذلؾ لمعرفة تردد السػرعة( قػوة مميػزة بالسػرعة) لعػدائي االركػاض القصػيرة كا تبػار

ميػػداني ال يحتػػاج الػػى اجيػزة وادوات (الحجػػار,)2004,واجػر الباحػػث معػػامالت الصػػدؽ وال بػػات والموضػػوعية عمػػى
ىػػذا اال تبػػارعمى معامػػؿ صػػدؽ ظػػاىري (صػػدؽ ال ب ػراء ) 1بمػػغ ( )0.930وحصػػؿ عمػػى معامػػؿ بػػات ( مػػف ػػالؿ

طريقػػة اعػػادة اال تبػػار ) بمػػغ ( ) 0.956وحصػػؿ عمػػى موضػػوعية مػػف ػػالؿ اسػػت داـ محكمػػيف ا نػػيف  2واسػػت راج
معامؿ االرتباط بيف درجاتيـ بمغ (.) 0.90
 7-2-4-3اختبار عدو ( )1111ـ لقياس المطاولة العامة (مطاولة الجيازيف الدوري والتنفسي)
(الحيالي)122,2007 ,

واجر معامالت الصدؽ وال بات والموضوعية ليذا اال تبار وحصؿ عمى معامؿ صدؽ مف الؿ السادة ال بػراء *

بمغ ( ) 0.914ومعامؿ بات مف الؿ است داـ طريقة اعادة اال تبػار بمػغ ( ) 0.961وموضػوعية بمغػت ()0.973
.
 8-2-4-3اختبار الجري المكوكي لمسافة  11 X 4ـ لقياس الرشاقة( حسانيف ) 193 ، 2004 ،

 9-2-4-3اختبار االستناد االمامي (شناو ) الداء اكثر عدد ممكف مف التك اررات خالؿ ( )11ثػواف لقيػاس القػوة
المميزة بالسرعة لعضالت الذراعيف والصدر .

واجػر الباحػػث معػػامالت الصػدؽ وال بػػات والموضػػوعية ليػػذا اال تبػار وحصػػؿ عمػػى معامػؿ صػػدؽ (صػػدؽ ال بػراء)

بمغ ( )0.891ومعامؿ بات مف الؿ است داـ طريقة اعادة اال تبػار بمػغ ( )0.922وموضػوعية بمغػت (. )0.907
(عالوي ورضواف. )115,1994 ,

 *1الس دة الخبراء فً مج ل القٌ س والتقوٌم .
 ج.م.د اٌث ر لبد الكرٌم غ ال /عٌ س وتقوٌم/كيٌة التربٌة الرٌ ضٌة  /ج معة الموصل ج.م.د ف تن محمد رشٌد /عٌ س وتقوٌم /كيٌة التربٌة الرٌ ضٌة  /ج معة تكرٌت ج.م.د لبد المنعم احمد الجن بً /عٌ س وتقوٌم /كيٌة التربٌة الرٌ ضٌة  /ج معة تكرٌت 2تم استخدام المحكمٌن المدرجة اسم ؤهم ادن ه :
 السٌد مصطفى خورشٌد احمد /مدرب الع ب /مدٌرٌة النش ط ت الرٌ ضٌة والفنٌة /ج معة تكرٌت -السٌد ل طف لبد الخ لق احمد /مدرب الع ب/مدٌرٌة النش ط ت الرٌ ضٌة والفنٌة  /ج معة تكرٌت
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 5-3خطوات االجراءات الميدانية :
 .-5-3التجارب االستطالعية :

(*)

اجػػر الباحػػث مػػا فريػػؽ العمػػؿ المسػػاعد

( )3تجػػارب اسػػتطالعية عمػػى مجموعػػة مػػف اف ػراد مجتمػػا البحػػث

تكونػػت مػػف ( )8طػػالب والػػذيف تػػـ اسػػتبعادىـ عنػػد تنفيػػذ اجػراءات البحػػث االساسػػية  .اجريػػت التجربػػة االسػػتطالعية
االولى بتاريخ  2008/3/9وتـ الليا اداء ا تبارات الجري المكوكي لمسافة  10 X4ـ لقيػاس الرشػاقة وكػذلؾ اداء
ا تبار ني الجذع لالماـ عمى المحور العرضي لقياس ـ واجريت التجربة االستطالعية ال ال ػة بتػاريخ 2009/3/11

وتـ الليا اداء ا تبار الو ب الطويؿ مف ال بات لقياس القوة االنفجارية لعضػالت الػرجميف وكػذلؾ اداء ا تبػار رمػي
الكرة الطبية لقياس القوة االنفجاريػة لعضػالت الػذراعيف  ،وكػذلؾ اداء ا تبػار رفػا الػركبتيف الػى مسػتو الحػزاـ الداء
اك ر عدد ممكف مف التك اررات الؿ ( )10واف لقياس القػوة المميػزة بالسػرعة لعضػالت الػرجميف وكػذلؾ ا تبػار نػي
ومػػد الػػذراعيف ( االسػػتناد االمػػامي ) او الشػػناو الداء اك ػػر عػػدد ممكػػف مػػف التك ػ اررات ػػالؿ ( )10ػواف لقيػػاس القػػوة

الممي ػزة بالسػػرعة لعضػػالت الػػذراعيف والصػػدر  .واجريػػت التجربػػة االسػػتطالعية الرابعػػة بت ػػاريخ  2009/3/12وتػػـ
الليا اداء ا تبار ركض 1000ـ لقياس المطاولة العامة  .وكاف اليدؼ مف التجارب االستطالعية ماياتي :
 مد مالئمة اال تبارات والقياسات المست دمة الفراد عينة البحث . مد تفيـ وتعاوف افراد عينة البحث ما فريؽ العمؿ . تدريب فريؽ العمؿ عمى اداء اال تبارات والقياسات المست دمة . -معرفة الوقت الالزـ الداء اال تبارات والقياسات تامست دمة .

 -التعرؼ عمى المعوقات التي قد تظير ا ناء سير العمؿ ومحاولة تالفييا ا ناء تنفيذ التجربة االساسية.

 2-5-3تنفيذ التجربة االساسية لمبحث :

اجريت اال تبارات والقياسات االساسية الؿ اربعة اياـ لممدة مف  2008/ 3/ 19-16وكما يرتي:
اليوـ االوؿ  :بتارخ  2008/3/16وتـ اللو اجراء ا تبار ركض 30ـ لقياس السرعة االنتقالية القصو .

اليوـ الثاني  :بتػاريخ  2008/3/17وقيسػت اللػو صػفتي المرونػة ( مػف ػالؿ اداء ا تبػار نػي الجػذع لالمػاـ مػف
الوقػػوؼ عمػػى مسػػطبة مدرجػػة لقيػػاس مرونػػة الظيػػر والف ػػذيف ) والرشػػاقة ( مػػف ػػالؿ اداء ا تبػػار الجػػري المكػػوكي

لمسافة  10X4ـ ) .
اليوـ الثالػث  :بتػاريخ  2008/3/18وقيسػت اللػو القػوة االنفجاريػة لعضػالت الػذراعيف ( ا تبػار رمػي الكػرة الطبيػة

زنة 3كغـ مف الجموس ) والقوة االنفجارية لعضالت الرجميف ( مف الؿ ا تبار الو ب الطويؿ مف ال بات

اليوـ الرابع  :بتاريخ  2008/3/19وقيست اللو المطاولة العامة مف الؿ اداء ا تبار ركض (  ) 1000متر.

 6- 3الوسائؿ االحصائية :
تـ است راج الوسائؿ مف الؿ اعتماد الحقيبة االحصػػائية (  ) spssبواسطة جياز الكومبيوتر .
(*) -تكوف فريؽ العمؿ المساعد مف السادة المدرجة اسمائيـ ادناه :
السيد حساـ عبد محيى/مدرب العاب /كمية التربية الرياضية /جامعة تكريتالسيد مصطفى احمد ورشيد/مدرب العاب /مديرية النشاطات الرياضية والفنية /جامعة تكريت-السيد عدي محمود زىمر/مدرب العاب /مديرية النشاطات الرياضية والفنية /جامعة تكري
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الوسط الحسابي -االنحراؼ المعياري

 ا تبار تحميؿ التبايف ( التكريتي والعبيدي ) 289 – 101 ، 1999 ، -ا تبار دنكف متعدد المد

( الراوي و مؼ اهلل ) 73 ، 1980 ،

 -4عرض وتحميؿ نتائج البحث ومناقشتيا :

 1-4عرض وتحميؿ نتائج عناصر المياقة البدنية لمجاميع البحث االربعة:
الجدوؿ ( ) 2

االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في بعض عناصر المياقة البدنية لمجاميع البحث
المتغيرات
االحصائية
والمراحل
الدراسية
عناصر
اللياقة البدنية
السرررررررعة االنتقاليررررررة
القصوى (ثانية)
لقرررررررروة االن جاريررررررررة
لعضرررررذت الررررر راعين
(متر)
القررررررروة االن جاريرررررررة
لعضررررررذت الرررررررجلين
(متر)
القررررررررررروة المميررررررررررر ة
بالسررررررعة لعضرررررذت
الرررررر راعين والصرررررردر
(تكرار)
القررررررررررروة المميررررررررررر ة
بالسررررررعة لعضرررررذت
الرجلين (تكرار)
القررررررررررروة المميررررررررررر ة
بالسررررررعة لعضرررررذت
البطن (تكرار )
المطاولررررررررة العامررررررررة
(دقيقة)
المرونة(مرونررررررررررررررررة
الظهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
وال خ ين)(سم)
الرشاقة (ثانية)

المرحلة االولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

-س

±ع

-س

±ع

-س

±ع

-س

±ع

4661

11276

41181

11294

41399

11484

41468

11481

51231

11375

51741

11418

5126

11246

41846

11387

21183

11138

21221

11418

11992

11113

11981

11122

91183

11513

91811

11271

91244

11111

81655

11112

311617

11523

321521

21419

311473

11743

291812

21141

91511

11732

111347

31148

81789

11182

81125

11147

41112

11736

4.48.

11628

4.6..

11711

4.5.4

11594

181535

11933

211391

21116

191947

11778

211162

21379

231813

11864

221765

11288

251455

11514

241183

11486

الجدوؿ ( ) 3
تحميؿ التبايف بيف مجاميع البحث األربعة في عناصر المياقة البدنية
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الص ة البدنية
القرروة االن جاريررة لعضررذت
ال راعين (متر)
القرروة االن جاريررة لعضررذت
الرجلين (متر)
القرررروة المميرررر ة بالسرررررعة
لعضرررررررررررذت الررررررررررر راعين
والصدر(تكرار )
القرررروة المميرررر ة بالسرررررعة
لعضذت الرجلين (تكرار)
القرررروة المميرررر ة بالسرررررعة
لعضذت البطن (تكرار)

المطاولة العامة (دقيقة)
المرونررررة (مرونررررة الظهررررر
وال خ ين ) (سم )
الرشاقة (ثانية)

السرعة االنتقالية القصوى
(ثانية)

مصدر التباين
بين المجاميع
داخل المجاميع
المجموع الكلي
بين المجاميع
داخل المجاميع
المجموع الكلي
بين المجاميع
داخل المجاميع
المجموع الكلي
بين المجاميع
داخل المجاميع
المجموع الكلي
بين المجاميع
داخل المجاميع
المجموع الكلي
بين المجاميع
داخل المجاميع
المجموع الكلي
بين المجاميع
داخل المجاميع
المجموع الكلي
بين المجاميع
داخل المجاميع
المجموع الكلي
بين المجاميع
داخل المجاميع
المجموع الكلي

مجموع المربعات
91113
111999
211112
11245
11392
11637
6211344
117121125
123321469
851117
3171592
3921719
7121411
118131125
125251535
4..78
371473
42..67
511766
3321327
3841193
761745
1311161
2171915
11756
111664
131241

درجة الحرية
3
82
85
3
82
85
3
82
85
3
82
85
3
82
85
3
82
85
3
82
85
3
82
85
3
82
85

قيمة (ف) المحسوبة

متوسط المربعات
31138
11134

*22..8.

81166
11698

* 41819

1921384
421515

11449

281372
31751

* 71564

2371471
1441163

11647

21246
11457

* 41916

171255
41153

* 41258

251582
11611

* 151994

11585
11142

* 41116

* بمغت قيمة ؼ الجدولية ( )2.758عند درجة حرية ( )82 ، 3واماـ مستو معنوية ≤ ()0.05

مف الجدوؿ يتبيف لنا ماياتي :

 وجػػود فروقػػات ذات داللػػة معنويػػة بػػيف مجػػاميا البحػػث االربعػػة فػػي المتغي ػرات (القػػوة االنفجاريػػة لمػػذراعيف  ،القػػوةاالنفجاريػػة لمػػرجميف  ،القػػوة المميػ ػزة بالسػػرعة لعضػػالت الػػرجميف  ،المطاول ػػة العامػػة  ،المرونػػة  ،الرش ػػاقة  ،الس ػػرعة

االنتقالي ػػة القص ػػو )  ،اذ بمغ ػػت قػ ػيـ (ؼ) المحس ػػوبة ( – 4.258 – 4.916 - 7.564 – 4.809 - 22.647
 ) 4.116 – 15.994عمى التوالي وىي قػيـ كميػا اكبػر مػف قيمػة (ؼ) الجدوليػة البالغػة ( )2.758عنػد درجػة حػ اررة
( )82 ، 3واماـ مستو معنوية ≤ (. ) 0.05

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف مجاميا البحث في المتغيرات (القوة المميزة بالسرعة لعضالت الذراعيفوالصدر

،

القوة

المميزة

بالسرعة

لعضالت

البطف

)

اذ

بمغت

قيـ

(ؼ)

المحسوبة

(  ) 1.647 ، 1.449عمى التوالي وىي قيـ اصغرمف قيـ (ؼ) الجدولية البالغة ( ) 2.758عند درجة ح اررة (3
 ) 82 ،واماـ مستو معنوية ≤ (. ) 0.05

الجدوؿ ()4
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داللة الفروؽ في األوساط الحسابية بيف مجاميع البحث في بعض عناصر المياقة البدنية باستخداـ اختبار
(دنكف)

المراحل
عناصر
اللياقة البدنية
القوة االن جارية
لعضذت
ال راعين (متر)
القوة االن جارية
لعضذت الرجلين
(متر)
القوة الممي ة
للسرعة لعضذت
الرجلين (تكرار)
المطاولة العامة
(دقيقة)
الرشاقة (ثانية)
المرونة (مرونة
الظهر وال خ ين)
(سم)
السرعة االنتقالية
القصوى (ثانية)

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

متوسط المجاميع

المرحلة االولى

 51126ب

 41846أ

 51211أ

 21116أ

 11992أ

 11981أ

 21141أ

 311617أ

 321521أ

 311473أ

 291812أ

 311853أ

 31857أ

 31546أ

 31965أ

 41158أ

 31794أ

 231813أ

 221765أ

 251455ب

 241183أ

 241154أ

 181535ب

 211391أ

 191947أ

 211162أ

 191733أ

 41261أ

 41181أ

 41399أ

 41468ب

 41312أ

 31231أ
3

 21183أ

المرحلة الثانية

 51741أ

يتضح مف الجدوليف (  ) 4 ، 3ماياتي :

 -1وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة بػػيف مجػػاميا البحػػث االربعػػة فػػي القػػوة االنفجاريػػة لعضػػالت الػػذراعيف ولصػػالح
المجموعة التي حصمت عمى قيـ اكبر واألفضمية كانت لممرحمة ال انية ـ تمييا المرحمة االولى ـ ال ال ة ـ الرابعة .
 -2وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة بػػيف مجػػاميا البحػػث االربعػػة فػػي القػػوة االنفجاريػػة لعضػػالت الػػرجميف ولصػػالح
المجموعػة التػي حصػػمت عمػى قػػيـ اكبػر اذ كانػػت األفضػمية لصػالح المرحمػػة ال انيػة تمتيػػا المرحمػة االولػػى ػـ المرحمػػة

ال ال ة ـ المرحمة الرابعة .
 -3عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف مجاميا البحث االربعة في صفة القوة المميزة بالسرعة لعضالت الػبطف
.
 -4وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة فػػي القػػوة الممي ػزة بالسػػرعة لعضػػالت الػػرجميف ولصػػالح المجموعػػة التػػي حصػػمت
عمى قيـ اكبر لصالح المرحمة ال انية تمتيا المرحمة االولى ـ المرحمة ال ال ة ـ المرحمة الرابعة .

 -5وجود فروؽ ذات داللة معنوية في عنصر المطاولة العامة ولصالح المجموعة التي حصمت عمى قيـ اقؿ (زمف
اقصر ) وىي المرحمة الرابعة تمتيا المرحمة االولى ـ المرحمة ال ال ة ـ المرحمة ال انية .

3

االحرؼ الم تمفة تدؿ عمى فروؽ معنوية بيف المجاميا وحسب االحرؼ االبجدية فالحرؼ (أ ) م ال يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة

معنوية عالية يمييا الحرؼ (ب ) وىكذا وحسب طبيعة المتغير فم ال مف السرعة االنتقالية القصو فاف المجموعة التي تحصؿ عمى قيـ
دنيا ىي االفضؿ وفي القوة العكس صحيح.
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 -6وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة ب ػػيف مجػػاميا البحػػث االربعػػة ف ػػي ص ػػفة المرونػػة ( مرونػػة الج ػػذع وال ػػرجميف )
ولصػػالح المجموعػػة التػػي حصػػمت عمػػى قػػيـ اعمػػى وىػػي المرحمػػة ال انيػػة تمتيػػا المرحمػػة الرابعػػة ػػـ المرحمػػة ال ال ػػة ػػـ

المرحمة الرابعة .

 -7وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف مجػاميا البحػث االربعػة فػي صػفة الرشػاقة ولصػالح المجموعػة التػي حصػمت
عمى قيـ اقؿ  ،وكانت االفضمية لممرحمة ال انية ـ تمتيا المرحمة االولى ـ ال ال ة ـ الرابعة.
 -8وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة بػػيف مجػػاميا البحػػث االربعػػة فػػي السػػرعة االنتقاليػػة القصػػو واالفضػػمية لصػػالح
المجموعة التي حصمت عمى اقؿ قيـ ( اقصر وقت ) وىػي المرحمػة ال انيػة فػي المرتبػة االولػى تمتيػا المرحمػة االولػى
ـ ال ال ة ـ الرابعة .

 2-4مناقشة نتائج عناصر المياقة البدنية لمجاميع البحث االربعة :
مف الجداوؿ ( ) 4 ،3 ،2نالحظ ماياتي :
 تفوؽ المرحمة الدراسية ال انية عمى جميا المراحؿ فػي عناصػر المياقػة البدنيػة (السػرعة االنتقاليػة القصػو  ،والقػوةاالنفجاريػػة لعضػػالت الػػذراعيف  ،والقػػوة االنفجاريػػة لعضػػالت الػػرجميف  ،والقػػوة الممي ػزة بالسػػرعة لعضػػالت الػػرجميف ،
والرشاقة ) ـ جاءت المرحمة االولػى بالمرتبػة ال انيػة ػـ المرحمػة الد ارسػية ال ال ػة بالمرتبػة ال ال ػة ػـ المرحمػة الد ارسػية

الرابعة بالمرتبة الرابعة .
 تفوؽ المرحمة الدراسية الرابعة عمى جميا المراحؿ الدراسية اال ر فػي عنصػر المطاولػة العامػة ػـ تمتيػا المرحمػةالدراسية االولى ـ المرحمة الدراسية ال ال ة ـ المرحمة الدراسية ال انية .

تفوؽ المرحمة الدراسية ال انية عمى جميا المراحؿ في صفة المرونة ( مرونة الظير والرجميف ) تمتيا المرحمة الرابعػة
بالمرتبة ال انية ـ المرحمة الدراسية ال ال ة بالمرتبة ال ال ة ـ المرحمة الدراسية االولى بالمرتبة الرابعة .
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف مجاميا البحث االربعة (المراحؿ الدراسية االربعة)في صفة القػوة المميػزة بالسػرعة لعضػالت الػذراعيف والصػدر والقػوة المميػزة بالسػرعة لعضػالت الػبطف ويعػزو الباحػث

سبب ذلؾ الى ماياتي :

المرحمة الدراسية ال انية قد مرت بمرحمة اعداد في السنة الدراسية االولى بعناصر المياقػة البدنيػة فضػال عػف اف عػدد
السػػاعات العمميػػة ل ػػد المرحمػػة الد ارسػػية ال اني ػة اعمػػى مػػف جميػػا الم ارحػػؿ اذ بمغػػت ع ػػدد الس ػػاعات (  )18سػػاعة
اسبوعية وبواقا ( 4ساعات ) لممواد العممية ( الساحة والميػداف وكػرة اليػد والجمناسػتؾ ) و( 2سػاعة ) لكػؿ مػف مػادة
المالكمة والكرة الطائرة وكرة السمة  ،في حيف بمغت عدد الساعات العممية االسبوعية لممرحمػة االولػى (  ) 16سػاعة

اسػػبوعية وبواقػػا (  4سػػاعات ) لمم ػواد العمميػػة (السػػاحة والميػػداف  ،ك ػرة السػػمة  ،ك ػرة القػػدـ ) و( 2سػػاعة )اسػػبوعية
لممػواد العمميػػة

( اال قػػاؿ والسػػباحة )  ،كمػػا اف المرحمػػة الد ارسػػية االولػػى قػػد بػػدات الػػدواـ فػػي شػػير تشػريف ال ػػاني

واعػػدادىا لػػـ يكتمػػؿ بعػػد  ،وبمغػػت عػػدد السػػاعات االسػػبوعية لممرحمػػة ال ال ػػة ( 14سػػاعة ) لممػواد العمميػػة وبواقػػا (4
ساعات ) اسبوعية لمادة الجمناستؾ و (  2ساعة ) لكؿ مف المواد العممية

( مصارعة  ،سػاحة وميػداف  ،كػرة

قػػدـ  ،مبػػارزة  ،العػػاب مضػػرب ) وبمغػػت عػػدد السػػاعات العمميػػة لممرحمػػة الرابعػػة ( 10سػػاعات) اسػػبوعية وبواقػػا(2

سػاعة ) لممػواد العمميػة ( سػاحة وميػداف  ،كػرة قػدـ  ،كػرة طػائرة  ،كػرة يػد  ،كػرة سػمة ) فػي حػيف بمغػت عػدد سػػاعات
المواد النظرية ( 10ساعات ) لجميا المراحؿ الدراسية االربعة ( االوؿ وال اني وال الث والرابا ) ،مما تقػدـ يتبيػت لنػا
اف ع ػػدد الس ػػاعات العممي ػػة تق ػػؿ كمم ػػا تق ػػدمت المرحم ػػة الد ارس ػػية فيم ػػا ع ػػدا الس ػػنة الد ارس ػػية ال اني ػػة حي ػػث زادت ع ػػدد
السػػاعات العمميػػة و ػػـ ان فضػػت فػػي المػػرحمتيف الد ارسػػيتيف ال ال ػػة والرابعػػة فضػػال عػػف ذلػػؾ فانػػو ال يوجػػد تنسػػيؽ بػػيف
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اسػػاتذة الم ػواد العمميػػة فػػي اعطػػاء المفػػردات والتمرينػػات البدنيػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى تطػػوير عناصػػر المياقػػة البدنيػػة
الم تمفة .

اف ممارسة الرياضة بواقا وحدتيف في االسبوع بالنسبة لممػرحمتيف الد ارسػيتيف (االولػى وال انية)(بالنسػبة لممػواد العمميػة

الف مف ضمف مفرداتيا تعمـ  +ممارسة)عمؿ عمى تطػوير عناصػر المياقػة البدنيػة اذ اف الحػد االدنػى لعػدد الوحػدات
التدريبية في االسبوع لتدريب الصفات البدنية (السرعة  ،القوة  ،الرشاقة  ،المرونة) ىي وحدتيف في االسبوع وىذا مػا
اش ػػارت الي ػػو معظ ػػـ البح ػػوث والد ارس ػػات والمص ػػادر العممي ػػة الحدي ػػة ال اص ػػة بالت ػػدريب الرياض ػػي والمياق ػػة البدني ػػة

(عبدالفتاح واحمد (, )55,2003 ,الصػوفي,

 )22,1999وميرىػا مػف المصػادر ,واف تمرينػات التييئػة ( االحمػاء

 +التمطية الجيدة ) باالضافة الى تمرينات المطاولة العامة ( عدد الػدورات التػي يؤدييػا الطالػب فػي بدايػة كػؿ درس
عممػػي ) وكػػذلؾ تمرينػػات اكتسػػاب التعجيػػؿ وتمرينػػات الو ػػب والقفػػز باالضػػافة الػػى تعمػػـ تكنيػػؾ االداء فػػي م تمػػؼ
الفعاليات ) كميا عوامؿ عممت عمى تطوير عناصر المياقة البدنيػة واف ان فػاض مسػتو المياقػة البدنيػة كمؤشػر عػاـ
عف باقي المراحؿ يعود الػى ان فػاض عػدد سػاعات المػواد العمميػة اذ بمغػت ( 2سػاعة ) فػي االسػبوع لممػواد العمميػة

ومعظميػػا يػػتـ تعمػػيـ الػػتحكـ فيػػو وبواقػػا وحػػدة واحػػدة فػػي االسػػبوع ( محاض ػرة واحػػدة ) ( سػػاعتيف ) فيمػػا عػػدا صػػفة
المطاولة العامة التي حصمت فييا المرحمة الرابعة عمى افضؿ ترتيب النيا مف مفردات مادة الساحة والميداف وكذلؾ
فػػاف الطػػالب يتػػدربوف دائمػػا عمػػى احمػػاء اليقػػؿ عػػف ( )3دورات ( )1200متػػر م ػرتيف فػػي االسػػبوع  ،م ػرة فػػي درس
السػاحة والميػػداف وال انيػػة ا نػػاء اجػراء االحمػاء فػػي بقيػػة المػواد العمميػػة  ،فضػػال عػف ذلػػؾ فػػاف صػػفة المطاولػػة العامػػة
تكتسب بالتػدريب ف ػالؿ اربػا سػنوات مػف الممارسػة عمػى اليرولػة ال فيفػة مػف ػالؿ عمميػة االحمػاء المسػتمرة يوميػا

وبعدة دورات كما ذكرنا التقؿ عف ذلؾ كميا عمى تطوير المطاولة العامة النيا تتطمػب مسػافات التقػؿ عػف ()1000
ـ وبفترة دواـ م ير ال تقؿ عف (  ) 3دقائؽ فما فوؽ وبعدد وحدات ال تقؿ عف (  )2فػي االسػبوع ,ودروسػيـ العمميػة
وبػػاال ص السػػاحة والميػػداف وك ػرة القػػدـ تػػـ التاكيػػد فييػػا عمػػى صػػفة المطاولػػة العامػػة باعتبارىػػا مػػف مفػػردات المػػادة

الد ارس ػػية لتط ػػوير المطاول ػػة العام ػػة باالض ػػافة ال ػػى االحم ػػاء الب ػػدني ػػالؿ ال ػػركض ( اليرول ػػة ) وتييئ ػػة عض ػػالت
الجسممالداء اذ اف المطاولة العامة تكتسب بالتدريب المتواصؿ و ( المستمر ) .
ويعزو الباحث وجود فروؽ معنوية بيف مجاميا البحث االربعة في القوة المميزة بالسرعة لعضالت الذراعيف والصػدر
والػػبطف الػػى تفػػاوت مسػػتويات المجػػاميا االربعػػة فػػي ىػػذه الصػػفة البدنيػػة الف معظػػـ الم ػواد العمميػػة التػػي تضػػمنت
مفػػردات كميػػة التربيػػة الرياضػػية تتطمػػب ممارسػػتيا تػػوفر القػػوة الفممي ػزة بالسػػرعة وليػػذا فػػاف الم ارحػػؿ الد ارسػػية حصػػمت

عمى نتائج متقاربة .

 -5االستنتاجات والتوصيات والمقترحات:
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 1-5االستنتاجات :وتوصؿ الباحث الى االستنتاجات االتية:
 تفوؽ المرحمة الدراسية ال انية عمى جميا المراحؿ في عناصر المياقػة البدنيػة ( السػرعة االنتقاليػة القصػو  ،والقػوةاالنفجارية لعضالت الذراعيف  ،والقػوة االنفجاريػة لعضػالت الػرجميف  ،والقػوة المميػزة بالسػرعة لعضػالت الػرجميف ،
والرشػػاقة ) تمتيػػا المرحمػػة الد ارسػػية االولػػى بالمرتبػػة ال انيػػة والمرحمػػة الد ارسػػية ال ال ػػة بالمرتبػػة ال ال ػػة ػػـ المرحمػػة

الدراسية الرابعة بالمرحمة الرابعة .
 تفوؽ المرحمة الدراسية الرابعػة عمػى جميػا الم ارحػؿ الد ارسػية فػي صػفة المطاولػة العامػة ػـ تمتيػا المرحمػة الد ارسػيةاالولى ـ المرحمة الدراسية ال ال ة ـ المرحمة الدراسية ال انبة.

 تفػػوؽ المرحمػػة الد ارسػػية ال انيػػة عمػػى جميػػا الم ارحػػؿ الد ارسػػية فػػي صػػفة المرونػػة (مرونػػة الظيػػر والػػرجميف ) تمتيػػاالمرحمػػة الد ارسػػية االولػػى بالمرتبػػة ال انيػػة ػػـ المرحمػػة الد ارسػػية ال ال ػػة بالمرتبػػة ال ال ػػة ػػـ المرحمػػة الد ارسػػية الرابعػػة
بالمرتبة الرابعة .
 -التوجد ا تالفات بيف المراحؿ الدراسية االربعة في صفة القوة المميزة بالسرعة لعضالت الذراعيف والصدر

 2-5التوصػػػيات والمقترحػػػات :وقػػػدـ الباحػػػث مجموعػػػة مػػػف التوصػػػيات والمقترحػػػات تضػػػمنت

مايأتي:
 مراعاة المواد العممية وعدد الساعات المحددة لكؿ مػادة بمػا تػتالئـ وشػروط تػدريب الصػفات البدنيػة بحيػث تتناسػبعدد الساعات العممية ووحداتيا ما شروط تطوير الصفات البدنية .
 ضػػرورة التنسػػيؽ بػػيف اسػػاتذة الم ػواد العمميػػة لمم ارحػػؿ الد ارسػػية الم تمفػػة فيمػػا بيػػنيـ فػػي اعطػػاء التمرينػػات ونوعيػػاوالتدرج بتطويرىا ما تقدـ المراحؿ الدراسية الم تمفة .
 اجراء دراسات مشابية مقارنة ما بيف الذكور واالناث (الطمبة والطالبات ) . -اجراء دراسات مشابية عمى الطالبات لمتعرؼ عمى مستو المياقة البدنية .
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 -12الصػػفار  ،زيػػاد يػػونس (" ) 2001تػػػاثير تكػػػرار مباريػػػات المبػػػارزة سػػػالح الشػػػيش فػػػي عػػػدد مػػػف المتغيػػػرات
الوظيفية والكيموحموية والميارية والبدنية "  ،اطروحة دكتوراه ميػر منشػورة  ،كميػة التربيػة الرياضػية  ،جامعػة

الموصؿ .

 -13الص ػػوفي  ،عن ػػاد ج ػػرجيس عب ػػد الب ػػاقي ( " ) 1999دراسػػػة مقارنػػػة الثػػػر اسػػػتخداـ تػػػدريبات البميػػػومتركس
وتدريبات االثقاؿ عمى االنجػاز بالوثػب الطويػؿ وبعػض الصػفات البدنيػة واالنثروبومتريػة "  ،اطروحػة دكتػوراه

مير منشورة  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة الموصؿ .

 -14عبػػد الفتػػاح  ،اب ػػو الع ػػال احمػػد وحس ػػانيف ،محم ػػد ص ػػبحي (  " ) 1997فسػػػيولوجيا ومورفولوجيػػػا الرياضػػػي
وطرؽ القياس والتقويـ "  ،ط ، 1دار الفكر العربي  ،القاىرة .

 -15عبػػد الفتػػاح  ،ابػػو العػػال احمػػد ونصػػر الػػديف  ،احمػػد (  " ) 2003فسػػيولوجيا المياقػػة البدنيػػة "  ،ط ، 1دار
الفكر العربي  ،القاىرة .

 -16عػػرب  ،محمػػود سػػميماف ( " ) 2001اثػػر برنػػامج بػػدني وغػػذائي عػػف المكونسػػيف الشػػحمي والعضػػمي وبعػػض
متغيرات جيازي الدوراف والتنفس "  ،اطروحة دكتوراه مير منشورة ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد .
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 -17عالوي  ،محمد حسف وعبد الفتاح  ،محمد نصر الػديف (" ) 1984اختبػارات االداء الحركػي " ط ،2دار الفكػر
العربي  ،القاىرة .

 -18عالوي  ،محمد حسف ورضواف  ،محمد نصر الديف ( " ) 1994اختبارات االداء الحركي " ط ، 2دار الفكر
العربي  ،القاىرة.
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اثر استخداـ األسموب المتسمسؿ في اكتساب وتعمـ بعض الميارات األساسية بالتنس
األرضي
د .رافد ميدي قدوري
1ػ التعريؼ بالبحث

الباب االوؿ

.ػ .المقدمة وأىمية البحث
لـ تكف االنجازات الرياضية الكبيػرة لتتحقػؽ باعتمادىػا عمػى قػدرات الرياضػييف الذاتيػة فقػط أو عمػى دوف سػواه
مػػف العمػػوـ الرياضػػية  .بػػؿ إف تمػػؾ األنجػػازات قػػد وصػػمت الػػى مػػا ىػػي عميػػو مػػف مسػػتو متقػػدـ نتيجػػة االسػػتفادة ممػػا
قدمتو العموـ اال ر مف اسيامات كبيرة أ رت في تحقيؽ المستو الرياضي المتقدـ لك ير مف االلعاب الرياضية .

ومػػف تمػػؾ العمػػوـ ( اتش ػريح  ,الفسػػمجة  ,الطػػب الرياضػػي  ,البايوميكانيػػؾ  ,عمػػـ الحركػػة  ,وعمػػـ الػػنفس الرياضػػي )
واال يػػر كانػػت لػػو بم تمػػؼ فروعػػو أ ػػار إيجابيػػة كبي ػرة فػػي الوصػػوؿ الػػى نيضػػة رياضػػية متطػػورة  , ,وتعػػد االسػػاليب
التعميمية في الطرائؽ التدريسية أحد المواضيا االساسية في الػتعمـ الحركػي وط ارئػؽ التػدريس والتػي تػؤ ر باسػت داميا

العممي األ ر األيجابي الواضح في تعمـ المبتدئيف مف أجؿ ضماف ظيور األستجابات الحركية المطموبة .

وعمى الرمـ مف التطور الذي شيدتو بعض األلعاب الرياضية فػي العػراؽ مػف ناحيػة المسػتو واالنجػازات المتحققػة ,
لـ تزؿ ىناؾ العاب أ ر لـ تبمغ بعد الدرجة نفسيا مػف التطػور .ومػف تمػؾ األلعػاب  ,لعبػة التػنس األرضػي التػي مػا
ازلػػت لػػـ تحقػػؽ شػػيئا يػػذكر عمػػى صػػعيدي المسػػتو والنتػػائج  ,س ػواء عمػػى المسػػتو العربػػي أو الػػدولي  .وألف بمػػوغ
المستو المتقدـ في أي لعبة رياضية يحتـ عمى العامميف فييا مف مدرسيف وميرىـ األىتماـ بالقاعػدة مػف المبتػدئيف ,

فاف التعمـ الجيد والمتقف لمميارات األساسية لمعبة سوؼ يحصؿ مف ىؤالء أساس التطور مستقبال .
ومػػف ىنػػا تتجمػػى أىميػػة ىػػذا البحػػث فػػي محاولػػة التوصػػؿ الػػى تحديػػد أك ػػر األسػػاليب التعميميػػة تػػر ي ار عمػػى المتعممػػيف
لتحقيؽ أفضؿ النتائج في أسرع األوقات وأقميا جيدا.

.ػ 2مشكمة البحث
عمى الػرمـ مػف األىميػة الكبيػرة ل سػاليب التعميميػة فػي ط ارئػؽ التػدريس وفػي م تمػؼ مجػاالت الػتعمـ و اصػة
التعمـ الحركي  ,وعمى الرمـ مف إف الك ير مف البحػوث والد ارسػات التػي أبػرزت أىميػة ودور أسػاليب التعمػيـ فػي ىػذا
امجػػاؿ  ,نػػر ك يػػر مػػف العػػامميف فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ الميػػارات األساسػػية بػػالتنس ال يعطػػي األىميػػة الكبي ػرة ل سػػموب

المتسمسؿ ودوره اإليجابي في تعميـ المبتدئيف ىذه الميارات وفي مراحميا األولى .

.ػ 3ىدؼ البحث

معرفة تر ير األسموب المتسمسؿ في تعمـ بعض الميارات األساسية بالتنس األرضي.

.ػ 4فرض البحث
إف است داـ األسموب المتسمسؿ يؤ ر إيجابيا في تعمـ بعض الميارات األساسية بالتنس األرضي .

.ػ 5مجاالت البحث
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1ػ5ػ 1المجاؿ البشري )40( :أربعوف طالب مف طالب كمية التربية الرياضية  /جامعة ديالى /المرحمة ال انية
1ػ5ػ 2المجاؿ الزماني :الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي 2007ػ . 2008

1ػ5ػ 3المجاؿ المكاني :مالعب التنس األرضي /كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى.

الباب الثاني
2ػ .الدراسات النظرية

2ػ الدراسات النظرية والدراسات المشابية

2ػ.ػ .التعمـ والتعمـ الحركي

()1

ويعرؼ(وينتج )1984التعمـ برنو"تعديؿ في السموؾ عف طريؽ ال برة والمراف أو تغيير في األداء".

إف أسػاس العمميػة التعميميػة ىو التعمػـ  ,فيو مفيوـ شامؿ وواسػا جدا  ,فقد عرفػو يوسؼ ( )1998فيعرفو عف
()2

(كرونباخ) برنو"أي تغيير دائـ نسبيا في السموؾ ناتج عف إست ماره أو نتيجة لم برة ".

ويذكر (شمت )1999برف " التعمـ ىو حالة حاسمو مف وجودنا وينتج عف تفاعؿ بيف ال برة والتمريف واف الطرؽ
التي يتعمـ فييا األش اص ىي إستطاعتيـ وتمكنيـ مف إكتساب معرفة جديدة وميارات جديدة تقودنا الى حالة قوية
()3

وممتعو في التعمـ ".

أما (وجيو )1989فيعرؼ التعمـ عمى انو " سمسمة مف المتغيرات تحدث الؿ برة معينو لتعديؿ سموؾ األنساف ،
()4

وعممية تكيؼ األستجابات تناسب المواقؼ الم تمفػة التي تعبر عف براتو وتالئمو ما المحيط ".

ومف الؿ عرض تعاريؼ التعمـ وجد الباحث إف باالمكاف إيجاد تعريؼ لمتعمـ برنو جممة مف التغيرات ال ابتو نسبيا

تحدث دا ميػا وليس باالمكاف مالحظتيػا مباشرة وباالمكاف قياس مقدار التعمـ مف الؿ التطور في األداء .

2ػ.ػ 2أساليب التدريس

لـ يكف التدريس في السابؽ قائـ عمى أسس عمميو  ,ولـ يكف ينظر الػى التربيػة الرياضيػة كمينػو فنيػو ,
وعميػو ليس ىناؾ حاجػة الػى إعداد اص لمقياـ بيذه المسؤليػة ولكف في االونو األ يرة تطورت أساليب التدريس
وأصبحت عمال معقدا لتطور االبحاث في التربية الرياضية  " .إف أساليب التدريس فػي التربيػة الرياضية قد تنوعت

وتطورت  ,مما أد الى إست داـ المدرسيف اك ر مف طريقة لنقؿ المعمومات الى الطمبة  ,كذلؾ أمكف بواسطػة ىذه
()5

األساليب الجديدة مواجية الفروؽ الفردية برساليب أفضؿ".

( )1وينتج ازنوؼ  ،سيكولوجية التعمـ  ،ترجمةعادؿ األشوؿ(وأ روف)  ,القاىرة ،دار ماكجيروىيؿ لمطباعة والنشر  ،1984 ،ص12
( )2يوسؼ قطامي  ،سيكولوجية التعمـ والتعمـ الصفي  ،األردف  ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيا  ،1998 ،ص. 15
; 3) shmidt ,A , Richard , and tiathy , D , Lee ; motorcontrol and Learning
( 3rded ,
Human Kineties , 1999 ) . p264 .
()4وجيو محجوب  ,عمـ الحركة والتعمـ الحركي  ,الموصؿ  ,دار الكتب لمطباعة والنشر  ,1989 ,ص. 12
()5عمي الديري ػ احمد بطانية  ,أساليب تدريس التربية الرياضية ,أربد,داراالمؿ لمنشر والتوزيا  ,1987 ,ص. 11

2ػ.ػ2ػ .مفيوـ األسموب التدريسي
اف االساليب التدريسية صممت كمػا فػي ألواف الطيؼ الشمسي  ,وكانت عمػى مجموعتيف االولى االساليب
المباشرة وال انية االسػاليب مير المباشرة,والحقيقػة المقررة ل سػموب التدريسي تتم ؿ في سمسمة مف الق اررات السموكيػة

التعميمية.
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واف مجموعة االسػاليب التدريسية ىي " نظرية في العالقات بيف المعمـ والطالب والواجبات التي يقوموف بيا ومف

تر رىا في تطور الطالب وما يحدث لالش اص من خالل عملية التدريس والتعلم وكتخطيط علمي
()1
مدروس".
"ويعد االسموب التدريسي بر نو تصرفات تربوية تعميمية تت ذ ق اررات تالئـ وتنسجـ ما مستو المتعمـ
والمرحمة الدراسية والعمريػة وييدؼ كؿ اسموب تدريسي لمتوصؿ الى أىداؼ معينة وال يمكف تفضيؿ اسموب

عمى أ ر  ,فمكؿ اسموب متضمناتو وتطبيقاتػو ومشاركاتو ومساىماتو في تطوير استقاللية الطالب الميارية
والنفسيػة واالجتماعيػة والمعرفية والمعنوية مف الؿ تطور العالقات بيف المدرس والطالب ومد

الفعاليػة أو الميػارة لذلؾ االسموب التدريسي وضمف االمكانات المتوفرة في بيئػة المتعمـ".

()2

مالئمػة

وبالنظرالى اف اليدؼ مف است داـ اساليب التدريس في التربية الرياضية ىو اكتساب الطمبة لمميارات

واالنشطة الرياضية في تنميػة روح االبتكار وسرعة التفكير وات اذ القرار السميـ في حؿ الواجبات الحركية
الم تمفة يتبيف إف ىناؾ عالقة إرتباط عاليػة بييف المدرس والطالب  ,يحوليا المدرس المتمكف الى مادة
حية ومشوقة لمطالب تظير فييا فمسفة التدريس .

2ػ.ػ2ػ 2جدولة االساليب التعميمية وأنواعيا
يعد إ تيار طريقة التعمـ أم ار ميمػا" وجانبا رئيسػيا مف جوانب التعمـ  ,إذ اف اليدؼ الرئيسي الذي يسعى إليػو

المعمـ أو المدرب الوصوؿ بالمتعمـ الى التعمـ المؤ رأقصى حد ولميارات عديدة الؿ مدة محدودة مف الوقت قد
تكوف فصميػة أو سنويػة  .وفي القرف الماضي ظيرت العديد مف أساليب التعميـ الحدي ة والتي تيدؼ الى تطبيؽ
أفضؿ الطرائؽ في العمميػة التعميميػة والتي يستطيا مف الليا المعمـ أو المدرب الوصوؿ بالمتعمـ المبتديء الى

أفضؿ مستو مف االداء المياري  ,إذ إف أسػاليب التعمػـ التي يتبعيا المعمـ أو المدرب تؤ ر الى حد كبير في عممية
التعمـ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1موسكا موستف  ,سارة أشوورث  ,تدريس التربية الرياضية  ,ترجمة جماؿ صالح وأ روف  ,الموصؿ  ,مطبعة الجامعة , 1991 ،
ص. 5
( ) 2ظافر ىاشـ اسماعيؿ  ,االسموب التدريسي المتدا ؿ وأ ره في التعمـ والتطور مف الؿ ال يمرات التنظيمية المكانية لبيئة تعمـ التنس ,
اطروحة دكتوراه  ,جامعة بغداد  ,كمية التربية الرياضية  ,2002 ,ص. 37

"والمعمـ الكؼء ىو الذي يقدـ الجديد برستمرار ويعرؼ الك ير مف مدا ؿ وأساليب التعمـ المباشرة ومير المباشرة

بالشكؿ الذي يكوف فيو موقؼ المتعمـ الؿ العممية التعميمية موقفا إيجابيا وليس سمبيا ونشطا وفعاال ال مستقبال
()1

لكؿ ما يمقى عميو ".

"وعمى ىذا االساس ير (شمت وكرايج رسبيرج )2000برف ىناؾ أساليب عديدة لتنظيـ جدولة الممارسة تعتمد
كؿ منيا عمى أىداؼ معينة  ,فضال عف كونيا م تمفة في تصاميميا واعدادىا واسموب ادائيا  .وىذه االساليب
()2

ىي" :
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 .1اسموب الجدولة العشوائية والمتسمسمة .
 .2اسموب الجدولة المك فة والموزعة .
 .3اسموب الجدولة الكمية والجزئية .

 .4اسموب الجدولة ال ابتة والمتغيرة .
 .5اسموب الجدولة البدنية والذىنية .

2ػ.ػ2ػ 3األسموب المتسمسؿ

يعتمد ىذا االسموب عمى "تعمـ الميارة بشكؿ متسمسؿ وصوال الى أداء الميارة بركمميا ـ االنتقاؿ الى تعمـ
()3

ميارة ا ر ".

وتقوـ فمسفة ىذا االسموب عمى التمرف عمى جميا المحاوالت ال اصة بالميمة االولى قبؿ االنتقاؿ الى
المحاولة ال انية ومف ـ إنياء التمرف عمى جميا محاوالت الميمة ال انية قبؿ االنتقاؿ الى الميمة ال ال ة وىكذا ,
بمعنى إنو ال يتـ االنتقاؿ والتحرؾ الى ميمة جديدة ما لـ يتـ االنتياء مف تك اررات الميمة االولى .
وقد وصؼ (شمت) ىذا النوع مف التمريف بالم اؿ االتي :

افرض إف تمميذ لديو الث مياـ ( أ 0ب .ج ) يجب أف يتعمميا الؿ وحدة تعميمية معينة ما العمـ اف ىذه

المياـ ت تمؼ تماما  ,م ال ميارات اال ماد والتيديؼ والتنطيط  ,حيث يتـ التمرف عمى جميا المحاوالت ال اصة
بالميمة االولى (اال ماد) قبؿ االنتقاؿ الى الميمػة ال انية (التيديؼ) ومف ـ التمرف عمى جميا المحاوالت ال اصة
بالميمة ال انية قبؿ االنتقاؿ الى الميمة ال ال ة (التنطيط)  ,وىذا النمط مف التمريف يسمى بالتمريف المتسمسؿ أو

المتجما أو المغمؽ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1عفاؼ عبد الكريـ  ,التدريس لمتعمـ في التربية الرياضية  ,االسكندرية  ,مطبعة منشرة المعارؼ  , 1990 ,ص. 197
2) Shmidt , A , Richard and craig wrisberg , motor Leavning and pevformance ; ( Zed ,
edition ) Human Kineties . 2000 . p232 .
( )3ناىدة عبد زيد  ,تر ير التدا ؿ في أساليب التمريف عمى عمى تعمـ وتطور مستو أداء ميارتي االرساؿ الساحؽ والضرب الساحؽ
بالكرة الطائرة  ,رسالة ماجستير  ,جامعة بغداد ػ كمية التربية الرياضية  ,2002 ,ص. 17

إف ىذا النوع مف التمريف يبدو مفيوما  ,فالذي يحدث إنو يسمح لممتعمميف بوقت مير متقطا لمتركيز عمى

أداء كؿ ميمة  ,فذلؾ يمكنيػـ مف مرس وتنقيػة وتصحيح ميارة واحدة قبؿ االنتقاؿ الى اال ر  .بمعنى إف التمريف
المتسػمسػؿ ىو " سمسمة مرتبػة مف التمريف في تك اررات مستقمة بذاتيا لمتمرف عمى الميمة

()1

نفسيا ".

ويضيؼ (شمت) إف التمريف المتسػمسػؿ ىو أك ر تر ي ار في مرحمة التمريف المبكرة ويفيد المتعمػـ في اسػت داـ

ىذا االسموب في التك اررات االولى لتعمـ ميارة مػا  ,وذلؾ ليصنا المبنات االسػاس لمميارة المراد تنفيذىػا وصوال الى
وضا البرنامج الحركي الذي يحاوؿ المتعمـ تنفيذه بصورة ناجحة ولو لمرة واحدة  ,وليذا يكوف ىذا االسموب االك ر
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تر ي ار في مرحمة التعمـ المبكر لتعمـ ميارة ما مف قبؿ المتعمـ المبتديء وذلؾ ألنو يسيؿ عممية األداء  .ويشير
يوف " إف التدريب المتسمسؿ يكوف فعاال إذا كاف اليدؼ مف التدريب التركيد عمى األداء ومف دوف تغيير ظروؼ
()2

الميارة أو التغيير مف ميارة الػى ا ر أي ال بات فػي المحيط (الميارةالمغمقة)".

أما نبيؿ ( )2005فانو ير " إف الميارة المغمقة تتطمب بات المحيط وال تتطمب تغيير أو زيادة التركيز
وسرعة االستجابة ولذلؾ يكوف األسموب المتسمسؿ مالئمػا لمميػارات التي تتطمب درجة عالية مف األ ارة واالنتباه
()3

لمحصوؿ عمى نتائج عالية في األداء مف حيث القوة والسرعة والتحمؿ".
()4

2ػ1ػ 3الميارات األساسية بالتنس

تعتمد لعبػة التنس األرضي كغيرىػا مف االلعاب الرياضية عمى إدراؾ واتقاف الميارات األساسية التي تبنى
عمييا كافة مقومات نجاح المعبة وىي:
-

االرساؿ .

-

الضربة االرضية االمامية .

-

الضربة الطائرة االمامية .

-

الضربة الطائرة ال مفية .

-

الضربة النصؼ طائرة .

-

الكرات العالية ( الضربات العالية ) .

-

-

الضربة االرضية ال مفية .

الكبس مف فوؽ الرأس ( الكرات الطائرة ) .

ػػػػػػػػػػػػ
1) Shmidt , A , Richard and crraig wrisberg , 2000 . p233 .
( )2يعرب يوف  ,التعمـ الحركي بيف المبدأ والتطبيؽ  ,بغداد  ,مكتب الص رة  ,2002 ,ص. 78
( )3نبيؿ محمود شاكر  ,عمـ الحركة ػ التطور والتعمـ الحركي  ,حقائؽ ومفاىيـ  ,جامعة ديالى  ,2005 ,ص. 113
( )4ظافرىاشـ وا روف  ,االعداد الفني وال ططي  ,دار الكتب لمطباعة والنشر  ,جامعة الموصؿ  , 1991 ,ص50ػ54

.

2ػ1ػ3ػ 1ميارة االرساؿ()1

يعتبر االرساؿ مف الميارات الحركية المعقدة  ,فالبد مف است داـ التدريب الذىني لممتعمـ و اصة أ ناء تعميـ
وتطوير الميارات الجديدة والحركيػة المعقدة " ,ويعتبر مفتاح المعب اليجومي والقوة الضاربة في المعب الحديث
لمتنس  ,والالعب الذي يتميز بالقوة والدقػة في االرساؿ تكوف فرصتو كبيرة في كسب المباراة"()2

2ػ1ػ3ػ 2ميارة الضربة االرضية االمامية ()3
تعد الضربات االرضية االمامية وال مفية الحجر االساس في لعبػة التنس االرضي عمى الرمـ مف اف المعب

ال ططي في الوقت الحاضر يؤكد عمى مفيوـ التقدـ باتجاه الشبكػة بعد أداء االرسػاؿ  .واف إتقاف اداء الضربات

االرضيػة وال مفية يكتسب أىمية كبيرة

اصة بالنسبة لالعبيف المبتدئيف والناشئيف .
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2ػ1ػ3ػ 3ميارة الضربة االرضية ال مفية ()4
وتعد مف الوسائؿ الدفاعية واليجومية في نفس الوقت,ولغرض التدريب عمييا يمكف إتباع ال طوات التالية

المسكة  ,االستعداد والتييؤ ,المرجحة  ,نياية الحركة ) .

(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1

ظافر ىاشـ وأ روف  ,مصدر سبؽ ذكره  ,ص. 45

()2

المصدر السابؽ  ,ص. 58

()3

المصدر السابؽ  ,ص64ػ. 65

()4

المصدر السابؽ  ,ص50ػ. 54

2ػ 2الدراسات المشابية
( ).

2ػ2ػ .دراسة (نغـ )2666

بعنواف ( أ ر أسموب التعمـ المك ؼ والموزع عمى مستو االداء والتطور في فعالية الو ب الطويؿ واالحتفاظ بيا ) .

ىدفت الدراسة الى :

 .1الوقوؼ عمى الفرؽ في نتائج مستو االداء والتطور في فعالية الو ب الطويؿ باست داـ اسموب التعمـ المك ؼ والموزع
واالحتفاظ بيا .

 .2معرفة أفضؿ اسموب تعميمي مف ىذه االساليب سواء المك ؼ أو الموزع أو التقميدي في تعمـ فعالية الو ب الطويؿ ما
االحتفاظ بيا .
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ػ شممت عينة البحث ( )30طالب يم موف السنة الدراسية االولى في كمية التربية الرياضية ػ الجادرية  /جامعة بغداد  ,وقد تـ

تقسيميـ الى الث مجموعات بواقا ( )10طالب لكؿ مجموعة .
ػ واستنتجت الباح ة ما يمي :

 .1إف تعمـ الو ب الطويؿ باست داـ اسموب التعمـ المك ؼ والموزع أفضؿ مف الطريقػة التقميدية المتبعة في الكمية .
 .2أفضؿ اسموب لمتعمـ في فعالية الو ب الطويؿ ىو االسموب الموزع .

 .3حقؽ اسموب التعمـ الموزع أعمى درجة لالحتفاظ في فعاليػة الو ب الطويؿ مف بيف المجاميا ال الث .
 .4لـ يحقؽ اسػموب التعمـ المك ؼ درجة احتفاظ جيدة  ,بؿ كانت أقؿ مف المجموعػة التقميدية.

 .5إف التعمـ باالسموب الموزع ىو االفضؿ ما الميارات المنفصمة  ,والتعمـ باالسموب المك ؼ ىو االفضؿ ما الميارات
المتصمة .

()2

2ػ2ػ 2دراسة مازف()2663

ػ بعنواف ( أ راست داـ التعمـ المك ؼ والموزع عمى تطور مستو االداء في بعض ميارات التنس ) .
ػ ىدفت الدراسة الى :

1ػ التعرؼ عمى الفروؽ في نتائج مستو االداء لميارة االرساؿ والضربتيف االمامية وال مفية باست داـ اسموب التعمـ المك ؼ
والموزع .

2ػ التعرؼ عمى أفضؿ اسموب تعميمي مف ىذه االساليب سواء المك ؼ أو الموزع أو التقميدي .

ػ شممت عينة البحث ( )24طالبة يم موف طالبات السنة الدراسية ال انية وال ال ة في كمية التربية الرياضية  /جامعة بابؿ  ,ـ

تقسيميـ الى الث مجاميا تجريبية بواقا ( )8طالبات لكؿ مجموعة .
ػ إستنتج الباحث ما يمي :

1ػ إف مجاميا البحث ال الث (االسموب المك ؼ واالسموب الموزع والتقميدي) كاف ليا تر ي ار معنويا في إكتساب تعمـ ميارات
االرساؿ والضربتيف االمامية وال مفية .

2ػ إف تعمـ ميارات االرساؿ والضربتيف االمامية وال مفية في لعبة التنس باسموب التعمـ المك ؼ أفضؿ مف االسموب الموزع
والتقميدي المتبا في تدريس ىذه الميارات .

3ػ إف إسموب التعمـ المك ؼ ىو االفضؿ في تعمـ الميارات المغمقة والمفتوحة .

4ػ إف اسموب التعمـ الموزع أفضؿ مف االسموب التقميدي في تدريس ىذه الميارات.

ػػػػػػػػ
( ) 1نغـ حاتـ حميد الطائي  ,أ ر است داـ اسموب التعمـ المك ؼ والموزع عمى مستو االداء والتطور في فعالية الو ب الطويؿ واالحتفاظ
بيا  ,رسالة ماجستير  ,جامعة بغداد  ,كمية التربية الرياضية 2000 ,
( )2مازف عبد اليادي احمد  ,أ ر إست داـ اسموب التعمـ المك ؼ والموزع عمى تطوير مستو االداء في بعض ميارات التنس  ,بحث
منشور  ,مجمة عموـ التربية الرياضية  ,المجمد ال اني  ,العدد االوؿ  ,جامعة بابؿ  ,كمية التربية الرياضية . 2003 ,

2ػ2ػ 3دراسة (عادؿ)2667
-

( ).

بعنواف (ا ر است داـ اساليب متنوعة في اكتساب وتعمـ بعض الميارات االساسية بكرة القدـ لطالب الصؼ

ال اني المتوسط) .
-

ىدفت الدراسة الى :

.1معرفة أ ر است داـ االساليب (المتسمسؿ والعشوائي والتقميدي) في اكتساب وتعمـ بعض الميارات االساسية بكرة
القدـ لطالب الصؼ ال اني المتوسط .
.2معرفة أفضؿ االساليب في اكتساب وتعمـ الميارات قيد الدراسة .
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 شممت عينة البحث ( )72طالب يم موف ( )12مدرسة يم موف طالب الصؼ ال اني المتوسط في قضاء بعقوبة /محافظة ديالى  ,حيث قسمت العينة الى الث مجموعات وبواقا ( )24طالب لكؿ مجموعة .
-

.1

إستنتج الباحث :

وجود تبايف في اكتساب وتعمـ بعض الميارات االساسية بكرة القدـ بيف االساليب لتدريسية موضوع البحث

.
.2

إف لالساليب التدريسية (المتسمسؿ والعشوائي والتقميدي) تر ير ايجابي في عممية اكتساب وتعمـ بعض

.3

تفوؽ االسموب التدريسي (المتسمسؿ) في اكتساب وتعمـ بعض الميارات االساسية بكرة القدـ عمى

الميارات االساسية بكرة القدـ .

االسموب العشوائي واالسموب التقميدي .
.4

عمى الرمـ مف وجود اكتساب في تعمـ الميارات قيد البحث لد المجموعة التي درست باالسموب التقميدي

اال انيا كانت أقؿ المجاميا تعمما .

2ػ2ػ 4مناقشة الدراسات السابقة
مف الؿ االطالع عمى نتائج الدراسات السابقة حوؿ است داـ اساليب تدريسية م تمفة في تعمـ الميارات
االساسية ظير ىناؾ فروؽ معنويػة بيف المجاميا المست دمة السػاليب التدريس الحدي ة  .عمما اف جميا االساليب
المست دمة حققت فروؽ معنوية لمصمحتيا .

واالساليب المست دمػة في الدراسات السابقػة كانت ( المك ؼ  ,الموزع  .المتسمسؿ  ,العشوائي  ,التقميدي ) أما

الباحث فقد است دـ االسموب (المتسمسؿ) ومقارنتو باالسموب التقميدي (االمري) المست دـ في تعميـ الميارات
االساسية بالتنس االرضي  ,محاولة منو الى معرفة أي االسموبيف أفضؿ في المراحؿ االولى مف تعمـ ميارات التنس
االرضي  ,وبما ينسجـ ويتماشى ما المنيج التعميمي المتبا في الكمية وعمى ضوء وحداتو التدريسية التعميمية .

وبذلؾ تشابية الدراسات السابقػة ما الد ارسػة الحالية كونيا است دمت بعض الدراسات التدريسية الحدي ة

كمتغير رئيس (مستقؿ) وا تمفت معيا بماىية االساليب المست دمة  ,إذ است دمت الدراسة الحاليػة اسموب
(المتسمسؿ والتقميدي) وكذلؾ ا تمفت ما بعضيػا في الميارات والمعبة المراد تعمميا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1عادؿ عباس ذياب  ,ا ر است داـ أساليب متنوعة في اكتساب وتعمـ بعض الميارات االساسية بكرة القدـ لطالب الصؼ ال اني
المتوسط  ,رسالة ماجستير  ,كمية التربية االساسية  ,جامعة ديالى . 2007 ,
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3ػ منيج البحث واجراءاتو الميدانية
3ػ .منيج البحث
است دـ الباحث المنيج التجريبي برسموب نظاـ المجموعتيف المتكافئتيف لمالئمتو لطبيعة مشكمة البحث .

3ػ 2عينة البحث

شممت عينة البحث ( )40طالب مف الذكور المنتظميف في المرحمة ال انية بكمية التربيػة الرياضية ػ جامعػة
ديالى لمعػاـ الدراسي (2007ػ )2008مف أصؿ مجتما البحث االصمي والبالغ عددىـ ( )284اي بنسبة (,2

 , )%14وقد بمغ الوسط الحسابي ألعمار واطواؿ المجموعة الضابطػة ( )20سنة و( )171سـ  ,وبمغ الوسػط
الحسابي ألعمار واطواؿ المجموعة التجريبية ( )20سنة و( )170سـ .
وقد تـ تقسيـ العينة الى مجموعتيف بالتساوي عشوائيا  ,المجموعػة الضابطة وعددىػا ( )20طالب والتي
تتمقى الدروس التعميمية ضمف المنيج التعميمي المعتمد في الكمية لتعميـ ميارات لعبة التنس وباالسموب التقميدي ,

أما المجموعػة التجريبيػة البالغ عددىا ( )20طالب أيضا فتتمقى نفس مفردات المنيج التعميمي ونفس المحاوالت

التك اررية لممجموعػة الضابطة ولكف باست داـ االسموب (المتسمسؿ)  .وكانت مدة المنيػػج التعميمػػي لكال المجموعتيف
الضابطة والتجريبية ( )15اسػبوع بمعدؿ وحدتيف اسبوعيػػا مدة الوحدة التعميمية الواحدة ( )90دقيقة .
وحرص الباحث عمػى إ تيار المبتدئيف تماما بمعبػة التنس واسػتبعاد الطمبة الراسبيف والرياضييف الذيف يمارسوف

العاب المضرب ( التنس  ,المنضدة  ,الريشة)  .وقد الحظ الباحث إف اممب افراد العينػة باعمار واطواؿ متقاربػة
ممػا يدؿ عمى تجانس افراد

العينة .وقد تـ اجراء التجانس لمعينة باكمميا ( )40طالب وفؽ المعادلة التالية :

ع
معامؿ اال تالؼ = ـــــ × 100
س-

)1(.....................

اذ يعد معامؿ اال تالؼ مقياس تشتت نسبي لمعرفة التشتت دا ؿ المجموعة الواحدة  .حيث ذكر (وديا ياسيف
محمد) إف نتيجة معامؿ اال تالؼ كمما اقتربت مف ( )%1يعد التجانس عاليا واذا زادت عف( )%30يعني اف
العينة مير متجانسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1وديا ياسيف محمد عبد  ,التطبيقات االحصائية واست دامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية  ,جامعة الموصؿ , 1999 ,
ص160

.

جدوؿ ().
يبيف االوساط الحسمبية واالنحرافات المعيارية لمطوؿ والوزف لعينة البحث
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عينة البحث
صفة التجانس
الطوؿ

س-
170سـ

±ع
3991

معامم االختالف
%2930

العمر

20سنة

3921

%16905

الوزف

 65كمغـ

1928

%25960

3ػ 3وسائؿ جمع المعمومات واالجيزة واالدوات المستخدمة في البحث
3ػ3ػ .وسائؿ جمع المعمومات
-

المصادر والمراجا

-

المقابالت الش صية

-

ال براء والم تصيف

-

مضارب تنس

-

كرات تنس

-

حباؿ وأشرطة

3ػ3ػ 2االجيزة واالدوات المستخدمة في البحث

-

إستمارات

3ػ 4تحديد إختبارات البحث

است دـ الباحث ا تبارات مقننو و اصة لقياس الميارات االساسية لممبتدئيف وىي (إ تبارات ىوايت وجونس) لقياس
الضربة االرضية االمامية وال مفية وميارة االرساؿ  ,وىي ا تبارات مقننو .

3ػ 5التجربة االستطالعية

أجر الباحث ىذه التجربة عمى مسة طالب مف المرحمة ال انية وذلؾ يوـ ال ال اء المصادؼ 2007/10/9
لمتعرؼ عمى نوع االستعدادات والسمبيات التي قد ترافؽ الباحث في التجربة الرئيسية إضافة الى التعرؼ الى الوقت
المستغرؽ لال تبارات وكفاءة فريؽ العمؿ .

3ػ 6إجراءات البحث

است دـ الباحث المنيج التقميدي المتبا في الكمية ولمدة مسة عشر اسبوعا مف قبؿ المجموعة الضابطة  .في حيف
است دمت المجموعة التجريبية نفس مفردات المنيج ونفس المدة ولكف باست داـ تماريف تطبيقية باالسموب المتسمسؿ
لتعمـ الميارات االساسية بالتنس وبمعدؿ وحدتيف تعميميتيف في االسبوع الواحد لكال المجموعتيف الضابطة والتجريبية
.

3ػ 7االختبارات البحث القبمية
في الساعة التاسعة صباحا مف يوـ االربعاء  2007/10/3قاـ الباحث بتنفيذ اال تبارات القبمية وىي :
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ػ ا تبار ىوايت لقياس الضربة االرضية االمامية .
ػ ا تبار ىوايت لقياس الضربة االرضية ال مفية .

ػ ا تبار جونس لقياس ميارة ضربة االرساؿ .

3ػ 8تنفيذ المنيج

نفذ المنيج لمدة مسة عشر اسبوعا ما بداية الفصؿ الدراسي االوؿ وتحديدا يوـ االحد  2008/10/14وعمى
المجموعتيف الضابطة والتجريبية لتعمـ الميارات االساسية بالتنس وبمعدؿ تسعيف دقيقة لموحدة الواحدة ولوحدتيف في
االسبوع .

3ػ 9اختبارات البحث البعدية
بعد االنتياء مف تنفيذ المنيج التعميمي قاـ الباحث بتنفيذ اال تبارات البعدية يوـ االربعاء  2008/1/14وبنفس
الظروؼ الزمانية والمكانية لال تبارات القبمية .

3ػ  .6الوسائؿ االحصائية المستخدمة في البحث
است دـ الباحث القوانيف االحصائية التالية :
ػ قانوف االوساط الحسابية لممجموعتيف .

ػ قانوف االنحرافات المعيارية لممجموعتيف .

ػ قانوف ( )T-Testلمعينات المتناظرة .

4ػ عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا

الباب الرابع
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يتناوؿ ىذا الباب عرض نتائج اال تبارات التي ضعت ليػا مجموعتػي البحث (الضابطػة والتجريبية)  ,ويتناوؿ
أيضا تحميؿ ومناقشة النتائج التي تـ التوصؿ الييا لتحقيؽ ىدؼ وفرض البحث  .ويمكف القوؿ باف مجموعتي
البحث متكافئة في المستو مف الؿ ما يبينػو الجدوؿ ادناه:

جدوؿ ()2

يبيف تكافؤ مجموعتي البحث في نتائج االختبارات القبمية
المجموعة الضابطة

االختبارات
االرساؿ
الضربة

االمامية
الضربة
ال مفية

المجموعة التجريبية

س-

±ع

س-

±ع

قيمة (ت)

المحسوبة

النتيجة

قيمة (ت)
الجدولية

0 ,79

1 ,12

0 ,89

1 ,14

0 ,37

0 ,02

1 ,22

1 ,29

1 ,18

0 ,13

0 ,92

0 ,02

0 ,84

0 ,34

0 ,94

0 ,17

0 ,61

0 ,02

مير معنوي
مير معنوي
مير معنوي

4ػ .عرض وتحميؿ نتائج إختبار ميارة االرساؿ
تبيف الجداوؿ ( )2و( )4( )3النتائج االحصائيػة لمجموع درجات تقويـ المجموعتيف الضابطػة والتجريبية  ,والنسب
المئوية  ,والفروؽ بيف االوساط الحسابية  ,واالنحرافات المعيارية  ,ونتائج إ تبار (  ) T- Testبيف اال تبارات

القبمية والبعدية  ,لمعرفة تر ير اكتساب التعمـ في اداء ميارة االرساؿ ولكؿ مجموعة عمى حدة  ,فضال عف مقارنة

اال تبارات البعدية لممجموعتيف الضابطػة والتجريبية باست داـ ا تبار (ت) لمعرفة أفضؿ مجموعة في إكتساب تعمـ
ميارة االرساؿ .

جدوؿ ()3

يبيف نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية في أداء
ميارة االرساؿ

انمجموعة
انتجزيبيت
انضببطت

انمجموع انكهي
17

االختبارات
انقبهي
أنبعدي
انقبهي
أنبعدي

59
15

اننسبة انمؤية
%14917
%49917
%12950
%70983

* اعمى درجة تقويمية في االرساؿ ( )6وبيذا يكوف المجموع الكمي ( )120لممجموعة الواحدة .
* تـ تقريب االعداد فوؽ الوسط الى الواحد .

يوضح الجدوؿ ( )2مجموع درجات االوساط الحسابية لتقويـ المجموعتيف لال تبارات القبمية والبعدية  ,إذ تـ جما
الوسط الحسابي لكؿ مف أفراد المجموعتيف واست راج المجموع النيائي لالوساط الحسابية في اال تبارات القبمية

والبعدية ولكال المجموعتيف  ,ـ تـ تقسيـ مجموع االوساط عمى المجموع الكمي لمدرجة التقويمية لممجموعة الواحدة

وىو ( )120ـ ضرب الناتج في ( )100ألست راج النسبة المئوية  .أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة معنوية
بيف اال تبارات القبمية والبعدية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية  ,مما يدؿ عمى إكتساب تعمـ ممموس في ميارة

االرساؿ ولصالح اال تبار البعدي ولكال المجموعتيف .

جدوؿ ()4
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يبيف نتائج االختبارات البعدية وقيمة (ت) بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية
في أداء ميارة االرساؿ

انمجموعة
انضببطت
انتجزييت

االختبار انبعدي
س-
±ع
0980
3920
0994
4930

االختبار انقبهي
س-
±ع
1912
0979
1914
0989

قيمة (ت)
انمحسوبة

قيمة (ت)
انجدونية

اننتيجة

5980
9921

1973
1973

معنىي
معنىي

يبيف الجدوؿ ( )4نتائػج اال تبارات القبميػة والبعديػة لقياس مد اكتساب تعمـ ميارة االرسػاؿ لممجموعتيف الضابطة
والتجريبية  .فقد كانت نتائج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لممجموعة الضابطة في اال تبار القبمي ()0 ,79
و( , )1 ,12ولال تبار البعدي ()3 ,02

و( , )0 ,80أما قيمة (ت) المحسوبة لمعرفة معنويػة الفروؽ في

االوساط الحسابيػة بيف اال تباريف القبمي والبعدي كانت ( )5 ,80وىي أكبر مف القيمة الجدولية ( )1 ,73بدرجة

حرية ( )19وبحدود قة ( ) ,95مما يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية لصالح اال تبار البعدي .

أما نتائج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري في اال تبار القبمي لممجموعة التجريبية باست داـ (االسموب
المتسمسؿ) فكانت( )0 ,89و( )1 ,14ولال تبار البعدي ( )4 ,30و ( )0 ,94عمى التوالي .
أمػا قيمػة (ت) المحسوبػة لمعرفػة معنويػة الفروؽ بيف اال تباريف القبمػي والبعدي فكانت ( )9 ,21وىي أكبر مف
القيمة الجدولية ( )1 ,73وبدرجة حرية( )19وبحدود قة

( )0 ,95مما يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية

لصالح اال تبار البعدي  .ولغرض المقارنة بيف نتائج اال تبارات البعدية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية لمعرفة

أفضميما في اكتساب تعمـ ميارة االرسػاؿ  ,فقد است دـ الباحث ا تبار (ت) لمعرفة الفروؽ بينيما وكما موضح فػي
الجدوؿ (. )5

جدوؿ ()5

يبيف نتائج االختبارات البعدية وقيمة (ت) بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في أداء ميارة االرساؿ
االختبار البعدي

المجموعة

الوسط

الحسابي

المعياري

الضابطة

3 ,02

0 ,80

التجريبية

4 ,30

0 ,94

قيمة(ت) المحسوبة

قيمة(ت) الجدولية

النتيجة

االنحراؼ
5 ,84

2 ,02

معنوي

بمغت قيمة إ تبار (ت) المحسوبة ( )5 ,84وىي إكبر مف القيمة الجدولية ( )2 ,02وبدرجة حرية ( )38وبحدود
قة ( )0 ,95مما يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية لصالح اال تبار البعدي لممجموعة التجريبية مما يدؿ عمى إف
ىناؾ إفضمية في إكتساب التعمـ لميارة االرساؿ ولصالح المجموعة التجريبية التي كانت تست دـ االسموب المتسمسؿ
في كافة مفردات الوحدات التعميمية والتماريف التطبيقية .

4ػ 2مناقشة نتائج إختبار ميارة االرساؿ
عند مناقشة نتائج البحث التي تـ عرضيا وتحميميػا مف الؿ الجدوليف ( )4و( )5لال تبارات القبمية والبعدية
لممجموعيف الضابطة والتجريبية  ,ظير اف ىناؾ تر ي ار معنويا في إكتساب تعمـ ميارة االرساؿ لممجموعتيف و اصة
المجموعة التجريبية وىذا يدؿ عمى اف است داـ المنيجيف التعميمييف ليمػا شمولية كافيػة ألكتساب التعمـ مف الؿ
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الشرح والعرض واعطػاء االرشاد والتعميمات والتغذية الراجعة واست داـ وسائؿ تعميميػة سواء بالتماريف التطبيقيػة او
باست داـ (االسموب المتسمسؿ) حيث تـ تبسيط اداء ميارة االرساؿ مف الؿ تجزئتيا والتنويا في التماريف و مؽ

روح المنافسة بيف المتعمميف عمى االداء االفضؿ مف الؿ الممارسة والتكرار المستمريف  ,بعدىا تـ دمج حركات
ميارة االرساؿ وتوحيدىا باسموب الطريقة الكمية(المتسمسمة) ,مما اد الى اكتسػاب المتعمميف ال اضعيف لممنيجيف
التعميمييف التعمـ الجيد المالءـ لمستواىػـ  .وكانت ىذه النتائج منسجمة ما افراد المجموعة التجريبية واندفاعيـ
ألست داميـ االسموب المتسمسؿ الذي بد ليـ اسموبا سيال ومناسبا لمستوياتيـ .

وعند مناقشػة الجدوؿ( )5التي تؤكد وجود فروؽ معنويػة بيف اال تبارات البعدية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية
عمى اداء ميػارة االرساؿ ولصالػح المجموعة التجريبية التي است دمت (االسموب المتسمسؿ)  ,اي اف ىذا االسػموب
افضؿ مف االسموب التقميدي  ,حيث سػاعد ىذا االسموب عمى تسييؿ وفيـ الميارة ألفراد المجموعػة التجريبية
ويعطي الفرصػة عمى اعطاء

تغذية راجعة إضافية ا ناء التعمـ .

4ػ 3عرض وتحميؿ نتائج إختبارات الضربتيف االرضيتيف االمامية والخمفية
تبيف الجداوؿ ()6و()7و( )8النتائج االحصائيػة لمجموع درجات تقويـ المجموعتيف الضابطػة والتجريبية والنسب

المئوية بيف اال تبارات القبمية والبعدية لمعرفة تر ير اكتساب التعمـ في اداء ميارتي الضربتيف االرضيتيف االمامية

وال مفية ولكؿ مجموعة عمى حدة .

جدوؿ()6

يبيف مجموع درجات ونتائج إختبار المجموعتيف والنسبة المئوية لالختبارات القبمية والبعدية لميارتي الضربتيف
االمامية والخمفية

المجوعة
الضابطة أمامية
التجريبية أمامية
الضابطة مفية
التجريبية مفية

االختبارات

المجموع الكمي

النسبة المئوية

القبمي

24

%24

البعدي

65

%65

القبمي

23

%23

البعدي

77

%77

القبمي

16

%16

البعدي

55

%55

القبمي

18

%18

البعدي

65

%65

* أعمى درجة تقويمية في ىذا اال تبار ( )5وبيذا يكوف المجموع الكمي ( )100لممجموعة

الواحدة .

* تـ تقريب االعداد فوؽ الوسط الى الواحد .

يبيف الجدوؿ ( )6مجموع درجات االوساط الحسابية لتقويـ المجموعتيف لال تبارات القبمية والبعدية  ,اذ تـ جما

الوسط الحسابي لكؿ فرد مف افراد المجموعتيف واست راج المجموع النيائي لالوساط الحسابيػة في اال تبارات القبميػة
والبعديػة ولكال المجموعتيف  ,ـ تـ تقسيـ مجموع االوسػاط عمى المجموع الكمي لمدرجة التقويمية لممجموعة الواحدة

وىو( )100ـ ضرب الناتج في( )100ألست راج النسبة المئوية .

أظيرت النتائج الى وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف اال تبارات القبميػة والبعدية لممجموعتيف الضابطػة والتجريبية

مما يدؿ عمى وجود تر ير في اكتساب التعمـ لميارتي الضربتيف االرضيتيف االمامية وال مفية .
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جدوؿ()7
يبيف نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية في اداء ميارتي الضربتيف االرضيتيف
االمامية والخمفية

الميارة

المجموعة

األمامية

الضابطة

ال مفية

االختبار القبمي

قيمة (ت)

االختبار البعدي

قيمة (ت)

النتيجة

المحسوبة

الجدولية

1973

معنوي
معنوي

س-
1922

±ع
1929

س-
3938

±ع
0930

22929

التجريبية

1918

0913

3988

0925

34930

1973

الضابطة

0984

0934

2988

0915

23935

1973

معنوي

التجريبية

0994

0917

3933

0932

35928

1973

معنوي

يوضح الجدوؿ ( )7نتائج اال تبارات القبميػة والبعديػة لقياس مد

اكتساب تعمـ ميارتي الضربتيف االرضيتيف

االمامية وال مفية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية  .فقد كانت نتائج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لممجموعة
الضابطة في اال تبار القبمي ألداء الضربة االمامية ( )1 ,22و( , )1 ,29ولال تبارالبعدي ( )3 ,38و()0 ,30
 .وبمغت قيمػة (ت) المحسوبة لمعرفة معنويػة الفروؽ في االوسػاط الحسابيػة بيف اال تباريف القبمي والبعدي

( )29,22وىي أكبر مف القيمة الجدولية ( )73,1وبدرجة حرية ( )19وبحدود قة ( )95,0مما يدؿ عمى وجود
فروؽ معنوية لصالح اال تبار البعدي .
أمػا نتائػج الوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري لممجموعػة التجريبيػة والتػي است دمت(االسموب المتسمسؿ) لال تبار

القبمي كانت( )18,1و( , )0 ,13ولال تبار البعدي بمغت( )3 ,88و ( )0 ,25وبمغت قيمة ا تبار (ت)

المحسوبػة ( )34 ,30وىي أكبر مف القيمة الجدولية

( )1 ,73وبدرجة حرية ( )19وبحدود قة ( )95,0مما

يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية لصالح اال تبار البعدي .
أما نتائج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لممجموعة الضابطة في اال تبار القبمي ألداء ميارة الضربػة االرضيػة
ال مفيػة فكانت ( )84,0و( )0 ,34ولال تبار البعدي ()2 ,88

و( )0 ,15وبمغت قيمة ا تبار(ت) المحسوبة

لمعرفة معنوية الفروؽ لالوساط الحسابيػة بيف اال تباريف القبمي والبعدي ( )23 ,35وىي أكبر مف القيمة الجدولية

( )1 ,73وبدرجة حرية ( )19وبحدود قة ( )0 ,95مما يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية لصالح اال تبار البعدي .

أما نتائج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لممجموعة التجريبية في اال تبار القبمي ألداء ميارة الضربة ال مفيػة
( )0 ,94و( )0 ,17ولال تبار البعدي ( )3 ,33و( )0 ,32وبمغت قيمة (ت) المحسوبة ( )35 ,28وىي أكبر
مف القيمة الجدولية ( )1 ,73وبدرجة حرية( )19وبحدود قة ( )0 ,95مما يدؿ عمى وجود فروؽ معنويػة لصالح

اال تبار البعدي  .ولغرض المقارنة بيف نتائج اال تبارات البعدية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية لمعرفة أفضميمػا

في اكتساب تعمـ ميارتي الضربتيف االرضيتيف االماميػة وال مفيػة والتي بينيا الجدوؿ( . )8فقد است دـ الباحث
إ تبار (ت) لمعرفة معنوية الفروؽ بينيما.

جدوؿ ()8

يبيف نتائج االختبارات البعدية وقيمة (ت) بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في أداءميارتي الضربتيف
االرضيتيف االمامية والخمفية

المجموعة

الميارة

االختبار البعدي

قيمة(ت)

قيمة(ت)

النتيجة
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الضابطة
التجريبية

أمامية

الضابطة
التجريبي

مفية

س-

±ع

3 ,38

0 ,30

3 ,88

0 ,25

2 ,88

0 ,15

3 ,33

6 ,32

المحسوبة

الجدولية

7 ,45

2 ,02

معنوي

7 ,54

02و 2

معنوي

فقد بينت النتائج إف قيمػة ا تبار (ت) المحسوبػة بيف المجموعتيف الضابطػة والتجريبيػة في اال تبارات البعدية
ليما في اداء الضربة االرضية االمامية بمغت( )7 ,45وىي اكبر مف القيمة الجدولية ( )2 ,02وبدرجة حرية

( )38وبحدود قة( )0 ,95مما يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بينيما ولصالح اال تبار البعدي ولممجموعة التجريبية
.
أما نتائج قيمة (ت) المحسوبة بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في اال تبارات البعدية بينيما وفي اداء الضربة
ال مفية فقد بمغت ( )7 ,54وىي أكبر مف القيمػة الجدوليػة البالغة ( )2 ,02وبدرجة حرية ( )38وبحدود قة (,95
 )0مما يدؿ عمى وجود فروؽ معنوية بينيمػا ولصالح اال تبار البعدي ولممجموعة التجريبية

4ػ 4مناقشة نتائج اختبارات الضربتيف االضيتيف االمامية والخمفية

عند مناقشة النتائج التي تـ عرضيا وتحميميا في الجدوليف()7و( )8لال تبارات القبمية والبعدية لممجموعتيف
الضابطػة والتجريبيػة تبيف اف ىناؾ تا ير معنوي في اكتساب تعمػـ ميارتي الضربتيف االرضيتيف االمامية وال مفية
ولممجموعتيف  ,وىذا يوضح اف المنيجيف التعميمييف التقميدي والمتسمسؿ قد اد

كالىما الى حصوؿ تطور في

مستو اداء المجموعتيف  ,ويعزو الباحث ذلؾ الى كفاية الوحدات التعميمية وتنفيذ مفرداتيا باسػت مار وقت التعمـ
والمحاوالت التك اررية والتغذية الراجعة المنسجمة الى جانب الشرح والعرض المالئـ لطبيعة عينة البحث  .واوضحت

النتائج اف المجموعة التي است دمت (االسموب المتسمسؿ) قد نفذت مفردات المنيج التعميمي بتماريف تطبيقية
متسمسمة دوف انقطاع وفي محيط ابت وقبؿ االنتقاؿ بيـ الى محيط متغير كالمعب ما زميؿ  ,ففي الحالػة االولى
تعتبر الميارة (مغمقة) وفي الحالة ال انية تعتبر الميارة (مفتوحة)  .والبد مف االشارة ىنا الى اف اكتسػاب تعمـ ىاتيف

الميارتيف كاف بشكؿ متدرج وبصورة اسيؿ مف تعمـ الميارات اال ر في التنس م ؿ االرساؿ  ,حيث اف تطور تعمـ
كؿ ميارة يعتمد عمى (درجة صعوبة الميارة ومحيط أدائيا ) .

وقد كانت النتائج ذات داللة احصائية ولصالح المجموعػة التجريبيػة في ميارتي الضربتيف االرضيتيف االمامية
وال مفيػة عمى السواء وذلؾ يعود الى فاعمية تر ير (االسموب المتسمسؿ) ا ناء تنفيذ مفردات الوحدات التعميمية حيث
كانت ىناؾ فرصة كافية ألعطاء التغذية الراجعة المالئمة ما مراحؿ التعمـ المبكر لميارتي الضربتيف االرضيتيف
االمامية وال مفيػة ,ويتبيف ذلؾ(بدقة سقوط الكرات في الميداف ال مفي قدراالمكاف(وفي اماكف متنوعة مف ممعب

ال صـ) ولصالح أفراد المجموعة التجريبية .

5ػ .االستنتاجات

.1

وجود تبايف في اكتساب تعمـ بعض الميارات االساسية بالتنس بيف اسموبي التدريس ( التقميدي

والمتسمسؿ) .
.2

اف ألسموبي التدريس (التقميدي والمتسمسؿ) تر ير إيجابي في عممية اكتساب وتعمـ بعض الميارات

االساسية بالتنس .
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.3

تفوؽ االسػموب التدريسي (المتسمسؿ) في اكتسػاب وتعمـ بعض الميارات االساسية بالتنس عمى االسموب

التقميدي .

5ػ 2التوصيات
.1

التركيد عمى است داـ االسموب (المتسمسؿ) في اكتساب وتعمـ بعض الميارات االساسية بالتنس.

.2

دراسة تر ير أساليب تعميمية ا ر في اكتساب وتعمـ ميارات اساسية ا ر بالتنس .

.3

ضرورة اد اؿ كافػة مدربي التنس االرضي دورات لمتعرؼ عمى م تمؼ االساليب التعميمية وتا يرىا عمى

تعمـ ميارات التنس الم تمفة .

المصادر العربية واالجنبية
المصادر العربية

.1
.2

القرأف الكريـ .

ريساف ريبط مجيد  ,موسوعة القياسات واال تبارات في التربية الرياضية  ,ج ,1مطابا التعميـ العالي ,

جامعة البصرة . 1989 ,
.3

ظافر ىاشـ اسماعيؿ,االسموب التدريسي المتدا ؿ وأ ره في التعمـ والتطور مف الؿ ال يارات

التنظيميةالمكانيةلبيئة تعمـ التنس,اطروحة دكتوراه,جامعة بغداد,كمية التربيةالرياضية.2002,

.4

ظافر ىاشـ وأ روف  ,االعداد الفني وال ططي بالتنس  ,دار الكتب لمطباعة والنشر  ,جامعة الموصؿ ,

. 1991
.5

عادؿ عباس ذياب,ا ر است داـ اسػاليب متنوعة في اكتسػاب وتعمـ بعض الميارات

االساسية بكرة

القدـ لطالب الصؼ ال اني المتوسط  ,رسالةماجستير,جامعة ديالى,كميةالتربية الرياضية.

.6

عمي محمد عبد الرزاؽ ال ياط,تا ير است داـ جياز مقترح في اكتساب وتعمـ بعض ميارات التنس

االرضي االساسية,رسالة ماجستير,كمية التربية الرياضية,جامعة بغداد. 1999,
.7

عبد الرحمف عدس  ,مباديء االحصاء في التربية وعمـ النفس  ,ج , 2االردف  ,مكتبة االقصى 1981 ,

.
.8
.9

عبد القادر حممي  ,مد ؿ الى االحصاء  ,ط , 1لبناف  ,منشورات عويدات . 1985 ,

عفاؼ عبد الكريـ  ,التدريس لمتعمـ في التربية الرياضية  ,االسكندرية  ,مطبعة منشرة المعارؼ . 1990 ,

 .10قيس ناجي عبد الجبار ػ شامؿ كامؿ محمد  ,مباديء االحصاء في التربية الرياضية  ,الكتاب المنيجي لطمبة
كمية التربية الرياضية  ,جامعة بغداد  ,مطبعة التعميـ العالي . 1988 ,
.11عمي الديري  ,احمد بطانية  ,اساليب تدريس التربية الرياضية  ,اربد  ,دار االمؿ لمنشر والتوزيا 1987 ,
.12مازف عبد اليادي احمد  ,ا ر است داـ اسموب التعمـ المك ؼ والموزع عمى تطور مستو االداء في بعض

ميارات التنس  ,بحث منشور  ,مجمة عموـ التربية الرياضية  ,المجمد ال اني  ,العدد االوؿ  ,جامعة بابؿ  ,كمية
التربية الرياضية . 2003 ,
 .13محمد حسف ىميؿ  ,تر ير التدا ؿ بيف ودا ؿ الوحدات التعميميػة لمتمرينات المك فػة والموزعة في احتفاظ تعمـ

بعض ميارات التنس,اطروحةدكتوراه,كمية التربية الرياضية,جامعةبغداد2003.,

 .14محمود عبد الحميـ منسي  ,االحصاء الوصفي واالستداللي في العموـ النفسية والتربوية  ,مكتبة الفالح ,
الكويت  ,ط. 1986 , 1
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 .15موسكا موستف  ,سارة أشوورث  ,تدريس التربيػة الرياضيػة  ,ترجمػة جماؿ صالح وأ روف  ,الموصؿ  ,مطبعة
جامعة الموصؿ . 1991 ,

 .16نبيؿ محمود شاكر  ,معالـ الحركة الرياضية والنفسية والمعرفية  ,ط , 1العراؽ  ,مطبعة المتنبي 2007 ,
 .17ناىدة عبد زيد  ,تر ير التدا ؿ في اسػاليب التعمـ عمى تعمـ وتطور مستو أداء ميارتي االرساؿ الساحؽ
والضرب الساحؽ بالكرة الطائرة  ,رسػالة ماجستير  ,جامعة بغداد  ,كميػة التربية الرياضية . 2002 ,
 .18وجيو محجوب  ,عمـ الحركة والتعمـ الحركي  ,الموصؿ  ,دار الكتب لمطباعة والنشر . 1989 ,

 .19ويتنبخ  ,ارنوؼ  ,ممحقات وـ نظريات ومشكالت في سايكولوجية التعمـ  ,ترجمة عادؿ عز الديف االشوؿ
وأ روف  ,القاىرة  ,ماكجرىيؿ لمنشر . 1981 ,
 .20وديا ياسيف  ,حسف محمد  ,التطبيقات االحصائيػة واست دامات الحاسػوب في بحوث التربية الرياضية ,
الموصؿ  ,دار الكتب لمطباعة والنشر . 1999 ,
 .21يعرب يوف  ,التعمـ الحركي بيف التعمـ والتطبيؽ  ,بغداد  ,مكتب الص رة . 2002 ,
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اثر استخداـ بعض التقنيات الحديثة كوسيمة تعميمية في تحسيف مستوى األداء
الفني بقذؼ الثقؿ
الممخص

ـ  .ابتساـ حيدر بكتاش
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ىدؼ البحث إلى معرفة است داـ بعض التقنيات الحدي ة م ؿ الجواؿ (الياتؼ النقاؿ)والحاسوب
المحموؿ(ألب توب) وعارض البيانات (داتاشو) في تحسيف مستو األداء الفني ومستو االنجاز بقذؼ ال قؿ ،

حيث است دمت الباح ة المنيج التجريبي أسموب المجموعات المتكافئة  ،إما عينة البحث فقد تكونت مف()40
طالب مف طمبة الصؼ األوؿ في كمية التربية الرياضية/جامعة تكريت لمعاـ الدراسي  2009 -2008والذيف
قسموا إلى أربا مجموعات(ضابطة و الث تجريبية) متساوية بالعدد واعتمدت عمى المنياج التعميمي المقرر ال اص
بفاعمية قذؼ ال قؿ وعمى الفمـ التعميمي المصمـ (فديو األقراص المدمجة( )CDواستمارة تقويـ األداء الفني بقذؼ

ال قؿ ودرجات المقوميف في اال تباريف القبمي والبعدي لممجوعات األربا،وتصوير طمبة المجموعات األربا عمى

شكؿ أقراص فديو مدمجة( )CDليتـ عرضيا بالبطئ واالعتيادي إلى براء المقوميف  .أما بالنسبة الست راج
النتائج فقد است دمت األوساط الحسابية لدرجات المقوميف ووسائؿ اإلحصائية األ ر (االنحراؼ المعياري
وا تبار T-TesTوتحميؿ التبايف باتجاه واحد وتوصمت الباح ة إلى تفوؽ طمبة المجموعة الرابعة الذيف است دموا
جياز عارض البيانات داتاشو) في عرض الفمـ التعميمي عمى طمبة المجموعة ال ال ة الذيف است دموا الحاسوب
المحموؿ ألب توب ـ طمبة المجموعة ال انية الذيف است دموا الجواؿ(الياتؼ النقاؿ في التعمـ والمجموعة الضابطة

الذيف است دموا التعميـ المقرر عمى التوالي.

Abstract
The effect of using sowe of utilizing educatioual te chnology us amean to
improve the technical and achievement level in shout put.
The prepose of this study was to investigate the effect of using of utilizing
education research is the effect of using s ine of utilizing educational technology us
Assisting Aids as Mobil Learning Lab top. Data show in Learning tchni cal per for
manse and achievement Level in shont put .
The resarche used the experimental pro cedure in sports college – Tikrit
university at (2002 – 2009) , which divided to four groups , three experimental and one
controlling .
It has used the determined educational programmes for shot put activity and
educational palms as/CD vid eel and assessment for technical per for mance in shot put
and degrees of achievement in pre and sub sequent test for four groups and used the
video cd the show slowly phot , and used some suitable methods to analysis the finding
of research as arithmetic aviary related arithmetic means , defence analysis with own
way.
The resalts of research were supremacy the fourth group which used.
Data show in learning film than third group which used computer Lab top, than
se conel group which used Mobil learning , than first group which used deter mired
educational program in learning.

-1التعريؼ بالبحث

 1-1المقدمة وأىمية البحث
شيد العصر الحالي تطو ار عمميا ومعرفيا ىائال لـ يسبؽ ليا نظير .حيث شممت م تمؼ مياديف العموـ
اإلنسانية والطبيعية  ،والتطبيقية  .ولـ تكف التربية الرياضية م تمفا عف ىذا التطور بؿ كانت مف أك ر المياديف
تر ي ار بو،إذ ظيرت العديد مف النظريات واالتجاىات بوسائؿ العرض المسموعة والمرئية ـ ظيرت الوسائؿ السمعية
والبصرية كميداف تربوي جديد ـ بدأ يظير تقنيات التعميـ باعتباره وسائؿ تقنية حدي ة تسيـ في تسييؿ مياـ
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المعمميف والمدربيف في عرض المادة المراد تعميميا و"تمكيف المتعمـ مف إدراؾ وفيـ الحقائؽ العممية عف طريؽ

است داـ التفكير المتسمسؿ والمترابط(.)1

وعمى ضوء ذلؾ وتماشيا ما التقدـ العممي وفي محاولة جادة لممساىمة في تطوير األداء الحركي منيا

في فعالية قذؼ ال قؿ والتي تتطمب طبيعة أدائيا قد ار كافيا مف الدقة والتحكـ في أج ازء الجسـ حيث جاءت أىمية
ىذه الدراسة مف الؿ است داـ بعض التقنيات الحدي ة كوسائؿ تعميمية المتم مة بجياز عارض البيانات(داتاشو)
والحاسوب المحموؿ (ألب توب)والجواؿ (الياتؼ النقاؿ)كوسائؿ تقنية في تعمـ الميارات األساسية وبالشكؿ الذي

سيسيـ في إضافة مد الت جديدة لمعممية التعميمية.

 -2-1مشكمة البحث

مف الؿ برة الباح ة في مجاؿ تعميـ وتدريس مادة الساحة والميداف وجدت إف أك ر الوسائؿ المست دمة
في تعميـ الميارات وىي وسائؿ عرض األنموذج الحي والتي تعتمد عمى الشرح والتكرار واصالح األ طاء حيث
تتعرض أحيانا لبعض التر يرات البدنية والميارية والنفسية باإلضافة إلى السرعة في األداء مما يؤ ر عمى مستو
تعمـ األداء لد المتعمميف كما إف ىناؾ افتقار في است داـ التقنيات التعميمية الحدي ة جياز عارض البيانات داتاشو

والحاسوب المحموؿ(ألب توب)والجياز الجواؿ (الياتؼ النقاؿ ذو الكاميرا) كتقنيات مساعدة في تعميـ الميارات
الم تمفة الؿ الوحدة التعميمية،وبناءا عمى ذلؾ وألجؿ تحسيف مستو تعمـ األداء واالنجاز ومراعاة عامؿ التشويؽ
واإل ارة الدافعية لد طالب الصؼ األوؿ ارترت الباح ة إلى است داـ بعض ىذه التقنيات كوسائؿ تعميمية في تعميـ
ميارة قذؼ ال قؿ بيدؼ تحقيؽ المستو األفضؿ مف الؿ إعطاء فكرة واضحة عف الميارة وتقديـ إال نموذج
الصحيح.

 3-1أىداؼ البحث
 التعػػرؼ عمػػى ا ػػر اسػػت داـ التقنيػػات الحدي ػػة }عػػارض البيانات(داتاشػػو) والحاسػػوب المحمػػوؿ ألب تػػوبوالجواؿ{ كوسائؿ تعميمية في تحسيف مستو األداء الفني بقذؼ ال قؿ.
 التع ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػػى ا ػ ػ ػػر اس ػ ػ ػػت داـ التقني ػ ػ ػػات الحدي ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػارض البيانات(داتاش ػ ػ ػػو والحاس ػ ػ ػػوب المحم ػ ػ ػػوؿوالجواؿ)كوسائؿ تعميمية في تحسيف مستو االنجاز بقذؼ ال قؿ.

 التعرؼ عمى أفضؿ أنواع الوسػائؿ التقنيػة ذات التػر ير االيجػابي فػي تحسػيف مسػتو األداء الفنػي ومسػتواالنجاز بقذؼ ال قؿ.

4-1

فروض البحث

 ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة الضابطة والمجاميا التجريبية ال ال ة بمستو األداء الفنيلقذؼ ال قؿ
 ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة الضابطة والمجاميا التجريبية ال ال ة بمستو االنجازلقذؼ ال قؿ

()1

محمد محمود الحيمة ؛ الوسائؿ التعميمية،عماف  :دار المسيرة لمتوزيا والطباعة ، 2000 ،ص .106
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 ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة الضابطة والمجاميا التجريبية ال ال ة في اال تبار ألبعديلمستو األداء الفني ومستو االنجاز لقذؼ ال قؿ

 -5-1مجاالت البحث

 1-5-1المجاؿ البشري/طالب المرحمة األولى/كمية التربية الرياضية-جامعة تكريت لمعاـ الدراسي

-2008

2009.
 2-5-1المجاؿ المكاني ساحات ومالعب كمية التربية الرياضية -جامعة تكريت.
 3-5-1المجاؿ ألزماني الفترة مف  2009/2/16ولغاية .2009/4/2

 2ػ الدراسات النظرية والدراسات السابقة(ألمشابيو)
 1-2الدراسات النظرية

 1-1-2مفيوـ التقنيات التعميـ
ي ػرتبط المفيػػوـ الشػػائا لمتقنيػػات التعمػػيـ بػػاألجيزة واآلالت ومعػػارض الوسػػائؿ التعميميػػة وتصػػوير النشػػاطات
التربويػػة وتقنيػػات السػػمعية والبص ػرية،فقد تطػػور ىػػذا المفيػػوـ نتيجػػة لد ارسػػات عديػػدة واعتمػػادا عمػػى نظريػػات تربويػػة

حدي ػػة و اصػػة المػ ػرتبط بػػاألجيزة واألدوات م ػػف اجػػؿ تحقي ػػؽ أألىػػداؼ المرج ػػوة مني ػػا لػػذا فق ػػد عرفػػت برنيا((عممي ػػة

منيجية منظمة في تصميـ عممية التعميـ والتعمـ وتنفيذىا وتقويميا في ضوء أىداؼ محددة))(.)1

كم ػػا عرف ػػت باف((اس ػػت داـ أي ػػة أداة سػ ػواء كان ػػت ص ػػورة أو نموذج ػػا أو سػ ػواىما تق ػػدـ لمم ػػتعمـ بػ ػرة مرئي ػػة

محسوسة بيدؼ تحقيؽ األىداؼ التعميمية))(.)2

إما جمعية االتصاالت والتكنولوجيا التربوية األمريكية فقد عرفيا برنيا ((النظرية والتطبيؽ في تصميـ

العمميات والمصادر وتطويرىا واست داميا وادارتيا وتقويميا مف اجؿ التعمـ))(.)3
فمف

الؿ ىذه المفاىيـ تعرؼ الباح ة إجرائيا باف تقنيات التعميـ "ما ىي إال مجموعة مف األجيزة

واألدوات التي يست دميا المعمـ لنقؿ المعرفة وال برات واألفكار إلى المتعمـ مف الؿ حاستي السما واإلبصار".

ػػػػػػػػػ
( ) 1أبو الد؛ التقنيات التربوية ومصادر التعمـ،منتد التربية والتعميـ،الشبكة الدولية لممعمومات(االنترنت).
()2احمد دميري ؛ الوسائؿ التعميمية وتكنولوجية التعميـ،منتديات تقنيات التعميـ،الشبكة الدولية لممعمومات (االنترنت).
( ) 3سالـ بف مسمـ الكندي؛واقا است داـ التقنيات التعميمية الحدي ة والصعوبات التي تواجييا بمدارس التعميـ العاـ بسمطنة عماف الشبكة
الدولية لممعمومات(االنترنت).

 2-1-2أىمية استخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ

()2()1

 تحسيف نوعية التعميـ وزيادة فعاليتو. است ارة اىتماـ التالميذ واشباع حاجاتيـ لمتعمـ. ابتعاد عف الوقوع في المفظية. -زيادة المشاركة االيجابية لمتالميذ في العممية التربوية.

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة

121

انثقبفت انزيبضيت

 تنمية القدرة عمى الترمؿ والتفكير العممي ال الؽ في الوصوؿ إلى حؿ المشكالت وترتيب األفكاروتنظيميا وفؽ نسؽ مقبوؿ.

 توفير الوقت والجيد لممتعمـ والمعمـ واست داـ طرائؽ التدريس الحدي ة التي تعتمد عمى تفاعؿ الطمبةومشاركتيـ .

 3-1-2التقنيات التعميمية المستخدمة في المجاؿ الرياضي
لقد است دمت ك ير مف التقنيات كوسائؿ تعميمية في اكتساب وتعمـ الحركات والميارات الرياضػية الم تمفػة
( )3

فضػػال عػػف الوسػػائؿ

ومنيػػا مػػا اسػػت دـ كوسػػائؿ أماف((تسػػاعد المتعممػػيف عمػػى أداء الحركػػات الصػػعبة وال طي ػرة))

األ ػر التػػي أسػيمت فػػي تقػػديـ المسػاعدة الحاسػػمة لك يػػر مػف الطمبػػة فػػي الػدروس العمميػػة مػػف ػالؿ تصػػنيا أجيػزة
مساعدة في التعمـ واألجيزة واألدوات المصنعة محميا ومف ىذه التقنيات الني است دمت كوسائؿ تعميمية ىي.

 1-3-1-2الفيديو

إف است داـ الفيديو في مجاؿ التعمـ بصفة عامة واعداد المعمميف بصػفة اصػة يعتمػد عمػى افتراض((بػاف
()4

الفػػرد يمكػػف إف يحصػػؿ عمػػى اكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف ب ارتػػو عػػف طريػػؽ حاسػػتي السػػما والبصػػر))

واف أىميػػة ودور

الفيديو في عمميات التعمـ وتعمـ المبتدئيف .يعمؿ مف اجػؿ تحسػيف األداء الحركػي لميػارة رياضػية مػف ػالؿ أشػراؾ

أك ر مف حواس المتعمـ في إيصاؿ المعمومات أليا عف طريؽ نظاـ الوسائط المتعددة.

 2-3-1-2الحاسوب االلكتروني

كمػػا ىػػو معػػروؼ إف العػػاب السػػاحة والميػػداف فػػي األلعػػاب الرياضػػية التػػي تحتػػاج إلػػى األجي ػزة واألدوات
المسػػاعدة التػػي تعمػػؿ عمػػى تسػػييؿ عمميػػة الػػتعمـ لمميػػارات الجديػػدة و اصػػة عػػف تعمػػـ المبتػػدئيف يػػتـ ذلػػؾ مػػف ػػالؿ

توجيو المبتدئيف وارشادة في التركيز عمى المبادئ والتقاط الجوىرية المتعمقة في الميارة المطموب تعمميا .

ػػػػػػػػػػ
( )1يعرب يوف عبد الحسيف ؛ تقويـ الوسائؿ المساعدة في التدريب عمى أجيزة الجمباز،جممة دراسات،وقائا المؤتمر الرياضي العممي
ال اني،عماف  :ع،1994 2ص.171-157
( )2يوسؼ قطامي ؛ سيكولوجية التعمـ والتعميـ الصفي  ،ط 1القاىرة:دار الشروؽ لمنشر، 1998،ص.303
( )3توفيؽ احمد مرعي ومحمد محمود الحيمة ؛ المناىج التربوية الحدي ة مفاىيميا وعناصرىا وعممياتيا  ،ط 1عماف :دارة المسيرة لمنشر
والتوزيا والطباعة ، 2000،ص.272
( )4موفؽ حياوي عمي  ،أسس التقنيات التربوية الحدي ة واست داماتيا  ،الموصؿ  :مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ،1990ص-102
.105

وكذلؾ بتزويد((المتعمـ)) بالتغذية الراجعة الفورية والتفاعؿ الحقيقي بيف المتعمـ إ ناء عممية

التعمـ))

( )1

إذ انو النشاط المتبادؿ بيف المعمـ والمتعمـ مف الؿ إ ارة عامال التشويؽ والدافعية نحو تعميـ

الميارات الحركية ميما بمغت صعوبتيا وازالة عامؿ ال وؼ والرىبة مف ىذه الحركات))(.)2

 4-1-2الجواؿ

 1-4-1-2مفيوـ التعمـ الجواؿ

ويطمؽ عميو التعمـ باست داـ التقنيات الالسمكية أو التعمـ المتنقؿ التعمـ النقاؿ .المرف التعمـ الموبايؿ،التعمـ

عف طريؽ األجيزة الجوالة المتحركة وتعرؼ التعمـ الجواؿ برنو((است داـ األجيزة الالسمكية الصغيرة

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة

انثقبفت انزيبضيت

122

المحمولة يدويا م ؿ اليواتؼ النقالة والمساعدات الرقمية الش صية والحاسبات الش صية الصغيرة لتحقيؽ

المرونة والتفاعؿ في عمميتي التدريس والتعمـ في أي وقت وفي أي مكاف))(.)3

 2-4-1-2أىمية استخداـ الجواؿ في العممية التعميمية

()4

:

 يمكف لمطالب التفاعؿ ما بعضيـ البعض وما المعمـ بدال مف اال تباء وراء الشاشات الكبيرة. تساعد عمى الكتابة اليدوية في األجيزة الرقمية الش صية في تحسيف مياـ الكتابة اليدوية. تدويف المالحظات باليد أو بالصوت مباشرة عمى الجياز إ ناء الدروس ال ارجية. -تزويد مف الدافعية وااللتزاـ الش صي لمتعمـ.

 -تست دـ كتقنية مساعدة لممتعمميف الذيف يواجيوف صعوبات تعمـ.

()1احمد جمعة احمد(وآ روف) ؛ التعمـ باست داـ الكمبيوتر(في ظؿ عمـ متغير) ط ،1اإلسكندرية  :دار الوفاء لمطباعة والنشر2006،
ص. 88
( )2عبد الحميد شرؼ؛ تكنولوجيا التعميـ في التربية الرياضية  :القاىرة  :مركز الكتاب لمنشر، 2000،ص.125
( ) 3احمد محمد سالـ؛التعمـ الجواؿ(رؤية جديدة لمتعمـ باست داـ التقنيات الالسمكية ،ورقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر العممي()18لمجمعية
ج 1الشبكة الدولية لممعمومات(االنترنت) المصرية لممناىج وطرؽ التدريس في الفترة مف ( )36-35يوليو  2006الشبكة الدولية
لممعمومات (االنترنت).
( )4احمد محمد سالـ ،المصدر السابؽ  ،الشبكة الدولية لممعمومات.

 3ػ منيج البحث واجراءاتو الميدانية
 1-3منيج البحث

است دمت الباح ة المنيج التجريبي برسموب المجاميا المتكافئة لمالئمتة ما طبيعة البحث.

 2-3مجتمع البحث وعينتو

ـ ا تيار مجتما البحث عمدا مف طالب الصؼ األوؿ في كمية التربية الرياضية جامعة تكريت لمعاـ

الدراسي  2009-2008والبالغ عددىـ ( )56طالبا وطالبة يم موف الشعبة(أ-ب-ج)وعددىـ ( )24922910عمى
التوالي،إما عينة البحث فقد اقتصرت عمى الطالب فقط في شعبتي (ب،ج)مكوف مف( )46طالب حيث تـ تقسيميـ
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إلى أربعة مجاميا بواقا( )10طالب لكؿ مجموعة وبعد استبعاد عدد مف الطالب ( )3مشاركيف في التجربة
االستطالعية و( )2المعيديف لمسنة الدراسية ( )1مصاب فرصبح العدد الكمي( )40طالبا وىذا تشكؿ نسبة()%71
مف المجموع الكمي لمصؼ األوؿ .ولمتركد مف تجانس إفراد عينو البحث المتغيرات الطوؿ والعمر والوزف فقد

است دمت الباح ة معامؿ االلتواء كما ىو مبيف في الجدوؿ األتي وألجؿ إيجاد التكافؤ بيف إفراد المجموعات األربعة
است دمت الباح ة تحميؿ التبايف لمتعرؼ عمى واقا الفروؽ في مستو األداء الفني ومستو االنجاز بقذؼ ال قؿ.

جدوؿ ()1

يبيف تجانس العينة في مقاييس(العمر والطوؿ والوزف)

المتغيرات

174،2

ع

الوسيط

معامؿ االلتواء

الطوؿ

29174

2896

175

0 ,48

الوزف

67968

8697

68967

0 ,42

العمر

05921

6891

21

0 ,89

عدد العينة
40

جدوؿ ()2
يبيف تكافؤ العينة بيف المجموعات األربع
ت المتغيرات

1

األداء

وحدة

القياس

الدرجة

الفني
2

مستو
االنجاز

مصدر التبايف

مجموع

بيف المجموعاتB
دا ؿ

درجة

المربعاتss

الحرية

المربعات

المحتسبة

الجدولية

94922
466 ,43

3
36

7، 65

0 ,59

2 , 83

المجموعاتW
(ـ)

بيف المجموعاتB
دا ؿ مجموعاتW

متوسط

قيمة ؼ

ؼ

0926
22993

12 ,96

3
36

0909
09064

0915

2983

ولمػػا كانػػت قيمػػة( )Fالمحتسػػبة لممجموعػػات األربػػا لمسػػتو األداء الفنػػي ومسػػتو االنجػػاز( 0 ,59و  ) 0 ,15عمػػى
التػوالي اقػػؿ مػف القيمػػة الجدوليػة والبالغػػة( )2 /83عنػد نسػػبة طػا  0, 05ودرجتػػي الحريػة ( )36 ,3ممػػا يعنػي عػػدـ
وجود فروؽ دالة معنوية بيف المجموعات لذلؾ تعد مجموعات البحث األربا متكافئة.

 -3-3األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث
 1-3-3األدوات والوسائؿ المساعدة
 استمارة تقويـ األداء الفني. الشبكة الدولية لممعمومات (االنترنت). -المصادر والمراجا.

 المقابمة الش صية ما ال براء والم تصيف(*) في مجاؿ العاب الساحة والميداف جبس ابيض (بورؾ). -شريط قياس فيتو.

مجـلــة فصلية علمية متخصصة محكمة

انثقبفت انزيبضيت

124

 أداة قؿ عدد  5ووزف ( )4كغـ. -فريؽ العمؿ المساعدة (*).

 -2-3-3األجيزة المستخدمة

 جياز عارض البيانات داتاشو. جياز الجواؿ(مبايؿ) نوع نوكيا .N73 -جياز الحاسوب المحموؿ(ألب توب)نوع .HP

 كامي ار فيديو لمتصوير نوع  sonyياباني المنشى. جياز الرستاميتر. -أقراص ).(cd

(*) أجريت المقابالت الشخصية مع :

( ) 1أ.د .نزىاف حسيف العاصي  /طرائؽ تدريس  /كمية التربية الرياضية  /جامعة تكريت.
( )2أ.د.عدناف الجبوري  /طرائؽ تدريس  /كمية التربية الرياضية /جامعة تكريت.
( )3أ.ـ.د.قتيبة احمد شياب  /أدارة تنظيـ  /كمية التربية الرياضية/جامعة تكريت.
( ) 4ـ.د.ياسر منير طو  /عمـ تدريب  /ساحة وميداف  /كمية التربية الرياضية  /جامعة تكريت.

(*) فريؽ العمؿ المساعد

( )1أ.ـ.د.عبد الودود احمد طاب  ،عمـ النفس  -كمية التربية الرياضية /جامعة تكريت
( )2ـ.ـ .زياد سالـ طرائؽ تدريس كمية التربية الرياضية /جامعة تكريت.
( )3ـ.ـ.نكتؿ مزاحـ  ،ساحة ميداف كمية التربية الرياضية /جامعة تكريت
( )4السيد محمد احمد طاب مدرب العاب جامعة تكريت.
()5السيد مصطفى ورشيد  /مدرب العاب جامعة تكريت.
()6السيد عدي محمود زىمر /مدرب العاب جامعة تكريت.

 4 - 3التجربة االستطالعية
قامت الباح ة بتعطاء وحدتيف تعريفية وكاف موعد أوؿ وحدة تعميمية تعريفية ( 2009/2/22ولغاية
 )2009/2/26وبواقا وحدتيف تعميميتيف في األسبوع لغرض تحديد نقطة بداية التعمـ مف نقطة شروع واحدة بيف
المجموعات األربا،وقد أجريت التجربة االستطالعية يوـ اال نيف الموافؽ  2009/2/23عمى الطالب الذيف تـ
()3

ا تيارىـ مف المرحمة األولى مف نفس مجتما األصؿ وبمغ عددىـ

طالب وكاف موعد إجراء التجربة االستطالعية

بعد موعد الوحدة التعميمة التعريفية األولى والسبب منيا لمتعرؼ عمى المعوقات واأل طاء التي ترافؽ إجراء البحث
مف حيث الوقت الم صص ألقساـ طة الدرس (القسـ اإلعدادي والقسـ الرئيسي (النشاط التعميمي والتطبيقي)
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والقسـ ال تامي ) وكذلؾ مد صالحية األجيزة واألدوات المست دمة وبعض االحتياجات األ ر التي قد تحتاجيا
الباح ة في تطبيؽ التجربة.

 5-3إجراءات البحث الميدانية
 1-5-3االختبارات القبمية

بعد إعطاء وحدتيف تعريفيتيف وفي يوميف م تمفتيف إلفراد عينة البحث فقد اجري اال تبار القبمي في يوـ
األحد الموافؽ 2009/3/4بتعطاء الث محاوالت لكؿ طالب عمى وفؽ القانوف الدولي أللعاب الساحة والميداف
واست دـ في الرمي قؿ زنو()4كغـ لكونيـ مبتدئيف وصاحبة األداء الفني لكؿ محاولة مف محاوالت الطالب تصوير
(*)

األداء

بالة تصوير فيديوية فضال عف تسجيؿ مسافة األداء لكؿ رمية.

 2-5-3تنفيذ التجربة الرئيسية

بغية البدء بإجراء البحث فقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية

 تطبيؽ التجربة الرئيسية بتطبيؽ الوحدات التعميمية ** باست داـ بعض التقنيات كوسائؿ تعميمية متم مةبرجيزة عرض م تمفة في الجزء الرئيسي مف الوحدة التعميمية.

 -تحديد الوحدات التعميمية وعددىا( )10وحدات تعميمية وبمعدؿ وحدتيف في األسبوع.

(*) قاـ بتصوير األداء السيد محمد احمد طاب مدرب العاب جامعة تكريت/مصور فضائية صالح الديف
(**) تـ تطبيؽ الوحدات التعميمية مف قبؿ:
أ.

ـ .د قتيبة احمد شياب قاـ بتطبيؽ الوحدات التعميمية لمجاميا التجريبية

ب .ـ  .ابتساـ حيدر بكناش

 تنفيذ الوحدات التعميمية مف 2009/2/22ولغاية 2009/4/1ابتدأ مف أوؿ وحدة تعميمية تعريفية ولغايةأ ر وحدة تعميمية إذ إف المجموعة الضابطة است دمت الطريقة التقميدية في الشرح إما المجاميا التجريبية
ال ال ة فيي ت ضا لإلجراءات نفسيا فضال عف مشاىدة الفمـ التعميمي عف الجواؿ والحاسوب المحموؿ

ألب توب  ،عارض البيانات داتاشوب.
-

المجموعة التجريبية األولى شاىدت الفمـ التعميمي والصور المتسمسمة عف طريؽ الجياز الجواؿ نوع نوكيا
 N73أما المجموعة التجريبية ال انية شاىدت الفمـ التعميمي عف طريؽ جياز الحاسوب المحموؿ ألب
توب أما المجموعة التجريبية ال ال ة شاىدت الفمـ التعميمي عف طريؽ جياز العرض داتاشو وكاف الوقت
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الم صص لعرض الفمـ التعميمي( )15-10دقيقة وفي الجزء الرئيسي مف الوحدة التعميمية كما في الممحؽ

(.)5949392

 -تقويـ األداء الفني لقذؼ ال قؿ عف طريؽ

براء بعد االنتياء مف إجراءات اال تبار القبمي والبعدي

لممجموعات األربا.

 3-5-3االختبارات البعدية :

تـ إجراء اال تبارات البعدية لمستو تعمـ األداء الفني ومستو االنجاز بقذؼ ال قؿ لممجموعات األربا في

يوـ األربعاء الموافؽ  2009/4/1بعد إعطاء  3محاوالت لكؿ طالب فضال عف قياس مسافة االنجاز كما صاحب
لكؿ أداء التصوير الفيديوي.

 6-3إجراءات التقويـ :
 1-6-3استمارة تقويـ

استمارة تقويـ األداء الفني لقذؼ ال قؿ تـ االعتماد عمى استمارة تقويـ * مستو األداء الفني لقذؼ ال قؿ موضحا
عمييا مقدار الدرجة لكؿ مرحمة مف مراحؿ األداء الفني طبقا الرأيال براء( )100درجة مقسمة إلى :

القسـ التحضيري( )25درجة،القسـ الرئيسي( )65درجة والقسـ ال تامي()10

---------------------------------------------------------( *) مراد احمد يرس صالح ،ا ر أساليب التدريب الذىني الم تمفة في تعمـ األداء الفني ومستو

االنجاز بقذؼ ال قؿ ،رسالة

ماجستير،كمية التربية الرياضية/جامعة الموصؿ.2009،

 2-6-3تقويـ األداء الفني
بعد االنتياء مف اال تبار ألبعدي ل داء الفني لقذؼ ال قؿ باالعتماد عمى استمارة تقويـ األداء كما في
ممحؽ (.)1

(*)

إذ تـ تقويـ األداء الفني مف

قبؿ براء مف ذوي ال برة واال تصاص في مجاؿ العاب الساحة والميداف

بعد مشاىدتيـ لمتسجيؿ الفيديوي لمستو األداء الفني بالبطئ واالعتيادي ولكؿ طالب عمى حدة.

 3 -6-3احتساب درجات التقويـ لألداء الفني
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بعد االنتياء مف إجراء التصوير لال تباريف(القبمي والبعدي) تـ عرض التسجيؿ الفيديوية والم زوف عمى
القرص( ) Cdولكؿ طالب عمى حدة وتدويف درجات التقويـ في استمارة التقويـ التي تـ اإلشارة إلييا سابقا وبعد
است راج األوساط الحسابية مجموع درجات المقوميف مف اجؿ وضعيا بجداوؿ يمكف مناقشتيا وتحميميا ومعالجتيا

إحصائيا.

 7-3التصوير الفيديوي
تـ التصوير الفيديوي لال تباريف(القبمي والبعدي) لمستو األداء الفني بقذؼ ال قؿ لعينة البحث بكامي ار فيديو
نوع ( ) sonyياباني المنشر مف بداية حركة وقفة االستعداد إلى أ ر لحظة روج ال قؿ مف يد الرامي وحسب
توقيتات الدروس العممية ليـ.

 – 8-3الوسائؿ اإلحصائية

()2()1

 الوسط الحسابي. االنحراؼ المعياري. ا تبار .T-Test معامؿ االلتواء. ا تيار تحميؿ التبايف . F -است داـ  L.S.Dألقؿ فرؽ معنوي لمعينات المتساوية.

(*) خبراء التقويـ ىـ :
 د .موفؽ سعيد  /ساحة وميداف  /كمية التربية الرياضية  /جامعة الموصؿ.
 أ.ـ.د .قتيبة احمد شياب  /ساحة وميداف  /كمية التربية الرياضية  /جامعة تكريت.
 ـ.د .ياسر منير طو  /ساحة وميداف كمية التربية الرياضية  /جامعة تكريت.
( )1محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف ؛ القياس في التربية الرياضية وعمـ النفس الرياضي  ،ط  ،2القاىرة  :دار الفكر
العربي ،1988ص.152
( )2وديا ياسيف التكريتي وحسف محمد ألعبيدي ؛ التطبيقات اإلحصائية واست دامات الحاسوب بحوث التربية الرياضية  ،الموصؿ  :دار
الكتب لمطباعة والنشر، 1999،ص152.

 -4عرض النتائج ومناقشتيا

-1-4عرض النتائج

 -1-1-4عرض النتائج الفروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي في مستوى تعمـ األداء الفني
ومستوى االنجاز بقذؼ الثقؿ .

جدول ()3
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يبيف نتائج الفروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي في مستوى تعمـ األداء الفني بقذؼ الثقؿ لممجموعات
األربع

العاليـ

القياسي

االحصائية

س

البعدي
ع

ع

س

قيمة t

قيمة t

الداللة

المحتسبة

الجدولية

اإلحصائية

المجاميع
ـ1

46.7

1.34

60.9

7.22

6.59

معنىي

2ـ

48.7

2.22

68.8

4.62

9.63

معنىي

ـ3

47.9

3.59

70.7

4.51

9.64

ـ4

47.2

5.69

72.4

4.01

9.96

2.26

معنىي
معنىي

جدوؿ ()4
يبيف نتائج الفروؽ بيف االختياريف القبمي والبعدي في مستوى االنجاز بقذؼ الثقؿ لممجموعات األربع

العاليـ

القياسي

االحصائية

س

البعدي
ع

ع

س

قيمةT

قيمة T

الداللة

المحسوبة

الجدولية

االحصائية

المجاميع
ـ1

7168

1189

8139

1181

6119

2ـ

7166

1198

9111

1154

5115

ـ3

7176

1186

9162

1118

6166

ـ4

7186

1146

9197

1119

6147



معنوي
2126

معنوي
معنوي
معنوي

تحت مستو داللة  0905ودرجة حرية (.)9=1-10

 2-1-4عرض نتائج الفروؽ في االختبار البعدي في مستوى التعمـ األداء الفني ومستوى االنجاز
لقذؼ الثقؿ.

جدول ()5
يبين نتائج تحهيم انتباين نالختبار انبعدي بين انمجموعات األربع في مستوى تعهم األداء انفني ومستوى االنجاس
بقذف انثقم

ت المتغيرات

وحدت

مصدر التبايف

مجموع

درجة

متوسط

قيمة f

قيمة f

الداللة
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القياس
1

الدرجة

مستوى
األداء

2

79616

3

265154

44469174

36

1235128

ية
غير
11215

داخؿ

الفني

المربعاتss

الحرية df

المربعات
ms

بيف المجموعات
B

المحسوبة

الجدولية

المعنو

2183

معنوي

المجموعاتW
ـ

مستوى
االنجاز

بيف المجموعات
B

14151

3

4184

31144

36

1188

515

داخؿ

2183

المجموعات W


تحت مستو داللة  0905ودرجتي الحرية ()3.36

جدول ()6
يبيف اقؿ فرؽ معنوي بيف المجموعات األربع لمستوى االنجاز

المجاميع

قيمة L.S.D

الداللة

األوساط الحسابية

الفرؽ بيف األوساط

ـ- 1

ـ2

9111 - 8139

1162

معنوي

ـ- 1

ـ3

9162 - 8139

1123

معنوي

ـ- 1

ـ4

9197 - 8139

1158

ـ- 2

ـ3

9162 - 9111

1161

معنوي

ـ- 2

ـ4

9197 - 9111

1196

معنوي

ـ- 3

ـ4

9197 - 9162

1135

غير معنوي

االحصائية

1137

معنوي

 -2-4مناقشة النتائج :

مناقشة نتائج مستوى األداء الفني ومستوى االنجاز بقذؼ الثقؿ لممجموعات األربع:

إف است داـ بعض التقنيات الحدي ة وكما أظيرت لنا النتائج التي تـ التوصؿ إلييا ساعد في تحصيؿ

طمبة المجموعات التجريبية ال ال ة عمى((فيـ واستيعاب وميارات مف الؿ التصوير البطيئ والعادي وفي زيادة
()1

إ ارة التشويؽ والرمبة في األداء))

كما أد
()2

إلى تطور ممائؿ في مستو االنجاز))

إلى تطور وتحسيف في مستو األداء بصورة واضحة وىذا ما أد

إذا إف مشاىدة األنموذج الجيد مف الؿ ىذه التقنيات بينت لنا فاعميتيا

معنوي
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وكفاءتيا في تقديـ معمومات إضافية وتوفير التغذية الراجعة والزيادة في معرفة المتعمـ وفيمو الموضوع الدرس
وبذلؾ فيي تكوف عونا مساعدا فعاال لمدرس المادة العممية والتي تعمؿ عمى رفا المستو العممي لمطمبة ونجد باف
الفمـ التعميمي المعد بواسطة ىذه التقنيات تحتوي الصوت والحركة واأللواف وىي تزود الطمبة بمعمومات ك يرة عف
الميارة الحركية مف الؿ أ ذىـ التصور الحركي الكامؿ لمراحؿ األداء وىذا بدوره يمكف المتعمـ مف  11متابعة
مكونات الميارة وتقميدىا وتممس نواحي الضعؼ والقوة فييا مما يساعد استبعاد الحركات ال اطئة وتدعيـ الصحيح

فييا))(.)3

مالحظة النتائج البحث استطعنا التوصؿ إلى إف توجد دالة إحصائيا بيف متوسط الدرجات التي حصمت

عمييا كؿ مجموعة عمى حدة في مستو تعمـ مراحؿ األداء ومستو االنجاز وىذا قد يعود إلى اال تالفات في
طريقة حصوؿ الطمبة عمى المعمومات مف ىذه التقنيات ودوره االيجابي في اكتساب الميارة الحركية وتحسيف مستواه
الرقمي وبما أف است داـ الطمبة لبعض ىذه تقنيات كالجواؿ والحاسوب المحموؿ ألب توب وعارض البيانات مما
حقؽ لو مف التفاعؿ االيجابي بينو وبيف المادة التعميمية وىذا مما أد

إلى تفوؽ طمبة المجموعة الرابعة الذيف

است دموا جياز عارض البيانات داتاشو عمى باقي المجموعات يمييا المجموعة ال ال ة الذيف است دموا الحاسوب
المحموؿ(ألب توب) ـ المجموعة ال انية الذيف است دموا الجواؿ بصورة فردية مف الؿ حصوليـ عمى درجات

عالية في التقويـ البدني لمستو األداء الفني ومستو االنجاز وأما بالنسبة المجموعة الضابطة يمكف إف تعزو
الباح ة باف التقدـ الذي حصؿ في مستو تعمـ األداء الفني ومستو االنجاز جاء مف الؿ المنياج التعميمي

المقرر وما تحويو الوحدات التعميمية مف تك اررات في التمرينات.

( ) 1ساىرة رزاؽ؛ا ر النموذج بواسطة األجيزة السمعية البصرية عمى األداء الحركي في الجمباستؾ اإليقاعي،رسالة ماجستير،كمية التربية
الرياضية جامعة بغداد، 1993،ص79
( )2محمد ع ماف؛موسوعة الباب العاب القوي(تكنيؾ-تدريب التعميـ تحكيـ  ،الكويت دار القمـ لمنشر والتوزيا ، 1990 ،ص.)327
( )3ايميف وديا فرج ؛ برات في األلعاب الصغار والكبار  ،القاىرة  :منشر المعارؼ  ، 1987،ص.194

 -5االستنتاجات والتوصيات

 1-5االستنتاجات

 .1إف است داـ بعض التقنيات الحدي ة كوسيمة تعميمية قد ساىمت في تقديـ معمومات إضافية وتعزيزيو عف
المادة التعميمية مما ا ر ايجابيا في تحسيف مستو تعمـ األداء الفني التي تـ دراستيا لممجموعات التجريبية

ال ال ة
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 .2إف است داـ كؿ مف التقنيات الحدي ة كوسائؿ تعميمية لتقديـ معمومات إضافية تعزيزيو عف المادة التعميمية
قد ا ر ايجابيا في تحسيف مستو االنجاز ولممجموعات التجريبية ال ال ة

 .3ساىـ است داـ عارض البيانات داتاشو في المجموعة ال ال ة في تجزئة الميارة وعرضيا بالسرعة البطيئة
ولعدة مرات والتي تـ دراستيا لممجموعة التجريبية ال ال ة في زيادة تحسيف مستو األداء الفني ومستو
االنجاز وبدرجة أك ر مما ىو عمية عند است داـ جياز الجواؿ والحاسوب المحموؿ ألب توب.

 2-5التوصيات
 .1است داـ التقنيات الحدي ة لتقديـ معمومات إضافية تعزيزيو عف المادة التعميمية مف قبؿ الطمبة بالطريقة
االعتيادية إ ناء الدروس العممية.

 .2حث التدريسييف أو العامميف في المجاؿ العممي عمى است داـ م ؿ ىذه التقنيات إ ناء عممية التعميـ
والتدريس.

 .3تصميـ برامج تعميمية حاسوبية وفيديوية مت صصة في م تمؼ المواد العممية.
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انمصادر

 أبو الد؛ التقنيات التربوية ومصادر التعمـ  ،منتد التربية والتعميـ،الشبكة الدولية لممعمومات(االنترنت). احمد جمعة احمد(وآ روف) ؛ التعمـ باست داـ الكمبيوتر(في ظؿ عمـ متغير) ط ،1اإلسكندرية  :دارالوفاء لمطباعة والنشر.2006،

 احمد دميري ؛ الوسائؿ التعميمية وتكنولوجية التعميـ،منتديات تقنيات التعميـ،الشبكة الدولية لممعمومات(االنترنت).
 احمد محمد سالـ؛التعمـ الجواؿ(رؤية جديدة لمتعمـ باست داـ التقنيات الالسمكية ،ورقة عمؿ مقدمة إلىالمؤتمر العممي()18لمجمعية ج 1الشبكة الدولية لممعمومات(االنترنت) المصرية لممناىج وطرؽ التدريس
في الفترة مف ( )36-35يوليو  2006الشبكة الدولية لممعمومات (االنترنت).

 توفيؽ احمد مرعي ومحمد محمود الحيمة ؛ المناىج التربوية الحدي ة مفاىيميا وعناصرىا وعممياتيا  ،ط1عماف :دارة المسيرة لمنشر والتوزيا والطباعة.2000،
 سالـ بف مسمـ الكندي؛واقا است داـ التقنيات التعميمية الحدي ة والصعوبات التي تواجييا بمدارس التعميـالعاـ بسمطنة عماف الشبكة الدولية لممعمومات(االنترنت).

 صالح بف محمد ألجدعي؛ تقنيات التعميـ ،مقالة منشورة ،الشبكة الدولية لممعمومات (االنترنت). صالح فريج؛ الوسائؿ التعميمية ودورىا في العممية التعميمية  ،منتديات بدنية العرب ،الشبكة الدوليةلممعمومات(االنترنت) .
 -عبد الحميد شرؼ؛ تكنولوجيا التعميـ في التربية الرياضية  :القاىرة  :مركز الكتاب لمنشر.2000،

 محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف ؛ القياس في التربية الرياضية وعمـ النفس الرياضي  ،ط ،2القاىرة  :دار الفكر العربي ،1988ص.152
 محمد محمود الحيمة ؛ الوسائؿ التعميمية،عماف  :دار المسيرة لمتوزيا والطباعة.2000 ، موفؽ حياوي عمي  ،أسس التقنيات التربوية الحدي ة واست داماتيا  ،الموصؿ  :مديرية دار الكتب لمطباعةوالنشر .1990

 موفؽ عبد العزيز ألحسناوي؛دراسة مقارنة ال ا ر است داـ بعض التقنيات التعميـ االلكتروني في تدريبأساسيات اإللكترونيؾ في تحصيؿ الكمية وتنمية تفكيرىـ العممي بحث منشور منتد

تكنولوجيا

التعميـ،شبكة الدولية لممعمومات(االنترنت).
 وديا ياسيف التكريتي وحسف محمد ألعبيدي ؛ التطبيقات اإلحصائية واست دامات الحاسوب بحوث التربيةالرياضية  ،الموصؿ  :دار الكتب لمطباعة والنشر.1999،

 يعرب يوف عبد الحسيف ؛ تقويـ الوسائؿ المساعدة في التدريب عمى أجيزة الجمباز،جممة دراسات،وقائاالمؤتمر الرياضي العممي ال اني،عماف  :ع.1994 2
 -يوسؼ قطامي ؛ سيكولوجية التعمـ والتعميـ الصفي  ،ط 1القاىرة:دار الشروؽ لمنشر.1998،

ممحؽ ()1
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استمارة تقويـ األداء الفني الثقؿ

القسـ التحضيري % 25
ث

محبوالث

1

و1
و2
و3
و1
و2
و3
و1
و2
و3
و1
و2
و3
و1
و2
و3
و1
و2
و3
و1
و2
و3
و1
و2
و3
و1
و2
و1
و1
و2
و3

2
3
4
5
6
7
8
9
10

مضك وحمم
انثقم %5

انىضع
االبتدائي
%5

القسـ الرئيسي % 65
مزحهت
انتكىر
%15

انزحهقت
نهخهف
%20

وضع
انزمي
%20

القسـ الختامي % 11
انزمي
%25

انتغطيت
واالتزان
%10

مجمىع
اندرجت
%100
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دراسة السمات الشخصية لدى مدربي المنتخبات الوطنية بمعبة التايكواندو

ـ .وليد ذنوف يونس

ممخص البحث:

ىػػدؼ البحػػث التعػػرؼ عمػػى السػػمات الش صػػية لػػد مػػدربي المنت بػػات الوطنيػػة العراقيػػة بمعبػػة التايكوانػػدو
،وافترض الباحث برنو توجد فروؽ ذات داللة معنوية في السمات الش صية لد مػدربي المنت بػات الوطنيػة العراقيػة
بمعبػػة التايكوانػػدو .واجػػري البحػػث عمػػى مػػدربي المنت بػػات الوطنيػػة العراقيػػة بمعبػػة التايكوانػػدو لفئػػة (الناشػػئيف ،الشػػباب
،المتقػػدميف ) والبػػالغ عػػددىـ ( )26مػػدربا والمسػػجميف فعميػػا فػػي الئحػػة االتحػػاد الع ارقػػي المركػػزي حيػػث تػػـ ا تيػػارىـ
بطريقة عمديو وبعد استبعاد ( )8مدربيف مف الذيف لـ يجيبوا عمى فقرات المقياس بشكؿ كامؿ أصبحت عينػة البحػث

متم مة بػ ( )18مدربا.

وقػػد اسػػت دـ الباحػػث مقيػػاس فرايبػػورج لمش صػػية والمتكػػوف مػػف ( )56عبػػارة كػػرداة لجمػػا البيانػػات  ،وتػػـ
معالجػػة البيانػػات إحصػػائيا باسػػت داـ الوسػػط الحسػػابي واالنح ػراؼ المعيػػاري ومعامػػؿ االرتبػػاط البسػػيط لػ ػ (بيرسػػوف)
وا تبار(ت) لعينة واحدة والمتوسط الفرضي واستنتج الباحث ما يرتي :

 -1وجود فروؽ ذات داللة معنوية في السمات الش صية لد مدربي المنت بات الوطنية العراقية بالتايكواندو
ولجميا الفئات العمرية ولصالح سمتي االجتماعية واليدوء .
 -2بروز سمتي االجتماعية واليدوء كرفضؿ سمات ش صية تميز بيا ىؤالء المدربيف .
وقد أوصى الباحث بما يرتي :

 -1إشراؾ المدربيف الدولييف في دورات تربوية نفسية مف أجؿ تطوير سماتيـ الش صية باعتبارىـ قادة ميدانييف .
 -2ضرورة االىتماـ بتنمية السمات الش صية لد المدربيف لضماف نجاحيـ في عمميـ .

Study Personal Character is tics
of the National Teams coaches in Teykuando
Mr. Walled. Th.Yones
Abstract:
The study aims at identifying the personal characteristics of the Iraqi national
teams coaches in Teykuando .the researcher has assumed that there are significant
differences .The study has been conducted on (26) coaches of the under-17 ,under-20
),and men teams registered formally in the Iraqi federation .The corpus consisted of (18
coaches after eliminating (8) coaches who did not answer fully the items .Fryeburg
scale which consists of 56 phrases has been used as a means to collect data which were
statistically analyzed .The followings were concluded:
1-There are significant differences in the personal characteristics of these coaches
2- in favor of sociality and calmness.
The researcher hinted that :
1- It is necessary to prepare the international coaches psychologically in order to get
good achievements.
2-It is necessary to conduct instructive psychological courses to develop the personal
characteristics of the coaches as they are field leaders.

 – 1التعريؼ بالبحث
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 1- 1المقدمة وأىمية البحث
تعد دراسة السمات الش صػية الرياضػية مػف المواضػيا األولػى التػي بػدأ بيػا عمػـ الػنفس الرياضػي بشػكؿ
ػػاص مػػف أجػػؿ التعػػرؼ عمػػى السػػمات الش صػػية الرياضػػية وعالقتيػػا باألنشػػطة الرياضػػية فضػػال عػػف التعػػرؼ عمػػى

عالقػػة تمػػؾ السػػمات بالقػػد ارت الحركيػػة والبدنيػػة والمكونػػات العقميػػة وبػػذلؾ تكػػوف الش صػػية اإلنسػػانية ومنيا(ش صػػية
الرياضي) ش صية معقدة ومتشابكة يتضافر عمى تكوينيا عدة عوامؿ منيا العوامؿ الفطريػة أوالمكتسػبة ،فضػال عػف
أف لكؿ نشاط رياضي صائص نفسية تتم ؿ بنوعية النشاط الرياضي أي إف لكؿ نوع مف أنػواع األنشػطة الرياضػية
تمزمػػو متطمبػػات اصػػة فػػي بنػػاء الش صػػية لمرياضػػي كمػػا أف النشػػاط الرياضػػي مجموعػػو لػػو صائصػػو الممي ػزة لػػو

(الشػػي و )199797،وتعػػد لعبػػة التايكوانػػدو فػػي الع ػراؽ مػػف األلعػػاب التػػي القػػت رواجػػا كبيػ ار مػػف قبػػؿ ممارسػػييا فيػػي
باإل ضافة إلى كونيا لعبة اولمبية عالمية يمارسيا الك يريف ىي لعبة التحتاج إلى معدات ك يرة لممارستيا فيػي سػيمة
عمى الجميا ويمكف ممارسػتيا فػي اليػواء الطمػؽ أو فػي دا ػؿ القاعػات فيػي التحتػاج إلػى إمكانػات كبيػرة ,ويشػير
سػػنجر( ( singerإلػػى أف كػػؿ نشػػاط رياضػػي لػػو مقوماتػػو وعواممػػو النفسػػية واف الش صػػية وسػػماتيا تحتػػؿ المكانػػة
األولػػى بػػيف العوامػػؿ األ ػػر  )singer, 1972,65) .ويبػػدو أف اليػػدؼ العػػاـ مػػف د ارسػػة الش صػػية اإلنسػػانية ىػػو
التوصػػؿ إلػػى تعميمػػات دقيقػػة تعطػػي الفرصػػة واإلمكانيػػات لتفسػػير سػػموؾ اإلنسػػاف والتنبػػؤ بػػو إذا أمكػػف ذلػػؾ ،ىػػذا وال

ي تمؼ األمر ك ي ار عند دراسة الش صية في الرياضة ،وانما وجو اال ػتالؼ ىػو وجيػة التركيػز ال ػاص فػي محاولػة
الفيـ والتنبؤ بالسػموؾ فػي المجػاؿ الرياضػي ( ارتػب ) 41، 2000،ولكػوف ش صػية المػدرب ش صػية تربويػة رياضػية
تتػػولى ميامػػا تربويػػة وتعميميػػة واداريػػة تػػؤ ر تػػر ي ار فعػػاال فػػي التطػػور الشػػامؿ والمتػػزف لش صػػية المػػدرب ،لػػذا تمعػػب
السمات الش صية لممدرب دو ار ميما في الوصوؿ إلى اليدؼ المنشود وبغية تحقيؽ تمؾ األىداؼ والميػاـ باتػت مػف
المؤكد أف تكوف لممدرب ش صيتو ال اصة بو بوصفو قائدا ميدانيا إذ أف التطور الرياضي يتػر ر تػر ي ار كبيػ ار بشػعور
الرياضي تجػاه المػدرب ( ) singer ,1972,p351وبنػاء عمػى ماتقػدـ أصػبحت د ارسػة الش صػية لممػدرب أمػ ار ميمػا
إذ أف سػػمات الش صػػية لممػػدرب داللػػة يتوقػػؼ عمييػػا النجػػاح والفشػػؿ فػػي المنافسػػات الرياضػػية فش صػػية المػػدرب

تنعكس عمى أداء العبيو وبالتالي عمى المستو الذي يحققونو الؿ المنافسة .

 2-1مشكمة البحث

مػػف ػػالؿ عمػػؿ الباحػػث فػػي المجػػاؿ الرياضػػي واطالعػػو عمػػى البحػػوث والد ارسػػات السػػابقة فػػي مجػػاؿ عمػػـ
الػػنفس الرياضػػي الحػػظ وجػػود ا ػػتالؼ فػػي ممارسػػة األلعػػاب الرياضػػية والتػػي قػػد تػػنعكس عمػػى السػػمات الش صػػية
لممدربيف وبغية التعرؼ عمى تمؾ ال صائص العممية المتم مة بمعرفة السػمات الش صػية لمػدربي المنت بػات الوطنيػة
العراقية بمعبة التايكواندو ولجميا الفئات العمرية(ناشئيف،شباب ،متقدميف) ونظ ار ألىمية الدور الػذي يقػوـ بػو المػدرب

فػػي قيػػادة الالعبػػيف وتػػوجيييـ سػواء أ نػػاء التػػدريب أو المنافسػػة والػػذي يكػػوف فػػي ك يػػر مػػف األحيػػاف لػػو األ ػػر الكبيػػر
والمباش ر في حسـ المنافسة لصالحو بات مف الضروري أف تكوف ىناؾ سػمات ش صػية يتصػؼ بيػا تعينػو عمػى أف
يكوف قياديا ناجحا وبغية التعرؼ عمى تمؾ ال صائص العممية المتم مة بمعرفة السمات الش صية لجػر الباحػث إلػى
دراسة تمؾ الظاىرة النفسية دراسة ميدانية لموقوؼ عمى السمات الش صية المميزة لمدربي التايكواندو في القطر.

 3-1ىدؼ البحث
 -التعرؼ عمى السمات الش صية المميزة لد مدربي المنت بات الوطنية العراقية بمعبة التايكواندو.
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 4-1فرض البحث
 -توجد فروؽ ذات داللة معنوية في السمات الش صية لد مدربي المنت بات الوطنية العراقية بمعبة التايكواندو.

 5-1مجاالت البحث

 1-5-1المجػػػػػػػػػػاؿ البشػػػػػػػػػػري  :م ػ ػ ػ ػػدربي المنت ب ػ ػ ػ ػػات الوطني ػ ػ ػ ػػة العراقي ػ ػ ػ ػػة بمعب ػ ػ ػ ػػة التايكوان ػ ػ ػ ػػدو لجمي ػ ػ ػ ػػا الفئ ػ ػ ػ ػػات
(ناشئيف،شباب،متقدميف )

 2-5-1المجاؿ المكاني  :المجنة االولمبية الوطنية العراقية  /بغداد

 3-5-1المجاؿ ألزماني :لمفترة مف  2009/8/ 23ولغاية 2009./10/8

 6-1تحديد المصطمحات

 -السػػػمة :ىػػي صػػفة أو اصػػية تميػػز الفػػرد عػػف مي ػره والسػػمة قػػد تكػػوف فطرية(و ار ية)أومكتسػػبة (الطالػػب والػػويس

)79، 2000،

ويعرفيا الباحث إجرائيا برنيا صفة عامػة دا ميػة لػد الفػرد تبػرز وتتضػح معالميػا عنػدما يتفاعػؿ الفػرد مػا
البيئة المحيطة بو وعف طريؽ القياس الصحيح يمكف تمييزىا عف الصفات األ ر
 الشخصػػية :ىػػي عبػػارة عػػف تكػػويف فسػػيولوجي نفسػػي اجتمػػاعي يتضػػمف عمميػػات اجتماعيػػة كمػػا يتضػػمف عمميػػاتنفسية فضال عف العوامؿ البيولوجية التي يتضمنيا جسـ اإلنساف (.جالؿ وعالوي ) 402، 1976،

ويعرفيا الباحث إجرائيا برنيا ردة فعؿ انعكاسي دا ػؿ الفػرد يظيػره عنػد تعرضػو لموقػؼ معػيف فػي البيئػة التػي يعػيش

فييا0

 -2اإلطار النظري والدراسات المشابية:
 1-2اإلطار النظري:

 1-1-2مفيوـ الشخصية:
تم ؿ الش صية في جميا الدراسات السيكولوجية الم تمفة نقطة البدء ونقطػة النيايػة ،فيػي نقطػت البػدء ألننػا
نود الكشؼ عف فعالية الفػرد فػي مجػاؿ معػيف وعػف أحسػف الشػروط الكفيمػة بتحقيػؽ ىػذه الفعاليػة ،وىػي نقطػة النيايػة
الف فيمنػػا لمش صػػية فػػي م تمػػؼ المجػػاالت يضػػفي عمػػى العمػػـ صػػفة القضػػايا الكميػػة العامػػة التػػي تػػؤدي بػػدورىا إلػػى

وضػػا الق ػوانيف التػػي ت ضػػا ليػػا الظ ػواىر النفسػػية .ويقصػػد بالش صػػية النظ ػػاـ الكامػػؿ مػػف النزعػػات ال ابتػػة نسػػبيا
الجسمية والنفسية والتي تميز فردا والتي تقرر األساليب المميزة لتكيفو ما البيئة المادية واالجتماعية(.صالح،1988،
 ) 31وينبغػػي أف يكػػوف اإلطػػار الػػذي ترسػػمو النظريػػة الش صػػية الفعالػػة شػػامال لكػػؿ مػػاىو طبيعػػة إنسػػانية ،فسػػمات
وقدرتػػو وعقائػػده واتجاىاتػػو وقيمتػػو ودوافعػػو فػػي التكيػػؼ وم ازجػػو وأ القػػو تػػد ؿ ضػػمف أطػػار الش صػػية ،م ممػػا
ا
الفػػرد
تػد ؿ كػذلؾ العوامػػؿ الم تمفػة التػي تػػؤ ر فػي نمػو الش صػػية وتطورىػا مػف مػػؤ رات جنينيػة ومػؤ رات بيئيػػة يػد ؿ فػػي
إعدادىا التغذية والصحة والمرض والمناخ ونمط ال قافة السائدة وطبيعة العالقات األسرية (.توفيؽ.)568 ،1988،

 2-1-2مكونات الشخصية
إف مكونات الش صية ك يرة يمكف تم يصيا بعوامؿ مسة رئيسية تؤ ر في تكويف الش صية ىي:
 -1األخالؽ:
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إف أ الؽ الفرد فضال عف كونيا تشكؿ جانبا ميما مف جوانب الش صية فيي في الوقت نفسو واجيػة تعكػس
مكونات الش صية
 -2المزاج:

تم ؿ األمزجة مجموع انفعاالت الفرد وىي مف المكونات ال ابتة نسبيا إذ يصعب تغيير مزاج الفرد كونو يتػر ر

بعوامؿ و ار ية تحدد النمط الجسماني وحالة الجياز العصبي واف ارزات الغدد مف اليرمونات .
 -3الذكاء:

يعػػد الػػذكاء مػػف المكونػػات الرئيسػػية لمش صػػية ،فػػذكاء الفػػرد يحػػدد الصػػفات الش صػػية ويحػػدد السػػموؾ الػػذي

يكوف المظير ال ارجي لمش صية،ويتر ر الذكاء بالعوامؿ الو ار ية ويؤ ر ويتر ر بالبيئة التي يعيش فييا.
 -4العوامؿ الجسمية:

تمعب العوامؿ الجسمية دو ار ميما فػي تكػويف الش صػية ،فالشػ ص الطويػؿ متناسػؽ األجػزاء جميػؿ الشػكؿ

ذو الصوت القوي المػؤ ر يكػوف فػي العػادة ش صػا اجتماعيػا وقياديػا ويتعامػؿ مػا النػاس ب قػة عاليػة بػالنفس ،والػنمط
السػ ػػميف يتصػ ػػؼ بالبسػ ػػاطة بالحيػ ػػاة وفػ ػػي التكيػ ػػؼ وعػ ػػدـ المبػ ػػاالة ،أمػ ػػا الػ ػػنمط العضػ ػػمي فيتصػ ػػؼ بال قػ ػػة بػ ػػالنفس
العالية،والش ص النحيؿ يتصؼ بالتشنج وعدـ االستقرار والقمؽ.
 -5العوامؿ البيئية واالجتماعية:

لمعوامػػؿ البيئيػػة واالجتماعيػػة تػػر ي ار كبي ػ ار ف ػي تحديػػد ش صػػية الفػػرد مػػف ػػالؿ تعاممػػو مػػا البيئػػة الجغرافيػػة

والمجتما المحيط بيا(.الطالب والويس .) 76، 2000،
 3-1-2نظريات الشخصية:
 -1نظرية السمات :

السمة ىي صفة أو اصية معينة تميز الفرد عف ميره ،ىذه السمة قد تكػوف فطريػة (و ار يػة)أو مكتسػبة ،إف

العمماء الذيف يػدعموف ىػذه النظريػة يػروف إف الش صػية تتكػوف مػف مجمػوع مالػد الفػرد مػف سػمات ويػروف إف ىػذه
تم ؿ أبعاد الش صية.
وير الباحث أف ىذه النظرية ىي اقرب نظرية تساىـ في اكتساب الفرد لمسمات الش صية فالفرد قد يجبؿ
عمى سمات ش صية ت تمؼ عف ميره وقد يكتسب بعض السمات بالتدريب والممارسة 0
 -2النظرية السموكية:

تتصؼ ىذه النظريػة باعتمادىػا عمػى المواقػؼ والسػموؾ الظػاىري أساسػا لمتعبيػر عػف الش صػية  ،العممػاء

الػػذيف ينتمػػوف إلػػى ىػػذه النظريػػة ك يػػروف مػػنيـ ورنػػدايؾ وواطسػػوف وك ػػري وسػػكنر واف ى ػؤالء العممػػاء اىتم ػوا بتػػر ير
البيئة عمى الفرد ويعتبروف استجابة الفرد ليذا التر ير أساسا لمش صية .

 -3النظرية الحركية:

ينظر عمماء ىذه النظرية إلى الش صػية عمػى أنيػا عبػارة عػف تفاعػؿ النػواحي الفسػمجية والمجتمػا واألدوار

التي يقوـ بيا الفرد والمواقؼ بحيث تنتظـ انتظاما حركيا يصعب معو فصميا عػف بعضػيا واف ىػذا التكػويف الحركػي
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ىو الذي يكوف الش صية ،وعميو فتف دعػاة ىػذه النظريػة قسػموا مكونػات الش صػية إلػى مكونػات جسػمية ومكونػات
مستمدة مف الجماعة ومكونات مستمدة مف الدور ومكونات مستمدة مف المواقؼ (الطالب والويس .)2000982،

 4-1-2العوامؿ المؤثرة في تكويف الشخصية:

 -1العوامؿ البيئية:

تتم ػ ػ ػ ػػؿ بعوامػ ػ ػ ػػؿ جغرافيػ ػ ػ ػػة تتحػ ػ ػ ػػدد بالمكػ ػ ػ ػػاف الػ ػ ػ ػػذي يعػ ػ ػ ػػيش فيػ ػ ػ ػػو الفػ ػ ػ ػػرد والعوامػ ػ ػ ػػؿ االجتماعيػ ػ ػ ػػة تتحػ ػ ػ ػػدد

باإلطػػار ال قػػافي العػػاـ لممجتمػػا ومػػا يتضػػمنو مػػف قػػيـ ومبػػادئ ومعتقػػدات ومعػػايير أ القيػػة ويصػػفيا (الػػدباغ 1982
)بالعوامؿ المحيطة التي تشمؿ المناخ والظروؼ الجغرافية (الدباغ)210، 1982،
 -2عوامؿ بيولوجية :

تعتب ػ ػػر ى ػ ػػذه العوام ػ ػػؿ و ار ي ػ ػػة تنتق ػ ػػؿ بواس ػ ػػطة الجين ػ ػػات وى ػ ػػي مجموع ػ ػػة م ػ ػػف العناص ػ ػػر الكيماوي ػ ػػة المقنن ػ ػػة

(المميجي)330، 1972،
 -3العوامؿ النفسية :

وىي توازف النفس الميـ فػي تكػويف الش صػية وتكامميػا وتنػتج عػف التوافػؽ فػي إشػباع الحاجػات الضػرورية

واالقتنػاع بتػػر ير إشػباع بعػػض الحاجػات إلػػى الوقػت المناسػػب ويعػػد ىػذا التكامػػؿ وحػدة تػوازف وتوافػؽ ،فميسػت ىنػػاؾ
ش صػػيات عمػػى درجػػة تامػػة مػػف التكامؿ.وتعػػد العوامػػؿ النفسػػية عوامػػؿ فرديػػة وانعكاسػػات لمنزعػػات الفطريػػة والغ ارئػػز

والػ ػ ػػدوافا عمػ ػ ػػى السػ ػ ػػموؾ والعالقػ ػ ػػات اإلنسػ ػ ػػانية مػ ػ ػػا اآل ػ ػ ػريف وىػ ػ ػػي تتعمػ ػ ػػؽ بالتجػ ػ ػػارب ال اصػ ػ ػػة التػ ػ ػػي مػ ػ ػػر بيػ ػ ػػا
الفرد(.الدباغ.) 210، 1982،

 2-2الدراسات المشابية

 1-2-2دراسة (الشيخو) 1997،
"السػػمات الشخصػػية لمػػدربي المنتخبػػات الوطنيػػة العراقيػػة وعالقتيػػا بػػنمط القيػػادة فػػي اتخػػاذ الق ػرار" وىػػدفت

الدراسة إلى التعرؼ عمى السمات الش صية واألنماط القيادية الرياضية لمدربي المنت بات الوطنية العراقيػة والعالقػة

بينيما،أجري ػػت الد ارس ػػة عمػ ػػى م ػػدربي المنت بػ ػػات الوطني ػػة ل لع ػػاب الفرديػ ػػة والجماعي ػػة ،واسػ ػػت دـ الباح ػػث مقيػ ػػاس
(فرايبورج)لمش صػػية فضػػال عػػف بنػػاء مقيػػاس نم ػط القيػػادة فػػي ات ػػاذ الق ػ اررات وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى وجػػود سػػمات
اصة لكؿ لعبة فردية أوجماعية فضال عف تميز مدربي األلعاب الجماعية بالنمط القيادي الديمقراطي كما توصمت
الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط بيف السمات الش صية لممدرب ونمط القيادة في ات اذ القرار(.الشي و.) 1997،

 2-2-2دراسة(المجمعي) 1987،
"السمات الشخصية لالعبي كرة القدـ وعالقتيا بمراكز المعب"

ىدفت الدراسة إلى تحديد سمات الش صػية التػي يتميزبيػا العبػو كػرة القػدـ فػي كػؿ مركػز مػف م اركػز المعبػة ،أجريػت
الد ارسػػة عمػػى العب ػػي أنديػػة الدرجػػة األولػػى بك ػرة الق ػػدـ ،واسػػت دـ الباحػػث مقيػػاس (كاتػػؿ  16سػػمة) لتحديػػد سػػمات
الش صػػية ،أسػػفرت نت ػػائج البحػػث عػػف تمي ػػز العبػػي الػػدفاع بالس ػػمات (االتػ ػزاف االنفع ػػالي ،الواقعي ػػة  ،ال قػػة ب ػػالنفس
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،االسػػتقاللية فػػي ات ػػاذ القرار)فػػي حػػيف تميػػز العبػػو الوسػػط بالسػػمات الش صػػية (السػػيادة ،السػػيطرة،اإلبداع) وأ ي ػ ار
تميػػز العبػػو اليجػػوـ بسػػمات (ال قػػة بالنفس،الشػػعور بالمسػػؤولية ،اإلبػػداع) وكانػػت سػػمة ال قػػة بػػالنفس مشػػتركة بػػيف
المدافعيف والمياجميف وكذلؾ سمة اإلبداع مشتركة بيف المياجميف والعبي الوسط.

(المجمعي)1987،

 -3إجراءات البحث:
 1-3منيج البحث:

است دـ الباحث المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة البحث.

 2-3مجتمع البحث وعينتو:

تكػ ػ ػػوف مجتمػ ػ ػػا البحػ ػ ػػث مػ ػ ػػف مػ ػ ػػدربي المنت بػ ػ ػػات الوطنيػ ػ ػػة العراقيػ ػ ػػة بمعبػ ػ ػػة التايكوانػ ػ ػػدو ولجميػ ػ ػػا الفئػ ػ ػػات
(ناشئيف،شباب،متقدميف) والمسجميف فعميا في الئحة االتحاد العراقي المركزي لمتايكواندو والبالغ عددىـ ( ) 26مػدربا
حيث تـ ا تيػارىـ بطريقػة عمديػو وبعػد اسػتبعاد ( ) 8مػدربيف مػف الػذيف لػـ يجيبػوا عمػى فقػرات المقيػاس بشػكؿ كامػؿ
عميو أصبحت عينة البحث متم مة ب()18مدربا وىذا يم ؿ نسبة  %75تقريبا مف مجتما البحث .

 3-3أداة البحث:

است دـ الباحث ا تبار مقياس فرايبورج لمش صية كرداة لجما البيانات أنظر الممحؽ ()2

 1-3-3وصؼ المقياس:

وضػػا ىػػذا المقيػػاس مػػف قبػػؿ أسػػاتذة عمػػـ الػػنفس بجامعػػة فرايبػػورج برلمانيػػا الغربيػػة وأعػػد صػػورتو لمعربيػػة
(د.محمػػد حسػػف عػػالوي ) وتيػػدؼ القائمػػة إلػػى قيػػاس مانيػػة أبعػػاد لمش صػػية وبواقػػا ( )7فق ػرات لكػػؿ بعػػد ليصػػبح
مجم ػ ػػوع فقػ ػ ػرات المقي ػ ػػاس () 56فقػ ػ ػرة واألبع ػ ػػاد الت ػ ػػي يقيس ػ ػػيا ى ػ ػػي (العص ػ ػػبية،العدوانية،االكتئابية،القابمية لالس ػ ػػت ارة
،االجتماعية ،اليدوء ،السيطرة ،الكؼ ).

 2-3-3تصحيح المقياس:

يتضمف كؿ بعد مف أبعاد المقياس عمى ( )7عبارات كميا إيجابية باست ناء البعد ال امس (االجتماعية) إذ
يتض ػػمف ( )3عبػػػارات إيجابيػ ػػة ( )4عبػػػارات سػ ػػمبية وأرق ػػاـ العبػ ػػارات السػ ػػمبية () 51 ،47 ،14، 2وأوزاف العبػ ػػارات
االيجابيػػة ( )2درجػػة عنػػد اإلجابػػة بػػنعـ و( )1درجػػة عنػػد اإلجابػػة بػػال بينمػػا يػػتـ عكػػس المي ػزاف فػػي العبػػارات السػػمبية

وعميو تتراوح درجات كؿ بعد بيف ( )7أقؿ درجة و( )14أعمى درجة ودرجات أبعاد القائمة ىي مجموع كؿ بعد عمى

حدا (الطالب,الويس)90 ,2000،

 3-3-3صدؽ المقياس:

يعػرؼ الصػػدؽ برنػو "مػػد صػالحية اال تبػػار أوالمقيػاس فػػي قيػػاس مػا وضػػا مػف أجمػػو وقدرتػو عمػػى التمييػػز
بػػيف األف ػراد(ممحـ ) 273، 2000 ،وبغيػػة الحصػػوؿ عمػػى صػػدؽ اال تبػػار تػػـ عػػرض المقيػػاس عمػػى مجموعػػة مػػف
الم تصػػيف * فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس الرياضػػي وبعػػد جمػػا االسػػتمارات تركػػد الباحػػث مػػف الصػػدؽ الظػػاىري (صػػدؽ
المحكميف ) أذ تبيف برف نسبة اتفاؽ المحكميف (.)%100

 4-3-3ثبات المقياس عف طريؽ األنصاؼ المشتقة:
يعني ال بات "درجة التماسؾ التػي يمكػف لوسػيمة القيػاس المسػت دمة مػف تطبيقيػا " (مسػمـ) 248، 2000،
ولغػرض الوصػوؿ إلػى بػات المقيػاس لجػر الباحػث إلػى طريقػػة األنصػاؼ المشػتقة لمتركػد مػف بػات المقيػاس حيػث تػػـ
تقسػػيـ اإلجابػػات الفرديػػة والزوجيػػة لممقيػػاس وبع ػػد جمػػا البيانػػات تػػـ معالجتيػػا إحص ػػائيا باسػػت داـ معامػػؿ االرتب ػػاط
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البسػػيط (لبيرسػػوف) ظيػػرت قيمػػة (ر) المحتسػػبة ( ) 0, 80وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود ارتبػػاط عػػاؿ وبالتػػالي وجػػود معامػػؿ
بات لممقياس .

 4-3الوسائؿ اإلحصائية:
 -الوسط الحسابي

 االنحراؼ المعياري -ا تبار  tلعينة واحدة .

 معامؿ االرتباط البسيط لبيرسوف (التكريتي والعبيدي ) 209- 103، 1999،-المتوسط الفرضي أوالقيمة المحايدة (الكواز . ) 54، 2000،

---------------------* أ.ـ.د ناظـ شاكر الوتار

عمـ النفس الرياضي  /كمية التربية الرياضية /جامعة الموصؿ

ـ.د زىير يحيى محمد عمي

عمـ النفس الرياضي /كمية التربية الرياضية /جامعة الموصؿ

ـ.د مؤيد عبد الرزاؽ الحسو

عمـ النفس الرياضي /كمية التربية الرياضية /جامعة الموصؿ

 -4عرض النتائج ومناقشتيا:

بغيػػة تحقيػػؽ ىػػدؼ البحػػث وتوضػػيح األسػػباب وتفسػػير النتػػائج وبعػػد جمػػا البيانػػات قػػاـ الباحػػث بمعالجتيػػا

إحصائيا وكما يرتي:

الجدوؿ رقـ ()1
يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية

والقيمة المحايدة لمسمات الشخصية الثمانية إلفراد عينة البحث
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االنحراؼ

قيمة

16679-

ت

السمات الشخصية

الوسط الحسابي

1

العصبية

96611

26428

2

العدوانية

86777

16895

26735-

3

االكتئابية

116277

26136

16552

4

القابمية لالستثارة

116444

16885

16111

5

االجتماعية

*126111

16323

66767

6

اليدوء

*116777

16318

26522

7

السيطرة

96611

16685

16979-

8

الكؼ ( الضبط )

96111

16996

16889-



المعياري

tالمحتسبة

المتوسط
الفرضي

1165

قيمة (ت) الجد ولية عند درجة حرية(  )17ومستو معنوية 2,11 = 0,05

يتضح مف الجدوؿ ( )1إف سمة االجتماعية كانت أفضؿ السمات الش صػية التػي تميػز بيػا مػدربو المنت بػات
الوطنية العراقية بالتايكواندو حيث بمػغ الوسػط الحسػابي ليػا ( )12,111وبػانحراؼ معيػاري ( , )1,323فػي حػيف بمػغ
الوس ػػط الحس ػػابي لس ػػمة الي ػػدوء ( )10,777وب ػػانحراؼ معي ػػاري ( )1,308وعن ػػد مقارن ػػة األوس ػػاط الحس ػػابية لي ػػاتيف
السمتيف ما الوسط الحسابي الفرضي اتضح أف قيمة الوسط الحسابي الفرضي اقؿ مف تمؾ األوساط وىذا يدؿ عمى

وجود فروؽ ذات داللة معنوية لصالح الوسط الحسابي األكبر لياتيف السمتيف البارزتيف ,ويعزو الباحث سبب ظيور
سمة االجتماعية كرفضؿ سمة ش صية مف بيف السمات الش صػية إلػى كػوف المػدربيف ىػـ العبػيف سػابقيف فػي لعبػة
التايكواندو وحاصػميف عمػى م اركػز متقدمػة فػي ىػذه المعبػة والرياضػيوف يتميػزوف بسػمة االجتماعيػة أك ػر مػف ميػرىـ ,
فضال عف أف التعاوف بيف المدرب والالعبيف ي مؽ حالة مف الػود واالحتػراـ المتبػادؿ وىػذا يتفػؽ مػا ماا بتتػو د ارسػة

(نيومػػاف ) م ػػف أف الرياض ػػييف يتصػػفوف بك ػػونيـ اجتم ػػاعييف أك ػػر مػػف مي ػػرىـ واني ػػـ يميمػػوف إل ػػى مجابي ػػة المش ػػاكؿ
(.الطالب  , ) 84, 1976,أما بالنسبة لسمة اليدوء والتي تمت سمة االجتماعية في الترتيب فيعزو الباحث ذلػؾ إلػى
كوف المدربيف عمييـ أف يحافظوا عمى ىدوئيـ لمسيطرة عمى مجريات النزاؿ إذ انو كمما امتاز المػدرب باليػدوء تمكػف
مػػف قيػػادة العبيػػو عمػػى الوجػػو األم ػػؿ وىػػذا يسػػاعد الالعػػب عمػػى أف يكػػوف أك ػػر ىػػدوءا ويركػػز عمػػى كيفيػػة الحصػػوؿ
عمى النقػاط التػي تمكنػو مػف الفػوز بػالنزاؿ فضػال عػف كػوف المعبػة تتطمػب المزيػد مػف القػدرة عمػى تركيػز االنتبػاه نحػو

حركػػات ال صػػـ وىػػذا الػرأي يتفػػؽ مػػا مػػاذكره (الػػويس  ) 1981أف لتػوازف عمميػػات اإل ػػارة واإلعاقػػة أىميػػة كبيػرة فػػي
النشػػاط الرياضػػي (.الػػويس  0 ) 63, 1981,أمػػا بالنسػػبة لبقيػػة السػػمات الش صػػية التػػي لػػـ تظيػػر فييػػا فػػروؽ ذات
داللػة معنويػة فيعػزو الباحػث سػبب ذلػػؾ إلػى أف المػدرب الرياضػي يكػوف ميػاال إلػػى المشػاركة فػي حػؿ جميػا مشػػاكؿ
الالعبػػيف االجتماعيػػة التػػي قػػد يواجيونيػػا كمػػا يقػػوـ بتػػذليؿ جميػػا المصػػاعب التػػي يتعرضػػوف ليػػا س ػواء كانػػت فػػي

التدريب أـ ارج نطاؽ العممية التدريبية ويؤكد( راتب") 1995،إف تماسؾ الفريؽ الرياضي يعتمد إلى حد كبير عمػى
دور المػػدرب كقائػػد فػػي تييئػػة الجػػو النفسػػي واالجتمػػاعي الػػذي يسػػاعده عمػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ الفريػػؽ " ( ارتػػب 1995،
.) 391،

 -5االستنتاجات والتوصيات :
 1-5االستنتاجات :
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 -1وجود فروؽ ذات داللة معنوية في السمات الش صية لػد مػدربي المنت بػات الوطنيػة العراقيػة بمعبػة التايكوانػدو
ولجميا الفئات العمرية ولصالح سمتي االجتماعية واليدوء .

 -2بروز سمتي االجتماعية واليدوء كرفضؿ سمات ش صية تميز بيا ىؤالء المدربوف .

 2-5التوصيات:

بناء عمى ماورد مف استنتاجات يوصي الباحث بما يرتي :
 -1إشراؾ المدربيف الدولييف في دورات تربوية نفسية مف أجؿ تطوير سماتيـ الش صية
باعتبارىـ قادة ميدانييف .

 -2ضرورة االىتماـ بتنمية السمات الش صية لد المدربيف لضماف نجاحيـ في عمميـ .

المصادر العربية واألجنبية

1

 التكريتي,وديػػا ياسػػيف والعبيػػدي ,حسػػف محمػػد عبػػد ( :)1999التطبيقػػات اإلحصػػائية واسػػت داـ الحاسػػوب فػػيبحوث التربية الرياضية  ,دار الكتب لمطباعة والنشر  ,الموصؿ .

2

 -توفيؽ ,راضي ( :)1988مقدمة في عمـ النفس ,ط,3دار الشروؽ لمنشر ,األردف .

3

 -جالؿ ,سعد وعالوي,محمد حسف ( :)1976عمـ النفس التربوي ,ط,5دار المعارؼ ,مصر .

4

 -راتب  ,أسامة كامؿ ( : )2000عمـ نفس الرياضة مفاىيـ والتطبيقات  ,ط, 3دار الفكر العربي  ,القاىرة .

5

 الشي و  ,الد فيصؿ حامد (:)1997السمات الش صية لمػدربي المنت بػات الوطنيػة العراقيػة وعالقتيػا بػنمطالقيادة في ات اذ القرار  ,أطروحة دكتوراه مير منشورة  ,كمية التربية الرياضية  ,جامعة الموصؿ .

6

 -صالح,احمد زكي(:)1988عمـ النفس التربوي ,ط,4دار المعارؼ ,مصر .

7

 الطالػػب  ,ن ػزار والػػويس ,كامػػؿ ( :)2000عمػػـ الػػنفس الرياضػػي ,ط ,2دار الكتػػب لمطباعػػة والنشػػر  ,جامعػػةالموصؿ .

8
9

 -الطالب  ,نزار ( :)1976عمـ النفس الرياضي ,مطبعة الشعب  ,بغداد .

 الكواز ,عدي مانـ محمود (:)2000السموؾ القيػادي لمػدربي كػرة القػدـ مػف وجيػة نظػر الالعبػيف وفقػا لمركػزالتحكـ ألندية الدرجة األولى ،رسالة ماجستير مير منشورة ،جامعة الموصؿ .

 - 10المجمع ػػي  ,احم ػػد عريب ػػي (:)1987الس ػػمات الش صػػية لالعب ػػي كػ ػرة الق ػػدـ وعالقتيػػا بم ارك ػػز المع ػػب ,وق ػػائا
المؤتمر العممي ال الث لمدراسات والبحوث في التربية الرياضية  ,جامعة الموصؿ .
 - 11ممحـ ,سامي( .:)2000القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس ،ط، 1دار المسيرة لمنشر والتوزيا ،األردف .

 - 12المميجي  ,حممي (:)1972عمـ النفس المعاصر ,ط, 2دار النيضة العربية لمطباعة ,بيروت .
13- Singer, N.R.(1972):coaching athletes and physiology mcgtow hill book CO.
NEWYORK.
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ممحؽ رقـ ()1

استبياف أراء السادة الخبراء
السيد ال بير ------------------المحترـ.

تحية طيبة:

يروـ الباحث إجراء البحث الموسوـ " دراسة السمات الش صية لد مدربي المنت بات الوطنية

بمعبة التايكواندو " وبالنظر لما تتمتعوف بو مف برة ودراية في مجاؿ عمـ النفس الرياضي يرجى
بياف مد صالحية المقياس لمدراسة أعاله.
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شاكريف تعاونكـ معنا خدمة لمبحث العممي

االسـ الثالثي :

المقب العممي :

االختصاص الدقيؽ :
التاريخ :

الباحث

ممحؽ رقـ ()2
مقياس فرايبورج لمشخصية

العبارات

ت
1

أنا دائما مزاجي معتدؿ

2

يصعب عمي أف أجد ما أقوؿ عند محاولة التعرؼ عمى الناس

3

أحيانا تسرع دقات قمبي أو تدؽ دقات غير منتظمة بدوف بذؿ جيد

4

أشعر أحيانا أف دقات قمبي تصؿ إلى رقبتي دوف أف أعمؿ عمال شاقا

5

أفقد السيطرة عمى أعصابي لكنني أستطيع التحكـ فييا بسرعة أيضا

6

يحمر أو يمتقع لوني بسيولة

7

أحيانا أحس بمتعة كبيرة في مضايقة أو معاكسة اآلخريف

نعـ

ال
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8

في بعض األحياف ال أحب رؤية بعض الناس في الشارع أوفي مكاف عاـ

9

إذا أخطأ البعض في حقي فأني أتمنى أف يصيبيـ الضرر

11

سبؽ لي القياـ ببعض األشياء الخطرة بغرض التسمية أو المزاح

11

إذ اضطررت الستخداـ القوة البدنية لحماية حقي فإنني أفعؿ ذلؾ

12

أستطيع أف أبعث المرح بسيولة في سيرة ممتعة

13

ارتبؾ بسيولة أحيانا

14

أعتبر نفسي غير لبؽ في تعاممي مع اآلخريف

15

أ شعر أحيانا بضيؽ في التنفس أو بضيؽ في الصدر

16

أتخيؿ أحيانا بعض الضرر الذي قد يحدث نتيجة بعض األخطاء التي
ارتكبيا

17

اخجؿ مف الدخوؿ بمفردي في غرفة يجمس فييا بعض الناس وىـ يتحدثوف

18

معدتي حساسة( أ شعر بألـ أو ضغط أو انتفاخ في معدتي )

19

يبدو عمي االضطراب والخوؼ أسرع مف اآلخريف

21

عندما أصاب أحيانا بالفشؿ فاف ذلؾ اليثيرني

21

أفعؿ أشياء كثيرة أندـ عمييا فيما بعد

22

الشخص الذي يؤذيني أتمنى لو الضرر

23

أشعر كثي ار بانتفاخ في بطني كما لو كانت ممموءة بالغازات

24

عندما يغضب بعض أصدقائي مف بعض الناس فاني أدفعو إلى االنتقاـ منيـ

25

كثي ار ماأفكر أف الحياة ال معنى ليا

26

يسعدني أف أظير أخطاء اآلخريف

27

يدور في ذىني غالبا(أكوف في وسط جماعة كبيرة إحداث مشاجرة(خناقة)
وال أستطيع مقاومة ىذا التفكير

28

يبدو عمي النشاط والحيوية

29

أنا مف الذيف يأخذوف األمور ببساطة وبدوف تعقيد

31

عندما يحاوؿ البعض إىانتي فإنني أحاوؿ أف أتجاىؿ ذلؾ

31

عندما أغضب أو أثور فإنني ال أىتـ بذلؾ

32

ارتبؾ بسيولة عندما أكوف مع أشخاص ميميف أو مع رؤسائي

33

ال أستطيع غالبا التحكـ في ضيقي وغضبي

34

أحمـ عدة ليالي في أشياء أعرؼ أنيا لف تتحقؽ

35

يظير عمي التوتر واالرتباؾ بسيولة عند مواجية أحداث معينة

36

أنا لسوء الحظ مف الذيف يغضبوف بسرعة

37

غالبا ما تدور في ذىني أفكار غير ىامة تسبب لي الضيؽ

38

أجد صعوبة في محاولة النوـ

39

أقوؿ غالبا أشياء بدوف تفكير وأندـ عمييا فيما بعد
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41

كثي ار ما يراودني التفكير في حياتي الحالية

41

أحب أف أعمؿ في الناس بعض المقالب غير الودية

42

أنظر غالبا الى المستقبؿ بمنتيى الثقة

43

عندما تكوف كؿ األمور ضدي فإنني ال أفقد شجاعتي

44

أحب التنكيت عمى اآلخريف

45

عندما أخرج مف شعوري فإنني غالبا ال أستطيع تيدئة نفسي بسرعة

46

كثي ار ما استثار بسرعة مف البعض

47

أجد صعوبة في كسب اآلخريف لصفي

48

أستطيع أف أ صؼ نفسي بأنني شخص متكمـ

49

أفرح أحيانا عند إصابة بعض ممف أحبيـ

51

أفضؿ أف تمحؽ بي إصابة بالغة عمى أف أكوف جباف

51

أميؿ إلى عدـ بدء الحديث مع اآلخريف

52

في أحياف كثيرة أفقد القدرة عمى التفكير

53

كثي ار ما أغضب بسرعة عمى اآلخريف

54

غالبا ما أشعر باإلنياؾ والتعب والتوتر

55

أحيانا يراودني التفكير بأنني ال أصمح ألي شيء

56

عندما أفشؿ فإنني أستطيع تغطية الفشؿ بسيولة

بعض اشكاؿ المرونة وعالقتيا بدقة الضربة الساحؽ لدى العبي الكرة الطائرة
ـ.ـ عبد الرزاؽ عبداهلل ابراىيـ

1ػ التعريؼ بالبحث.

1-1

المقدمة وأىمية البحث
إف أي تطور في المجاؿ الرياضي يعتمد عمى المرونة التي تعد عنص ار ميما مف عناصر المياقة
()1

البدنية  ،وت تمؼ درجتيا مف فعالية إلى أ ر  ،وقد عرفيا (( ىارة

)) (( إنيا قابمية الفرد عمى أداء

حركات با تالفات كبيرة في مجاالت الحركات)) وعمى ىذا األساس فرنيا ميمة في ميارات الكرة الطائرة

()1

ىارة  :أصوؿ التدريب  ،ترجمة عبد عي نصيؼ ( مطبعة اوفسيت  )1975ص206
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و صوصا ميارة الضرب الساحؽ التي تعد مف الميارات األساسية في لعبة الكرة الطائرة إذ يعتمد عمييا
نجاح الفريؽ لكونو يتطمب نوعية مف الالعبيف المذيف يتمتعوف بمميزات وصفات اصة منيا عممية داع

المنافس وارباؾ حركتو بما لديو مف مرونة عالية في بعض أعضاء الجسـ م ؿ مرونة مفصؿ الكتؼ
ومرونة العمود الفقري  ،وىذا ما يحتاجو العبو الكرة الطائرة في أداء ميارة الضرب الساحؽ .
ومف ىنا جاءت أىمية دراسة بعض أشكاؿ المرونة وعالقتيا بدقة أداء ميارة الضرب الساحؽ  ،ألجؿ
االستفادة مف نتائجيا ما إعطاء فائدة عممية لكافة العامميف بيذا المجاؿ في تطوير إمكانياتيـ العممية

والتدريبية واالرتقاء بالمستو الفني ليذه الفعالية 0

مشكمة البحث

2-1

إف التطور الرياضي يبدأ عادة في المستويات الدنيا ويستمر حتى المستويات العميا ،ويتطمب ىذا

ا تبارات عممية مستمرة إضافة إلى التدريب المستمر مف اجؿ معالجة الجوانب السمبية التي ترافؽ عممية
البناء والتطور  ،ولعبة الكرة الطائرة تحتاج إلى جيود كبيرة مف اجؿ النيوض بيا وحؿ مشكالتيا  ،وقد

الحظ الباحث وىو مف العامميف في ىذا المجاؿ كونو مدرس ومدرب لمنت بات التربية قمة الدقة في بعض
واجبات وامكانيات العبي الضرب الساحؽ باتجاه األىداؼ المطموبة التي تتطمب دقة في التركيز الجؿ

احراز نقطة ومرونة في بعض اعضاء الجسـ  ،وىنا تكمف المشكمة التي تتطمب البحث واالستدالؿ ألجؿ
ا تيار أفضؿ السبؿ التي مف الليا توجيو األداء الحركي لميارة الضرب الساحؽ نحو األفضؿ .

أىداؼ البحث

3-1

ييدؼ البحث إلى-:
التعرؼ عمى أىـ أشكاؿ المرونة وعالقتيا بدقة الضرب الساحؽ لد العبي الكرة الطائرة 0

فرض البحث

4-1

ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف بعض أشكاؿ المرونة ودقة التصويب لمضرب الساحؽ لد
العبي الكرة الطائرة0

 2ػ الدراسات النظرية المشابية

 1-2الدراسات النظرية
 1-1-2المرونة:

تمعب المرونة دو ار ميما في تحديد المستو الرياضي في اممب الفعاليات الرياضية فقد عرفيا

وجيو محجوب وأحمد بدري برنيا " القابمية العالية عمى التوافؽ ل داء الحركي بيف العضالت المسمطة عمييا
القوة المبذولة وبيف العضالت المنفصمة عمى أف يكوف ىناؾ رجوع إلى الحالة الطبيعية لمجسـ بتردد جيد
()1

"

والمرونة ىي تمؾ الصفة الموجودة في األداء الحركي والتي تكوف بعيدة عف االرت اء والتصمب و بات

الجسـ عند االنتياء مف الحركة أو األداء الحركي وقد أعطيت لممرونة أشكاؿ وتقسيمات ىي

أوال :مرونة عامة ..وتشمؿ مفاصؿ الجسـ .
()1

وجيو محجوب واحمد بدري ،أصوؿ التعميـ الحركي( دار الجامعة لمطباعة والنشر،
الموصؿ  ) 2002 ،ص129

 )2وجيو محجوب واحمد بدري  ،المصدر السابؽ ص 130

()2

:
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اصة :وتعني المرونة ال اصة لممفاصؿ الدا مية والقسـ اآل ر يقوؿ المرونة الحركية

والمرونة ال ابتة وقسـ آ ر يقوؿ المرونة العضمية المفصمية 0
 2-1-2النقاط التي يجب مراعاتيا عند تدريب المرونة:
 -1استعداد جسمي ونفسي .
 -2إحماء جيد.

 -3تعطى في بداية الوحدة التدريبية .
 -4التدرج مف السيؿ إلى الصعب.
 -5تعطى المرونة االيجابية أوال ـ السمبية .
 -6أف تكوف درجة الح اررة مناسبة .

 -7عدـ المبالغة في تدريباتيا ما حساب القوة .
 -8عدـ تدريبيا أ ناء المرض .
 -9ال تعطى بعد التعب مباشرة .

()3

 -10تعطى المرونة ل جزاء الصغيرة ـ الكبيرة في الجسـ

.

 3-1-2الضرب الساحؽ ( األىمية والمميزات )
لقد تطورت ميارة الضرب الساحؽ نتيجة التطور الكبير في لعبة الكرة الطائرة وقد اعتمدت الفرؽ
المتقدمة عمى العبيف طواؿ القامة يجيدوف اليجوـ مف مناطؽ م تمفة ألجؿ تحقيؽ انجاز أفضؿ وىذا ما
أكده سعد حماد إذ بمغت أطواؿ الالعبيف ما القفز يقترب  3.25سـ أي إف قوة ارتفاع القفز العمودي

تصؿ مف ( 110سـ –  120سـ) واف ميارة الضرب الساحؽ تتطمب نوعية مف الالعبيف يتمتعوف بمميزات
وصفات اصة ىي(:)1

 -1إف تكوف لديو بداية سريعة لميجوـ ليتمكف مف داع المنافس وارباؾ حركتو.
 -2التمتا بقوة أداء الضربات الساحقة اليجومية ما االنتباه إلى حائط الصد .
 -3إتقاف اليجوـ تبعا لمتغيرات المعب.

 -4إف يتمتا الالعب المياجـ بمستو عاؿ مف المرونة والكفاءة ال ططية وذكاء عاؿ.
 -5قدرتو عمى التوقا السريا لمكرات المعدة مف قبؿ الالعب المعد واف تكوف لديو القدرة عمى القفز
()2

والتوقيت والضرب التجاىات م تمفة

.

 3ػ إجراءات البحث:

 1-3منيج البحث:

()3
()1
()2
()3

وجيو محجوب واحمد بدري ،مصدر سبؽ ذكره ص208
سعد حماد ألجميمي  ،الكرة الطائرة تعمـ وتدريب وتحكيـ  ،ط ( 1طرابمس  ،جامعة السابا مف ابريؿ  )1997ص73
سعد حماد الجميؿ  ،نفس المصدر ص74
عامر إبراىيـ قنديمي  ،البحث العممي واست داـ مصادر المعمومات  ،ط ( 1عماف  ،دار البازوري  ) 1999 ،ص31
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مف المعروؼ إف لكؿ بحث منيج اص ينيجو الباحث لموصوؿ إلى الحقائؽ العممية  ،وعميو فقد است دـ
الباحث المنيج الوصف ي وبرسموب العالقات االرتباطية التي تعني " قوة العالقة بيف متغيريف أو أك ر إف كانت ىذه
()3

العالقة عكسية أو طردية"

 2-3عينة البحث :

إف عممية ا تيار العينة المناسبة تعد مسرلة ضرورية لتحقيؽ أىداؼ البحث " ألنيا ذلؾ الجزء مف المجتما

الذي يجري ا تبارىا عمى وفؽ قواعد وطرائؽ عممية بحيث تم ؿ المجتما تم يال" صحيحا" ()4وبناء عمى ذلؾ كاف
المجتما األصمي لمبحث ىـ العبوا منت بات التربية المشاركيف في الدورة المدرسية القطرية لممتقدميف بالكرة الطائرة

المقامة في محافظة كربالء لمفترة مف  2009 / 4 / 8ولغاية  2009 / 4 / 15والبالغ عددىـ

(  ) 85العبا

يم موف مانية فرؽ وىي ( بابؿ  ،صالح الديف  ،االنبار  ،البصرة  ،نينو  ،ذي قار  ،ميساف  ،القادسية ) وقد بمغ
عدد أفراد العينة (  ) 70العبا مف أصؿ (  )85العبا ا تيروا عشوائيا وىي تشكؿ نسبة مئوية مقدارىا (% 82,35
) مف المجتما األص مي وىي نسبة كافية لتحقيؽ أىداؼ البحث  ،وقاـ الباحث باستبعاد العبي ( الميبرو ) كونيـ
اليشتركوف في عممية اليجوـ والمصابيف والبالغ عددىـ ( ) 15العبا وىـ يشكموف نسبة مئوية مقدارىا ( 17, 65

.) %

3ػ  3االختبارات والقياسات قيد البحث

3ػ 3ػ  1اختبارات المرونة

است داـ الباحث عدد مف اال تيارات ال اصة بالمرونة لقياسي مفصؿ الكتؼ والعمود الفقري وكذلؾ
قياس مد الحركة الديناميكية لمعمود الفقري حوؿ المحور الرئيسي والتي تد ؿ بشكؿ أساسي في التجربة .

1 -3-3ػ  1قياس مدى الحركة لمعمود الفقري

()1

الغرض مف االختبار:قياس مرونة العمود الفقري

االدوات :حزاـ مف الجمد او القماش،شريط قياس.

مواصفات االداء :وضا الوقوؼ اماـ حائط ما ت بيت الحوظ بواسطة الحزاـ  ،يقوـ الم تبر ب ني الجذع لم مؼ

الى اقصى مد ممكف.
توجييات:

 :1يجب عدـ تحريؾ القدـ.
 :2لكؿ م تبر محاولتاف تحسب لو افضميما .
 :3يجب ال بات عند ا ر مسافة يصؿ ليا الم تبر لمدة انيتيف .
التسجيؿ :تقاس المسافة مف الحائط حتى الذقف وتسجؿ بالسنتمتر .

1 -3-3ػ  2قياس مدى الحركة الديناميكية لمعمود الفقري حوؿ المحور الرأسي

()2

الغرض مف اال تبار:قياس المرونة الديناميكية  ،ني ومد وتدوير العمود الفقري.
()4

محمد أزىر سعيد السماؾ وآ روف  ,أصوؿ البحث العممي  ,ط ( 1جامعة الموصؿ  ,مديرية الكتب لمطباعة والنشر  ) 1986 ,ص

64
()1
()2

محمد صبحي حسانيف ،القياس والتقويـ با لتربية الرياضية ج , 1ط ( 3القاىرة  ,دار الفكر العربي ) 1995 ،ص .354
محمد صبحي حسانيف ،المصدر السابؽ ص.353
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االدوات :ساعة ايقاؼ ،حائط.
مواصفات االداء:ترسـ عالمة ( (xعمى نقطتيف ىما:

1ػ عمى االرض بيف قدمي الم تبر.

2ػ عمى الحائط مؼ ظير الم تبر(في المنتصؼ).

عند سماع اشارة البدء يقوـ الم تبر ب ني الجذع اماما اسفؿ لممس االرض باطراؼ االصابا عند عالمة()+
الموجودة بيف القدميف ـ يقوـ بمد الجذع عاليا ما الدوراف جية اليسار لممس عالمة ( )+الموجودة مؼ الظير
باطراؼ االصابا ،ـ يقوـ بدوراف الجذع و نيو باسفؿ لممس عالمة ()+الموجودة بيف القدميف مرة انية ،ـ يمد

الجذع ما الدوراف جية اليميف لممس عالمة ()+الموجودة مؼ الظير ،يكرر ىذا العمؿ اكبر عدد ممكف مف

المرات في ال يف انية ما مالحظة اف يكوف لممس العالمة التي مؼ الظير مرة مف جية اليسار واال ر مف

جية اليميف.
توجييات:
1ػ يجب عدـ تحريؾ القدميف ا ناء االداء.
2ػ يجب اتباع التسمسؿ المحدد لممس طبقا لما جاء ذكره في المواصفات.
3ػ يجب عدـ ني الركبتيف نيائيا ا ناء االداء .

التسجيؿ :يسجؿ لمم تبر عدد الممسات التي احد يا عمى العالمتيف الؿ ال يف انية.

1 -3-3ػ  3قياس مدى الحركة في مفصؿ الكتؼ

()1

الغرض مف اال تبار :قياس مرونة مفصؿ الكتؼ
االدوات :عصى شبية بطوؿ(120سـ)وقطرىا(2سـ)

مواصفات االداء:ويتـ بوقوؼ الالعب والعصا أماـ الجسـ والقبضتيف ممسكتيف مف المنتصؼ ـ يقوـ الالعب برفا

الذراعيف اماما عاليا مفا محاوال أف يرتي بالعصا مؼ الظير دوف ان ناء في مفصؿ المرفؽ.

التسجيؿ :وتقاس المسافة بيف القبضتيف بالسنتمت ارت وكمما كانت المسافة اقؿ كمما اعتبرت المرونة أك ر في مفصؿ
الكتؼ .

3 -3ػ  2اختبار دقة الضرب الساحؽ

3ػ3ػ2ػ1اختبار دقة الضرب الساحؽ القطري.

( )2

الغرض مف االختبار  :قياس دقة الضرب الساحؽ في االتجاه القطري .
األدوات  :ممعب الكرة الطائرة  15 ،كرة طائرة قانونية  ،شريط الصؽ بعرض  15سـ  ،طباشير  ،مرتبة واحدة 0

()1
()2

85

محمد صبحي حسانيف ،المصدر السابؽ ص.353
محمد صبحي حسا نيف وحمدي عبد المنعـ  ،االسس العممية بالكرة الطائرة  ،ط ( 1جامعة حمواف  ،دار الكتب والنشر  ) 1987 ،ص
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مواصفات األداء  :تم ؿ منطقة اليدؼ برسـ مربعيف بربعاد (  3x3ـ ) إحداىما في المركز رقـ (  ) 5في المنطقة

ال مقية حيث يتـ وضا المرتبة فػػي وسط المربا المضمؿ  ،يقوـ الالعب بػالضرب الساحؽ مػػف المركز رقػػـ ( )4بعد

اعداد الكرة مف قبؿ الالعب المعد مف المركز رقـ (  ) 3وتوجيو الضربة نحو المرتبة الموجودة في االتجاه القطري
.
التسجيؿ :

 – 1يعطى لكؿ العب  15محاولة في االتجاه القطري 0

 -2تمنح (  ) 4درجات لكؿ ضربة ساحقة صحيحة تسقط فييا الكرة عمى المرتبة
 -3تمنح (  ) 3درجات لكؿ ضربة ساحقة صحيحة تسقط فييا الكرة في المنطقة المضممة دا ؿ المربا
 -4تمنح (  ) 2درجة لكؿ ضربة ساحقة صحيحة تسقط فييا الكرة في المنطقة أ  ،ب
 -5الدرجة العظمى ليذا اال تبار (  ) 60درجة 0

3ػ3ػ2ػ2اختبار دقة الضرب الساحؽ المستقيـ

()3

.

الغرض مف االختبار  :قياس دقة الضرب الساحؽ في االتجاه المستقيـ.
األدوات  :ممعب الكرة الطائرة  15 ،كرة طائرة قانونية  ،شريط الصؽ بعرض  15سـ  ،طباشير  ،مرتبة واحدة 0

مواصفات األداء  :تم ؿ منطقة اليدؼ برسـ مربعيف بربعاد (  3x3ـ ) إحداىما في المركز رقـ ( )1في المنطقة

ال مقية حيث يتـ وضا المرتبة فػػي وسط المربا المضمؿ  ،يقوـ الالعب بػالضرب الساحؽ مػػف المركز رقػػـ ( )4بعد

اعداد الكرة مف قبؿ الالعب المعد مف المركز رقـ( )3وتوجيو الضربة نحو المرتبة الموجودة في االتجاه المستقيـ.
التسجيؿ :

 – 1يعطى لكؿ العب  15محاولة في االتجاه القطري 0
 -2تمنح (  ) 4درجات لكؿ ضربة ساحقة صحيحة تسقط فييا الكرة عمى المرتبة
 -3تمنح (  ) 3درجات لكؿ ضربة ساحقة صحيحة تسقط فييا الكرة في المنطقة المضممة دا ؿ المربا
 -4تمنح (  ) 2درجة لكؿ ضربة ساحقة صحيحة تسقط فييا الكرة في المنطقة أ  ،ب
 -5الدرجة العظمى ليذا اال تبار (  ) 60درجة 0

 5-3المعالجات اإلحصائية* :

است دـ الباحث قانوف االرتباط البسيط لمعرة العالقة بيف المرونة ودقة التصويب بالضرب الساحؽ مف

الؿ عدد مف اال تيارات ومعالجتيا إحصائيا باست داـ القانوف التالي:

4

انجزء
× 100

اننضبت انمئىيت =
انكم
مج س
()3

محمد صبحي حسانيف وحمدي عبد المنعـ  ،مصدر سبؽ ذكره ص85

* تـ االعتماد عمى المصادر التالية:
( )1مرواف عبدالمجيد ابراىيـ ،االسس العممية والطرؽ االحصائية لال تبار والقياس في التربية الرياضية ط ( 1عماف ،دار الفكر لمطباعة
والنشر والتوزيا ) 1996 ،ص53
( )2محمد صبحي حسنانيف وحمدي عبد المنعـ  :المصدر السابؽ ،ص 211
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انىصظ انحضببي =
ن
معبمم االنتىاء =

مج (سَ -و )
ن

ر
اختيبر ( )Tندالنت معنىيت االرتببط ث= ـــــــــــــــــــ× ن2-
 - 1ر2
مج س  xمج ص
مج س ص  -ـــــــــــــــــــــــ
ن
معبمم االرتببط انبضيظ ( بيزصىن ) ر = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(مج ص)2
( مج س )2
( مج س - 2ـــــــــــــــــــــ ) ( مج ص  - 2ـــــــــــــــــــ)
ن
ن
 -4عرض نتائج البحث وتحميميا ومناقشتيا :

يشتمؿ ىذا الباب عمى عرض نتائج البحث وتحميميا ومناقشتيا عمى شكؿ جدوؿ يبيف فيو مصفوفة االرتباط

البينية المتعمقة برشكاؿ المرونة ال اصة وميارة الضرب الساحؽ ولعينة البحث والبالغة ( )70العبا.

جدوؿ ( )1
يبيف نتائج االرتباطات بيف أشكاؿ المرونة وميارة الضرب الساحؽ

ميارة الضرب
ت

الساحؽ

أشكاؿ المرونة

معامؿ

االرتباط
()T

الضرب الساحؽ
المستقيـ
0.312

-1

قياس المد الحركي لمعمود الفقري

-2

لمعمود الفقري حوؿ المحور الرأسي

القطري
0.123

T
2.708

قياس م ػ ػ ػ ػػد الحركػ ػ ػػة الديناميكية

الضرب الساحؽ

*

0.284

1.022
0.273

T
2.700

*

2.340

*
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-3

0.094

قياس مػ ػ ػػد الحركة في مفصؿ

0.074

T

الكتؼ

0.612

0.779

بعد است داـ قانوف االرتباط البسيط لبيرسوف عوممت النتائج المذكورة في جدوؿ ( )1لمعرفة معامؿ االرتباط
بيف حركة المد في العمود الفقري ودقة التصويب بميارة الضرب الساحؽ المستقيـ وقد بمغت

( ) 0.312

وبعد است داـ الباحث ا تيار (  ) Tلمعرفة حقيقة االرتباط والبالغة (  )2.708وىي اكبر مف القيمة ألجدولية
والبالغة ( )2وتحت مستو داللة (  )0.05ودرجة حرية (  )68مما يدؿ عمى كونيا ذات داللة
معنوية أما معامؿ االرتباط بيف حركة المد في العمود الفقري ودقة التصويب لميارة الضرب الساحؽ القطري بمغت
( )0.123وعند است داـ الباحث ا تيار ()Tلمعرفة حقيقة االرتباط والبالغة ( )1.022وىي اقؿ مف القيمة الجدولية
والبالغة ( )2وتحت مستو داللة ()0.05ودرجة الحرية ( )68مما يدؿ عمى كونيا ذات داللة مير معنوية  ،وير

الباحث سبب ذلؾ ىي عدـ التركيز عمى قابميات الالعبيف في أداء تماريف مك فة لممرونة باستمرار وتشمؿ مجاالت

الحركة المطموبة  ،وىذا ما أكده ىارة

()1

باف المرونة تعطي قابمية المرء عمى أداء حركات با تالفات كبيرة في

مجاالت الحركات .
واف ما اظير الجدوؿ (  )1عف قيمة االرتباط بيف مد
دقة التصويب لمميارة الضرب الساحؽ باتجاه

الحركة الديناميكية لمعمود الفقري حوؿ المحور الرأسي ما

المستقيـ والقطري قد بمغت (  ) 0.27490.284وعند است داـ الباحث ا تبار ( )Tلداللة حقيقة معنوية االرتباط
فكانت قيمتيا عمى التوالي ( ) 2.34092.700وىي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة ( )2وتحت مستو داللة
( )0.05ودرجة حرية ( )68مما يدؿ عمى كونيا معنوية  ،وير الباحث أىمية ىذا االرتباط إلى تحرؾ الالعبيف
إلى المكاف الصحيح لضماف وضا جسمو أماـ الكرة وحسب تقديره لضرب الكرة لالتجاىيف المستقيـ و القطري إذ
إف المرونة تعد إحد العوامؿ الحركية الضرورية مف اجؿ كفاءة الحركة إلى جانب كونيا عامؿ مف عوامؿ المياقة
البدنية  ،كما واظير لنا الجدوؿ ( )1عف قيمة معامؿ االرتباط بيف مد

الحركة في مفصؿ الكتؼ ما دقة

التصويب لالتجاىيف والبالغة ( ) 0.074-0.094واست داـ الباحث ا تيار ( )Tلداللة معنوية االرتباط فكانت
قيمتيا ( )0.612-0.779عمى التوالي  ،وىي اقؿ قيمة مف القيمة الجدولية والبالغة ( )2وتحت مستو داللة

( )0.05مما يدؿ عمى كونيا مير معنوية ويؤكد احمد عف فيت " faitبرف المد

الحركي المحدد لممفصؿ يعمؿ

عمى الحركة "ومف ىنا ير الباحث إف لمرونة المفاصؿ دور فاعؿ في األداء الحركي الصحيح.

 – 5االستنتاجات والتوصيات:

 1-5االستنتاجات:

اعتمادا عمى النتائج التي حصؿ عمييا الباحث واست داـ الطرائؽ اإلحصائية ليا استطاع الباحث التوصؿ
إلى االستنتاجات اآلتية:

 -1اف لحركة المد في العمود الفقري فاعمية كبيرة في اداء ميارة الضرب الساحؽ المستقيـ اك ر مف
فاعميتيا في اداء الضرب الساحؽ في االتجاه القطري 0

()1

ىارة ,مصدر سبؽ ذكره  ,ص208
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 -2وجود اىتماـ بالمرونة الديناميكية لمعمود الفقري حوؿ المحور الراسي اسيـ في دقة االداء الحركي
لمضرب الساحؽ باالتجاه القطري والمستقيـ.
 -3اف عدـ التركيز عمى مرونة مفصؿ الكتؼ ا ر سمبيا في دقة التصويب باالتجاه القطري والمستقيـ.

 2-5التوصيات
في ضوء ما تـ ذكره مف استنتاجات يوصي الباحث بما يمي:
 -1التركيز عمى تدريب الالعبيف في ضوء المسار الحركي لالعب الذي يؤدي الميارة وربطو باألشكاؿ
المتعددة لممرونة .
 -2إجراء ا تبارات دورية وتحميؿ المستو البدني والمياري عمى وفؽ تمؾ اال تبارات قبؿ بدء المنيج
التدريبي لموقوؼ عمى نقاط الضعؼ والقوة وايجاد المعالجات بشرنو.
 -3التركيد عمى مرونة مفصؿ الكتؼ في الفرؽ المتقدمة بالكرة الطائرة 0
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 -1سعد حماد الجميؿ  :الكرة الطائرة تعمـ وتدريب وتحكيـ – ط ( 1طرابمس  ،جامعة السابا مف ابريؿ
.)1999
 -2عامر إبراىيـ قنديمي  :المبحث العممي واست داـ مصادر المعمومات ط ( عماف دار البازوري العممية
. )1999
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