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ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير بعض األنواع من التغذية الراجعة في
تعلم بعض المهارات المفتوحة في ألعاب الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد ،وقد
اخترنا كل من التغذية الراجعة الفورية (االيجابية ،السلبية ،والمختلطة)  ،وكذا
التعرف على أحسنها تأثيرا لدى تالميذ المرحلة العمرية  31-31سنة بالمتوسطة
بوالية مستغانم –الجزائر.
تم اختيار عينة عمديه أو قصديه ،بلغ قوامها( )06تلميذا ذكرا ،و ( ) 06تلميذة
أنثي وزعوا بالتساوي وعشوائيا إلى ثالث مجموعات تجريبية هي (التغذية
الراجعة الفورية االيجابية  31تلميذ ذكر المجموعة الثانية :التغذية الراجعة
الفورية السلبية  31تلميذ ذكر و 31تلميذة و 31تلميذة أنثي– المجموعة الثالثة:
التغذية الراجعة الفورية اإليجابية زائد السلبية أو المختلطة  31تلميذ ذكر و31
تلميذة ،كما ضمت المجموعة الضابطة أيضا  31تلميذ ذكر و 31تلميذة أنثي،.
استخدمنا اختبار مقنن لمهارات المقترحة ،وهو اختبار االتحاد األمريكي للرياضة
والصحة وهو متكون من اختبار اإلرسال في الكرة الطائرة  ،اختبار التصويب في
كرة السلة  ،واختبار تنطيط في كرة اليد .بعد حساب األسس العلمية مجددا ،قمنا
بالتجريب على مجموعات البحث لمدة شهرين ،بواقع ثالثة حصص أسبوعيا(مدة

الحصة التعليمية الواحدة ساعة ونصف) ،استعنا في التحليل النتائج المعادالت
اإلحصائية التي تسمح لنا باإلجابة على األسئلة المطروحة والتأكد من الفرضيات
ولهذا الغرض استخدمنا اختبار(ت) للعينات غير المستقلة ،وأيضا اختبار التحليل
التباين األحادي ،وكذلك اختبار توكي للمقارنات البعدية لنتوصل إلى النتائج اآلتية:
 تفوق القياسات البعدية على القياسات القبلية في جميع المجموعات التجريبيةبما في ذلك المجموعة الضابطة عند الذكور واإلناث.
 استخدام األنواع المختلفة من التغذية الراجعة الفورية أثرت إيجابا على تعلممهارة اإلرسال في الكرة الطائرة ،ومهارة التصويب في كرة السلة ،ومهارة
التنطيط في كرة اليد عند الذكور واإلناث.
 استخدام التغذية الراجعة الفورية االيجابية هو األفضل في تعلم هذه المهارات عندمختلف الجنسين من حيث التأثير.
الكلمات المفتاحية:
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Abstract
This study aimed to investigate the effect of some types of
feedback on learning some open skills in volleyball,
basketball, and handball. Researcher selected some kinds of
feedback including positive, negative and mixed feedback.
Also, this study aimed to identify the best type among
students who aged 13-15 years old in Mestganem, Algeria. A
purposely sample of 120 ( 60 male,60 female) male and
female students was selected, distributed randomly in three
groups; they are; positive feedback with 15 male students,
negative feedback with 15 males and 15 females, mixed
feedback with 15 males and 15 females, in addition to, a
controlled group with 15 males and 15 females. Researcher
has used a scientific test to examine the open skills, which is,
American association for sport and health test. The test
contains the following, serve in volleyball, shooting in
basketball, and dribbling in handball. After calculations,
researcher examined the experiment on sample for two
months, distributed in three classes (1.5 for each), he used ttest and ANOVA test, and Tuki test for post results. The
findings of this study were in favor to the post test in all
groups including controlled sample, for both male and
female students. Also, using different types of feedback
effected positively in teaching serve in volleyball, shooting in
basketball and dribbling in hand ball. Researcher concluded

that the positive immediate feedback was the best among all
types in teaching selected skills for both male and female
students.
Keywords: Immediate Feedback, Positive, Negative, Open
skills, Learning.

مقدمة وأهمية البحث:
إن التدريس يعتبر سلوكا ً مارسه اإلنسان منذ القدم في بداية وجوده ،إال أنه
لم يكن مضبوطا ً بقوانين تنظمه وتحكم تصرفه وتوجه أهدافه ،يقول (محمد زياد
حمدان)" :على الرغم من أن التدريس سلوك قديم مارسه اإلنسان منذ بدايته ،إال
أنه لم يظهر في الغرب كمهنة رسمية معترف بها بمعناها وخصائصها الحضارية إال
مع بداية القرن الثامن عشر عندما بدأت سلطة الكنيسة"(.محمد زياد حمدان،
.)25،3891
يوجد هناك الكثير من المتغيرات التي تؤثر في المتعلم ،منها المعلومات التي
تعطي له خالل استجابته للشيء المراد تعليمه وتطبيقه ألجل إنجاز جيد أو تحسين
وضع أو تصحيح مسار حركي وغيرها ،فهذه المعلومات تسمى التغذية الراجعة** ،
والذي يعتبر من المفاهيم التربوية الحديثة التي ظهرت في النصف الثاني من القرن
العشرين  ،غير أنها القت اهتماما كبيرا من التربويين وعلماء النفس على حد
سواء .وكان أول من وضع هذا المصطلح هو  " :نوبرت واينر " عام  3899م .
وقد تركزت في بدايات االهتمام بها في مجال معرفة النتائج ،وانصبت في جوهرها
على التأكد فيما إذا تحققت األهداف التربوية والسلوكية خالل عملية التعلم ،أم ال .
فهي تأخذ أشكاالً مختلفة في البيئة التعليمية تقّوم وترشد المتعلم حول دقة الحركة
يقول (داريل سايدنتوب) حول التغذية الراجعة "أنها تعرف بأنها المعلومات التي
تصدر بخصوص استجابة معينة وتستعمل لتبديل االستجابة القادمة والتغذية
**  -التغذية الراجعة لها عدة تسميات التغذية المرتدة ،التغذية العكسية ،الراجعة

الراجعة حالة ضرورية للتعلم" (عباس أحمد السامرائي ،)11،3881،وأن دقة
التغذية الراجعة تعتمد على المعلومات التي تحتويها وعلى مدى ارتباطها بالعمل
المراد تعلمه ،وتعد إحدى المحاور التي تساعد عملية التعلم ،هذه المعلومات تكون
تحت سيطرة المعلم وهي من األمور المهمة التي تحتويها ظروف التمارين
المختلفة ،حيث إن فهم مبادئها وأساسياتها مهم جداً لكي يؤدي عملها بصورة
صحيحة مما يعطي القواعد األساسية والضرورية حول اتخاذ القرارات لتقييم
التدريس.
إنه من المهم على المدرس أن يكون على دراية كبيرة بالطرائق وأساليب
التدريس وكذا بالتغذية الراجعة التي تعطي للمتعلم من أجل تصحيح مسار أو تقييم
عمل ،ألن أسلوب التدريس يعرف على أنه العالقة بين المعلم والمتعلم للوصول إلى
الهدف ،والتغذية الراجعة كما يعرفها (عباس أحمد السامرائي) " التغذية الراجعة
بمفهومها الواسع هي أقل شمولية من التقويم إذ أنها المعلومات التي تعطى عن
دقة

االستجابة

حيث

تبدو

بشكلها

الدائري

الذي

يخدم

التعلم"

(عباس السامرلئي ،)30،3883،وبالتالي يكون المعلم هو المتحكم في تطبيق كل
من األسلوب وإعطاء التغذية الراجعة إلى المتعلم ألجل تحقيق الهدف المطلوب،
وهنا تظهر لنا عالقة متينة ومستمرة بين كل من األسلوب والتغذية الراجعة ،يقول
(موسكا موستن) و(سارة أشوورت) على أن تطور النظرية في تحديد الفقرات أو
مفردات تلك القرارات لها عالقة باألهداف وموضوع الدرس واألنشطة والحركات
الخاصة ،واألمور التنظيمية وأشكال التغذية العكسية التي تعطى للتلميذ"( .موسكا
وأشورث)30،3883،
إذن فإننا نالحظ أن األسلوب هو كيفية التي يتم من خاللها تنفيذ هذه القرارات
والتغذية الراجعة هي القرارات التي تتخذ من قبل المعلم أو التلميذ حول اإلنجاز
(االستجابة) التي يقوم بها التلميذ خاصة خالل الجزء الثاني من القسم الرئيسي من
الدرس والتي تعرف بالتنفيذ.

و للتغذيةةة الراجعةةة أهميةةة كبيةةرة فةةي عمليةةة الةةتعلم  ،وال سةةيما فةةي المواقةةةف
التعليمية  .إذ أنها ضرورية ومهمة فةي عمليةات الرقابةة والضةبط والةتحكم والتعةديل
التي ترافق وتعقب عمليات التفاعل والمعلةم مةع تالمذتةه  .وأهميتهةا هةذه تنبثةق مةن
توظيفهةةا فةةي تعةةديل السةةلوك وتطةةويره إلةةى األفضةةل  .إضةةافة إلةةى دورهةةا المهةةم ف ةي
اسةةةتثارة دافعيةةةة المتعلمةةةين  ،مةةةن خةةةالل مسةةةاعدة المعلةةةم لتالمذتةةةه علةةةى اكتشةةةاف
االستجابات الصحيحة فيثبتها  ،وحةذف االسةتجابات الخاطئةة أو إلغا هةا  .وفةي هةذا
الصةةدد جةةرت عةةدة دراسةةات سةةابقة فةةي الموضةةوع تبةةين األهميةةة البالغةةة للتغذيةةة
الراجعة منها دراسة جمال صالح ،قيس فاضل ،هيةثم عبةد هللا أجريةت هةذه الدراسةة
سنة 3899م فةي كليةة التربيةة الرياضةية بجامعةة بغةداد  .عنةوان " أثةر المعلومةات
الجوابيةةة علةةى مسةةتوى اإلنجةةاز فةةي الوثةةب العةةالي"(.جمةةال صةةالح حسةةن، )778 ،
ل دراسة عدد من الطةرق أثنةاء التعلةيم و تصةحيح األخطةاء عنةد الطلبةة الصةف األول
فةةي كليةةة بفعاليةةة الوثةةب العةةالي للوصةةول إلةةى الطريقةةة المثلةةى إلعطةةاء النصةةائح و
المعلومات الجوابية وصوال إلى أفضلها .و قد افتةرض بةأن مسةتوى اإلنجةاز بالوثةب
العةةالي عنةةد الطةةالب الصةةف األول يكةةون أفضةةل عنةةد إعطةةائهم المعلومةةات الجوابيةةة
بالطريقة السمعية زائد البصرية .وتمت الدراسة علي عينة مةن  06طالبةا مةن طلبةة
الصةف األول جامعةة بغةداد تةم تقسةيمهم إلةى مجمةوعتين تجةربتين وأخةرى ضةابطة.
وبعد ثالثة أشهر مةن العمةل الميةداني تةم تحليةل النتةائج إحصةائيا ً فتوصةلت الدراسةة
إلى أن هناك فروق معنوية بين النتائج الختبةار القلبةي و البعةدي لكافةة المجموعةات
لصالح االختبار البعدي .و ظهر أن هنةاك فةرق معنةوي بةين المجموعةات الثالثةة فةي
تحقيق أفضل إنجاز في الوثب العةالي لصةالح المجموعةة األولةى .وأن أفضةل طريقةة
للتعليم في الوثب العالي هي طريقة اللفظية البصرية لما حققته من معنوية عالية.
دراسة عصمت إبراهيم ،مديحه عمر أجرت هذه الدراسة في جامعةة حلةوان عةام
3899م ،وكان الهدف منها معرفة أثةر التغذيةة الراجعةة باسةتخدام المسةجل المرئةي
على زمن إصالح األخطاء في مسابقة دفةع الجلةة( .مجلةة نظريةات وتطبيقةات،)18،
وقةةد افترضةةت الدراسةةة أن هنةةاك فةةروق بةةين المجموعةةات البحةةث التجريبيةةة الثالثةةة

عةةرض النمةةوذج الجيةةد ،عةةرض أداء الطالبةةات ،عةةرض النمةةوذج الجيةةد زائةةد أداء
الطالبات في زمةن إصةالح األخطةاء فةي مسةابقة دفةع الجلةة .و أن هنةاك فةروق بةين
المجموعات التجريبية الثالثة في أثر التغذية الرجعية باستخدام المسجل المرئي.
(  )VIDIOعلةةةى مسةةةافة دفةةةع الجلةةةة .وقةةةد توصةةةلت الدراسةةةة إلةةةى أن اسةةةتخدام
المسجل المرئةي عةن طريةق عةرض أداء و مقارنتةه مةع أداء النمةوذج الجيةد بجانةب
تنفيذ برنامج تصحيح األخطاء كوسيلة مساعدة فةي رفةع مسةتوى األداء .وأن تةوفير
أجهةزة التغذيةة الراجعةةة (السةمعية البصةةرية) بكليةات التربيةة الرياضةةية كوسةيلة فةةي
تعلةةيم المهةةارات الحركيةةة بصةةورة عامةةة ضةةروري .و اسةةتخدام ال ةدائرة التلفزيونيةةة
المغلقة واستخدام التصوير بأكثر من كاميرا لتصوير األداء المهةاري بصةورة دقيقةة
تساعد في تحديد األخطاء.
ودراسة علي حسين ،تحايات أحمد عبد الفتاح و أجريت هذه الدراسة في جامعةة
حلوان في جمهورية مصر العربية الهدف منها هةو مقارنةة بةين طةريقتين مةن طةرق
تزويةةد التغذيةةة الراجعةةة علةةى اإلحسةةاس بةةالزمن فةةي مسةةابقات المضةةمار ( .مةةؤتمر
دراسات وبحوث ، )011،وكانت الفروض أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين
اسةةتخدام طريقةةة التغذيةةة الراجعةةة (التقةةديري والفعلةةي) والتغذيةةة الراجعةةة (الةةزمن
الفعلي) على اإلحساس بالزمن في مسابقات المضةمار .وأجريةت هةذه الدراسةة علةى
عينةةة مةةةن  06تلميةةةذا تةةةم اختيةةةارهم بصةةةورة عشةةةوائية و قسةةةموا إلةةةى مجمةةةوعتين
تجريبيةةة وضةةابطة ،اسةةتغرقت التجربةةة مةةدة شةةهر واحةةد وبواقةةع 1حصةةص تدريبيةةة
أسةةبوعيا .و توصةةل إلةةى أن التالميةةذ الةةذين اسةةتخدمت معهةةم التغذيةةة الراجعةةة عةةن
طريةةق تقةةويم الفةةرد ألدائةةه والمعرفةةة الفوريةةة للنتةةائج الفعليةةة يتفةةوق علةةى التالميةةذ
الذين استخدمت معهم النتائج الفورية فقط أثناء التدريب ونمو اإلحساس بالزمن.
وبتحليل هذه الدراسات التي أنجزت في هةذا الصةدد علةى عينةات مختلفةة ومهةارات
مختلفة سواء كانت مغلقة أو مفتوحة .وما خرجت به من استنتاجات.
أكدت هذه الدراسةات علةى أهميةة و دور التغذيةة الراجعةة بكافةة أشةكالها فةي تعةديل
االستنتاجات الحركية عند المتعلمين.

وإن استعمال التغذية الراجعة في عملية التعلم يؤثر إيجابيا ولكن هذا التأثير يختلةف
من جزء إلى آخر.
إن تزويد المعلم لتالميذه بالتغذية الراجعة يمكن أن يسهم إسهاما كبيةرا فةي زيةادة
فاعلية التعلم  ،واندماجه فةي المواقةف والخبةرات التعلميةة  .لهةذا فةالمعلم الةذي يىعنةى
بالتغذية الراجعةة يسةهم فةي تهيئةة جةو مناسةب للةتعلم .وهةي تعتبةر مةن أهةم الوسةائل
التي تسهل وتسرع التعلم ،يقول جمةال صةالح حسةن

" إن التغذيةة الراجعةة واحةدة

من أهم الوسائل التي تسهل عملية التعلم" (رسالة دكتوراه.)11،3890،

 مشكلة البـحث:إن المشكلة قيد الدراسة تعتمد على توظيف التغذية الراجعة في عملية التعلم
للمهارات الحركية وخاصة في المهارات المفتوحة في المجال الرياضي ،فمن خالل
المالحظة الميدانية والتتبع لمسار التعلم في الصفوف الدراسية داخل المؤسسات
التعليمية بالجزائر وخاصة في حصص التربية الرياضية ،الحظنا التدخالت
العشوائية لمدرس التربية الرياضية في تصحيح أداء المتعلم ،وكذا في توقيت
التدخل لتصحيح هذا األداء باإلضافة إلى ذلك نوع التغذية الراجعة التي تعطي
للمتعلم .وهذا ما يؤكده محمد يوسف الشيخ "قد قام مدرسو التربية الرياضية
باستخدام التغذية الراجعة في التعلم ربما منذ بد وا تعليم المهارات الحركية ،ولكن
ذلك لم يكن عن دراسة علمية للتغذية الراجعة بل عن خبرة عملية " (محمد يوسف
الشيخ ،)18،وهو ما يؤكد جهل المعلم لتأثير التغذية الراجعة على عملية التعلم
وتنوعها.
هذا ما دفعنا إلى القيام بدراسة استطالعية من اجل الوقوف على حقيقة
المشكلة ،والتي طرحنا من خاللها مجموعة من األسئلة على عينة من المدرسين
تدور كلها حول معرفتهم للتغذية الراجعة وأنواعها .والتي أفضت إلى أن المعلم
يقوم بتصحيح أخطاء التالميذ خالل عملية التعلم لكن هذا التصحيح يتبع كل شخص
 ،بمعني أن المعلم يقوم بالتصحيح ألخطأ التالميذ لكن بشكل عشوائي تتداخل فيه

عدة أنواع من التغذية الراجعة االيجابية والسلبية المتزامنة والمتأخرة إلى غير ذلك
من األنواع المختلف ،كما أوضحت لنا إجابة العينة العظمي عن جهلهم لمصطلح
التغذية الراجعة بالرغم من أنهم يوظفونه في عملهم كما الحظنا أن بعض المعلمين
يركزون على إعطاء تغذية راجعة إيجابية والبعض اآلخر يركز على إعطاء تغذية
راجعة سلبية أي بمعني آخر أن بعض المعلمين يركزون على تدعيم النواحي
اإليجابية للمهارة بدون التطرق إلى النواحي األخرى أي السلبية  ،والبعض اآلخر
يركز على تصحيح األخطاء بدون التركيز على النواحي اإليجابية.
ولتبيان أهمية التغذية الراجعة الفورية في عملية التعلم وكذلك نوعها أردنا القيام
بهذا البحث لمعرفة أثر كل نوع من هذه األنواع في عملية التعلم في المجال
الرياضي وخاصة في المهارات المفتوحة ككرة اليد كرة السلة الكرة الطائرة ،وعليه
طرحنا التسا الت التالية:
 -ماهو تأثير استخدام بعض األنواع من التغذية الراجعة الفورية

3

في تعلم بعض

المهارات في الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة 1عند تالميذ المرحلة المتوسطة
سن  31-31سنة ذكور وإناث؟
 ماهو أفضل أنواع التغذية الراجعة الفورية المستعملة في تعلم بعض المهاراتفي الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة عند تالميذ المرحلة المتوسطة سن -31
 31سنة ذكور وإناث؟
أهداف البحث:يهدف الباحث من خالل هذا البحث إلى ما يلي :
 معرفة تأثير استخدام بعض األنواع من التغذية الراجعة الفورية في تعلم بعضالمهارات في الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة عند تالميذ المرحلة المتوسطة
سن  31-31سنة ذكور وإناث.

أنواع التغذية الراجعة المدروسة في البحث هي :التغذية الراجعة الفورية االيجابية أو التعزيزية ،التغذية الراجعة الفورية السلبية ،
التغذية الراجعة الفورية اإليجابية زائد السلبية.
المهارات المفتوحة المدروسة في البحث هي :اإلرسال في الكرة الطائرة  ،التصويب في كرة السلة  ،التنطيط في كرة اليد.

 معرفة أفضل أنواع التغذية الراجعة الفورية المستعملة في تعلم بعض المهاراتفي الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة عند تالميذ المرحلة المتوسطة سن -31
 31سنة ذكور وإناث.
 فرضيات البحث : يؤثر استخدام بعض األنواع من التغذية الراجعة الفورية ايجابيا في تعلم بعضالمهارات في الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة عند تالميذ المرحلة المتوسطة
سن  31-31سنة ذكور وإناث.
 أفضل أنواع التغذية الراجعة الفورية المستعملة في تعلم بعض المهارات في الكرةالطائرة وكرة اليد وكرة السلة عند تالميذ المرحلة المتوسطة هي التغذية الراجعة
الفورية اإليجابية وهذا في مختلف المهارات .وعند مختلف الجنسين (ذكور
وإناث).
مصطلحات البحث:
 التغذية الراجعة:يصطلح على تسمية التغذية الراجعة في ذخيرة علم النفس بأنها " تقرير اإلدراك
المباشر عن نتيجة سلوك الفرد على غيره من األشخاص "( .كمال
الدسوقي )199،وهي كذلك " رجوع اإلشارات إلى مركز الضبط ،حيث تلعب
دورا في إنتاج مزيد من الضبط ،كما يحدث في حالة اإلثارة الناتجة عن الفاعلية
العضلية الراجعة إلى الدماغ معلمة إياه عن وضع العضالت مساهمة ،بهذا في
زيادة ضبط هذه العضالت ،أي األمر يشبه بمعني من المعاني عمل الضابط في
مكنة بخارية ،الذي يدل على أن المكنة بحاجة إلى الكثير أو القليل من البخار
" (فاخر عاقل.)193،3873،
-

التغذية الراجعة الفوريةة* :تظهةر مةن خةالل تسةميتها بأنهةا تكةون بعةد نهايةة

العمةةةل مباشةةةرة ( المحاولةةةة مباشةةةرة) .يقةةةول (فتحةةةي إبةةةراهيم حمةةةاد) ":التغذيةةةة
الراجعة سةريعة بعةد األداء مباشةرة ،تةتم بعةد إنهةاء إحةدى المهةارات الحركيةة ،
* الفورية تسمى كذلك النهائية المباشرة فهي بنفس المعنى أينما وجدت في البحث.

كالتغذية الراجعة من جانب المدرب "( .فتحي إبراهيم حماد )370،وطبقا لمصةدر
توقيت استخدامها ،فهي تكون بعد نهاية العمل ،وتكون خارجيةة .والتغذيةة الراجعةة
المالحةظ مباشةرة  ،وتةزود المةتعلم بالمعلومةةات  ،أو
الفوريةة تتصةل وتعقةب السةلوك
ب
التوجيهات واإلرشادات الالزمة لتعزيز السلوك  ،أو تطويره أو تصحيحه .
-

التغذية الراجعة اإليجابية  :هي المعلومات التةي يتلقاهةا المةتعلم حةول إجابتةه

الصحيحة  ،وهي تزيد من عملية استرجاعه لخبرته في المواقف األخرى .
-

والتغذيةةة الراجعةةة السةةلبية :تعنةةي تلقةةي المةةتعلم لمعلومةةات حةةول اسةةتجابته

الخاطئة  ،مما يؤدي إلى تحصيل دراسي أفضل .
 الةةتعلم :يعةةرف (صةةالح محمةةد علةةي) الةةتعلم بأنةةه "تغيةةر فةةي السةةلوك ،ثابةةتنسةةبيا،ناجم عةةن الممارسةةة والخبةةرة" (صةةالح محمةةد علةةي .)111،وأن الةةتعلم هةةو
عمليةةةة تغييةةةر مسةةةتمر فةةةي سةةةلوك الفةةةرد ،نتيجةةةة اكتسةةةابه المعةةةارف و العةةةادات و
المهةةارات ،تحةةت شةةروط الممارسةةة ،و مةةن خةةالل التعةةايت المسةةتمر والتفاعةةل مةةع
اآلخرين في الحياة العامة.
 الحركة  :و يصفها كل من(بيار قالت وروبرت نى) robert Pierre galetأنها" هي الترجمة الفوريـة المرئية للفعل البدني ،لكـن هي كأداة لخدمة الشخص
الذي ينجز الفعل" (جون بيار قالت )13،وعليه بصفة عامة أن جسم اإلنسان على
األرض ،هو في حركة دائمة وذلك نتيجة الجاذبية األرضية ،وكذلك نتيجة للقوى
الخارجية والداخلية .و الحركة دائما تحدث من أجل تحريك الجسم ،أو تحريك ثقل
إضافي ،أو التغلب على االحتكاك ،أو لمقاومة جسم ما - .التعلم الحركي  :يعرف
(كورت مانيل) التعلم الحركي بأنه يعني ":اكتساب وتحسين وتثبيت واستعمال
المهارات الحركية وإنها تكمن في مجال التطور للشخصية اإلنسانية ،وتتكامل
بربطها باكتساب المعلومات ،وبتطوير قابليات التوافق" (كور مانيل)311،
و يضيف(كيلر )J.Keller،أن التعلم الحركي"هو مجموعة من التغيرات
المرتبطة بالتمرين أو بالتجريب للوصول إلى تغيرات مستمرة للسلوك".
(كيلر )169،3887،ويعطي (ديمونتيولي  )Demontpllie3809تقريبا نفس

التعريف للتعلم الحركي حيث يقول":هو تغيير آلي في التصرفات ،و في حالة
التكرار لنفس الموقف" (ديمونتيولي)31،3890 ،
إذا التعلم الحركي بأنه تعلم الحركات و المهارات الرياضية ،والذي يكون مقترنا
بمقدرة الفرد واستيعابه ،و يكون معتمدا على التجارب السابقة ،بحيث إنها تعمل
على اإلسراع في عملية التعلم الحركي ودقتها.
المهارة :يصطلح على تسمية المهارة في التعلم الحركي ثبات الحركة و آليتها،
واستعمالها في وضعية مختلفة وبشكل ناجح .و في هذا الخصوص يقول(وجيه
محجوب)":نفهم تحت اصطالح المهارة حل الواجب للمسار الحركي ،لتكوين
مجموعة أجزائه في التغذية الراجعة" (وجيه محجوب .)10،3897،و يقول
(مفتي إبراهيم حماد) :تعرف المهارة بأنها"المقدرة على التوصل إلى نتيجة ،من
خالل القيام بأداء واجب حركي ،بأقصى درجة من اإلتقان ،مع أقل بذل للطاقة و في
أقصر زمن ممكن" (مفتي إبراهيم حماد.)316 ،
إذا المهارة هي قدرة الفرد على القيام بأعمال محددة و بكفاءة عالية ،وبدون
النظر واالنتباه الكامل لمجريات األمور والمسارات الحركية ،أي أن تكون العملية
التي يقوم بها الرياضي وفق نظام ذاتي بحت،حيث تشارك في العمل العضالت
العاملة المقصودة من الحركة فقط ،دون عضالت أخرى ،وبأكثر اقتصاد للوقت و
الجهد.
 المهارة الحركية :الحركة تعطي للمشاهد االنطباع حول نوعية اللعبة ،و حولنوعية األداء ،و كذلك" تعطي للمشاهد أن أداء الحركة بسيط،مكتسب من خالل
العمل العضلي" (وجيه محجوب .)3897،87،و"المهارة هي توقيت عال للجهاز
العصبي ،الذي ينظم عمل العضالت مع الحواس واإلحساس الداخلي للتعجيل منه،
ومستقبالت حسية ذاتيـة ،و تكـون إحساس حركي الذي هو باألساس استجابة
للمثير الذاتي ،أو إدراك للتغيير في أي وضع .و المهـارة تؤدى بدون النظر
واالنتباه

الكـامل

لمجريات

األمـور

والمسارات

الحركية"

(وجيه

محجوب .)89،3897،فالمهارة هي الدقة في األداء ،عندما يلتقي المسار الحركي
مع مسار األداء ،بدون االنتباه الكامل لمجريات األمور و المسار الحركة.
 منهجية البحث واإلجراءات الميدانية: منهج البحث :اعتمدنا المنهج التجريبي لمالئمته للبحث. العينة  06 :ذكر و  06أنثي موزعين على أربعة ( )69مجموعات كل مجموعةمتكونة من  31تلميذ .تم اختيار عينة البحث بطريقة عمديه أو مقصودة.
 المجموعة الضابطة :تتكون من  31تلميذ ذكر و 31تلميذة أنثي. المجموعات التجريبية  91 :ذكر و 91انثي .موزعة على النحو التالي: المجموعة األولي :التغذية الراجعة الفورية االيجابية  31تلميذ ذكر المجموعة الثانية :التغذية الراجعة الفورية السلبية  31تلميذ ذكر و31تلميذة و 31تلميذة أنثي
– المجموعة الثالثة :التغذية الراجعة الفورية اإليجابية زائد السلبية أو
المختلطة  31تلميذ ذكر و 31تلميذة.
 متغيرات البحث: المتغيرات المستقلة( :المتغير التجريبي)  Variables Independentsهيالتي يرجي معرفة تأثيرها وهي في دراستنا متمثلة في :التغذية الراجعة الفورية
وااليجابية  ،و التغذية الراجعة السلبية ،التغذية الراجعة الفورية االيجابية زائد
السلبية.
 المتغيرات التابعة( :المتغير المعتمد)  Variables Dependantsهي التييرجي معرفة مقدار تأثرها بالمتغير التجريبي ،وهي في دراستنا متمثلة في :تعلم
بعض المهارات األساسية في بعض األلعاب الجماعية كرة السلة كرة اليد والكرة
الطائرة.
 المتغيرات الدخيلة (المشوشة أو المحرجة) Variables parasites :هناكالعديد من المتغيرات المحرجة التي نريد ضبطها على النحو التالي:
 -3المتغيرات المرتبطة بمجتمع البحث:

 الحالة األسرية أو التربوية للعينة :العينة تسكن في حي واحد. السن  :لقد اعتمدنا في اختبارنا للعينة على تالميذ يدرسون بمؤسسة تربويةواحدة.
 عامل الجنس  :لقد اخترنا في البحث الذكور على حدي وإناث على حدي. الحالة الجسمية :إن العينة المختارة عينة من التالميذ األسوياء (ال توجد لديهمإعاقة).
 -1المتغيرات المرتبطة باإلجراءات التجريبية :إن اإلجراءات التجريبية التي قمنا
بضبطها كانت على النحو التالي:
 تجانس العينة من الناحية المهارية والجسمية:قمنا بضبط العامل المهاري والجسمي عن طريق حساب قيمة فيشر ( )Fلمعرفة
تجانس العينة .
 كافة المجموعات تعطى توقيتا ً واحداً في حجم العمل ،والمقدر بساعة واحدةونصف لكل حصة ،وحصتين أسبوعيا.
 تقوم كافة المجموعات بالعمل في ميدان واحد وبوسائل واحدة. ضبط االختبار القبلي واالختبار البعدي حيث أن القياس يكون في وقت واحد لكافةالمجموعات سواء التجريبية أو الضابطة.
 المجموعة الضابطة تتبع الطريقة التي يعطيها لها المدرس كما كان متعودا علىذلك.
 -1المتغيرات الخارجية:
 لقد حرصنا قدر اإلمكان على توحيد جميع الظروف المرتبطة بالتجربة من ملعبوعتاد وتوقيت.
 مجاالت البحث: -3المجال المكاني :تمت هذه الدراسة بالمركب الرياضي الرائد فراج بمستغانم .

-1المجال البشري :تمت هذه الدراسة علي عين من التالميذ قدر عددهم ب 06
تلميذ ذكر و 06تلميذة أنثي من متوسطة حي  1جويلية والذين يمارسون بالمركب
الرياضي الرائد فراج.
 -1المجال ألزماني :أجريت هذه الدراسة مابين  61جانفي  1669إلى غاية 31
مارس . 1669

 األسس العلمية لالختبارات: ثبات االختبار:قمنةةا بةةإجراء اختبةةارات أوليةةة وهةةذا مةةن أجةةل حسةةاب معامةةل ثبةةات اختبةةارات
المطبقةةة بطريقةةة (االختبةةار ،وإعةةادة االختبةةار) ،وأجةةري االختبةةار علةةى عينةةة مةةن
التالميذ مكونة من  9تالميذ ذكور و 9تلميذات ،ولمعالجة النتائج إحصائيا ً استخدمنا
معامل االرتباط البسةيط الةذي يعةرف باسةم ارتبةاط بيرسةون ،وهةذا بعةد إيجةاد القيمةة
الجدوليةةةة لمعامةةةل االرتبةةةاط البسةةةيط عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة  6063و 6061ودرجةةةة

الحرية (ن )1-أي (.)1-9
الجدول رقم ( :)3ثبات اختبارات في بعض المهارات المقترحة.
حجم

االختبار

الجنس

اإلرسال في

ذكور

6098

الكرة الطائرة

إناث

6086

التصويب في

ذكور

6070

كرة السلة

إناث
ذكور

العينة

درجة الحرية

مستوي الداللة
عند 6061

60767
9

0

معامل الثبات

6099
6079

التنطيط في كرة
اليد اليد

إناث

6077

من خالل الجدول رقم ( )3يتضح أن االختبارات المذكور تتميز بدرجة ثبات عالية.
 صدق االختبار:صدق التمييز :قمنا بتطبيق اختبار على مجموعتين إحداهما ممارسيه على مستوى
األندية ،وعددهم  31العبا من الذكور واإلناث ،وأخرى من غير الممارسين
وعددهم  31تلميذ من الذكور واإلناث ومن نفس السن ،وهذا من أجل التأكد من
قدرة االختبار على التمييز بين المستويات المختلفة.
الجدول رقم(:)1المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت المحسوبة
لصدق تمايز االختبارات
االختبار
اإلرسال

الذكور

المجموعة غير
المجموعة
المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف
الممارسة الممارسة
الممارسة
3018
9091
6018
6069

قيمة ت

قيمة ت

نوع

المحسوبة
18011

الجدولية

الفرق
دال

في الكرة
الطائرة
التصويب

اإلناث

6037

6018

1037

3096

11018

دال

الذكور

6069

6018

9091

3018

18011

دال

في كرة
السلة
التنطيط

عند 6061

اإلناث

6037

6018

1037

3096

11018

الذكور

6069

6018

9091

3018

18011

3071

دال
دال

في كرة
اليد

اإلناث

6037

6018

1037

3096

11018

يشير الجدول رقم( )1إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية مما يؤكد على
صالحيتها للتطبيق نظراً لوضوح التمايز بين المجموعتين المتضادتين في
المستوى مما يدل على صدق االختبار.
موضوعية االختبار :إن االختبار المطبق ال تتدخل فيه الذاتية ،حيث أن الباحث ال
يتدخل في عملية التقييم لكن النتيجة المحققة هي التي تعطى للتلميذ.

دال

 أدوات البحث: االختبارات المطبقة: -3اختبار الكرة الطائرة :مأخوذ من بطارية اختبار االتحاد األمريكي للرياضة
والصحة.
وهو اختبار مناسب لجميع األعمار ويشمل عدة مهارات.
معامالت البطارية :
للبطارية صدق محتوي أقره خبراء متخصصون في الكرة الطائرة.تنحصر معامالت ثبات وحدات البطارية ألربع من  6076إلى 6096حسب االتحاد األمريكي للرياضة والصحة .لكل مختبر له  36محاوالت تحسب له
نقطة سقوط الكرة.
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كل مختبر له  36محاوالت ( .ريسان مجيد خريبط)919،3899،
 -1اختبار التنطيط في كرة اليد :وهو يقيس مهارة التحكم في الكرة والرشاقة.
موصفات  :أربع شواخص موضوعة بشمل مستطيل بعد الشاخص عن الثاني 1متر
في الطول  ،و 1متر في العرض في وسط المستطيل في القطر نضع شاخص آخر.
تنفيذ :يبدأ التلميذ بالجري مع تنطيط الكرة من أول زاوية المستطيل إلى وسط
المستطيل ثم إلى الزاوية الثانية للمستطيل ثم الزاوية الثالثة  ،ثم القطر ثم الزاوية
الرابعة  ،ثم العودة إلى نقطة البداية.
نحسب التوقيت المنجز لثانية.

-1

اختبار كرة السلة :مأخوذ من بطارية اختبار االتحاد األمريكي للرياضة

والصحة.
وهو اختبار مناسب لجميع األعمار ويشمل عدة مهارات ومناسب للجنسين.
 اختبار الرمية األمامية: يقوم المختبر ب  31رمية في كرة السلة كل رمية تدخل مباشرة بدون لمس الحلق أو اللوحة تحسب  1نقطة. تحسب نقطة  3لكل محاولة تلمس فيها الكرة الحلق وال تدخل أو اللوحةوتدخل.
 كل محاولة تلمس فيها الكرة اللوحة وال تدخل تمنح فيها صفر6 -توزيع عينة البحث:

لقد وزعت عينات البحث إلى مجموعات متساوية العدد

بالطريقة العشوائية وبواسطة القرعة.
 خطوات تطبيق الوحدات التعليمية:إن البرنامج المتبع تم تطبيقه بمراعاة الشروط التالية:
 االعتماد على تطبيق الوحدات.
 ثالثة وحدات في األسبوع.
 كل وحدة تعليمية تدوم ساعة واحدة ونصف ( 86دقيقة).
ونحن نسعى من خالل هذا للوصول إلى:
 إيصال المعلومات األساسية إلى الطالب حول أصول ومباد
األلعاب المفتوحة المقترحة.
 محاولة تثبيت المهارات األساسية المقترحة ،وتحديدا مهارة
اإلرسال في الكرة الطائرة التصويب في كرة السلة  ،والتنطيط
في كرة اليد.
 محاولة الوصول إلى األداء الجيد للمهارة.
إن الوحدات التعليمية تم تقسيمها حسب الشروط السابقة إلى:

المرحلة األولى :يتم فيها تعليم المهارات األساسية للوصول إلى األداء الجيد تحت
ظروف سهلة والتي يتجنب فيها مبدأ القوة والسرعة.
المرحلة الثانية :يتم فيها تطوير المهارة وتثبيتها عن طريق:
 االرتقاء التدريجي بسرعة األداء.
 زيادة مناسبة الستخدام القوة والسرعة أثناء األداء .
تغيير الظروف الخارجية وهذا تبعا ً لنوع المهارة وشروطها.
وقد تم تقسيم الوحدة إلى األقسام التالية:
 القسم اإلعدادي :يتكون هذا القسم من جزأين:أوالً :جزء إداري يتم فيه تنظيم التالميذ وضبطهم.
ثانيا ً :جزء يحمل تمارين عامة وخاصة يكون اإلحماء شامل ،عن طريق تهيئة
أجهزة الجسم المختلفة للعمل والتدرج في الحمل للوقاية من حدوث إصابات
مختلفة.
بينما الخطوة األخيرة فهي إثارة وإيقاظ قبليات التالميذ على العمل واألداء الجيد مع
ضرورة التدرج في الحمل أي تهيئة الجسم للعمل الصعب .وفي هذا القسم يتم تقديم
تمارين عامة وخاصة بدون كرة وبالكرة ،أما المرحلة الثانية من التعلم فقد تم
إدخال تمارين بالكرة الطبية وتكون خاصة لخدمة أداء المهارات األساسية المقترحة
في بحثنا.
 القسم الرئيسي:وتم تقسيمه أيضا إلى جزئيين هما:
أوالً :الناحية التعليمية ،فيها يتم التأكيد على تعليم المهارات باألسلوب والطريقة
الصحيحيتين لكي تحقق الهدف األساسي.
ثانيا ً :الناحية التطبيقية ،وفيها يتم تطبيق ما تعلمه التلميذ من أنشطة ،والعمل على
زيادة الجهد بما ينسجم والمستوى البدني والمهاري ،كما تعتبر هذه المرحلة من
أهم الخصوصيات التي يعالجها البحث ،ولهذا يجب أن نكون حريصين كل الحرص
على التعامل مع هذا الجزء من القسم الرئيسي ،وهنا يتم إتباع التصحيحات

المناسبة حسب كل نوع أي إعطاء التغذية الراجعة المناسبة حسب كل مجموعة من
مجموعات البحث.
 وهنا ركزنا عملنا في المجموعات على إعطاء التغذية الراجعة في هذاالجزء بالذات ألنه الجانب التطبيقي وهذا على حسب كل مجموعة  ،حيث أن
المجموعة الضابطة تركنها تعمل مع المشرف أو المعلم كما كانت متعودة
عليه  ،أما المجموعة الثانية فقمنا بإعطائها التغذية الراجعة الفورية أي
فور انتهاء الحركة مباشرة االيجابية بالتركيز على األشياء االيجابية عند
التلميذ  ،أي بتدعيم الصحيح ،المجموعة الثالثة والتي تتلقي التغذية الراجعة
الفورية السلبية فقد ركزنا على إعطاء التالميذ التغذية الراجعة فورا بعد
نهاية الحركة لكن نركز على تصحيح األخطاء التي يقوم بها التالميذ خالل
انجازهم للعمل بدون التطرق ألشياء االيجابية .أما المجموعة الرابعة فقد
تلقت التغذية الراجعة الفورية االيجابية زائد السلبية وهذا النوع من التغذية
الراجعة يعرف بالمختلط وقد ركزنا على تدعيم األشياء االيجابية ثم بعد ذلك
نصحح له األخطاء التي ارتكبها ،مع التركيز في هذا النوع على تقديم
التغذية الراجعة االيجابية على التغذية الراجعة السلبية.
القسم النهائي:
كان علينا هنا أن نتأقلم حسب الحالة التي يكون عليها التالميذ.
الدراسة اإلحصائية:
بعةةد جمةةع بيانةةات نتةةائج الطةةالب تةةم إدخالهةةا فةةي الحاسةةب اآللةةي لتجميعهةةا
وتحليلها إحصائيا مستخدمين في ذلك برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةة
).(S P S S
كما استخدمنا في هذه الدراسة مجموعة من العمليات اإلحصائية بهدف اإلجابة على
تسا الت الدراسة وهذه العمليات هي:
 -3المتوسةةط الحسةةابي (م) والهةةدف منةةه الحصةةول علةةى متوسةةط المفحوصةةين فةةي
االختبار.

 -1االنحةةراف المعيةةاري (ع) يبةةين لن ةا مةةدى ابتعةةاد درجةةة المفحوصةةين عةةن النقطةةة
المركزية.
 -1معامةةل االرتبةةاط :والهةةدف منةةه معرفةةة مةةدى العالقةةة االرتباطيةةة بةةين االختبةةارين
وذلك من أجل معرفة معامل الثبات االختبار.
-9تحليل التباين ( :)Fالهدف منه قياس تجانس العينات.
 -1اختبار  T- testلداللة الفروق بين المجموعات المرتبطة.
 -0تحليل التباين األحادي ).(One Way ANOVA
 عرض وتحليل نتائج الدراسة: -3عرض النتائج:
-3.3الفرضية األولى:
 يؤثر استخدام بعض األنواع من التغذية الراجعة ايجابيا في تعلم بعض المهاراتالمفتوحة عند تالميذ المرحلة المتوسطة سن  31-31سنة ذكور وإناث.
وللتحقق من هذا الفرض قمنا بإجراء مقارنات بين االختبار القبلي واالختبار البعدي
للمهارات المقترحة في كل نوع من أنواع التغذية الراجعة الفورية المنتهجة في
البحث ،وهذا باستخدام اختبار (ت) ستودنت ،وكانت النتائج على النحو التالي:

الجدول رقم ( :)1المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي عند المجموعة الضابطة
والمجموعات التجريبية في اختبار مهارة اإلرسال في الكرة الطائرة عند الذكور
واإلناث.
االختبار القبلي
االختبار

الجنس

العدد

االختبار البعدي

درجة
الحرية

قيمة ت
المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

المحسوبة

قيمة ت
الجدولية عند

نوع الفرق

مستوي 6061

المجموعة

ذكور

3.2000

1.47358

7.1333

2.03072

6.044

دال إحصائيا

الضابطة

إناث

1.7333

6.79881

5.0667

1.33452

6.742

دال إحصائيا

مج ت ر ف

ذكور

2.3333

6.97590

21.2000

5.90641

11.993

دال إحصائيا

االيجابية

إناث

6.6000

6.50709

11.0667

1.70992

24.692

دال إحصائيا

مج ت ر ف

ذكور

1.5333

6.91548

11.9333

2.63131

13.138

دال إحصائيا

السلبية

إناث

1.1333

6.91548

6.6000

1.76473

11.014

دال إحصائيا

مج ت ر ف

ذكور

.8667

6.63994

4.2667

1.33452

9.738

دال إحصائيا

مختلطة

إناث

1.0000

6.92582

3.6667

1.23443

9.869

دال إحصائيا

31

39

3070

*مالحظة :مج ( نعني بهةا المجموعةة)  ،و ت ( نعنةي بهةا التغذيةة) ،و ر( نعنةي بهةا
الراجعة) ،و ف (نعني بها الفورية) ،و مختلطةة (نعنةي بهةا االيجابيةة زائةد السةلبية)
وهذا في كافة جداول البحث.
نستنتج أن جميع المجموعات التجريبية ،وكذا المجموعةة الضةابطة قةد حققةت تقةدما ً
وفروقا ذات داللة إحصائية (معنوية) فةي تعلةم المهةارة اإلرسةال فةي الكةرة الطةائرة
عند مختلف الجنسين الذكور واإلناث ،وهو لصالح القياسات البعدية.

الجدول رقم (:)9
المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي عند المجموعة الضابطة والمجموعات
التجريبية في اختبار مهارة تنطيط الكرة في لعبة كرة اليد عند الذكور واإلناث.
االختبار القبلي
االختبار الجنس العدد

االختبار البعدي

درجة
الحرية

قيمة ت
قيمة ت

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجدولية
عند مستوي

نوع الفرق

6061

المجموعة

ذكور

1.22280 29.0667 2.41622 34.8667

7.790

دال إحصائيا

الضابطة

إناث

1.98086 33.7333 2.36643 37.2000

9.374

دال إحصائيا

مج ت ر

ذكور

1.18322 28.4000 2.37447 36.2667

14.750

دال إحصائيا

ف
االيجابية
مج ت ر

إناث

1.16292 31.0667 1.91982 40.4000

13.178

1.70992 32.9333 2.26779 37.0000

6.808

إناث

1.41421 36.0000 1.88478 40.1333

7.883

دال إحصائيا

ذكور

1.57963 35.9333 1.58865 38.3333

11.820

دال إحصائيا

ذكور

31

39

دال إحصائيا
3070

دال إحصائيا

ف
السلبية
مج ت ر
ف
مختلطة

إناث

1.20712 37.8000 1.68466 40.4667

8.789

نستنتج أنها توجد فروق ذات داللة إحصائية بين قياسات االختبار القبلي وقياسات
االختبار البعدي وهي لصالح القياسات البعدية في المجموعات التجريبية
والمجموعة الضابطة كذلك في مهارة تنطيط الكرة في لعبة كرة اليد وهذا عند
الذكور واإلناث.

دال إحصائيا

الجدول رقم (:)1
المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي عند المجموعة الضابطة والمجموعات
التجريبية في اختبار مهارة تصويب الكرة في لعبة كرة السلة عند الذكور واإلناث.
االختبار القبلي
االختبار الجنس العدد

االختبار البعدي

درجة
الحرية

قيمة ت
قيمة ت

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجدولية عند
مستوي

نوع الفرق

6061

ذكور

6.72375 1.3333

3.6000

6.82808

8.500

دال إحصائيا

الضابطة

إناث

.8667

6.74322

2.8000

6.86189

4.753

دال إحصائيا

مج ت ر

ذكور

2.07709 12.2000 6.84515 1.0000

21.612

دال إحصائيا

إناث

6.51640 6.5333

9.4000

1.59463

19.890

دال إحصائيا

ذكور

1.09978

6.9333

1.57963

10.319

دال إحصائيا

المجموعة

6
ف
االيجابية
مج ت ر
ف
السلبية
مج ت ر

إناث

1.2667
31

39

3070

6.59362 6.7333

5.6000

1.54919

10.208

ذكور

6.59362 6.7333

3.6667

6.97590

8.806

إناث

6.51640 6.5333

3.7333

1.27988

8.702

دال إحصائيا
دال إحصائيا

ف
مختلطة

نستنتج أنها توجد فروق ذات داللة إحصائية بين قياسات االختبار القبلي وقياسات
االختبار البعدي ولصالح القياسات البعدية في المجموعات التجريبية والمجموعة
الضابطة في مهارة تصويب الكرة في لعبة كرة السلة وهذا عند الذكور واإلناث.
 -103الفرضية الثانية:
 أفضل أنواع التغذية الراجعة المستعملة في تعلم بعض المهارات المفتوحة عندتالميذ المرحلة المتوسطة هي التغذية الراجعة الفورية اإليجابية وهذا في مختلف
المهارات .وعند مختلف الجنسين (ذكور وإناث).

دال إحصائيا

وللتحقق من هذا الفرض قمنا بإجراء مقارنة بين قياسات االختبارات البعدية للمهارة
المقترحة وهي اإلرسال في الكرة الطائرة ،التصويب في كرة السلة ،والتنطيط في كرة
اليد ،بين كافة المجموعات التجريبية والضابطة ،باستعمال اختبار التحليل التباين
األحادي ،وفي حالة وجود اختالفات دالة إحصائيا نعود إلى اختبار ())Tukey Test
لمعرفة أحسن مجموعة أو أفضل تأثير.
الجدول رقم (:)0
تحليل التباين األحادي لنتائج التالميذ المجموعة الضابطة و تالميذ المجموعات التجريبية
في اختبار مهارة اإلرسال والتصويب والتنطيط عند الذكور اإلناث.
المهارة

الجنس

مجموع

درجة

متوسط

قيمة ف

قيمة ف الجدولية

المتوسطات

الحرية

المربعات

المحسوبة

عند 6061

بين المجموعات

2476,933

1

825,644

داخل المجموعات

668

10

11,929

بين المجموعات

463,6

1

154,533

داخل المجموعات

130,8

10

2,336

بين المجموعات

736,133

1

245,378

داخل المجموعات

118,267

10

2,112

بين المجموعات

383,65

1

127,883

داخل المجموعات

102,533

10

1,831

بين المجموعات

558,183

1

186,061

داخل المجموعات

116,4

10

2,079

بين المجموعات

381,383

1

127,128

داخل المجموعات

122,267

10

2,183

مصدر التباين

الذكور

دال إحصائيا

69,216

اإلرسال
اإلناث

دال إحصائيا

66,161

الذكور

دال إحصائيا

116,188

تصويب
اإلناث

69,845

الذكور

1079

89,514

تنطيط
اإلناث

نوع الفرق

58,226

من خالل الجدول يتضح أن قيمة (ف) المحسوبة أكبةر مةن قيمةة (ف) الجدوليةة
عنةةد مسةةتوي الداللةةة (  )0,05 ≥ αويعنةةي ذلةةك أن الفةةروق حقيقيةةة ،أي أنهةةا غيةةر
راجعة للصدفة ،عند بين كافة المجموعات ،وعند مختلف المهارات المدروسة وهةي

دال إحصائيا

دال إحصائيا

دال إحصائيا

اإلرسال في الكرة الطةائرة ،التصةويب فةي كةرة السةلة ،والتنطةيط فةي كةرة اليةد ،عنةد
مختلةةةف الجنسةةةين الةةةذكور واإلنةةةاث ،ولةةةذلك يجةةةب معرفةةةة نتةةةائج المقارنةةةات بةةةين
المجموعةةةات لمعرفةةةة أحسةةةن نةةةوع مةةةن بةةةين األنةةةواع المقترحةةةة فةةةي تعلةةةم  ،ولةةةذلك
استخدمنا اختبار تيةوكي أقةل فةرق معنةوي  HSDلمعرفةة أي المجموعةات تختلةف
جوهريا عن األخرى ،كما يوضحه الجدول الموالي:
الجدول رقم (:)7
نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق بين متوسطات التالميذ
في مهارة اإلرسال في الكرة الطائرة عند الذكور واإلناث.
المهارة

المجموعات

الجنس

فرق المتوسطات

ذكور

)*(14.06667

دال للثانية

إناث

)*(6.00000

دال للثانية

ذكور

)*(4.80000

دال للثانية

إناث

)*(1.53333

دال للثانية

ذكور

2.86667

غير دال

إناث

1.4

غير دال

مج ت ر ف ايجابية -مج ر ف

ذكور

)*(9.26667

دال لألولى

سلبية

إناث

)*(4.46667

دال لألولى

مج ت ر ف ايجابية -مج ر ف

ذكور

)*(16.93333

دال لألولى

مختلطة

إناث

)*(7.40000

دال لألولى

مج ر ف سلبية  -مج ر ف

ذكور

)*(7.66667

دال لألولى

مختلطة

إناث

)*(2.93333

دال لألولى

ضابطة – مج ت ر ف ايجابية

ضابطة – مج ت ر ف سلبية

ضابطة – مج ت ر ف مختلطة
اإلرسال
في
الكرة
الطائرة

-

الداللة

9006

الداللة لصالح

يتبين من الجدول رقم ( )7وجود فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين مجموعةات

البحث تعزى لنوع التغذية الراجعة الفورية المتبعة في الدراسة (ايجابية ،سةلبية) ،
مقارنةةةة بالتغذيةةةة الراجعةةةة التةةةي يقةةةوم بهةةةا المعلةةةم عةةةادة والتةةةي عبرنةةةا عنهةةةا فةةةي
المجموعة الضةابطة عنةد مختلةف الجنسةين الةذكور واإلنةاث ماعةدا المجموعةة التةي
تلقت التغذية الراجعة الفورية المختلطة والتي تظهر النتائج عدم وجةود فةروق دالةة
بينها وبين المجموعة الضابطة في مهارة اإلرسال في الكرة الطائرة.

-

يظهر الجدول تفوق المجموعة التي تلقت التغذية الراجعةة الفوريةة االيجابيةة

مقارنةة بالمجموعةةة التةةي تلقةت التغذيةةة الراجعةةة الفوريةة السةةلبية ،وكةةذا المجموعةةة
التي تلقت التغذية الراجعة الفورية المختلطة عند مختلةف الجنسةين الةذكور واإلنةاث
في مهارة اإلرسال في الكرة الطائرة .
-

وقةةد تفوقةةت المجموعةةة التةةي تلقةةت التغذيةةة الراجعةةة الفوريةةة السةةلبية علةةى

المجموعةةة التةةي تلقةةت التغذيةةة الراجعةةة الفوريةةة المختلطةةة عنةةد مختلةةف الجنسةةين
الذكور واإلناث في مهارة اإلرسال في الكرة الطائرة.
الجدول رقم (:)9
نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق بين متوسطات التالميذ
في مهارة تصويب في كرة السلة عند الذكور واإلناث.
المجموعات

المهارة

الجنس

فرق المتوسطات

ذكور

)*(8.60000

دال للثانية

إناث

)*(6.60000

دال للثانية

ذكور

)*(3.33333

دال للثانية

إناث

)*(2.80000

دال للثانية

ذكور

0.06667

غير دال

إناث

0.93333

غير دال

تصويب

مج ت ر ف ايجابية -مج ر ف

ذكور

)*(5.26667

دال لألولى

في

سلبية

إناث

)*(3.80000

كرة السلة

مج ت ر ف ايجابية -مج ر ف

ذكور

)*(8.53333

دال لألولى

مختلطة

إناث

)*(5.66667

دال لألولى

مج ر ف سلبية  -مج ر ف

ذكور

)*(3.26667

دال لألولى

مختلطة

إناث

)*(1.86667

دال لألولى

ضابطة – مج ت ر ف ايجابية

ضابطة – مج ت ر ف سلبية

ضابطة – مج ت ر ف مختلطة

-

الداللة

9006

الداللة لصالح

دال لألولى

يتبين من الجدول رقم ( )9وجود فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين مجموعةات

البحةةث تعةةزى لنةةوع التغذيةةة الراجعةةة الفوريةةة المسةةتعملة فةةي الدراسةةة (ايجابيةةة،
سلبية) مقارنة بالتغذية الراجعة التي اسةتخدمت مةع المجموعةة الضةابطة ،والتغذيةة
الراجعة الفورية المختلطة.

-

يظهةةر الجةةدول رقةةم ( )9كةةذلك تفةةوق المجموعةةة التةةي تلقةةت التغذيةةة الراجعةةة

الفوريةةة ايجابيةةة مقارنةةة بالمجموعةةة التةةي التغذيةةة الراجعةةة الفوريةةة السةةلبية ،وكةةذا
المجموعة التي التغذيةة الراجعةة الفوريةة المختلطةة وهةذا فةي مهةارة التصةويب فةي
كرة السلة وعند مختلف الجنسين ذكور واإلناث.
-

هذا وتفوقةت المجموعةة التةي تلقةت التغذيةة الراجعةة الفوريةة السةلبية علةى

المجموعة التي تلقت التغذية الراجعة الفورية المختلطة عند مختلف الجنسين ذكةور
وإناث.
الجدول رقم (:)8
نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية لتحديد مصادر الفروق بين متوسطات التالميذ
في مهارة التنطيط في كرة اليد عند الذكور واإلناث.
المهارة

المجموعات

الجنس

فرق المتوسطات

ذكور

0.66667

غير دال

إناث

)*(2.66667

دال لألولى

ذكور

)*(3.86667

دال للثانية

إناث

)*(2.26667

دال للثانية

ذكور

)*(6.86667

دال للثانية

إناث

)*(4.06667

دال للثانية

تنطيط

مج ت ر ف ايجابية -مج ر ف

ذكور

)*(4.53333

دال للثانية

في

سلبية

إناث

)*(4.93333

دال للثانية

كرة اليد

مج ت ر ف ايجابية -مج ر ف

ذكور

)*(7.53333

مختلطة

إناث

)*(6.73333

دال للثانية

مج ر ف سلبية  -مج ر ف

ذكور

)*(3.00000

دال للثانية

مختلطة

إناث

)*(1.80000

دال للثانية

ضابطة – مج ت ر ف ايجابية

ضابطة – مج ت ر ف سلبية

ضابطة – مج ت ر ف مختلطة

-

الداللة

9006

الداللة لصالح

دال للثانية

يتبين من الجدول رقم ( )8وجود فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين مجموعةات

البحةةث تعةةزى لنةةوع التغذيةةة الراجعةةة الفوريةةة المسةةتعملة فةةي الدراسةةة ( سةةلبية،
مختلطة) مقارنة بالتغذية الراجعة التي اسةتخدمت مةع المجموعةة الضةابطة ،وكةذلك
عدم وجود اختالف بةين الضةابطة والمجموعةة التةي تلقةت التغذيةة الراجعةة الفوريةة

االيجابية .عند الذكور  ،لكن عند اإلناث تفوقت المجموعة الضابطة على المجموعةة
التي تلقت التغذية الراجعة الفورية االيجابية.
-

يظهةةر الجةةدول رقةةم ( )8كةةذلك تفةةوق المجموعةةة التةةي تلقةةت التغذيةةة الراجعةةة

الفوريةةة السةةلبية والمختلطةةةة مقارنةةة بالمجموعةةة التةةةي التغذيةةة الراجعةةة الفوريةةةة
ايجابية  ،وكذا المجموعة التي التغذيةة الراجعةة الفوريةة المختلطةة علةى المجموعةة
التةةي تلقةةت التغذيةةة الراجعةةة الفوريةةة السةةلبية وهةةذا فةةي مهةةارة التصةةويب فةةي كةةرة
السلة وعند مختلف الجنسين ذكور واإلناث.
-1تفسير النتائج:
 -3-1مناقشة نتائج الفرضية األولى:
إن النتائج التي توصةلت إليهةا الدراسةة تثبةت صةحة الفرضةية األولةى ذلةك أن
الفةةروق بةةين المتوسةةطات الحسةةابية لالختبةةارات القبلي ةة و البعديةةة هةةي فةةروق دالةةة
إحصةةةائيا ً ولصةةةالح االختبةةةارات البعديةةةة عنةةةد مجموعةةةات البحةةةث التجريبيةةةة وكةةةذا
الضابطة.
اسةةتخدام التغذيةةة الراجعةةة الفوريةةة أثةةر إيجابيةا ً علةةى تعلةةم مهةةارة اإلرسةةال فةةي لعبةةة
الكرة الطائرة  ،ومهارة التصويب في كرة السلة  ،ومهارة التنطيط في كرة اليد عنةد
مختلف الجنسين ذكور وإناث ،حيث أن اسةتخدام التغذيةة الراجعةة الفوريةة االيجابيةة
أثةةر إيجابيةا ً علةةى تعلةةم هةةذه المهةةارات ،وكةةذلك األمةةر عنةةد اسةةتخدام التغذيةةة الراجعةةة
الفوريةةة السةةلبية والمختلطةةة ،وبةةالرجوع إلةةى الدراسةةات السةةابقة والمشةةابهة التةةي
تناولةةت موضةةوع البحةةث وخاصةةة بالتغذيةةة الراجعةةة نجةةدها تؤكةةد التةةأثير اإليجةةابي
الستخدام هذه األنواع فةي الةتعلم ،وفةي مختلةف الرياضةات ،وتعةدد المهةارات ،وعنةد
فئةةات مختلفةةة أيضةةا ،وهنةةا نتفةةق مةةع العديةةد مةةن الدراسةةات التجريبيةةة التةةي تناولةةت
موضةةةوع التغذيةةةة الراجعةةةة سةةةواء فةةةي التةةةدريس أو التةةةدريب (عطةةةاء هللا)1660 ،
(جمال صالح( )3899 ،عصمت ابراهيم( )3899 ،تحيات عبد الفتاح. )1661 ،
إن استخدام التغذية الراجعة الفورية في التربية الرياضةية يسةاعد فةي بنةاء وتطةوير
الفةةةرد المةةةتعلم ،ومهاراتةةةه التةةةي يحتاجهةةةا للتميةةةز والتفاعةةةل مةةةع المجتمةةةع المحةةةيط

وبطريقةةة متطةةورة ،لةةذا علةةى أسةةاتذة التربيةةة الرياضةةية أن يسةةعوا جةةادين السةةتخدام
أفضةةةل أنةةةواع التغذيةةةة الراجعةةةة التةةةي تسةةةاعد التالميةةةذ علةةةى تعلةةةم أفضةةةل ،وتفاعةةةل
ومشاركة ايجابية من خالل منح أكبر عدد من المحةاوالت لهةم بمةا يةؤدي فةي األخيةر
إلى اكتساب المعارف والمهارات في األلعاب الرياضية المختلفة.
 -1-1مناقشة نتائج الفرضية الثانية:
يقول (داريل سايد نتوب) " :إن دقة التغذية الراجعة تعتمةد علةى المعلومةات التةي
تحتويهةةةةا ،وعلةةةةى مةةةةدى ارتباطهةةةةا بالعمةةةةل المةةةةراد تعلمةةةةه" (داريةةةةل سةةةةايدنتوب،
 ،)119،3881من هذا المنطلق جاءت نتيجة دراستنا لتثبت صحة الفرضية الثانيةة
حيث كانت األفضلية للتغذية الراجعة الفورية االيجابية في تعلم مهارات اإلرسال فةي
الكرة الطائرة التصويب في كرة السلة ،عنةد مختلةف الجنسةين جةاءت بعةدها التغذيةة
الراجعة الفورية السلبية  ،ثم التغذية الراجعة الفورية المختلطة ،وهذا في المهارات
اإلرسال والتصويب وعند مختلف الجنسين ذكور وإناث.
إن النتيجة التي توصلت إليها هذه الدراسة توحي بان المتعلم فةي هةذا السةن -31
 31سنة يتقبل المعلومات االيجابيةة أو التعزيزيةة  ،والتةي تسةاهم فةي تحفيةز وإثةارة
العمل الجيد الذي يقوم به  ،وكذلك يتقبل بشكل آخةر التصةحيح ،وهةذا مظهةر لنةا مةن
خةةالل نتةةائج التغذيةةة الراجعةةة الفوريةةة السةةلبية  ،غيةةر أنةةه ال يتقبةةل التغذيةةة الراجعةةة
الفورية المختلطة ،ويمكن إرجاع هذا إلى عاملين أساسين  ،العامل األول وهةو نةوع
وطبيعة المهارة التي يتعلمها  ،وهي مهارة اإلرسال والتصويب ،حيث أن المهارتين
تنتميان إلى األلعاب المفتوحة لكن طابعهمةا أو طةابع الحركةة التةي يقةوم بهةا المةتعلم
هي حركة مغلقةة وتتميةز بالسةهولة فةي األداء وبةدون تةدخل ظةروف أخةري تشةو
علةةى الحركةةة باإلضةةافة إلةةى أن هةةذه المرحلةةة التةةي يمةةر بهةةا الةةذكور و اإلنةةاث والتةةي
تعتبةةر مرحلةةة حساسةةة جةةدا فةةي حياتةةه وفةةي بنةةاء شخصةةيته وهةةي مرحلةةة المراهقةةة.
ونؤكةد هةذا فةي قةول :بةأن التغذيةة الراجعةة "عنصةر مهةم فةي االتصةال ،ألنةه عمليةةة
قيةةاس وتقةةويم مسةةتمر لفعاليةةة العناصةةر األخةةرى .كمةةا أن لهةةا دورا كبيةةرا فةةي نجةةاح
عملية االتصال "

وبالتالي هو مرتبط كذلك بالكيفية التي نعطي بها الرسالة إلى المستقبل ،ويقةول فةي
هةةذا الصةةدد التغذيةةة الراجعةةة " :الوسةةيلة التةةي يتعةةرف بهةةا المرسةةل علةةى التةةأثير
المقصود وغير المقصود للرسالة التي قام ببثهةا للمسةتقبل ،وقةد تكةون هةذه التغذيةة
الراجعةةةة إيجابيةةةة أو سةةةلبية .فاإليجابيةةةة ،تؤكةةةد أنةةةه تةةةم تحقيةةةق الكفةةةاءة والتةةةأثير
المقصةود ،أمةا السةلبية فإنهةا تةوفر المعلومةةات حةول عناصةر نظةام االتصةال التةي لةةم
تعمل بكفاءة ،وانحراف تأثير االتصال عما يقصده المرسل.
لكن نجد أن فرضية البحث لم تتحقق في مهارة التنطيط في لعبةة كةرة اليةد  ،حيةث
وجةةدنا أن المجموعةةة التةةي تلقةةت التغذيةةة الراجعةةة الفوريةةة المختلطةةة تفوقةةت علةةى
المجموعة التةي تلقةت التغذيةة الراجعةة الفوريةة االيجابيةة  ،والمجموعةة التةي تلقةت
التغذيةةة الراجعةةة السةةلبية  ،وتفةةوق المجموعةةة التةةي تلقةةت التغذيةةة الراجعةةة السةةلبية
على المجموعة التي تلقت التغذية الراجعة الفوريةة االيجابيةة ،ممةا يعنةي أن ظةروف
الممارسة يؤثر على نوع التغذية الراجعة التةي تعطةي للمةتعلم وكةذلك تركيةز المةتعلم
يتبع صعوبة المهةارة ،فةإذا قمنةا بتحليةل لمهةارة التنطةيط فةي كةرة اليةد نجةدها تعتمةد
على ظروف أخري غير التي يعتمد عليهةا التصةويب واإلرسةال وبالتةالي فهةي تعتمةد
على الحركة والتعامل مع الكرة والمساحة  ،وعليه يتطلةب مةن التلميةذ التركيةز علةى
عةةدة متغيةةرات تةةدخل ضةةمن إطةةار اللعبةةة  ،وبالتةةالي فهةةذه المهةةارة تتبةةع المهةةارات
المفتوحةةة وكةةذلك ظةةروف أدائهةةا مفتوحةةة علةةى عةةدة احتمةةاالت فةةي ظةةروف الةةتعلم
واألداء.
إن الدراسةةةات التةةةي تناولةةةت موضةةةوع التغذيةةةة الراجعةةةة لةةةم تتنةةةاول هةةةذه األنةةةواع
بالدراسةةة حسةةب مةةا تةةوفر لنةةا مةةن دراسةةات حةةول موضةةوع البحةةث غيةةر أنهةةا أكةةدت
الضةةرورة القصةةوى واألهميةةة البالغةةة للتغذيةةة الراجعةةة فةةي عمليةةة الةةتعلم .وعمومةةا
يمكن القول أن كل نوع من هذه األنواع لةه دور هةام فةي العمليةة التدريسةية ،كمةا ال
يوجةةد مةةن بينهةةا نةةوع واحةةد بإمكانةةه تحقيةةق جميةةع أهةةداف درس التربيةةة البدنيةةة
والرياضية؛ ألن لكل نوع القدرة على تحقيق قدر معين من األهةداف التربويةة إذا مةا
اسةةتخدم لفتةةرة معينةةة مةةن الةةزمن تماشةةيا مةةع المواقةةف التدريسةةية التةةي يتطلبهةةا،

باإلضةةةافة إلةةةى أن لكةةةل نةةةوع دور خةةةاص فةةةي نمةةةو التالميةةةذ مةةةن الناحيةةةة المهاريةةةة
واالجتماعيةةة واالنفعاليةةة والمعرفيةةة ،هةةذا ولخصةةائص األفةةراد أيضةةا تةةأثير فةةي هةةذا
الشأن ،فاألنواع التغذيةة الراجعةة التةي تصةلح مةع هةؤالء لةيس بالضةرورة أن تعطةي
نفس النتائج مع آخرين.
 االقتراحات: ضرورة التنويع في استخدام التغذية الراجعة الفوريةة فةي حصةص التربيةة البدنيةةوالرياضية ألنها تجعل من العملية التعليمية التعلمية عملية مضبوطة ومنهجية.
 استخدام التغذيةة الراجعةة الفوريةة االيجابيةة فةي تعلةم المهةارات الحركيةة لمختلةفاأللعاب الرياضية في المهارات وخاصة في تعلم اإلرسةال والتصةويب نظةرا لنتائجةه
االيجابية في هذا الصدد تحديدا.
 التركيز في هذه المرحلةة العمريةة أو السةنية  31- 31سةنة علةى التغذيةة الراجعةةااليجابية عند الذكور واإلناث وخاصة عندما تكون هذه المهارة لتتدخل فيها ظةروف
خارجية كثيرة.
 يحتاج المعلةم فةي بعةض المةرات أن يظهةر األخطةاء التةي يقةوم بهةا التالميةذ ولهةذايجةةب عليةةه أن يركةةز أوال علةةى التغذيةةة الراجعةةة الفوريةةة االيجابيةةة أوال ثةةم بعةةد ذلةةك
التغذية الراجعة السلبية.
 التركيةةز علةةى التغذيةةة الراجعةةة المختلطةةة وخاصةةة ف ةي األلعةةاب التةةي تتةةداخل فيهةةاالمتغيرات الخارجية الكثيرة مثل مهارة التنطيط في كرة اليد.
 تزويد المعلم للتلميذ بالتغذية الراجعة يعتبر شيء مهةم جةدا لكةن الشةيء األهةم هةوأن يتحكم هو فيها أوال.
 إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول أساليب موستن وعالقتهةا بةالكثير مةنالمتغيرات.
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ملخص البحث
تكمن أهمية البحث في:

ـ معرف ة مس تو أداب الالعب ات عن دما يك ون اإليق اع الحي وي بدورتي ه الب د ني ة
والنفسية في القمة والقعر.
ـ توفي

الف روا الفردي ة لالعب ات م ن خ الل المعرف ة المس بقة للوق ت المناس ب

للمشاركة في السباقات المحلية والدولية لتحقيا أفضل النتائج.
ومشكلة البحث تجلت في اإلجابة عن السؤال األتي:
ـ م ا عالق ة اإليق اع الحي وي بدورتي ه الب د ني ة والنفس ية ب بعض المتغي رات البدني ة
والمهارية والنفسية على جه ا المت وا ي للبن ات لناش ئات المنتخ ب ال وطني ف ي
الجمناستك.
وهد

البحث:

ـ تحدي د دورت ي اإليق اع الحي وي الب د ني ة والنفس ية ل د العب ات المنتخ ب ال وطني
للناشئات في الجمناستك.

ـ التعر

على اختال

مستو األداب في دورتي اإليقاع الحيوي البد نية والنفس ية

في أعلى وادنى مستو لها.
ـ التعر

على عالقة االرتباط بين دورتي االيقاع الحي وي البدني ة والنفس ية ب بعض

المتغيرات البدنية والمهارية والنفسية لناشئات المنتخب الوطني في الجمناستك.
فرضية البحث
وتمثل ت فرض ية البح ث ف ي وج ود عالق ة ارتب اط يات دالل ة احص ائية ب ين
دورت ي األيق اع الحي وي البدني ة والنفس ية وبع ض المتغي رات البدني ة والمهاري ة
والنفسية لناشئات المنتخب الوطني في الجمناستك.
عينة البحث
أم ا عين ة البح ث فتمثل ت م ن العب ات المنتخ ب ال وطني للناش ئات ف ي
الجمناستك وبلغ عددهن ( )6العبات.
أما االستنتاجات التي توصل إليها الباحثين:
 -1وج ود ف روا يات دالل ة معنوي ة ب ين مرحلت ي القم ة والقع ر ف ي دور اإليق اع
الحيوي النفسية في اختبارات المرونة ومستو األداب عل ى المت وا ي ال واط
والعالي ومستو االستجابة االنفعالية.
 -2أن مس تو االس تجابة االنفعالي ة لالعب ات حق ا أفض ل نتيج ة ف ي قم ة ال دور
النفسية ثم في التقاطع االيجابي للدورتين ثم في قمة الدور البدنية.
وفي ضوب النتائج أوصى الباحثين بما يأتي:
 -1اعتماد تحدي د دورت ي اإليق اع الحي وي وتقاطعه ا لالعب ات الجمناس تك وإدامته ا
باس تمرار ليتس نى للم دربين معرف ة التموج ات الحاص لة ف ي ق دراتهن عل ى
ضوب متغيرات الدورات.
 -2أن يتم تعليم وت دريب الحرك ات الص عبة والمركب ة (المعق د ) خ الل قم ة اإليق اع
الحيوي للدور النفسية.
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The importance of the research:
- identifying of the female players' performance level when
the vital

rhythm in both

phases

physical

and

psychological in the top and bottom.
- employing the individual differences for the female players
through knowing in advance the suitable time of
participation in local and international championships for
the sake of achieving best results.
The

research

problem

is

to answer

the

following

question :
- What is the relation of vital rhythm in both phases
physical and psychological with some physical, skills and
psychological variables for female youth in national team
of gymnastics ?

The aim of the research:
1- determine the two phases of vital rhythm (physical and
psychological) for the young female players national team
of gymnastics.
2-

identifying

the

difference

between

the

level

of

performance for the two vital rhythms (physical and
psychological phases), and the difference between them in
both the highest and lowest level.
3. identifying the coefficient relation between the two phases
(physical and psychological) with some variables (physical,
psychological and skill) for young female players of
gymnastics national team.
The hypothesis of the study:
The hypothesis of the study is represented in the existence of
a statistical relation between the two phases of vital rhythm
(physical and psychological) with some variables (physical,
psychological and skill) for young female players of
gymnastics national team.
The sample of the study:
Six – players from the gymnastics national team players
were chosen (6).
The researchers found the following conclusions:
1- There

are significant differences

between

top and

bottom stages in the psychological phase of the vital
rhythm in the flexibility tests, and performance level on

the high and low parallel bars and level emotional
response.
2- The level of emotional response for the female players
achieved best result in the psychological phase top then in
the positive intersection to two phases then in the top
physical phase.
The researcher suggested the following:
1- Using the vital rhythm phases determination and its
players

female

gymnastics

the

to

intersection

continuously to enable the coaches knowing the curves in
their capabilities in the shed of the vital rhythms.
2- To teach and train the hard and compound movements
through the top vital rhythm of the psychological phase.

 -1التعري

بالبحث:

 1-1المقدمة وأهمية البحث:
لق د تناول ت الدراس ات والبح وث التغي رات البدني ة والفس يولوجية والنفس ية
بمفاهيمه ا العام ة المج رد الت ي له ا عالق ة واض حة مباش ر باإلنج ا الرياض ي
بشيب من اإلسهاب في حين نجد المتغي رات الت ي ل م تأخ ي نص يبها ال وافر ف ي ه يا
االهتم ام ه ي المتغي رات الحيوي ة المنتفم ة ري ر المنف ور للرياض ي مث ل اإليق اع
الحيوي اليي يؤثر على اإلنجا ايجابي ا عن دما يك ون ف ي قم ة دورت ه وي ؤثر س لبيا
عن دما تك ون دورت ه ف ي مرحل ة الهب وط وع اد م ا ي رتبط يل ك بم ؤثرات خارجي ة
ومؤثرات داخلية (وراثية).
إي أن اإليقاع الحي وي ب المفهوم الع ام يخض ع للت أثيرات الطبيعي ة وم ن ه ي
الت أثيرات دوران الك ر األرض ية ح ول نفس ها ودورانه ا ح ول الش م

والقم ر

وتعاقب الليل والنهار إي تتأثر الكائنات الحية ومنها اإلنس ان به ي الم ؤثرات وه يا

ما يعر

بال دور الفلكي ة ف ي الحي ا ه يا فض ال ع ن اإليق اع الحي وي ال داخلي عن د

اإلنسان إي تحدث متغيرات عد في األجه

الحسية واتفا الباحثون عل ى تقس يمها

إلى ثالث دورات حيوية تؤثر في نشاطه العام هي-:
أ -دور اإليقاع الحيوي البدنية.
ب -دور اإليقاع الحيوي النفسية.
ج– دور اإليقاع الحيوي الفسيولوجية.
وم ن المتع ار

علي ه أن ه ي اإليقاع ات ترتف ع ف ي بع ض س اعات الي وم

وت نخفض ف ي س اعات أخ ر ل يلك دخ ل اإليق اع الحي وي ف ي مي دان التطبي ا
الستثمار دخوله المرحلة االيجابية أو عندما يكون في قمته في مجاالت عديد منها
المج ال الرياض ي ال يي نح ن بص دد كأح د المتغي رات المهم ة الت ي ب دأ الب احثون
يسلطون األضواب عليها في الدراسة والبحث والتقصي ع ن ك ل م ا ي دعم الت دريب
الرياضي وخاصة عندما يكون تأثير هي العالق ة مباش ر بالت دريب كم ا ه و الح ال
في األلعاب الفردي ة وبم ا أن لعب ة الجمناس تك ه ي واح د م ن األلع اب الت ي تتط ور
باستمرار بفعل الدراسات والبحوث.
ليا رأ الباحثين أن دراسة عالقة اإليقاع الحيوي بمستو األداب في بعض
المتغي رات البدني ة والمهاري ة والنفس ية ربم ا يس هل للق ائمين عل ى ه ي اللعب ة م ن
اتحاد ومدربين والعبين مسالك جديد تخدم عملية اإلنجا وتطور  .وتكم ن أهمي ة
البحث في:
- 1الوق و

عل ى المس تو الحقيق ي (ال واقعي) لالعب ات خ الل الت دريب

والمنافسة.
- 2معرفة مستو اداب الالعبات عندما يكون اإليق اع الحي وي بدورتي ه البدني ة
والنفسية في القمة والقعر.
- 4توفي

الفروا الفردية لالعبات من خالل المعرفة المسبقة للوقت المناسب

للمشاركة في السباقات المحلية والدولية لتحقيا أفضل النتائج.

 2-1مشكلة البحث:
أن م ا ت وفر ل دينا م ن دراس ات ح ول موض وع اإليق اع الحي وي وكيفي ة
اس تثمار ف ي عملي ة الت دريب والمنافس ات قليل ة نوع ا م ا أال أن متطلب ات اإلنج ا
المعروف ة ه ي األع داد الب دني بش قيه الع ام والخ اص واإلع داد النفس ي واإلدار
الناجحة والمدرب الجيد وت وفر التجهي ات واألدوات تتكام ل جميعه ا لتش كل أرك ان
البطول ةإ إال أن يل ك ال يمن ع م ن البح ث ع ن أرك ان أخ ر مع

ل م يتناوله ا

المدربون عند وضع مفردات من اهجهم التدريبي ة ل يا تب ين أن مش كلة البح ث تكم ن
في اإلجابة عن السؤال األتي:
ما عالقة اإليقاع الحيوي بدورتيه البدنية والنفسية ببعض المتغيرات البدنية
والمهارية والنفسية لناشئات المنتخب الوطني في الجمناستك.
إي الح ف الب احثين أن بع ض الالعب ات يرتف ع مس توياتهن ف ي بع ض أي ام
المنافسات وتنخفض في أيام أخر بالررم من أن المتطلبات التي اش رنا إليه ا فنف ا
ثابتة نسبيا إال أن الوصول إلى تفسير موضوعي لتأثير ف اهر اإليق اع الحي وي ق د
يس هم بع د تشخيص ه ف ي وض ع الخط ط الس ليمة للم دربين والتوجي ه نح و اس تثمار
الوحدات التدريبية بما يتنارم مع دروات اإليق اع الحي وي البدني ة والنفس ية وص وال
الى تحقيا أهدا

 4-1أهدا

التدريب في خططها القصير والمتوسطة والبعيد .

البحث:

 1-4-1تحدي د دورت ي اإليق اع الحي وي البدني ة والنفس ية ل د العب ات المنتخ ب
الوطني للناشئات في الجمناستك.
 2-4-1التع ر

عل ى اخ تال

مس تو األداب ف ي دورت ي اإليق اع الحي وي البدني ة

والنفسية في أعلى مستو وأدنى مستو لها.
 4-4-1التعر

على عالقة االرتباط بين دورت ي اإليق اع الحي وي البدني ة والنفس ية

ببعض المتغيرات البدني ة والمهاري ة والنفس ية لناش ئات المنتخ ب ال وطني
في الجمناستك.

 4 -1فرضية البحث:
هنالك عالقة ارتباط يات داللة إحصائية بين دورتي اإليق اع الحي وي البدني ة
والنفسية ببعض المتغيرات البدنية والمهاري ة والنفس ية لناش ئات المنتخ ب ال وطني
في الجمناستك.

 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال البشري :عينة قوامها ( )6العبات م ن المنتخ ب ال وطني للناش ئات
في الجمناستك.
 2-5-1المج ال ال من ي :الم د م ن  2112 \ 2 \ 24ولغاي ة \ 12 \ 11
2112.
 4-5-1المج ال المك اني :المرك الت دريبي التخصص ي للجمناس تك \ اإلس كان \
بغداد.

 6-1تحديد المصطلحات
اإليقاع الحيوي:
ه و التغي رات الحيوي ة المنتفم ة يات الم د القري ب والبعي د والت ي ي داد
خاللها أو يقل النشاط البدني والعقلي والنفسي عند اإلنسان وهي التغيرات مرتبطة
بكل من البيئة الداخلية والخارجية المحيطة به( .عل ي فهم ي البي ك وص بري عم رإ
1224إ .)15
اإليقاع البدني ( )Mيرم لإليقاع البدني ( )Mويسمى أيضا باإليقاع ال يكري حي ث
تس تغرا دورت ه ( )24يوم ا تقس م إل ى م رحلتين مرحل ة موجب ة يات عط اب جي د
يــ ـرم له ا ) (M+وتس تغرا تل ك المرحل ة ( )11يوم ا ومرحل ة س البة يرم له ا
بالرم ) (M-عطاؤها قليل وتستغرا أيض ا ( )11يوم ا ه يا باإلض افة إل ى مرحل ة
ص فرية ويرم له ا ب الرم ) (M 0وتوج د ب ين الم رحلتين الموجب ة والس البة إي

تستغرا يوما واحدا وتسمى بمرحلة اليوم الحرج وتك ون أم ا بالس الب أو الموج ب
في عطائها( .بسطويسي احمدإ 1222إ .)465
اإليقاع النفسي ( )Wويرم لإليقاع النفسي ب الحر

( )Wويس مى أيض ا باإليق اع

األنثوي حيث يس تغرا( )22يوم ا ب ي اد خمس ة أي ام ع ن اإليق اع الب دني ال يكري
ويقس م أيض ا إل ى م رحلتين ك ل منهم ا ( )14ي وم ) (W-), (W +باإلض افة إل ى
الي وم الح رج بينهم ا إي يمث ل مرحل ة تس تغرا انتقالي ة ب ين المرحل ة الموجب ة
والسالبة( .بسطويسي احمدإ 1222إ .)466

 -1-2الدراسات النفرية:
-1-1-2مفهوم اإليقاع الحيوي:
كل شي في الطبيعة حولنا يحدث بصور دورية فاألرض ت دور ح ول نفس ها
وح ول محوره ا وح ول الش م

إ والقم ر ي دور ح ول األرض إ وبتعاق ب اللي ل

والنه ار إ وفص ول الس نة إ تت أثر جمي ع الكائن ات الحي ة عل ى س ط األرض به ي
الدورات الطبيعية.
((واإلنسان باعتبار كائن حي تتأثر حيات ه به ي ال دورات باإلض افة إل ى أن
الوفائ

الحيوية والعضوية لجسم اإلنسان بمختل

وإيقاع توقيتي ثابت يقا

مستوياتها تخضع لنف ام مع ين

بالثواني والدقائا والساعات إلى تعاقب األيام واألس ابيع

والشهور والسنوات إي يطلا عل ى ه يا النف ام اإليق اع الحي وي))( .محم د عثم ان إ
1224إ .)642
ويع ر

اإليق اع الحي وي بأن ه ((تل ك التغي رات الحادث ة ف ي الحال ة الب د ني ة

واالنفعالية والعقلي ة للف رد والت ي ت رتبط بمرحل ة النش اط الحي وي وتغي رات الوس ط
الداخلي والخارجي المحيط به))( .يوس

دهب علي ومحمد جابرإ 1225إ )24

واإليقاع الحيوي يعني ((النفام والجها اليي يتنبأ بالسلوك البشري)).
()Eneternet \\ 1992-2000, home, p.2.

وتعر

الهام إس ماعيل اإليق اع الحي وي ((ه و العل م ال يي ي در

الحيوية الممي

ال دورات

لطبيعة جميع الكائنات الحية)).
(الهام إسماعيل محمد شلبيإ 2111إ )122

 4-1-2أنواع دورات اإليقاع الحيوي:
 1-4-1-2دورات اإليقاع الحيوي األولية ()Primary rhythms
()Neubaver , A-C , & Freubenthaler , 1995.P.11
اسم الدورة

Physicalالبد نية
Emotional
االنفعالية

مدتها
باليوم
32

32

عالقتها بالمتغيرات
القوة البد نية و التوافق الحركي و مقاومة
المرض واأللم
االبتكار واالستقرار العقلي والمزاج العاطفي
والحساسية العاطفية
القابلية على التعلم والتفكير التحليلي االستدعاء

Intellectualالعقلية

22

السريع للذاكرة واتخاذ القرار والعمليات العقلية
العليا

 2-4-1-2دورات اإليقاع الحيوي الثانوية ()Secondary – Rhythms
اسم الدورة

مدتها باليوم

عالقتها بالمتغيرات

Intuitionالحدسية

22

غريزة اإلدراك غير الواعي والبداهة

Aestheticالجمالية

32

اإلبداع الفني والشعري

Awarenessالحسية

32

كل ما يتعلق بكفاءة الحواس واإلدراك الحسي

Spiritualالروحية

12

مشاعر العالقات مع اآلخرين ومشاعر
المعتقدات

 4-4-1-2دورات اإليقاع الحيوي المركبة ()Complex - Rhythms
اسم الدورة
Masteryاالتقانية

Wisdomالحكمة

Passionالعاطفية

عالقتها بالمتغيرات
دورة مركبة من الدورة العقلية والدورة البدنية
()Physical + Intellectual
دورة مركبة من الدورة االنفعالية والدورة العقلية
()Emotional + Intellectual
دورة مركبة من الدورة االنفعالية والدورة البدنية
()Emotional + Physical

 4-4-1-2دورات اإليقاع الحيوي ال منية:
 -1دور متعدد السنوات :تفهر متغيرات خالل السنوات المختلفة.
 -2دور سنوية :تتغير بدوران األرض دور واحد حول الشم .
 -4دور شهرية :مثل ارتباط دوران القمر حول األرض دور واحد .
 -4دور أسبوعية :تكي

ربع الدور القمرية أو رب ع الش هر القم ري ال يوج د

من يفسرها.
 -5دور يومية :بدوران األرض حول محورها دور واحد في اليوم.
(وديع ياسين التكريتيإ 2115إ )16

 5-1-2مراحل الدور اإليقاعية:
 -1نقطة الشروع :وتبدأ من يوم الميالد وتقع على الخط الوسطي.

 -2المرحل ة االيجابي ة (الط ور االيج ابي) :وتب دأ م ن لحف ة اتج ا المنحن ى م ن
نقط ة الش روع إل ى أعل ى ارتف اع ف ي المنحن ى ث م الهب وط إل ى خ ط نقط ة
الشروع وتمثل النص

األول من من الدور .

 -4خط الشروع :هو الحد الفاص ل ب ين الم رحلتين االيجابي ة والس لبية ويس مى
بأيام الخروج من المرحلة االيجابية إلى المرحلة السلبية وبالعك .
 -4الي وم الح رج أو الص فري :ه و نقط ة تق اطع ال دورات م ع الخ ط المس تقيم
األفقي (خط الشروع).
أو ه ي األي ام الت ي تتق اطع فيه ا المنحني ات م ع خ ط الص فر أي االنتق ال م ن
الطور العالي إلى الطور الواط أو بالعك .
- 5المرحل ة الس لبية :وتب دأ م ن لحف ة اجتي ا المنحن ى خ ط الش روع باتج ا
األس فل أي اجتي ا الي وم الح رج أو الص فري وص وال إل ى أدن ى نقط ة ف ي
المنحنى والعود لالرتفاع حتى خط الشروع وتمثل النص

الثاني م ن م ن

الدور .

P

+
E

0

شكل ()1
يوض الدورات الثالثة البدنية ( )Pواليهنية ( )Iواالنفعالية ()E
والتي تبدأ مني يوم الوالد ( .يوس

دهب وفخرونإ 1225إ )21

I

 -4منهجية البحث وإجراباته الميدانية:
 1-4منهج البحث:
اس تخدم الب احثين الم نهج الوص في باألس لوب المس حي لمالبمت ه طبيع ة
مشكلة البحث واعتبار أفضل وسيلة لحل مشكلة البحث.

 2-4عينة البحث:
ت م اختب ار عين ة البح ث بالطريق ة العمدي ة والمتمثل ة بالعب ات المنتخ ب
ال وطني للجمناس تك للناش ئات وع ددهن( )6العب ات وه ن يم ثلن ( )% 15م ن
مجتمع البحث وتعد هي النسبة ممثلة لمجتمع البحث تمثيال صادقا.
فالعينة هي الج ب اليي يمثل مجتمع األصل أو النمويج اليي يجري الباح ث
(وجي ه محج وبإ 2114إ

مجم ل ومح ور عمل ه علي ه.
)164
وق د ت م التأك د م ن تج ان

أف راد العين ة م ن حي ث (الط ولإ العم ر ال من يإ

العم ر الت دريبيإ ال و ن) والت ي أفه رت تجانس ا م ن خ الل ق يم معام ل االلت واب
المحص ور ب ين (4 -إ  )4 +مم ا ي دل عل ى تج ان

العين ة وحس ن تو يعه ا تح ت

منحنى التو يع االعتدالي.

 4-4وسائل وأدوات وأجه

البحث:

 -1المصادر والمراجع العربية األجنبية.
 -2شبكة المعلومات االنترنيت.
 -4استمار استبيان لتحديد دورات اإليقاع الحيوي.
 -4استمار تقويم األداب الفني.
 -5استمار استبيان االستجابة االنفعالية.

 4-4األدوات واألجه

المستعملة في البحث:

 -1جها متوا ي عدد (.)1

 -2حبل تعلا.
 -4شريط قيا .
 -4مصاطب عدد (.)2
 -5ساعة توقيت الكترونية.
 -6فريا عمل مساعد*.

 -5-4تحديد االختبارات المستخدمة في البحث:
 1 -5 -4االختبارات المهارية:
ع رض الب احثين المه ارات الخمس ة كم ا ف ي الملح ا (أ) عل ى جه ا
العارضتين المختلفتين في االرتف اع عل ى مجموع ة م ن الخب راب الملح ا (ب) ألخ ي
أرائه م ح ول ترش ي المه ارات المالئم ة الت ي وض ع م ن اجله ا االختب ار وت م جم ع
االستمارات وتفريغ البيانات وإيجاد النسبة المئوية لكل اختبار م ن االختب ارات وت م
قب ول المه ارات الت ي حص لت عل ى نس بة اتف اا ( )% 15ف أكثر وكان ت مهارت ان
ورفضت المهارات التي ال تحقا يلك.

 1-1-5-4االختبار األول:
تقويم مهار الكب بالطلوع األمامي على العارضة السفلى.
الهد

من االختبار تقويم أداب.

 2-1-5-4االختبار الثاني:
تقويم األداب الكب بالطلوع األمامي لالرتكا الخلفي.
* ضم فريق العمل كل من:
 -5عامر سكران محمد  /مدرب المنتخب الوطني للرجال  /جمناستك  /بغداد.
-3احمد سكران محمد  /مدرب المنتخب الوطني للشباب  /جمناستك  /بغداد.
 - 2ايمان عبد حسين  /مدرب المنتخب الوطني للناشئات  /جمناستك  /فني  /بغداد.
 -3ايمان حسين عبد الكريم  /مدرب المنتخب الوطني للناشئات  /جمناستك  /أبقاعي  /بغداد.
 -1علي وداعة داخل  /حكم دولي  /جمناستك /بغداد.
 -6مثال محمد حسن  /حكم دولي  /جمناستك  /بغداد.
 -7هدى شهاب  /حكم اتحادي  /جمناستك  /بغداد.
 -2ايناس علي  /حكم اتحادي  /جمناستك  /بغداد.

الهد

من االختبار تقويم أداب.

تم التقويم من هيئة تحكيم

*

على ضوب القانون الدولي للجمناستك وك ان التق ويم م ن  11درج ة ويل ك م ن
خ الل ش طب أعل ى درج ة وأوط أ درج ة وتجم ع ال درجتان وتقس م عل ى اثن ين
الستخراج درجة التقويم النهائية.
 2-5-4االختبارات البدنية:
ع رض الب احثين ثماني ة عش ر اختب ارا الملح ا (ج) مثل ت الص فات البدني ة
الرئيس ة عل ى مجموع ة الخب راب الملح ا (ب) ألخ ي أرائه م ح ول ترش يحهم
االختبارات البدني ة المالئم ة وبع د جم ع االس تمارات وتفري غ بياناته ا وإيج اد نس بة
اتفاا الخبراب تم قبول االختب ارات الت ي حص لت عل ى نس بة أتف اا ( )% 15ف أكثر
وكانت أربعة اختبارات ورفضت االختبارات التي لم تحقا هي النسبة.
 1-2-5-4اختبار السرعة االنتقالية  /ركض 21م.
 2-2- 5-4اختبار مطاولة القو لعضالت البطن /التعلا بالعقلة ب اوية قائمة.
 4-2-5-4اختبار المرونة بثني الجيع لإلمام من الوقو .
 4-2-5-4اختبار مطاولة القو لليراعين والكتفين /تسلا الحبل بارتفاع5م.
(االتحاد العراقي المرك ي للجمناستكإ 2115إ )21-21
 4-5-4االختبار النفسي:
عرض الباحثين مقياسين على مجموعة من الخبراب كما في الملح ا (د) األول
مث ل الطالق ة النفس ية للرياض ي الت ي تعن ي (أفض ل تهيئ ة أو تعبئ ة نفس ية ل د
الرياض ي يس تطيع خالله ا أعط اب أفض ل أداب أثن اب المنافس ة)( .اس امة رات ب
وفخرونإ 2114إ )45

* مثال محمد وأيمان حسين ود.بشرى كاظم ود.هدى شهاب.

وتتك ون م ن ( )12فق ر مثل ت س ت س مات مختلف ة والثاني ة مثل ت االس تجابة
االنفعالية والتي تعني الحالة االنفعالية للرياضي خالل المنافسات الرياضية( .محم د
حسن عالوي ومحمد فخري الدينإ 1221إ )422
وتكون من ( )42فقر للتعبير عن اتجا الرياضي في سبع سمات منفصلة وق د
حص ل المقي ا

الث اني وه و مقي ا

ترشيحات الخب راب وفيم ا حص ل المقي ا
ليا اختارت الباحثين مقيا

االس تجابة االنفعالي ة عل ى ( )% 21م ن
األول عل ى ( )% 21م ن األص وات فق ط

االستجابة االنفعالية كما في الملحا (هـ).

 6-4التجربة االستطالعية:
وم ن أج ل الوق و

الس ليم عل ى تنفي ي مف ردات االختب ار وللحص ول عل ى نت ائج

صحيحة ودقيقة ت م أج راب التجرب ة االس تطالعية ي وم ( )2112 / 2 / 12الس اعة
الخامسة عصرا في المرك الت دريبي التخصص ي ف ي اال س كان (قاع ة الجمناس تك)
على عينة عشوائية من العبات المنتخب الوطني للناشئات تكونت من العبتين.

 1-4التجربة الرئيسة:
تم الب دب بالتجرب ة الرئيس ة ف ي  2112/2/24ولغاي ة  2112 / 12/ 11ي وم
إي ق ام الب احثين بتحدي د ت اريو القم ة والقع ر لل دورتين البدني ة والنفس ية والتق اطع
االيج ابي والس لبي لك ل العب ة قب ل أج راب تجربته ا االس تطالعية وعل ى ض وب ه يا
التحديد انتخبت الوقت المناس ب لب دب االختب ارات بالتش اور م ع المش رفين والم الك
الت دريبي للمنتخ ب ال وطني للناش ئات وفري ا العم ل المس اعد ووف ا التوقيت ات
المناسبة.

 2 -4الوسائل اإلحصائية:
للتعر

على نتائج الدراسة أستخدم الباحثين الحاس ب االلكترون ي ف ي اس تخراج

نتائج االختبارات إي استخدمت نفام (.)SPSS
الستخراج مايلي:
( )1النسبة المئوية( .صال ارشد العقيلي وسامر محمد الشايبإ 1222إ )111

( )2الوسط الحسابي( .وديع ياسين التكريتي وحسن محمد العبيديإ 1222إ )112
( )4االنحرا

المعياري.
(محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوانإ 2111إ )255

( )4معامل االرتباط البسيط (بيرسون).
(محمد بالل ال عيبي وعبا

الطالقمةإ 2111إ )121

( )5اختبار (ت) لمعنوية الفرا بين وسطين حسابيين مرتبطين.
(وديع ياسين التكريتيإ 2115إ )114

 -4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
 1-4ع رض وتحلي ل نت ائج االختب ارات خ الل دور اإليق اع الحي وي البدني ة
ومناقشتها:
 1-1-4ع رض وتحلي ل نت ائج االختب ارات البدني ة ف ي القم ة والقع ر ل دور اإليق اع
الحيوي البدنية:
جدول ()1
يمثل الوسط الحسابي واالنحرا

المعياري وقيمة (ت) المحتسبة والجدولية

لالختبارات البدنية في القمة والقعر للدور البدنية
القمة
ت

5
3

ت

القعر

االختبارات

السرعة
االنتقالية
المرونة

المحتس
-س

+-ع

-س

+-ع

3.062

0.363

3.322

0.223

0.957

56.666

5.223

51.310

5.135

*3.632

بة

2

لعضالت
البطن

الجدولية

الداللة

غير
معنوي
معنوي
3.17

مطاولة
قوة

ت

70.100

55.395

63.100

55.732

5.302

غير
معنوي

مطاولة
القوة
3

56.376

لعضالت

57.521

2.352

2.175

غير

0.236

معنوي

الذراعين
والكفين

* معنوي عند درجة حرية ( )5ومستو داللة (.)1.15

 2-1-4عرض وتحليل نتائج االختبارات المهارية في القمة والقعر لدور
االيقاع الحيوي البدنية:
جدول ()2
المعياري وقيمة (ت) المحتسبة والجدولية

يمثل الوسط الحسابي واالنحرا

لالختبارات المهارية في قمة وقعر الدور البدنية.
القمة
ت االختبارات
-س

5

القعر
+ع

-س

+ع

متوازي

9.2

0.1

2.6

0.6

واطئ

31

29

22

37

متوازي

9.3

0.6

2.1

0.7

عالي

95

32

56

59

ت

ت

المحتسبة

الجدولية

الداللة

غير

5.266

معنوي
3.17

3

5.960

غير
معنوي

عند درجة حرية ( )5ومستو داللة (.)1.15

 4-1-4عرض وتحلي ل نت ائج االختب ار النفس ي ف ي القم ة والقع ر ل دور
اإليقاع الحيوي البدنية:
جدول ()4
يمثل الوسط الحسابي واالنحرا

المعياري وقيمة (ت) المحتسبة والجدولية

لالختبار النفسي في قمة وقعر الدور البدنية

القمة
ت

ت

القعر

االختبار
_س

+-ع

-س

+-ع

المحتس
بة

ت
الجدولية

االستجا
5

516.100

بة

9.527

535.222

53.133

3.521

3.17

االنفعالية

عند درجة حرية ( )5ومستو داللة ()1.15

 4-1-4مناقش ة نت ائج االختب ارات البدني ة والمهاري ة والنفس ية لل دور
البدنية:
يالحف م ن خ الل النت ائج ف ي الج دول ( )1أن الق يم المحتس بة ف ي االختب ارات
البدني ة المتمثل ة ف ي الس رعة االنتقالي ة ومطاول ة الق و لعض الت ال بطن واختب ار
مطاول ة الق و لعض الت ال يراعين والكتف ين كان ت يات دالل ة ري ر معنوي ة وي ر
الباحثين أن الفروقات النسبية بين األوساط الحسابية بين قم ة اإليق اع الحي وي ف ي
الدور البدنية وقعرها ال يتغي ر كثي را ف ي مس تو األداب الب دني ف ي الص فات الب د
ني ة وه يا يتف ا م ع النت ائج الت ي توص ل أليه ا الباحث ان (مك ي محم دإ  )2114و
(أراريد سالمإ  )2114إي أفهرت نتائج دراساتهم عش وائية الف روا ف ي الص فات
البدنيةإ أما معنوية الفروا في صفة المرونة فيع وها الباحثين إلى ي اد ((كف اب
ومرونة مفاصل الطر

السفلي من الجسم)).

ويتفا مع هيا رأي (حموداتإ  )2114إي توصل إل ى أن هن اك ف روا يات
داللة معنوي ة ف ي ص فة المرون ة ب ين ((ي وم القم ة وي وم الهب وط إل ى خ ط الش روع
ولمصلحة يوم القمة))( ..حموداتإ 2114إ )161
وفي الجدول ( )2لالختبارات المهارية فهر أن القيم المحتسبة في اختب اري
المتوا ي الواط والمتوا ي العالي كانت يات داللة رير معنوية.

الداللة

غير
معنوي

أما في الجدول ( )4فهر أن قيم االستجابة االنفعالية كانت يات دالل ة ري ر
ع دم وج ود ف روا دال ة إحص ائيا

معنوية أيضا وهيا يؤكد ما يهبنا الي ه ف ي وص
في االختبارات البدنية.

ولكن لدينا مالحفة عامة في هيا الص دد ه ي ق يم األوس اط الحس ابية حقق ت
تفوا نسبي بسيط في جميع االختبارات البدنية والمهارية واالنفعالية ولصال يوم
القمة عند مقارنة يلك بيوم قعر اإليقاع الحيوي.

 2–4ع رض وتحلي ل نت ائج االختب ارات خ الل دور االيق اع الحي وي
النفسية ومناقشتها
 1-2-4عرض وتحليل نتائج االختبارات البدني ة ف ي القم ة والقع ر ل دور
االيقاع الحيوي النفسية:
جدول ()4
يمثل الوسط الحسابي واالنحرا

المعياري وقيمة (ت) المحتسبة والجدولية

لالختبارات البدنية في القمة والقعر للدور النفسية
القمة
ت

االختبارات

1

السرعة
االنتقالية

2

المرونة

4

مطاولة
القوة
لعضالت

ت

القعر

المحتس

-س

+-ع

-س

+-ع

3.052

0.352

3.235

0.332

5.311

56.222

3.552

53.956

5.300

*3.92

70.666

55.965

63.222

55.029

بة

5.313

ت
الجدولية

الداللة

غير
معنوية
معنوية

3.17

غير
معنوية

البطن
4

مطاولة
القوة
للذراعين

56.300

2.202

57.372

2.210

0.165

غير
معنوية

والكتفين

* معنوية عند درجة حرية ( )5ومستو داللة (.)1.15
 2-2-4عرض وتحليل نت ائج اختب ارات المهاري ة ف ي القم ة والقع ر ل دور اإليق اع
الحيوي النفسية:

جدول ()5
المعياري وقيمة (ت) المحتسبة والجدولية

يمثل الوسط الحسابي واالنحرا

لالختبارات المهارية في قمة وقعر الدور النفسية.
القمة
ت

5

ت

القعر

االختبار

متوازي
واطئ

المحتس

-س

+-ع

-س

+-ع

9.300

0.153

2.156

0.632

*3.620

9.266

0.196

2.392

0.619

*2.590

بة

ت
الجدولية

الداللة

معنوية
3.17

3

متوازي
عالي

معنوية عند درجة حرية ( )5ومستو داللة (.)1.15

 4-2-4ع رض وتحلي ل نت ائج االختب ار النفس ي ف ي القم ة والقع ر ل دور
االيقاع الحيوي النفسية:

معنوية

جدول ()6
يمثل الوسط الحسابي واالنحرا

المعياري وقيمة (ت) المحتسبة والجدولية

لالختبار النفسي في القمة والقعر للدور النفسية.
القمة
ت

القعر

االختبارات
-س

+-ع

517.222
5

ت

االستجابة

2.320

االنفعالية

-س

530.222

+-ع

7.727

المحتس
بة

*2.723

ت
الجدولية

3.17

*معنوية عند درجة حرية ()5عند مستو داللة (.)1.15

 4-2-4مناقش ة نت ائج االختب ارات البدني ة والمهاري ة والنفس ية لل دور
النفسية:
يالحف من خالل النتائج في الج دول ( )4أن الق يم المحتس بة ف ي االختب ارات
البدني ة المتمثل ة ف ي الس رعة االنتقالي ة ومطاول ة الق و لعض الت ال بطن واختب ار
مطاول ة الق و لعض الت ال يراعين والكتف ين كان ت يات دالل ة ري ر معنوي ة وي يهب
الباحثين إلى يات التفس ير ف ي مناقش ة نت ائج االختب ارات البدني ة لل دور البدني ة إي
ع ت ع دم وج ود الف روا إل ى أن نت ائج االختب ارات البدني ة يات ت أثير نس بي ف ي
متغي رات (القم ة والقع ر) س واب كان ت ال دور بدني ة أو نفس ية وف ي ه يا الص دد
اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة( .سالمإ 2115إ )12
أم ا معنوي ة الف روا ف ي ص فة المرون ة فيع وه ا الب احثين إل ى أنه ا ص فة
حركية أكثر مما هي صفة بدنية فهي أكثر تأثيرا بمتغي رات دورات اإليق اع الحي وي
البدنية والنفسية ويهب إلى يلك (حموداتإ  )2114بالقول أن المرون ة والت وا ن

الداللة

معنو
ية

من الص فات الحركي ة الت ي تت أثر نتائجه ا ب ين ي وم قم ة ال دور وي وم هبوطه ا إل ى
القعر( .حموداتإ 2114إ )162
وفي جدول ( )5يالحف الب احثين أن األداب المه اري عل ى المت وا ي ال واط
والمتوا ي العالي قد حقا نتائج معنوية بين االختبارين ويع و الب احثين يل ك إل ى
أن الجمناستك من األلعاب الت ي ت خ ر ب أنواع متع دد م ن الخب رات االنفعالي ة الت ي
تتمي بقوته ا وت ؤثر بش كل واض عل ى س لوك الالع ب فاالنفع ال ي رتبط بالجه ا
العصبي الس مبثاوي والباراس مبثاوي فكلم ا ادت إث ار الف رد ينش ط عم ل الجه ا
الس مبثاوي وه يا ي ؤدي إل ى تغي رات ف ي عم وم الجس م ومنه ا إف را هرم ون
األدرينالين اليي ي يد من طاقة الالعب( .ناصرإ 2114إ )41
ومت ى م ا قل ت اس تثار الجه ا العص بي الس مبثاوي اد عم ل الجه ا
الباراس بثاوي ال يي يعي د االف را ات والتغي رات الت ي أح دثها الجه ا العص بي
الس مبثاوي إل ى حالته ا الطبيعي ةإ فالجه ا ين يعم الن عل ى ش كل قطب ين إيا تم ت
استثار األول تراجعت استثار الثاني وبالعك ( .الدباغإ )1222
يحتجن إلى حالة انفعالية موجبة أكث ر م ن
وهيا يعني أن العبات الجمناستك
ْ
حاجت ْهن إلى بيل جهد بدني عال.
وم ن هن ا نس تنتج أن تغي ر الحال ة االنفعالي ة للف رد نتيج ة دور اإليق اع
الحي وي النفس ية ت ؤثر عل ى ه يين الجه ا ين وبالت الي ت داد حال ة االس تعداد لب يل
الجهد عند قمة الدور وتتراجع هي الحالة عند قعر الدور .
وف ي ج دول ( )6الح ف الب احثين أن مس تو االس تجابة ق د حق ا ف رو ق ات
معنوية بين االختبارين وتع و يلك إلى أن الرياضي في قم ة ال دور النفس ية يتمي
((بحسن الم اج والتفاؤل واإلبداع)))Gittelsom, 1990, 20( .
في حين كانت النتائج في قعر الدور النفسية اقل منها عن القم ة ويل ك الن
الرياض ية هن ا ري ر ق ادر عل ى تق دير األم ور بمس تو تق ديرها وه و ف ي القم ة
النفسية الن الفهم والتركي يتراجعان هن ا وتح دث اإلص ابات والح وادث عن د األداب
العملي( .البيك وعمرإ 1224إ )111

 -5االستنتاجات و التوصيات.
 1-5االستنتاجات.
في ض وب أه دا

البح ث وف ي أط ار الم نهج العلم ي المس تخدمإ وم ن خ الل

عرض وتحليل النتائج ومناقشتها توصل الباحثين إلى االستنتاجات اآلتية:
- 1ع دم وج ود ف روا يات دالل ة معنوي ة ب ين مرحلت ي القم ة والقع ر ف ي دور
اإليق اع الحي وي البدني ة ف ي اختب ارات الس رعة االنتقالي ة ومطاول ة الق و
لعضالت ال بطن ومطاول ة الق و لل يراعين والكتف ين واختب ارات األداب عل ى
المتوا ي الواط والمتوا ي العالي ومستو االستجابة.
- 2وجود فروا يات داللة معنوية بين مرحلتي القمة والقع ر ف ي دور اإليق اع
الحيوي البدنية في اختبار المرونة.
- 4ع دم وج ود ف روا يات دالل ة معنوي ة ب ين مرحلت ي القم ة والقع ر ف ي دور
اإليق اع الحي وي النفس ية ف ي اختب ارات الس رعة االنتقالي ة ومطاول ة الق و
لعضالت البطن ومطاولة القو لليراعين والكتفين.
- 4وجود فروا يات داللة معنوية بين مرحلتي القمة والقع ر ف ي دور اإليق اع
الحي وي النفس ية ف ي اختب ارات المرون ة ومس تو األداب عل ى المت وا ي
الواط والمتوا ي العالي ومستو االستجابة.
- 5أن مس تو أداب الالعب ات ف ي االختب ارات البدني ة متق ارب ب ين قم ة وقع ر
الدورتين البدنية والنفسية.
- 6أن مس تو أداب الالعب ات ف ي االختب ارات المهاري ة ف ي المت وا ي ال واط
والمت وا ي الع الي حقق ت أفض ل أداب ف ي قم ة ال دور النفس ية ث م ف ي قم ة
الدور البدنية.
- 1أن مستو الالعبات في اختبار االستجابة االنفعالية حق ا أفض ل نتيج ة ف ي
قمة الدور النفسية ثم في قمة الدور البدنية.
- 2عدم تطابا نت ائج االختب ارات عن د القم ة أو القع ر ل دورات اإليق اع الحي وي
البدنية والنفسية.

 2-5التوصيات.
في ضوب النتائج واالستنتاجات التي توصل إليها البحث يوصي الباحثين بمايأتي:
- 1اعتم اد تحدي د دورت ي اإليق اع الحي وي وتقاطعه ا لالعب ات الجمناس تك
وأدامتها باستمرار ليتسنى للمدربين معرفة التموجات الحاصلة في ق دراتهم
على ضوب متغيرات الدورات.
- 2يفضل تصميم المن اهج التدريبي ة م ن ناحي ة تو ي ع درج ات الحم ل للت دريب
بحيث تكون الشد العالية والحجم العالي خالل القم ة والش د الواطئ ة خ الل
القعر لكل العبة لغرض تفادي التعب واإلصابات في القعر واس تثمار ه ا ف ي
اإلنجا بالقمة.
- 4أن ي تم تعل يم وت دريب الحرك ات الص عبة والمركب ة (المعق د ) خ الل قم ة
اإليق اع الحي وي لل دور النفس ية ومحاول ة تثبي ت تل ك الحرك ات أو أعط اب
الحركات رير المعقد في قعر الدور النفسية.
- 4أجراب دراسات مشابهة على العبات الجمناستك للتع ر

عل ى الف روا ف ي

مستو األداب ف ي الي وم الح رج (خ ط الش روع) ب ين مرحل ة الص عود نح و
القمة ومرحلة الهبوط نحو القعر للدورتين البدنية والنفسية.
- 5إدخال موضوع اإليق اع الحي وي ض من مف ردات م اد عل م ال نف

الرياض ي

للدراس ة األولي ة وكم اد مس تقلة ض من مف ردات من اهج الت دري

في

الدراس ات العلي ا ف ي كلي ات التربي ة الرياض ية لالس تفاد منه ا ف ي ال تعلم
والتدريب والتقويم.
- 6أجراب الم يد من الدراس ات والبح وث فيم ا يتعل ا ب دورات اإليق اع الحي وي
األخر كالدور اليهنية أو الحدسية.
- 1أجراب بح وث مش ابهة عل ى األلع اب الرياض ية الفردي ة والجماعي ة الت ي ل م
يتناولها الباحثون في العراا وبإجرابات مشابهة إلجرابات دراستنا.

المصادر

- 1أس امة كام ل رات ب وأخ رونإ ت دريب المه ارات النفس يةإ ط2إ الق اهر إ
مصرإ .2114
- 2الهام اسما عيل محم د ش لبيإ أساس يات عام ة ف ي الص حة العام ة والتربي ة
الصحية للرياضيينإ جامعة حلوانإ القاهر إ .2111
- 4االتح اد العراق ي المرك ي للجمناس تكإ نش ر ملحق ة بالمنه اج الت دريبي
للمنتخب الوطني للناشئاتإ بغدادإ .2115
- 4بسطويس ي احم دإ أس

ونفري ات الت دريب الرياض يإ الق اهر إ مكتب ة دار

الفكر العربيإ .1222
- 5صال أرشد الص قيلي وس امر محم د الش ايبإ التحلي ل اإلحص ائي باس تخدام
البرن امج SPSSإ ط1إ عم انإ األردنإ دار الش را للنش ر والتو ي عإ
.1222
- 6عكلة سليمان ألحوريإ اللياقة البدني ة وط را تنميته اإ ط1إ بغ دادإ مديري ة
المطابع العسكريةإ .2111
- 1عل ي فهم ي البي ك وص بري عم رإ اإليق اع الحي وي واإلنج ا الرياض يإ
اإلسكندريةإ منشا المعار إ .1224
- 2فخ ري ال دباغإ مقدم ة ف ي عل م ال نف إ ط1إ دار الكت ب للطباع ة والنش رإ
الموصلإ .1222
- 2كم ال ج الل ناص رإ ديناميكي ة اإليق اع الحي وي وعالقت ه بنت ائج المالكم ينإ
جامعة بغداد كلية التربية الرياضيةإ .2114
- 11محم د ب الل ال عيب ي وعب ا

الطالقم ةإ النف ام اإلحص ائي  SPSSفه م

وتحلي ل البيان ات اإلحص ائيةإ ط1إ عم ان األردنإ دار وائ ل للطباع ة
والنشرإ .2111
- 11محمد حسن عالوي ومحمد فخر الدينإ االختبارات المهارية والنفسية في
المجال الرياضيإ القاهر إ دار الفكر العربيإ .1221

- 12محم د حس ن ع الوي ومحم د نص ر ال دين رض وانإ القي ا
الرياضية وعلم النف

ف ي التربي ة

الرياضيإ القاهر إ دار الفكر العربيإ .2111

- 14محمد عثمانإ التعلم الحركي والتدريب الرياضيإ ط2إ دار القل م الكوي تإ
.1224
- 14مكي محمد حموداتإ تأثير اإليقاع الحيوي على بعض المتغيرات الب د ني ة
واالنفعالي ة والعقلي ة لط الب التربي ة الرياض يةإ أطروح ة دكت ورا ري ر
منشور إ جامعة الموصلإ .2114
- 15ودي ع ياس ين التكريت يإ اإليق اع الحي ويإ مفهوم هإ توقيتات هإ عالقات هإ
محاض ر االفتت ات للم ؤتمر العلم ي الراب عإ جامع ة القادس يةإ الع رااإ
.2115
- 16ودي ع ياس ين التكريت ي و حس ن محم د ألعبي ديإ التطبيق ات اإلحص ائية
واستخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضيةإ الموصلإ .1222
- 11وجي ه محج وبإ البح ث العلم ي ومناهج هإ مديري ة دار الكت ب للطباع ة
والنشرإ بغدادإ .2114
- 12يوس
المعار

دهب علي ومحم د ج ابرإ موس وعة اإليق اع الحي ويإ ج1إ منش ا
باالسكندريةإ اإلسكندريةإ .1225

19- Bernard Gittelson: biorhythm apersonal science. sixth
edition future publications , London \\ 1990 \\.
20- Eneternet \\ home , blurbs , biorthy thm , copyright ,
1992 – 2000, the association for rations , thought.
& Freubenthaler , II , ultradian

21- Neubaver , A – C

rhythms in cognitive performance: no cvidence for A,
1.5. Hrhythm. biological psychology \\ 1995 \\.

ملحا (أ)
قائمة بأسماب خبراب المجال البدني والمهاري:
-1

أ.د .ص ائب عطي ة العبي دي :بايوميكاني ك /جمناس تك /كلي ة التربي ة الرياض ية/

جامعة بغداد.
-2

أ.د .نوري أبراهيم الشوك :بحث علمي /كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد.

-4

أ.د .حم دان رح يم الكبيس ي :ت دريب الرياض ي /كلي ة التربي ة الرياض ية /جامع ة

بغداد.
-4

أ.د .احمد توفيا الجنابي :بايوميكانيك /جمناستك /كلية التربية الرياضية /جامعة

بغداد.
-5

أ.د .يعرب خيون :تعلم حركي /جمناستك /كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد.

-6

أ.د .عبد الوهاب را ي :تدريب رياضي /كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد.

-1

أ.د .عامر محمد سعودي :تعلم حركي /جمناستك /كلية التربية الرياضية /جامع ة

الموصل.
-2

أ.د .نافم كافم جواد :اختبار وقيا  /كلية التربية الرياضية /جامعة ديالى.

-2

أ.م.د عبد الرحمن راشد ناص ر :اختب ار وقي ا  /كلي ة التربي ة الرياض ية /جامع ة

ديالى.
 - 11أ.م.د عب ا

فاض ل ج ابر :فس لجة الت دريب الرياض ي /كلي ة التربي ة الرياض ية/

جامعة ديالى.
 - 11السيد عامر سكران محمد :مدرب المنتخب الوطني للرج ال بالجمناس تك /التربي ة
الرياضية /بغداد.
 - 12السيد أيمان حسين عبدالكريم :مدربة المنتخ ب ال وطني بالجمناس تك للناش ئات/
كلية التربية الرياضية للبنات /جامعة بغداد.

 - 14السيد علي وداعة داخل :مدرب المنتخب الوطني السابا للرجال.

ملحا (ب)
قائمة بأسماب خبراب المجال النفسي:
 -1أ.د .كامل الوي  :علم النف

الرياضي /كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد.
الرياض ي /كلي ة التربي ة الرياض ية /جامع ة

 -2أ.د .محمد جسام عرب :عل م ال نف
بغداد.
 -4أ.د .علي يوس  :علم النف

الرياضي /وحد الرياضة الجامعية /بغداد.

 -4أ.م.د .احم د رمض ان :عل م ال نف

الرياض ي /كلي ة التربي ة الرياض ية /جامع ة

ديالى.
 -5أ.م.د .حامد سليمان الدليمي :عل م ال نف

الرياض ي /وح د الرياض ة الجامعي ة/

جامعة األنبار.
 -6أ.م.د .من ى عب د الس تار :عل م ال نف

الرياض ي /وح د الرياض ة الجامعي ة/

الجامعة المستنصرية.
 -1أ.م.د .نافم شاكر الوتار :علم النف

الرياضي /كلي ة التربي ة الرياض ية /جامع ة

الموصل.
 -2أ.م.د .كمال جالل ناصر :علم النف

الرياض ي /كلي ة التربي ة الرياض ية /جامع ة

بغداد.
 -2م.د .ينب حس ن فل ي  :عل م ال نف

الرياض ي /كلي ة التربي ة الرياض ية /جامع ة

ديالى.
 -11م.د .مها صبري احمد :علم النف
ديالى.

الرياضي /كلي ة التربي ة األساس ية /جامع ة

ملحا (ج)
اسم الالعبه..........................................................................
ع ي تي الالعبهإ أمامك مقيا

مؤل

من ( )41عبار إ يرجى من ك االس تماع إل ى

الفقر جيدا والجابة على التقدير المناسب لرأيك بوضع عالم ة (

) أم ام الحق ل

المؤشر مع الشكر واالمتنان.
ت
5
3
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العبارات
ال اعتبر لعبي ذا قيمة مالم يقترب من أحسن
مستوى لي
يمتلكني الخوف من المنافس العدواني
المضايقات البسيطة يمكن أن تشتت تركيزي
أثناء المباراة

3

أستطيع االحتفاظ بتفكيري هادئا أثناء المباراة

1

أنا واثق كل الثقة من قدرتي على األداء

6

اعتذر عندما أخطا أو حينما أكون غير موفق
في اللعب

7

أفكر في خطة اللعب قبل المباراة

2

أمارس اللعب أساس بقصد الترويح

9

أبدى رأي بصراحة إذ كان لي بعض
المالحظات عن المباراة

50

تكون أعصابي قوية (من حديد) أثناء المباراة

55

تكثر أخطائي أثناء الوقت الحرج في المباراة

53

أفتقر إلى الثقة في أدائي أثناء المباراة

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

52
53
51
56

57
52
59

30

35

ال أهتم بما ارتكبه من أخطاء
اللعب ارتجاال دون أن يكون في ذهني خطة
للعب
أريد أن أكون أحسن العب في اللعبة
أفضل االبتسامة في مواجهة غضب المنافسين
حرصا على عدم تماديهم في ذلك
اتاثر بأراء االخرين في مستوى أدائي
الرياضي
أتوقع الفوز في المباراة
أخطائي في المباراة تجعلني في حالة سيئة
لعدة أيام
التزم بنظام ثابت سواء في التدريب أو في
المباراة
أفضل اللعب مع الالعبين الذين يجعلون من
المباراة صراعا

33

أتحمل المسؤولية كاملة في اللعب

32

يمتلكني الشعور بعدم المباالة أثناء المباراة

33
31
36

37

عصببببيتي (نرفزتبببي) تبببؤثر علبببى أدائبببي فبببي
المباراة
أخشى الهزيمة حتى قبل أن تبدأ المباراة
أفكببر فببي األخطبباء التببي قببد يقببع فيهببا المنببافس
أكثر من تفكيري في اللعب
أتعجل االنتقال مبن طريقبة إلبى أخبرى محباوال
تحسين مستواي

32
39

20

25
23
22

23

21
26
27

22
29
30

35

ال أشعر بالميل للعب االفي حالة وجود التحدي
عنببدما يظهببر الغضببب علببى المنافسببين أحبباول
تجاهلهم خشية تزايد غضبهم
أي تعليببق خببارج يمكببن أن يببؤثر علببى أدائببي
أثناء المباراة
استمتع بالوقت الحرج في المباراة ألنني أحسن
التصرف فيه
أميل إلى تحدي المنافسين األقوياء
أشببعر بالضببيق عنببد الفشببل أكثببر مببن شببعوري
بالفرح عند النجاح
أحبباول البحب عببن طرائببق متعببددة لكببي أكببون
أكثر كفاءْ ََ في لعبي
أسببتمتع باللعببب فببي المببباراة علببى الببرغم مببن
ارتكابي العديد من األخطاء
أتصف باإلصرار في اللعب
أثنبباء المببباراة أحبباول عببزل تفكيببري كليببا عمببا
يدور حولي
أخشبببى الوقببببوع فبببي المواقببببف الحرجبببة قبببببل
حدوثها بوقت طويل
يضايقني أن المنافس سوف يهزمني
أحبباول أن أتجنببب التفكيببر فيمببا وقعببت فيببه مببن
أخطاء
ال أعبببرف مبببا ينبغبببي علبببي عملبببه حتبببى تببببدأ
المباراة

تأثير منهج تدريبي -تأهيلي على خفض ضغط الدم للسيدات
( 06-16سنة) بعد انقطاع الدورة الشهرية
أ.م.د مناهل عبد الحميد داود
1636م

 3913هـ
ملخص البحث

كان الهدف من الدراسة معرفة تأثير مةنهج تةدريبي تةاهيلي علةى انخفةاض ضةغط
الدم وزيادة السةعة الحيويةة للرئةة ،وفرضةت الباحثةة وجةود عالقةة دالةة معنويةا بةين
االختبةةارين القبلةةي والبعةةدي فةةي بعةةض المتغيةةرات الفسةةلجية (ضةةغط الةةدم ،السةةعة
الحيوية للرئة ،النبض ،ومؤشر كتلة الجسم) ولصالح االختبار البعدي.
تكونت عينة البحث من  31سيدة من منتسبات المعهد الطبةي التقنةي /المنصةور،
اعمارهن بين  06 -16سنة ممن انقطعت عنهن الةدورة الشةهرية .اجريةت التجربةة
بين  1636/3/39ولغاية  ،1636/9/3في القاعة الرياضية للمعهد ،وأخذ قياسات
المتغيرات الفسلجية االتية قبل وبعةد تطبيةق المةنهج التةدريبي :ضةغط الةدم الةواطيء
والمرتفع ،النبض ،السعة الحيوية للرئة ،ومؤشر كتلة الجسم.
وتوصلت الباحثة الى االستنتاجات اآلتية:
 - 3ممارسة النشاط البدني بانتظام يحسن من مستوى اللياقة الصحية.
 - 1أداء التمرين البدني بانتظام يحسةن مةن بعةض المتغيةرات الفسةلجية ( ضةغط
الةةدم ،السةةعة الحيويةةة للرئةةة ،وضةةربات القلةةب) ،وال يوجةةد سةةن محةةدد لبةةدأ
التمرين.
 - 1استخدام نظم طاقة متعددة فةي التةدريب يعةد مةن أالسةس الجوهريةة ألنشةاء
المناهج التأهيلية في جميع مستوياتها.
ومن توصيات البحث:
 -3دراسة فسيلوجيا التمرين قبل البدأ في تصميم أي منهج تدريبي تأهيلي.

 نشةةر الةةوعي بةةين السةةيدات الكبةةار فةةي السةةن بأهميةةة اقتنةةاء اجهةةزة رياضةةية فةةي-1
 الداء تمةةةرين المشةةةي،) الةةةخ... الدراجةةةة الهوائيةةةة الثابتةةةة،البيةةةت (السةةةير المتحةةةرك
.والركض بانتظام لمنع التدهور السريع في الصحة
Abstract
(The impact of rehab- training program to reduce blood
pressure for women (50-60 years) after menopause)
The aim of the study was to know the impact of a training
course qualifying low blood pressure and increase lung vital
capacity، the research hypothesis that there is significant
relationship between pre and post tests in some physiological
variables (such as: blood pressure، lungs vital capacity،
pulse، and body mass index).
The sample consists of 12 females from the of Medicine
technical Institute\ ALMansour، aged between 50-60 years،
who were cut off their menstrual cycle. Experiment was
conducted between 10TH of February 2010 up to 29

TH

of

April 2010، in the Sports Hall of the Institute، and took
physiological measurements variables before and after the
training course (blood pressure، lungs vital capacity، pulse،
and body mass index).

The researcher

reached the

following conclusions:
1- Practicing physical activity in our program improves
health and physical fitness.

2- Perform regular physical exercise improves some
physiological variables (blood pressure، vital capacity of
the lungs، heart beat).
3- Use of multi-energy systems in training is a fundamental
basis for qualifying people at all levels.
The recommendations of the research:
1- Study Exercise physiology before starting e design any
training course for qualification.
2- Promote awareness among older women the importance
of the acquisition exercise fitness machines at home (like:
treadmill، bike ... etc)، to perform exercise regularly to
prevent rapid deterioration in health.

الباب االول
 -3البحث وأهميته
 3-3المقدمة وأهمية البحث
لقد تزايدت نسةب اشةتراك المسةنين فةي بةرامج اللياقةة البدنيةة فةي االونةة االخيةرة
وذلةةك الدراكهةةم مةةدى العالقةةة التةةي تةةربط بةةين النزعةةة المتزايةةدة نحةةو االشةةتراك فةةي
مناهج التدريب وبين ما اثبتته االدلة التي تؤشر فوائد التمارين البدنيةة فةي التخفيةف
من اعراض الشيخوخة.
والمسن ) )agedمن تعدى سن الخمسون وافتقد البعض من قدرتةه علةى مواصةلة
العمةةل ،وعةةادة مةةا يكةةون هةةذا السةةن بدايةةة ضةةعف أو تةةدهور الحال ةة الصةةحية العامةةة
وينعكس ذلك على الناحيتين النفسية واالجتماعية للفةرد ،فضةال عةن ظهةور تغيةرات
فةةي الخاليةةا واالنسةةجة ووظائفهةةا ،ومةةن الصةةعب تحديةةد سةةن الشةةيخوخة ذا يحةةدده

الةةبعض بسةةن  45سةةنة مةةع بدايةةة ظهةةور التغيةةرات واالخةةر يعتبةةر سةةن السةةتين سةةن
التقاعد هو سن الشيخوخة.
والشةةيخوخة ) )Agingظةةاهرة بايولوجيةةة طبيعيةةة حتميةةة يحةةدث فيهةةا تغيةةر فةةي
التركيب التشةريحي والوظةائف الفسةيولوجية للجسةم مةع مةرور الةزمن ،وفةي غيةاب
المرض تتحرك هذه التغييرات بخطى ثابته وغالبا ال تسبب اعراضا ملحوظة.
أما الشيخوخة المرضية  pathological Agingهي زيادة نسبة حدوث المةرض
مةةع تقةةدم السةةن وحةةدوث تةةدهور فةةي الحيويةةة واالنخفةةاض فةةي الكفةةاءة البيولوجيةةة
للفرد .وال تعد الشيخوخة مرضا بل هي عملية تأقلم الجسم لتةأثيرات التلةف الحاصةل
فيةةه والتغيةةرات الخارجيةةة وهةةي ظةةاهرة ال يمكةةن تحاشةةيها ،اذ ال يمكةةن الفصةةل بةةين
السن المتوسط والشيخوخة النها مرحلة انتقال من سن إلى آخر(.)3
أدت المدنية الحديثة إلى تغيير كبير في نمط الحيةاة وسةلوك النةاس ،ولجـةـأوا إلةى
وسةائل الراحةةة والرفاهيةة فةةي مختلةف المجةةاالت وقلةةت األعمةال الشةةاقة الجسةةمانية
وأصبحت الحركة محدودة ،من هنا جاءت أهمية المنةاهج التأهيليةة والنشةاط البةدني
وممارسةةة الرياضةةة بصةةورة منتظمةةة لكبةةار السةةن ،السةةيما للسةةيدات بعةةد ان نقةةص
لةةديهن افةةراز بعةةض الهرمونةةات نتيجةةة انقطةةاع الةةدورة الشةةهرية ،اذ تعمةةل التمةةارين
البسيطة على زيادة كفاءة وظةائف الجسةم المختلفةة ،فتقةـوي القلةب وتحسةن فعاليةة
الرئتين وحسن إستخدام األوكسجين وتنشط الدورة الدموية وتسـاعد علةى الةتخلص
من الوزن الزائد.

 1-3مشكلة البحث
يعةةد ارتفةةاع ضةةغط الةةدم حالةةة مرضةةية مزمنةةة ولةةم يىعةةرف لحةةد االن وسةةيلة لشةةفائه
نهائيا ً ،بل وجدت وسائل للحد من مضاعفاته ومنها التمارين البدنية ،وهةو مةن أكثةر
الوسائل التي تساعد على الحد من زيادة معدالت ارتفاع ضغط الدم ،فضال عةن كةون
التمةةارين ليسةةت وسةةيلة عةةالج فقةةط بةةل وقايةةة ايضةةا ،وأسةةلوب سةةهل االسةةتخدام وال
يترك أثار جانبية على بةاقي اجةزاء الجسةم كمةا تفعلةه االدويةة المسةتخدمة ،وبةالرغم
http://www.clevers-iraq.com/CLEVERS-IRAQ%20039.html

( )

من ان الدراسات في هذا المجال ما زالت محدودة ،لذا فةنحن بحاجةة الةى الةى البحةث
الميةةداني عةةن اهةةم الفوائةةد االيجابيةة للنشةةاط البةةدني الةةذي يخةةص المصةةابين بارتفةةاع
ضةةغط الةةدم ،الةةذين يعتمةةدون علةةى االدويةةة فةةي خفةةض ضةةغط الةةدم ،السةةيما لالعمةةار
الكبيرة ،وعلى بعض المتغيرات البدنية (السعة الحيوية للرئة وموشةر كتلةة الجسةم)
والقابليةةة الحركيةةةة ،ليكةةةون هةةةذا المةةةنهج التةةدريبي العالجةةةي أضةةةافة علميةةةة جديةةةدة
للمحافضة على صحة الكبار وفي متناول الحميع.

 1-3أهداف البحث
 -3للمنهج التدريبي الـتأهيلي للسيدات  06-16سنة تأثير ايجابي فةي خفةض ضةغط
الدم.
 9-3فروض البحث
 -3هناك عالقة معنوية بين ثأثير المنهج التدريبي الـتأهيلي وانخفاض ضغط الدم.
 -1هناك عالقة معنوية بين المنهج التدريبي الـتأهيلي وزيادة السعة الحيوية للرئة.

 1-3مجاالت البحث
 3 -1-3المجال الزماني :أجرية التجربة من 1636/3/36الى 16360/9/18
 1 -1-3المجال المكاني :القاعة الرياضية في المعهد الطبي التقني في المنصور.
 1-1-3المجال البشري :أثنا عشر منتسةبه مةن منتسةبات المعهةد الطبةي التقنةي فةي
المنصور.

الباب الثاني
 -1الدراسات السابقة والمشابه
 3-1الدراسات السابقة
تشةةير الدراسةةات( )3إلةةى أهميةةة ممارسةةة التمةةارين الرياضةةية بعةةدما ثبتةةت فائةةدتها
للجسةةم والةةذهن حتةةى فةةي مراحةةل العمةةر المتقدمةةة ،واظهةةرت بحةةوث “أركةةايفز أوف
إنترنال أوف مديسةن” فةي عةددها األخيةر عةن أسةتاذ فةي طةب األطفةال ومةدير مركةز

http://www.alkhaleej.ae/portal/14cbb32a-dfb5-44eb-aa03-c5a92714113c.aspx

( )

التغذية في جامعة كولورادو في دنفر "جايمس هيل" أن "كل المعلومات تشةير إلةى
أنك إذا كنت نشةيطا ً جسةديا ً فسةوف تةنعم بصةحة جيةدة ،وإذا لةم تكةن كةذلك فهةذا أمةر
غير طبيعي وغير صةحي" ،ورأى هيةل أن ممارسةة التمةارين الرياضةية تظةل أفضةل
بكثيةةر مةةن تنةةاول األدويةةة لمواجهةةة الشةةيخوخة ألنةةه "لةةيس لهةةا جوانةةب سةةلبية ولةةو
كانت (الرياضة) دواء العتبرت الدواء األكثر فعالية في العةالم" ،واسةتندت الدراسةة
إلى بيانات وردت في دراسة أخةرى عةن صةحة الممرضةات فةي الواليةات المتحةدة إذ
وجدت أن النساء األكثر نشةاطا ً مةن الناحيةة البدنيةة أفضةل مةن غيةرهن فةي منتصةف
العمةةر أذ يةةبلغن السةةبعين مةةن العمةةر وهةةن بصةةحة جيةةدة ،وأشةةارت إلةةى أن ممارسةةة
تمةةارين معتدلةةة مثةةل المشةةي تةةؤدي الةةى خفةةض خطةةر اإلصةةابة بةةاألمراض المزمنةةة
ومشكالت القلب وتمنع تدهور قوى اإلدراك عند البشر ،وقال الدكتور كي صن الةذي
قاد فريق الدراسةة فةي كليةة هةارفرد للصةحة العامةة فةي بوسةطن إن "فوائةد المشةي
وممارسةةة التمةةارين المعتدلةةة تسةةاوي تقريب ةا ً مةةن حيةةث الفائةةدة ممارسةةة التمةةارين
البدنية القوية ،وهو أمر يبعث على الدهشة".
 3-3-1فسيولوجيا الشيخوخة
كلما تقدم بنا العمر ،نخضةع لعةدد مةن التغيةرات الفسةلجية التةي تةؤثر ليسةت علةى
شةكل جسةةمنا فقةط ،بةةل علةى الوظيفةةة واالسةتجابة لحياتنةةا اليوميةة ،عمومةةا ،وصةةفت
التغيرات تباطأ ً عاما في جميع االنظمة الحيوية نتيجةة الهبةوط التةدريجي فةي النشةاط
الخلوي ،ويجب مالحظة ان االفراد يواجهون هذه التغيرات بشةكل مختلةف ،فةالبعض
منهم يكون مستوى الهبوط سريع ومثير ،ولالخرين بشكل اقةل بكثيةر ،ايضةا يختلةف
تاثيرات هذه التغير كثيراً ،اذ يواجه أغلب البالغين الكبةار فةي السةن حةاالت مرضةية،
واالقلية تحافظ على ممارسة االعمال اليدوية اليومية.
 1-3-1المظاهر الخارجية للتقدم بالسن
تشمل شيخوخة الجلد ،والشعر وبمرور الوقت يفقد الجلد طبقات من الدهن والغةدد
العرقية ،مما يسبب التجاعيد وانخفاض المطاطية ،ومن العوامل المساهمة االخرى:

التغديةةة ،التعةةرض للشةةمس ،والوراثةةة ،وانخفةةاض مسةةتوى هرمونةةات البنةةاء الةةذي
يتةةزامن مةةع ضةةمور العضةةالت الهيكليةةة وانخفةةاض وظائفهةةا( ،)3فضةةال عةةن سةةهولة
الشعور بالبرودة (إنخفاض درجة حرارة) ،والكدمات ،وقرحةة الفةرا  ،هنةاك أيضةا ً
انخفاض في القدر ِة على التعرق بسبب ضةمور وفقةدان الغةدد العرقيةة  ،فضةال عةن،
ت صبغ ِة المياللين ،وتشةاقط الشبةع ىر بشةكل
تطوير الجلد"لبىقبع رمادية ِ" بسبب تداعيا ِ
تدريجي.
 1-3-1التغييرات في الجهاز القلبي واألوعية الدموي ِة
إنّ التغييراتب العا َّمة في الجهاز القلبي واألوعية الدموي ِة هةو انخفةاض جريةان الةد ّم
فةةي انحةةاء الجسة ِةم ،ىويةةزداد بشةةكل كبيةةر فةةي العقة ِد الثةةام ِن ،وهةةذا نةةاتج مةةن عةةدد مةةن
القلةب ،السةيما فةي البطةي ِن االيسة ِر الةذي
الطبيعةي لعضةل ِة
العوام ِل بضمنها ،الضمو ِر
ب
ِ
ض ُّخ الد َّم وخسارة المطاطي ِة في جدران الشةرايي ِن المشةبع باالوكسةجين الةى انحةاء
يب ْ
الجسم( ،تصةلّب الشةرايي ِن) ،ممةا يةؤدي الةى خفةض جريةان الةد ّم ،وبالتةالي انخفةاض
ةاض عمةل الكليةةً والكبةدب،
طاقة الجسم للتحمل نتيجة نقص ىتبةاد ىل أالوكسةجين ،وانخفّ ب
وقلة التغذية الخلوية .وبالنتيجة ،يصبح الفرد أكثة ىر عرضةة لالصةابة بالتسةمم ،وبطةأ
ت
نسةةبة ال ب
ش ةفباء ،مةةع انخفةةاض االسةةتجابة ل جهةةا ِد .والنتةةائج األخةةرى لهةةذه التغييةةرا ِ
القلبيةةة الوعائي ة ِة إرتفةةاع ضةةغط الةةد بم وخطةةر االصةةابة بالنوبةةة قلبيةةة ،وقصةةور القلةةب
االحتقاني.
 9-3-1الغدد واأليض
ض
يصةةاحب التقةةدم بةةالعمر انخفةةاص عةةام لنشةةاط وانتةةاج والهورمةةا ِ
ت ،هةةذا التخفةةي ِ
ةائف الجسة ِةم .واالكثةةر شةةيوعا ً لةةدى المسةةني ِن اضةةطراب المعةةادن،
يىةؤثّ ىر علةةى أكثةةر وظة ِ
وااليونات ،والكاربوهيدرات ،والبروتين ،والشحوم والماء ،التغذيةة ،وتةؤثر القابليةة
على استخدام طاقة الغذا ِء بجدية في االشخاص الكبار في السن.
( )

Copeland, E.A.; Aging, Physical Activity and Women- a review, ( Journal Aging Physical
Activity,12:2004) p105.

 1-3-1الجهاز العصبي
يبصةةبح الجهةةا بز العصةةب بي بتقةةدم العىمةةر مثةةل األنظمة ِة األخةةرى ،اذ تحةةدث خسةةارة فةةي
الخاليةةا العصةةبي ِة فةةي كةةال الةةدماغ والحبةةل الشةةوكي ،وهنةةاك خسةةارة فةةي التفرعةةات
ةةض كميةةةةب إرسةةةا ِل السةةةيالت العصةةةبية .وبمةةةرور الوقةةةت يفقةةةد
الشةةةجيرية ،ممةةةا يىخفّة ى
ةاس بشةةم الةةروائح والطعة ِةم والبصةةر واللمةةس ،والشةةعور بالكةبةةة نتيجةةب ضةةعف
إالحسة ب
نشا ِط السياالت العصبية.
 1-3-1سن اليأس
اي مرحلة انقطاع الدورة الشهرية لفترة تزيد عةن  0أشةهر ،وهةي ظةاهرة طبيعيةة
تحدث لدى كل النساء عندما تصل المرأة سن  11-91سةنة ،وتمثةل مرحلةة االنتقةال
مةةن سةةن الخصةةوبة إلةةى مرحلةةة عةةدم القةدرة علةةى اإلنجةةاب والسةةبب غالبةةا مةةا يكةةون
انتهاء عدد البويضةات الموجةودة فةي المبةيض ،وبالتةالي توقةف المبةيض عةن إنتةاج
هرمةون االسةةتروجين ،ويصةاحب هةةذه المرحلةة الكثيةةر مةن األعةةراض والتةي تختلةةف
شدتها بين امرأة وأخرى ،وغالبا ما تصل المرأة إلةى سةن اليةأس بصةورة تدريجيةة،
أّذ يحدث عدم انتظام في الدورة الشهرية فةي السةنة التةي تسةبق سةن اليةأس وتظهةر
الةةدورة الشةةهرية علةةى فتةةرات متقاربةةة ثةةم تبةةدأ بالتباعةةد كةةل شةةهرين أو أكثةةر ولكةةن
أحيانا تصل المرأة إلى سن اليأس بصةورة فجائيةة ،أذ تنقطةع الةدورة الشةهرية فجةأة
بعد سنوات من الدورات المنتظمة .ومن أهم أعراض سن اليأس(:)3
 .3الشعور بنوبات حرارة في الوجه والةرأس والتعةرق الكثيةر وتحةدث فةي -76
 %96من النساء في هذا السن وتختلف شدة هةذه األعةراض مةن سةيدة إلةى
أخرى فقد تستمر عندهن هذه األعراض لمدة  36سنوات.
 .1عدم القدرة على النوم و الكةبة و القلق و تغير في المزاج.

( )

Rudman, D. &el al.; Effects of Human Growth Hormone in men over 50 years old, (New England
Journal Medicine, 323: 1999) p 5.

 .1عةدم السةةيطرة علةةى البةةول و خاصةةة عنةةد السةةعال بسةةبب ضةةمور جدارالمثانةةة
واالحليل وكثرة اإلصابة بالتهابات مجرى البول.
 -4هشاشة العظام ).(osteoporosis
تصاب النساء في سن اليةأس بلةين العظةام أو هشاشةة العظةام ،اذ تقةل كثافةة العظةم
وتصبح عملية الهدم في العظم ضعف عمليةة البنةاء وتشةعر المةرأة بةألم فةي العظةام،
غالبا في الرسغ وفقرات الظهر وعظام الحوض وتكةون العظةام عرضةة للكسةر ،بعةد
سن  76سنة ،وجد أن  %11مةن النسةاء فةي هةذا السةن مصةابات بكسةور الفقةرات
31و %كسور الحوض و  %31كسور في الرسغ.
وجةةد أن المةةرأة ذات البشةةرة البيضةةاء أكثةةر عرضةةة ل صةةابة بهشاشةةة العظةةام مةةن
المةرأة ذات البشةةرة الداكنةةة ،فضةةال عةةن المةةرأة نحيلةةة الجسةةم أكثةةر عرضةةة لهشاشةةة
العظام من المرأة المصابة بالسمنة ،والتدخين مةن العوامةل التةي تةؤثر علةى التمثيةل
الغذائي لهرمون االسةتروجين وتزيةد مةن فرصةة التعةرض لهشاشةة العظةام فةي سةن
اليةةأس .إصةةابة المةةرأة بةةأمراض مثةةل عجةةز الكليةةة وقل ةة وظةةائف الكبةةد وغيرهةةا مةةن
األمراض المزمنة وأمراض الغةدة فةوق الدرقيةة يزيةد مةن فرصةة تعرضةها لهشاشةة
العظام في سن اليأس.
 - 1أمراض القلب:
تزيد نسبة اإلصابة بأمراض القلب والشرايين عندما تصل المرأة سن اليأس وذلةك
الن هرمون االستروجين يدخل في التمثيل الغذائي للدهون ويسهم في حمايةة المةرأة
من تصلب الشرايين وأمراض القلب ،أذ وجةد أن نسةبة حةدوث الجلطةة القلبيةة قليلةة
جدا في النساء قبل سن اليأس مقارنة بالرجال.
 1-3-2المتغيرات الفسلجية قيد البحث
 3-1-3-1النبض:
ومن انبساط لعضلة (Systoleتتكون دورة القلب (نبض القلب) من انقبةاض القلةب
(ويمثل ضةغط الةدم القةوة الناتجةة عةن دفةع الةدم باتجةاه االوعيةة ) (Diastoleالقلةب

الدمويةةة خةةالل الةةدورة الدمويةةة ،يمثةةل ضةةغط الةةدم االنقباضةةي (فةةي حالةةة االنقبةةاض)
القيمة العليا خالل قياس ضغط الدم ويحةدث خةالل دورة االنقبةاض وخةالل قيةام القلةب
بضخ( Aorta )3الدم الةى الشةريان االورطةي يبلةغ معةدل نبضةات القلةب للشةخص
الطبيعي في حالة الراحة بين 86-76نبض /دقيقة ،ويرتفع النبض في حالة المةرض
أو فةةةي اثنةةةاء الجهةةةد البةةةدني ،ويةةةنخفض لةةةدى الرياضةةةين الةةةذين يمارسةةةون فعاليةةةات
المطاولة ،اذ يصل في بعض االحيان الى  16بنض /دقيقة.
 1-1-3-1ضغط الدم
ملةي
بعد عملية االنقباض يكون البطين في حالة انبساط ،فينخفض ضغط الدم ويةتم ْ
القلةةةب بالةةةدم ،واقةةةل قيمةةةة تسةةةجل عةةةن قيةةةاس ضةةةغط الةةةدم تمثةةةل قيمةةةة ضةةةغط الةةةدم
االنبسةاطي ،تكةون قةيم ضةغط الةةدم االنقباضةي الطبيعةي للشةخص البةالغ بةةين (-336
 ،)396وقيم ضغط الدم االنبساطي بين (( )86-06لحظ الجدول .)3
 1-1-3-1السعة الحيوية
ينظم النخاع المستطيل عملية الشهيق والزفير ،وذلك بارسال سياالت عصةبية تحفةز
الحجاب الحاجز والعضالت بين الضلوع على االنقبةاض وتحةدث عمليةة التةنفس آليةا ً
تبعا الرتفاع وانخفاض تركيز ثاني اوكسيد الكاربون ،والتتوقف اال فةي حالةة الغةرق
او تحت تأثير مخدر قوي.
الجدول ( :)3قيم ضغط الدم
ضغط الدم االنقباضي

ضغط الدم االتبساطي

التصنيف

)Systolic (mmHg

)Diastolic (mmHg

Classification

316

96

ضغط مثالي

 316أو أقل

 91أو أقل

طبيعي عالي

318 -316

98 -91

ضغط دم (درجة )3

318 -396

88 -86

ضغط دم متوسط (درجة )1

378 -306

368 -366

ضغط دم عالي (درجة )1
( )

Copeland, E.A. ;( Op. Cit.,) p 99.

 396أو أعلى

 336أو أعلى

ضغط دم عالي جدا (درجة )9

ويختلف حجم الهواء الذي نتنفسه باختالف ضروف التنفس ،فعنةدما نجلةس فةي
حالة راحة فأننا نقوم بعملية تنفس ما بين  31-31مرة في الدقيقة ،نأخذ فيها كميةة
تقةةدر  166ملليتةةر ،يصةةل منهةةا للحويصةةالت الهوائيةةة  116ملليتةةر و 316ملليتةةر
الباقية تمالء الممرات التنفسةية واليةتم معةا التبةادل الغةازي وتسةمى بةالفراغ الميةت،
نحصل من عملية زفير قوية وعميقة اخراج كميةة مةن الهةواء تقةدر  3166ملليتةر،
واقصى سعة حيوي لالنسان هي  9966ملليتر .وتقاس بجهاز السبيروميتر.
وتظهةةر مةةع تقةةدم السةةن زيةةادة فةةي نسةةبة إفةةراز السةةوائل المخاطيةةة فةةي الجهةةاز
التنفسي بينما تقل كفاءة القنوات الهوائية بالتخلص منها مما ينتج عنه زيادة فةرص
التعرض لاللتهابات والعةدوى ،ويبةدأ جةدار الةرئتين والصةدر بالتصةلب التةدريجي مةا
يةةؤدي مجتمعةةا مةةع ضةةمور العضةةالت إلةةى زيةةادة فةةرص التعةةرض ألمةةراض الجهةةاز
التنفسي ،وتقل كفاءة تبادل الغازات وخاصة األوكسجين ما يؤدي إلى صعوبة القيةام
ببعض أنواع التمارين الرياضية أو غيرها(.)3
 9-3-1فائدة التمارين البدنية
اكةةدت اغلةةب الدراسةةات والبحةةوث العلميةةة علةةى ان العالقةةة بةةين التمرينةةات البدنيةةة
والشةةةيخوخة ذات ايجابيةةةات كثيةةةرة وتوصةةةلت إلةةةى اسةةةتنتاجين مهمةةةين همةةةا :ان
للتمارين البدنية فوائد جسمية مباشةرة ،وان التمةارين المتوازنةة والمعتدلةة الشةده
ال يصاحبها اية مخاطر وتتجلى فوائةد واهميةة النشةاطات البدنيةة المعتدلةة( )1وكمةا
يلي:
 3-9-3-1الفوائد الوقائية والعالجية:
يشعر الفرد بالنشاط والحيوية الطول فتره من الحياة.-يحافظ التمرين على التوازن وخفة الحركة.

( )

www.alwasatnews.com/2248/news/read/21813/1.html
www.clevers-iraq.com/CLEVERS-IRAQ%20039.htm

()3

يقلةةةل مةةةن مخاطراالصةةةابة نتيجةةةة السةةةقوط ،اذ يعةةةد السةةةقوط فةةةي االعمةةةارالمتقدمة سببا اساسيا في االصابات والعجز البدني.
يحةةافظ التمةةرين علةةى النشةةاط البةةدني ويطةةور القةةوة العضةةلية لةةذا يقلةةل مةةناحتمال السقوط.
المحافظة على العضالت واالربطة واالوتار من الشد والتقصر ،وهةذا يسةاعدعلةةى الحركةةة السةةهلة ويجعلهةةا اكثةةر مرونةةة ويةةنعكس ذلةةك علةةى عمةةل القلةةب
والرئنين بشكل ايجابي ،كذلك يقلل من اصابات المفاصل.
السيطرة على المشاكل التي تسببها االمراض المهددة للحياة مثةل داء السةكروضغط الدم المرتفع.
تحسةةين عةةادات الطعةةام وهةةذا يسةةاعد فةةي مقاومةةة امةةراض القلةةب والضةةغطالمرتفع وانواع معينة من السرطان كذلك داء السكري وتحلل العظام.
تقليةةل حةةاالت االمسةةاك ممةةا يسةةهل المحافظةةة علةةى الصةةحة والةةتخلص مةةنالفضالت.
يسةةاعد التمةةرين كثيةةرا فةةي تخلةةي االفةةراد عةةن العةةادات غيةةر صةةحيه كالتةةدخينوتعةةاطي الكحةةول ،اذ يتحسةةن الةةوعي لةةديهم نتيجةةة تطةةور القةةدرات البدنيةةه
والعقلية ،وغالبا ما تقلل الحيوية والنشاط االكتئاب وتكسب الفرد نظرة اجمل
نحو الحياة.
أن الحيويةةة والنشةةاط لةةدى المتقةةدمين بالسةةن تجعلهةةن اقةةل شةةعوراً باالرهةةاقويستطيعون مواصلة تحةديات الحيةاة بحمةاس ونشةاط اكبةر ممةا تجعةل لةديهم
طاقة لممارسة هواياتهم وتحقيق اهدافهم واالستمتاع بالحياة بشكل افضل.
أن التمةةرين المنةةتظم للمسةةنين يتةةيح فةةرص االخةةتالط والتواصةةل مةةع االخةةرينوهذا ما يوسع افاق المسن ويشعره بالسيطرة على تفاصيل الحياة اليومية.

أن التمةةةارين تمةةةنح الفةةةرد قةةةوة لمواجهةةةة ضةةةغوط الحيةةةاة وتقلةةةل مةةةن التعةةةبالعضةةلي والشةةد والتةةوتر والملةةل وتسةةاعد الفةةرد علةةى أن يبةةدو ويشةةعر كأنةةه
اصغر عمراً.
لذلك البد من ان تكون اللياقة البدنيةة والحميةة الجيةدة والمنتظمةة جةزء مةن نمةط
الحياة لكي يحافظ المسن على صحته.
 1-9-3-1التدابير الوقائية لتمارين المسنين وخصوصية التدريب:
هناك بعض المخاطر ترافق أداء التمارين عند المسنين ،ولكن الفوائد الناتجةة عةن
التمةةارين تفةةوق وبشةةكل كبيةةر تلةةك المخةةاطر الناتجةةة عةةن الخمةةول وعةةدم الحركةةة،
واليوجد ما يدل على مشاكل خطيةرة فةي القلةب والةرئتين او أيةة مضةاعفات مرضةية
لدى المسنين المارسةيين للرياضةة ،ومةع ذلةك فةأن هنةاك بعةض االجةراءات الوقائيةة
التي يجب أن توضع في االعتبار عنةد البةدء أو عنةد أسةتمرار أداء التمةارين البدنيةة
وخاصة لالفراد الذين لم يمارسوا النشةاطات البدنيةة فةي مرحلةة الشةباب ،ومةن هةذه
االجراءات( )3ما يأتي-:
تصريح طبي بالمشاركة في الدراسة للمشاركين.
االستشارة الطبية في حاالت ( ارتفاع ضغط الدم  ،المشاكل القلبية ).
اختيةةار الحمةةل التةةدريبي ( للتمةةارين ) لتحديةةد الكيفيةةة ومةةدى قةةدرة الفةةرد علةةى
التدريب وخاصة عند (مرضى القلب).

 1-1الدراسات المشابهه
()1

دراسة فريال عبد الفتاح درويت ()2004

(دراسة مقارنة لبرنامجين تدريبيين على تحسين اللياقة الصحية -العضلية للسةيدات
بعد انقطاع الدورة الشهرية)
( )

www.allbesthealth.com/MedicalEncyclopedia/HealthAndExercise/Hypertension And Exercise.htm
()3
فلايرلايرعبد لايرلايرفباح دلايرلايريشبف لاير :بف اسلايرلايرمباري لايرلايرمبح لايرلايريار ببدلايرلايرف ببد لاير بدحس لاير بباح ي لايرلايرمباح لايرلايرح م-باحعض لاير مبح س لاير فادب علايرلايرفبا رللايرلايريةبباحلايرلايرف ب
احشه مب(ال حمبفكد اهبغ با ش ,بك مباحد مباح يض مبح يد,برياعمب غفاف .)4002,ب

كان هدف الدراسة:
التعرف على اثر برنامج بدني -رياضي للسيدات بعد انقطاع الدورة الشهرية على
اللياقة البدنية .أجريت التجربة على  16سيدة تتراوح اعمارهن بةين  89-99سةنة،
وقسمت العينة الى ثةالث مجةاميع ،مجموعةة ( 3السةير المتحةرك  +تمةارين بدنيةة)،
مجموعة ( 1السير المتحرك) ،مجموعة 3الضابطة (بدون نشاط رياضي)،
متغيةةةرات الدراسةةةة :اللياقةةةة الصةةةحية وشةةةملت :القلةةةب والةةةدورة الدمويةةةة -وظةةةائف
التةةنفس -ومكونةةات الجسةةم .اللياقةةة العضةةلية وشةةملت :قةةدرت العضةةالت ،وأسةةتغرقت
التجربة  0اشهر .اظهرت النتائج وجود فةروق ذات داللةة احضةائية بةين االختبةارات
القبليةةةة والبعديةةةة ولصةةةالح المجمةةةوعتين التجةةةريبيتين 3و ، 1وبةةةين المجمةةةوعتين
التجربيتين ولصالح المجموعة.3
 من استنتاجات الدراسة:
 -3االنتظام في ممارسة نشاط بدني -رياضي يحسن اللياقة العضلية والصحية.
 -1اسةةتخدام نظةةم انتةةاج الطاقةةة يزيةةد مةةن قةةوة هةةذه العضةةالت وبالتةةالي مةةن تسةةحن
الصحة.
 من توصيات الدراسة:
 -3نشةةر الةةوعي بةةين السةةيدات بشةةأن اهميةةة تةةدريبات السةةير المتحةةرك والتمرينةةات
البدنية التي تشمل اكبر عدد ممكن من المجاميع العضلية.
 -1تشةةجيع شةةراء أجهةةزة رياضةةية بةةالمنزل لسةةهولة الممارسةةة (السةةير المتحةةرك،
الدراجة الثابتة ،االثقال الصغيرة .....ألخ)
المقارنة بين الدراسة الحالية والمشابه
 -3الدراسة الحالية حصرت عينة البحث بين اعمار 06-16سنة ،وهي العينةة التةي
تظهر فيها اثار انقطاع الدورة الشهرية بوضوح.
 -1لم تذكر الباحثة نوع العينةة التةي أجريةت عليهةا التجربةة ،بينمةا الدراسةة الحاليةة
من منتسبات المعهد التقني في المنصور.

 -1اسغرقت الدراسة السابقة  0أشةهر بينمةا الدراسةة الحاليةة  1العتقةاد الباحثةة ان
اثر التدريب يظهر خالل هذه المدة الزمنية.

الباب الثالث
 -1منهج البحث و أجراءات الميدانية
 3-1منهج البحث
استخدم المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة ،باستخدام القياس القبلي والبعدي.
 1-1مجتمع البحث وعينتهى
اختيرت العينة بالطريقة العمدية من سةيدات منتسةبات المعهةد الطبةي التقنةي فةي
المنصور /بغداد ،وبلغ حجم العينة  31سيدة ،أعمارهن بين  06 -16سنة ،وبنسبة
 %11من مجتمع البحث االصلي .جميع السيدات من الوسط الجامعي وممةن انقطةع
لديهن الدورة الشهرية ،ومةن غيةر الممارسةات للرياضةة فةي الوقةت الحةالي ،أجةري
فحص شامل للعينة وأخذ القياسات الفسةيلوجية القبليةة يةوم  1636/ 1/36الختبةار
صةةالحيتهن لممارسةةة النشةةاط البةةدني والبعديةةة يةةوم 1636/9/18مةةن قبةةل طبيةةب
مخةةتص .ولتجةةانس العينةةة قامةةت الباحثةةة بقيةةاس بعةةض المتغيةةرات لعمةةل التجةةانس
الفراد العينة كما في الجدول ( ،)1وظهر ان هناك تجانس بين افراد العينة .

الجدول ()1
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط ومعامل االلتواء للمتغيرات
قيد البحث
المتغيرات

وحدة القياس

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوسيط

معامل
االلتواء

العمر

سنة

190837

10911

11066

60019

الوزن

كغم

960166

330879

78066

60700

الضغط الواطئ

ملم/ز

80116

60801

8066

60310

الضغط العالي

ملم/ز

310716

30131

31066

30188

معدل ضربات القلب

ض/د

700911

30881

77066

60368

السعة الحيوية

ملتر

37910111

930179

مؤشر كتلة
الجسمBMI

1

كغم/م

130711

90893

37110
6
16091

6031760699

* حجم العينة (.)31

 1-1االدوات واالجهزة المستخدمة في الدراسة
 3-1-1ادوات البحث
 المصادر والمراجع العربية واالجنبية شبكة المعلومات ( االنترنت) المقابالت الشخصية مع ذوي الخبرة واالختصاص -استمارة لتثبيت متغيرات الدراسة قيد البحث والمعلومات الصحية االخرى.

 1-1-1االجهزة المستخدمة
 جهاز السير المتحرك (كهربائي) عدد 1 جهاز سبايروميتر االلكتروني  ،نةوع Cardio Pulmonary Exercise ،)Testing ) FIT MATEفرنسي ،صنع سنة .1667
 اثقال مختلفة االوزان (دمبلص -نصف كغم وواحد كغم) ميزان مشترك لقياس الوزن (بالكليوغرام) والطول (بالسنتميتر) كراسي ذات نوعية غير قابلة للسقوط (عدد .)0 اشرطة الصقة ملونة عرض  1سم تلصق على االرض بطول  36متر 9-1اسلوب قياس متغيرات البحث
 -3قياس ضغط الةدم :عمةل الفريةق المسةاعد* ،الموجةود فةي المعهةد الطبةي التقنةي
بوصةةفهم أطبةةاء أختصةةاص ،علةةى قيةةاس ضةةغط الةةدم وتسةةجيله فةةي اسةةتمارة اعةةدت
خصيصا ،قبل البدأ بالتجربة واثناء الوحدات التدريبية وفي نهاية المدة التدريبية.
 -1قياس النبض مةن وضةع الوقةوف :اسةتخدم فةي الدراسةة جهةاز السةير المتحةرك،
نةوع  ، Metric Fitness 715T Treadmillمةزود بشاشةة لقيةاس المتغيةرات
االتية :النبض في اثناء العمل علية ،فضال عن الزمن ،السرعة ،المسةافة ،السةعرات
المصةةروفة خةةالل اداء التمةةرين ،والسةةرعة هنةةا تعبةةر عةةن المقاومةةة ،والةةزمن مةةع
المسافة يعبران عن اللياقة الهوائية.
 -1قياس السبايروميتر :استخدم جهاز السةبايروميتر االلكترونةي نةوع Fit Mate
 ،Proلقياس السعة الحيوية الرئة اثناء الجهد والراحة.
 -9دليل كتلة الجسم Body Mass Index



الحظ الملحق 3

اخةةةذت قياسةةةات الطةةةول والةةةوزن فةةةي بدايةةةة التجربةةةة والةةةوزن فةةةي نهايةةةة التجربةةةة
الستخراج دليل كتلة الجسم ( (mass body indexوكاالتي:
دليل كتلة الجسم

وزن الجسم بالكيلوجرام

=BMI

الطول بالمتر × الطول بالمتر

 1-1المنهج التدريبي
كانت الشدة في المنهج التدريبي بةين  %71 -% 11مةن الشةدة القصةوى للنةبض،
ومةةن  1-1مةةن  36علةةى قيةةاس ادراك الجهةةد لةةـ"بيةةرج"(( ،)1()3لحةةظ الملحةةق،) 3
وعلى لتعليمات اآلتية:
 .3ينصةةح القيةةام بالتمةةارين الرياضةةية مثةةل المشةةي  ،الجةةري ،ركةةوب الدراجةةه
والسباحة التةي تزيةد مةن تسةارع ضةربات القلةب واإلبتعةاد عةن تمةارين رفةع
األثقال ألنها ترفع من ضغط الدم.
 .1القيةةام بتمةةارين متوسةةطة المجهةةود ،أذ تةةؤدي إلةةي زيةةادة شةةدة التمةةرين علةةى
وفق معةدل ضةربات القلةب مةن  – 116( %76 –% 16العمةر باألرقةام =
معدل ضربات القلب  %366لعمر الشخص) .وسرعة جهاز السير المتحرك
بدأ من  107كم\ساعة(.)1
 .1القيام بالتمارين بمعدل  1-1مرات أسبوعيا ً .
 .9تتراوح فترة التمرين ما بةين  06 - 16دقيقةة ،وهةى الفتةرة النموذجيةة التةي
تساعد علي انخفاض ضغط الدم ..

()1بحلاير ببغ حلايرلايرف اب فا لايرلايريبب .با لاير دأبر لاير باحدالايرلايري بباح يض لاير مبف لاير باحش لاير ي ,بد رالايرلايرمبسلايرلايرا باحعللايرلايري ,ب(اح لايرلايري

,باحسلايرلايرع ف م,باكد لايرلايرمباحع كلايرلايريب,ب

)4004بص.873
American College of Sports Medicine. Exercise and physical activity for older adults. Med. Sci.
Sports Exerc. 30: 1998) p 999.
()3
Michael, S. L. & Todd, D. M.: The exercise treadmill test: Estimating cardiovascular
prognosis,(Cleveland Clinic Journal of Medicine, vol. 75: 6, June 2008) p444.
( )

 .1تىخصيص الخمس دقائق األولى من التمارين لالحماء حتى يعتاد الجسم علي
المجهود.
 .0اسةةتخدام المشةةي فةةي العشةةر دقةةائق األخيةةرة مةةن التمةةارين لتهدئةةة الجسةةم
بالتدريج ،وينصح بتجنب التوقف الفجائي.
تحذيرات خاصة بمرضى الضغط عند القيام بالتمارين:
 .3تجنب رفع األوزان الثقيلة.
 .1تجنب عمل أي تمرين من التمارين التي تتطلب وضع القدمين فوق الرأس.
 .1تجنب تمارين رفع األثقال التي تأتي بالذراع فوق الكتفين.
 .9الحرص علي التنفس طبيعيا ً أثناء التمارين و عدم حبس النفس.
 .1استشر الطبيب حول أهمية متابعة نبض القلةب خاصةة إذا كنةت تتنةاول أدويةه
مخفضه لضربات القلب ألن بعض أنواع هذه األدوية تخفض أيضا ً من نبض
القلب.
 .0إثناء عمل التمارين الرياضية إذا ما شعر اإلنسان بألم او شبد في الصةدر ،ألةم
بالةةذراع أو الفةةك ،إرهةةاق شةةديد ،ضةةيق شةةديد بةةالتنفس ،اخةةتالل فةةي ضةةربات
القلةب ،دوخةه وغثيةان ،صةداع فةةي الةرأس أو حالةة مةن عةدم التركيةز عندئةةذ
ينصح بتوقف التمرين وباستشارة الطبيب.
 0-1الوسائل االحصائية
استخدم في هذه الدراسة الحقيبة االحصائية .SPSS
الباب الرابع
 -9عرض وتحليل ومناقشة النتائج
3-9عرض وتحليل المتغيرات قيد البحث في االختباريين القبلي والبعدي

الجدول ()1
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في نتائج االختبارين القبلي والبعدي
في المتغيرات قيد البحث
المتغيرات

وحدة

االختبار البعدي

االختبار القبلي

القياس

س

ع

س

ع

الوزن

كغم

96016

33087

77091

33038

الضغط الواطئ

ملم/ز

8011

6087

9069

6078

الضغط العالي

ملم/ز

31071

3011

31011

6001

معدل ضربات القلب

ض/د

7009

3088

7101

3079

السعة الحيوية V.C

مللتر

379101

93019

166109

386037

13071

9089

16011

9018

مؤشر كتلة الجسم
()BMI

1

كغم/م

* حجم العينة (.)31
يظهر من الجدول ( )1انخفاض وزن جسم المشةاركات فةي المةنهج التةدريبي مةن
خالل الفرق بين الوسةط الحسةابي القبلةي ( 96016كغةم) والوسةط الحسةابي البعةدي
( 77091كغةةةم) ،مقةةةداره  1069كغةةةم ،فضةةةال عةةةن انخفةةةاض ضةةةغط الةةةدم الةةةواطي
( )diastoleمةةةن  8011الةةةى  9069ملةةةم/ز وفةةةي ضةةةغط الةةةدم العةةةالى ()Systole
مةةن 31071الةةى  31011ملةةم/ز ،وانخفةةض معةةدل ضةةربات القلةةب مةةن  7009الةةى
 7101ضةةةربة فةةةي الدقيقةةةة ،وارتفعةةةت السةةةعة الحويةةةة للرئةةةة مةةةن  379101الةةةى
166109ملتر ،وانخفض مؤشر كتلة الجسم من  13071الى  16011كغم/م.

 3-3-9مناقشة المتغيرات قيد البحث
الجدول ()9
يبين فرق األوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة ( )tالمحسوبة وداللة
الفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي في المتغيرات قيد البحث
المتغيرات

وحدة

قيمة t

مستوى

داللة

المحسوبة

الخطأ

الفروق

فب

عف

الوزن

كغم

10691

30871

10967

الضغط الواطئ

ملم/ز

30307

60177

70666

الضغط العالي

ملم/ز

30166

60789

00139

معدل ضربات القلب

ض/د

90111

30008

90886

السعة الحيوية

ملتر

1310691

مؤشر كتلة الجسم
()BMI

القياس

1

كغم/م

30937

300006
1
30101

00998
10996

6066
6
6066
6
6066
6
6066
6
6066
6
6066
1

معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي

*معنةةوي عنةةد مسةةتوى الخطةةأ()6061إذا كةةان مسةةتوى الخطةةأ أصةةغر مةةن (،)6061
درجة الحرية ()33=3-31

يظهر من الجدول ( ،)9وجود فروق ذات دالله احصةائية لمتغيةرات البحةث جميعةا ً،
اذ ان المنهج التدريبي -العالجي كان له تأثير إيجةابي علةى الةوزن ولصةالح االختبةار
البعدي ،وهذا يوضح تأثير المنهج التدريبي علةى الةوزن الن السةبب الةرئيس لزيةادة
الوزن كمية الغذاء الذي يتناوله الشخص اكبةر مةن المجهةود المبةذول ،أي ان مقةدار
السعرات الحرارية المتناولة يزيد عن مقدار الطاقة المستهلكة ،وتتحول هذه الزيادة
في السعرات الحرارية الى دهون تخزن في أنسةجة الجسةم وحةول االجهةزة الداخليةة
كالقلةب واالمعةاء والعضةالت ،والن االشةخاص المشةاركين فةي المةنهج بةذلو مجهةود
على السير المتحرك وفةي التمةارين البدنيةة الةذي زاد مةن اسةتهالك الطاقةة مةن هةذه
الدهون مما ادى الى نقص الةوزن ،وهةذا ايضةا حسةنب مةن المتغيةرات االخةرى ،التةي
هي كفةاءة القلةب والةرئتين( ،)3نتيجةة زيةادة مةدة العمةل علةى جهةاز السةير المتحةرك
وتكرار التمارين البدنية التي ظهرت في الجةدول ( ،)9ولهةذا ظهةر ان للمةنهج تةأثير
ايجابي على متغيرات البحث جميعا ً.
وقةةةد ذكةةةر ديفةةةز ( )1()2000،Davisان التةةةدريب الهةةةوائي يقةةةوي عضةةةلة القلةةةب
ويجعلها اكبةر للمتةدرب تةدريبا ً هوائيةا ً ،وتعةرف هةذه الحالةة عةل وفةق تفسةير برنتةك
( )1998،Printicبةةبطء القلةةب  ...وسةةريان الةةدم الةةى الشةةريان التةةاجي عةةن طريةةق
االوعية الدموية سيزداد بقوة خالل شدة التمرين ،مما يجعل عضلة القلب فةي حاجةة
متزايدة الى االوكسجين بسبب سرعة ضةخ القلةب للةدم ،وعنةدما يكةون المتةدرب فةي
حالةةة الراحةةة تقةةل حاجةةة القلةةب لالوكسةةجين مقارنةةة مةةع غيةةر المتةةدرب( ،)1وتكةةرار
التمرينةةات الهوائيةةة ايضةةا لةةه تةةأثير علةةى زيةةادة السةةعة الحيويةةة للرئةةة ،بسةةبب ان
التجويةةف الصةةدري قةةادر علةةى االتسةةاع نتيجةةة القةةوة فةةي عضةةالت التةةنفس ،وهةةذه

( )

)McArdle, W. & el at: Essential of Exercise Physiology, (Williams & Wilkins,2000
p44.
()3

Davis, B. & el at.: Physical Education and the Study of Sport, 4th Ed, ( Mosby, New York, 2000) p
66.
()2
Printic, W.E.: Fitness and Wellness for life, 6ed Ed, ( McGraw, hill New York, 1998) p 32.

الزيادة في اتساع القفص الصدري تؤدي الةى زيةادة القةدرة الحيويةة للحجةم المتبقةي
وبالتالي زيادة مقدار الهواء الداخل للتنفس والخارج يكون اسرع(.)9
وقةةد اظهةةر الجةةدول أيض ةا ً ارتفةةاع اللياقةةة الصةةحية للسةةيدات االتةةي انقطعةةت عةةنهن
الدورة الشهرية ،وان هذا المنهج اىثر تأثيراً أيجلبيا ً على متغير النبض ،وهةذا نتيجةة
الداء المتدربين نشاط بدني باستخدام مجاميع عضلية أكبر ،وهذا يتفق مةع مةا ذكةره
شةةاركي ( )1( 1997،(Sharkeyمةةن ان ممارسةةة الرياضةةة بصةةفة منتظمةةة تسةةاعد
على تحمل جهد العمةل لفتةرة أطةول ،وتحسةن فةي الحالةة الصةحية العامةة وتزيةد مةن
كفةةاءة القلةةب والةةدورة الدمويةةة ،وان نظةةام الحيةةاة المدنيةةة العامةةة يزيةةد مةةن أعبةةاء
الشخص ويزيد من امراض العصر مثةل السةمنة وامةراض القلةب ،والسةرطان ،واالم
الظهةةةر والمفاصةةةل واصةةةابة االربطةةةة الشةةةادة حةةةول المفاصةةةل والفقةةةرات ،وهشاشةةةة
العضام ،والسكري....،الخ ،وبهذه المناقشة قد تحقق هدف البحث وفرضه.

الباب الخامس
 -1االستنتاجات والتوصيات
 3-1االستنتاجات
توصلت الباحثة الى االستنتاجات اآلتية:
 .3أدى استخدام المنهج التدريبي التأهيلي الحةالي الةى تحسةين مسةتوى اللياقةة
الصحية لعينة البحث.
 .1أداء التمرين البدني بانتظام يحسةن مةن بعةض المتغيةرات الفسةلجية ( ضةغط
الةةدم ،السةةعة الحيويةةة للرئةةة ،وضةةربات القلةةب) ،واليوجةةد سةةن محةةدد لبةةدأ
التمرين.
 .1استخدام نظم طاقة متعددة فةي التةدريب يعةد مةن أالسةس الجوهريةة ألنشةاء
المناهج التأهيلية في جميع مستوياتها.

()3

Davis, B. & el at.; Ibid. p73.
Sharkey, B. J.: .: Fitness and Health, 4ed , ( Human Kinetics, 1997) p 109

()1

 1-1التوصيات
 - 3دراسة فسيلوجيا التمرين قبل البدأ في تصميم أي منهج تدريبي تأهيلي.
 - 1نشر الوعي بين السيدات الكبار فةي السةن بأهميةة اقتنةاء أجةزة رياضةية فةي
البيةةةت (السةةةير المتحةةةرك ،الدراجةةةة الهوائيةةةة الثابتةةةة ...الةةةخ) ،الداء تمةةةرين
المشي أوالركض بانتظام لمنع التدهور السريع في الصحة.
 - 1العمةةل سةةويا ً بةةين الطبيةةب االختصةةاص ومةةدرس او مةةدرب التربيةةة الرياضةةية
النشاء مناهج تجريبيةة تأهيليةة ولكافةة االمةراض المزمنةة وللفئةات العمريةة
كافة.

المصادر
 فريةةال عبةةد الفتةةاح درويةةت :دراسةةة مقارنةةة لبرنةةامجين تةةدريبيين علةةى تحسةةين اللياقةةةالصةةحية -العضةةةلية للسةةةيدات بعةةةد انقطةةةاع الةةةدورة الشةةهرية ( اطروحةةةة دكتةةةوراه غيةةةر
منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنات ،جامعة بغداد.)1669 ،
 لةةين غولةةدبرغ ودايةةان ل .ايليةةوت؛ أثةةر التمةةارين الرياضةةية فةةي الشةةفاء ،ترجمةةة سةةميرالعطائي( ،الرياض ،السعودية ،مكتبة العبيكان.)1661 ،
- American College of Sports Medicine: Exercise and physical
–activity for older adults. Med. Sci. Sports Exerc. 30: 1998) p992
1008.
- Copeland، E. A.; Aging، Physical Activity and Women- a
review، (Journal Aging Physical Activity،12:2004).
- Davis، B. & el at.: Physical Education and the Study of Sport،
)4th Ed، (Mosby، New York، 2000

- McArdle، W. & el at: Essential of Exercise Physiology،
)(Williams & Wilkins،2000
-Michael، S. L. & Todd، D. M.: The exercise treadmill test:
Estimating cardiovascular prognosis،( Cleveland Clinic Journal
of Medicine، vol. 75: 6، June 2008) p424-430
- Printic، W.E.: Fitness and Wellness for life، 6ed Ed، ( MaGrow،
hill New York، 1998).
- Sharkey، B. J.: .: Fitness and Health، 4ed ، ( Human Kinetics،
1997).
- www.alkhaleej.ae/portal/14cbb32a-dfb5-44eb-aa03c5a92714113c.aspx
www.alwasatnews.com/2248/news/read/21813/1.html-

-

- www.clevers-iraq.com/CLEVERS-IRAQ%20039.htmlالملحق  3يوضح المنهج التدريبي التأهيلي لكبار السن
تاريخ االسبوع\ عةةةةةةةةةةةةةةةدد الزمن
الشدة

التمارين الهوائية

الوحةةةةدات
التدريبية

االسبوع االول

3

 16د

10د  -المشةةةي علةةةى السةةةير 9د @ الجلةةةةوس والنهةةةةوض مةةةةن الكرسةةةةي

3\31 -36

المتحةةةةةةرك 1د ثةةةةةةم ركةةةةةةض  31-36تكةةةةةرار @ المشةةةةةي علةةةةةى شةةةةةريط

الشةةةةةةةدة %16

خفيةةف1د (1د راحةةة) يكةةرر التةةةوازن 36م @ مسةةةك دمةةةبلص بةةةوزن .1

من اقصى نبض

6كغةةم واليةةدين ممةةدودة بجانةةب الجسةةم ورفةةع

 9مرات

للمشي تكرار9 *9د  ،الكتفين  31-36تكرار @ المشي عل شةريط

او ( )1-1مةةةةةةن

للركض تكرار 1 *1د

ادراك الشدة

التةةةةوازن 36م @ رفةةةةع وخفةةةةض الةةةةدمبلص

علةةةةةى مقيةةةةةاس

الةةةذراعين ممةةةدودة للجانةةةب  36-9تكةةةرار (

بورج

الراحة 1د بين تمارين القوة)
1

16د

نفةةةس التمةةةرين فةةةي الوحةةةدة

التدريبية3
نفةةةس التمةةةرين فةةةي الوحةةةدة

1

16د

االسبوع الثاني

9

 16د

يكرر االسبوع االول

3\11 -37

1

16د

يكرر االسبوع االول

0

16د

يكرر االسبوع االول

7

 16د

10د  -المشةةةي علةةةى السةةةير 9د @ الجلةةةةوس والنهةةةةوض مةةةةن الكرسةةةةي

التدريبية3

االسبوع الثالث
3\18-19

المتحةةةةةةرك 1د ثةةةةةةم ركةةةةةةض  31-36تكةةةةةرار @ المشةةةةةي علةةةةةى شةةةةةريط

تبقةةةةةةى الشةةةةةةدة

خفيةةف1د (1د راحةةة) يكةةرر التةةةوازن 36م @ مسةةةك دمةةةبلص بةةةوزن .1

 %16مةةةةةةةةةةةةةن

6كغةةم واليةةدين ممةةدودة بجانةةب الجسةةم ورفةةع

 9مرات

للمشي تكرار9 *9د  ،الكتفين  31-36تكرار @ المشي عل شةريط

اقصى نبض
او ( )1-1مةةةةةةن

للركض تكرار 1 *1د

ادراك الشدة

مالحظةةة :الشةةدة التغيةةر فةةي الةةةذراعين ممةةةدودة للجانةةةب  36-9تكةةةرار (
الشهر االول،

علةةةةةى مقيةةةةةاس

التةةةةوازن 36م @ رفةةةةع وخفةةةةض الةةةةدمبلص
الراحة 1د بين تمارين القوة)

بورج
9

16د

تكرر الوحدة التدريبية 7

8

16د

تكرر الوحدة التدريبية7

االسبوع الرابع

36

 16د

يكرر االسبوع الثالث

1\9 -3\13

33

16د

يكرر االسبوع الثالث

31

16د

يكرر االسبوع الثالث

االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبوع 31

11د

 1701د – المشةةةةةةةي علةةةةةةةى 001د @ الجلةةوس والنهةةةوض مةةن الكرسةةةي

الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامس

السةةةةةةير المتحةةةةةةرك 1د ثةةةةةةم  31-36*1تكةةةرار @ المشةةةي علةةةى شةةةريط

(9وحدات)

الةةةةركض 101د (9د راحةةةةة) التةةةوازن 36م @ مسةةةك دمةةةبلص بةةةوزن .1

1\33 -7

6كغةةم واليةةدين ممةةدودة بجانةةب الجسةةم ورفةةع

يكرر 1مرات

الشةةةةةةةدة %11

وخفةةض الكتفةةين  31-36تكةةرار @ المشةةي

من اقصى نبض

للمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي و 1علةةى شةةريط التةةوازن 36م @ رفةةع وخفةةض

او ( )1-1مةةةةةةن

للةةةةةةركض (1د * 1تكةةةةةةرار الةةةدمبلص الةةةذراعين ممةةةدودة للجانةةةب-9 *1

ادراك الشدة

للمشةةي)(  101د * 1تكةةرار  36تكرار ( الراحة 1د بين تمارين القوة)

علةةةةةى مقيةةةةةاس
بورج

للركض)
39

11د

تكرر الوحدة التدريبية 31

31

11د

تكرر الوحدة التدريبية 31

30

11د

تكرر الوحدة التدريبية 31

االسبوع السادس

37

11د

يكرر االسبوع الخامس

1\39-39

39

11د

يكرر االسبوع الخامس

38

11د

يكرر االسبوع الخامس

16

11د

يكرر االسبوع الخامس

13

96د

16د – المشي على السير المتحرك 36 1د @ الجلةةةةوس والنهةةةةوض مةةةةن الكرسةةةةي

االسبوع السابع

د ثةةم الةةةركض  1د (9د راحةةة) يكةةةرر  31-36*1تكةةةةرار @ المشةةةةي علةةةةى شةةةةريط

1\11-13

0مرات

الشةةدة  %06مةةن
اقصى نبض

التةةوازن 36*1م @ مسةةك دمةةبلص بةةوزن .1
6كغةةم واليةةدين ممةةدودة بجانةةب الجسةةم ورفةةع

للمشةةةةةةةةةي و 1للةةةةةةةةةركض ( 1د * 0وخفةةةض الكتفةةةين  31-36تكةةةرار @ المشةةةي

او ( )1-1مةةةةةةةةةةةةةن

تكةةةرار للمشةةةي)(  101د * 1تكةةةرار على شريط التةوازن 36*1م @ رفةع وخفةض

ادراك الشدة

للركض)

على مقياس بورج

الدمبلص الةذراعين ممةدودة للجانةب36-9 *1
تكرار ( الراحة 1د بين تمارين القوة)

11

96د

تكرر الوحدة التدريبية 13

11

96د

تكرر الوحدة التدريبية 13

19

96د

تكرر الوحدة التدريبية 13

االسببوع الثامن

11

96د

يكرر االسبوع السابع

1\39-1\39

10

96د

يكرر االسبوع السابع

17

96د

يكرر االسبوع السابع

19

96د

يكرر االسبوع السابع

18

91د

11د – المشي على السير المتحرك 31 1د @ الجلةةةةوس والنهةةةةوض مةةةةن الكرسةةةةي

االسبوع التاسع
1\11-13
الشةةدة  %01مةةن
اقصى نبض

د ثةةم الةةةركض  1د (9د راحةةة) يكةةةرر  31-36*1تكةةةةرار @ المشةةةةي علةةةةى شةةةةريط
0مرات

التةةوازن 36*1م @ مسةةك دمةةبلص بةةوزن .1
6كغةةم واليةةدين ممةةدودة بجانةةب الجسةةم ورفةةع

للمشةةةةةةةةةي و 1للةةةةةةةةةركض ( 1د * 0وخفةةةض الكتفةةةين  31-36تكةةةرار @ المشةةةي

او ( )1-1مةةةةةةةةةةةةةن

تكةةةرار للمشةةةي)(  101د * 0تكةةةرار على شريط التةوازن 36*1م @ رفةع وخفةض

ادراك الشدة

للركض)

على مقياس بورج

الدمبلص الةذراعين ممةدودة للجانةب36-9 *1
تكرار ( الراحة 1د بين تمارين القوة)

16

91د

تكرر الوحدة التدريبية 18

13

91د

تكرر الوحدة التدريبية 18

11

91د

تكرر الوحدة التدريبية 18

االسبوع العاشر

11

91د

يكرر االسبوع التاسع

9\3-19

19

91د

يكرر االسبوع التاسع

11

91د

يكرر االسبوع التاسع

10

91د

يكرر االسبوع التاسع

االسةةةةبوع الحةةةةادى 17

16د

10د – المشةةي علةةى السةةير المتحةةرك  39د @ الجلةةةةوس والنهةةةةوض مةةةةن الكرسةةةةي
 1د ثم الركض  1د (9د راحة)

عشر
9\31-33

 31-36*1تكةةةةرار @ المشةةةةي علةةةةى شةةةةريط
التةةةةوازن 36*9م @ مسةةةةك دمةةةةبلص بةةةةوزن

0تكرارات للمشي و 1للركض ( 1د 3كغةةم واليةةدين ممةةدودة بجانةةب الجسةةم ورفةةع

الشةةدة  %76مةةن

* 0تكةةرار للمشةةي)(  1د * 0تكةةرار وخفض الكتفةين  31-36*1تكةرار @ المشةي

اقصى نبض

للركض)

او ( )1-1مةةةةةةةةةةةةةن

على شريط التةوازن 36*9م @ رفةع وخفةض

ادراك الشدة

الدمبلص الةذراعين ممةدودة للجانةب36-9 *1

على مقياس بورج

تكرار ( الراحة 1د بين تمارين القوة)
19

16د

18

16د تكرر الوحدة التتريبية 17

96

16د تكرر الوحدة التتريبية 17

االسةةةةةةبوع الثةةةةةةاني 93
عشر
9\11 -39

تكرر الوحدة التتريبية 17

11د 93د – المشةةةةةةةةةي علةةةةةةةةةى السةةةةةةةةةير  39د @ الجلةةةةوس والنهةةةةوض مةةةةن الكرسةةةةي
المتحةةةةةرك1د ثةةةةةم الةةةةةركض  1د (9د  31-36*1تكةةةةرار @ المشةةةةي علةةةةى شةةةةريط
راحة)

الشةةةدة  %71مةةةن
اقصى نبض
او ( )1-1مةةةةةةةةةةةةةةن

التوازن 36*9م @ مسك دمبلص بوزن 3كغم
واليدين ممةدودة بجانةب الجسةم ورفةع وخفةض

( 1د * 9تكةةةةرار للمشةةةةي)(  101د الكتفةةةين  31-36*1تكةةةرار @ المشةةةي علةةةى
* 7تكرار للركض)

شةةةةريط التةةةةوازن 36*9م @ رفةةةةع وخفةةةةض

ادراك الشدة

الدمبلص الةذراعين ممةدودة للجانةب36-9 *1

على مقياس بورج

تكرار ( الراحة 3د بين تمارين القوة)
96

11د تكرر الوحدة التدريبية 93

96

11د تكرر الوحدة التدريبية 93

93

11د تكرر الوحدة التدريبية 93

االسةةةةةةبوع الثالةةةةةةث 91

06د يكر ر االسبوع الثاني عشر

عشر

91

06د يكر ر االسبوع الثاني عشر

9\18 -11

99

06د يكر ر االسبوع الثاني عشر

91

06د يكر ر االسبوع الثاني عشر

الملحق 1
فريق العمل
ت

االسم واللقب

مكان العمل

التخصص

العلمي
المعهةةةةد الطبةةةةي التقنةةةةي /هيئةةةةة التعلةةةةيم

 3أ.د لمياء يعقوب

طب /المناعة

 1أ .م .د أمل هندي

مناعةةةة وبكتريةةةا المعهةةةةد الطبةةةةي التقنةةةةي /هيئةةةةة التعلةةةةيم
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 2 2م

 33هـ
ملخص البحث

هدف البحث إلى التعرف على األنماط القياديةة للمةدربين مةن وجهةة نظةر العبةي
كةةرة القةةدم وكةةرة اليةةد وكةةذلك التعةةرف علةةى العالقةةة بةةين األنمةةاط القياديةةة للمةةدربين
وأبعاد السلوك العدواني لدى العبي كرة القدم وكةرة اليةد وافتةرض الباحةث إن هنةاك
عدة أنماط قيادية يمارسةها المةدربون مةع العبةيهم كمةا إن هنةاك عةدة أبعةاد للسةلوك
العةةدواني لهةةؤالء الالعبةةين واسةةتعمل الباحةةث المةةنهج الوصةةفي بالطريقةةة المسةةحية

) العبةا ً مةن العبةي كةرة06( لمالئمة طبيعة هذا البحث واشةتملت عينةة البحةث علةى
القدم وكرة اليد بالتساوي إذ طبةق علةيهم الباحةث مقيةاس األنمةاط القياديةة للمةدربين
ومقياس السةلوك العةدواني لالعبةين وبعةد معالجةة نتةائج إجابةات عينةة البحةث عةالج
الباحث هذه النتائج إحصائيا ً إذ استنتج الباحث إن اغلةب المةدربين يسةتعملون الةنمط
الةةةديمقراطي مةةةع العبةةةيهم وقةةةد أوصةةةى الباحةةةث بابتعةةةاد المةةةدربين عةةةن النمطةةةين
(التسةةلطي والفوضةةوي) ألثةةره السةةلبي علةةى الحالةةة النفسةةية لالعبةةين وبالتةةالي علةةى
.أدائهم
Abstract
Relationship leadership styles of trainers aggressive
behavior of players, clubs, first class football and
handball in Iraq for the season 2009 – 2010
Goal Aalbges to identify the leadership styles of coaches
from the standpoint of football players and handball, as well
as to identify the relationship between the leadership styles
of coaches and the dimensions of aggressive behavior in
soccer players, handball, suppose the researcher that there
are several types of leadership exercised by the coaches with
their players as there are several dimensions of behavior
aggressive of these players and the researcher used the
descriptive way survey to fit the nature of this research
included a sample search (60) players from the football
players and handball equally as applied to them Researcher
measure leadership styles of coaches and the measure of the
aggressive behavior of players and after processing the
results of answers to the research sample treated researcher

these results statistically where the researcher concluded
that most trainers use the Democratic line with the
researcher has recommended the players stay away from
trainers types (authoritarian and autistic) to its negative
impact on psychological aunt for the players and thus their
performance

الباب األول
-3التعريف بالبحث:
3-3مقدمة البحث وأهميته:
يىعةد علةةم الةنفس الرياضةةي أحةد العلةةوم األساسةةية التةي سةةاهمت وتسةهم فةةي تطةةور
علوم التربية الرياضية وإرساء مقومات البناء الرياضي وتقدمه على أسس وقواعد
سةةليمة بحيةةث تتةةيح لالعبةةين مةةن تحقيةةق االنجةةازات والتفةةوق والنجةةاح فةةي أثنةةاء
الممارسة الرياضية علةى اعتبةار إن المواضةيع التةي يتناولهةا علةم الةنفس الرياضةي
لها تماس مباشر مع خصوصية األداء الذي يقوم به أالعبون طبقةا ً لنةوع الفعاليةة أو
اللعبةةة التةةي يؤديهةةا هةةذا الرياضةةي فالدافعيةةة والثقةةة بةةالنفس واالسةةتجابات االنفعاليةةة
والقلةةق والخةةوف والقيةةادة وغيرهةةا العديةةد مةةن المواضةةيع أو المتغيةةرات النفسةةية
جميعها عوامل أساسية تساهم مع الجوانب المهارية والخططيةة والبدنيةة والذهنيةة
في تحقيق االنجازات الرياضية الن النشاط الرياضي ال يقتصر تأثيره على العضةالت
والعظةةام واألجهةةزة األخةةرى وإنمةةا يشةةمل التةةأثير فةةي النةةواحي الروحيةةة والنفسةةية
والعقلية ل نسان.
لقد اهتم علم النفس بدراسةة موضةوع القيةادة اهتمامةا بالغةا ويقةرن اهتمامةه هةذا
بين حقيقة اإلدارة وتنمية الشخصية ،فالقيادة هي جةوهر العمليةة اإلداريةة والمحةرك
الفاعةةل لهةةا ممةةا جعةةل اإلدارة أكثةةر ديناميكيةةة وفاعليةةة وتعمةةل كةةأداة محركةةة لتحقيةةق
األهداف ،كما أن القيادة ظاهرة اجتماعية توجد فةي كةل موقةف اجتمةاعي وتةؤثر فةي

نشةةاط الجماعةةة الت ةي تعمةةل علةةى تحقيةةق أهةةداف معينةةة ،والقيةةادة شةةكل مةةن أشةةكال
التفاعل االجتماعي بين القائد واألتباع ،فهي" سلوك يقةوم بةه للمسةاعدة علةى بلةوغ
أهةةداف الجماعةةة وتحريكهةةا نحةةو هةةذه األهةةداف وتحسةةين التفاعةةل االجتمةةاعي بةةين
األعضاء والحفاظ على تماسكهم" )1(.لذلك فان القيادة تعةد مةن المعةاني المهمةة فةي
حياة المجتمع وذلك نتيجة للدور الفاعةل واألساسةي الةذي تؤديةه فةي تقدمةه وبلوغةه
أهدافةةه ،وتزخةةر التربيةةة الرياضةةية بمواقةةف قياديةةة متعةةددة ومختلفةةة بةةاختالف نةةوع
الفعاليةةة الرياضةةية التةةي تمةةارس وظةةروف ممارسةةتها ممةةا يةةؤثر علةةى أداء الالعبةةين
ونتائج الفرق الرياضية .
ولعبتةةي كةةرة القةةدم وكةةرة اليةةد همةةا مةةن األلعةةاب الجماعيةةة التةةي تحتةةاج إلةةى قيةةادة
متميزة في الجوانب المرتبطة بتنظيم جهود الالعبين وتنسيق العالقة فيما بينهم مةن
ناحية ،ومةع النةادي أو المؤسسةة التةي يمثلونهةا مةن ناحيةة أخةرى ،سةواء كةان ذلةك
خالل فترات اإلعداد والتدريب أو في فترات المنافسات الرياضية ،والذي يكةون فيهةا
المةةدرب قائةةدا فةةي توجيةةه وتةةدريب فريقةةه علةةى األمةةور الفنيةةة والخططيةةة والنفسةةية
والتربويةةة وصةةوالً إلةةى تحقيةةق أداء أفضةةل ،ولهةةذا ينبغةةي للمةةدرب القائةةد الةةذي يقةةوم
بهذا الدور أن يمتلك المواصفات األساسية التي تجعله قادرا على تنفيةذ هةذه المهمةة
ومنها المعرفة العلمية ودراسة السلوك اإلنساني ودوافعه والعوامل التي تؤثر فيه.
إن اسةةتعمال المةةدربين ألنمةةاط قياديةةة متباينةةة مةةع الالعبةةين يةةؤدي إلةةى حةةدوث
مشةةكالت هامةةة يتسةةع انتشةةارها مةةع زيةةادة ضةةغوط التةةدريب ومةةن أهمهةةا العةةدوان
الرياضةةي لالعةةب المتمثةةل بإلحةةاق األذى البةةدني أو النفسةةي بةةاآلخرين أمةةا بغةةرض
الشةةةعور بالرضةةةا والتمتةةةع أو بغةةةرض الحصةةةول علةةةى تعزيةةةز ويعبةةةر عنةةةه بةةةالتهجم
والعدوان غير المباشر وسرعة القابلية لالستثارة والعدوان اللفظي.
لقةةد اتفةةق الكثيةةر مةةن المختصةةين إن السةةلوك العةةدواني هةةو"سةةلوك يةةأتي بةةدافع
اإلحبةاط أو الغضةب وهةو رد فعةل غريةزي يتهةذب بةالتعليم أو يدفعةه التلةذذ فةي إيةذاء

_ حامد عبد السالم زهران :علم النفس االجتماعي  ،ط( 5القاهرة ،عالم الكتب ) 893 ،ص32 .

اآلخةرين وهةةو نةةوع مةةن العنةةف يتسةةبب فةي األلةةم لفةةرد آخةةر أو التلةةف ألشةةياء تخةةص
()9

المعتدي أو شخص غيره

أن أهميةةة البحةةث الحةةالي تكمةةن فةةي معرفةةة األنمةةاط القياديةةة للمةةدربين فضةةال عةةن
السلوك العدواني لالعبي كرة القدم وكرة اليد ودراسة العالقة بينهما ،لكي نصل إلةى
النمط القيادي األمثل في معاملة المدرب لالعبين  ،وحجم التأثير الةذي سةيتركه علةى
حالتهم النفسية والمعنوية .

 1- 3مشكلة البحث:
اليمكةةةن أن يبكتةةةب للعمليةةةة التدريبيةةةة النجةةةاح مةةةالم تتةةةوفر وتتكامةةةل عناصةةةرها
األساسية ومن ضمن هذه العناصر وجود المدرب القائد والقةادر علةى إثبةات مقدرتةه
فةةي التكيةةف مةةع الظةةروف والحةةاالت التةةي يمةةر بهةةا فةةي أثنةةاء المباريةةات والتةةدريب
وتسةةخيرها لصةةالح فريقةةه ،إن ادوار المةةدربين وحضةةورهم وإمكانةةاتهم تتبةةاين مةةن
مدرب إلى آخر تبعا ً لتبةاين خبةراتهم وتحصةيلهم ومهةاراتهم وهةذا مةا يةنعكس إيجابةا
وسلبا ً في إعداد فرقهم وتطويرهم بدنيا ً ومهاريا ً ونفسيا ً.
إن الباحث ومن خالل خبرتةه ومتابعتةه لمباريةات كةرة القةدم وكةرة اليةد فضةالً عةن
عالقته مع المةدربين الحةظ إن هنةاك تبةاين بةين المةدربين فةي نمةط قيةادتهم لفةرقهم،
فمةةةنهم مةةةن يسةةةتعمل نمةةةط القيةةةادة االسةةةتبدادي وآخةةةرون يفضةةةلون نمةةةط القيةةةادة
الديمقراطي وهنةاك مجموعةة أخةرى يسةتعملون نمةط القيةادة الفوضةوي (ألتسةيبي)،
ولكل من تلك األنماط تأثيرهةا علةى سةلوك الالعبةين ممةا يةؤدي إلةى تكةوين اتجاهةات
بين الالعبين ومدربيهم وبين الالعبين ومنافسةيهم ويبةرز هةذا واضةحا ً عنةدما يكةون
اتصةةال المةةدربين مةةع الالعبةةين اتصةةاالً سةةلبيا ً ممةةا يةةؤدي إلةةى رد فعةةل بةةين الالعةةب
وخصمه متمث ًل بالسلوك العدواني ودافعه إلحاق الضرر البدني واللفظي به.
إن مشكلة البحث تكمن في أننا النملةك تصةور واضةح عةن الةنمط القيةادي المتبةع
للمدربين في تعاملهم مع العبيهم وهل لهذا النمط المتبع عالقةة مةع سةلوك الالعبةين

_ محمد حقي الفت؛علم النفس المعاصر،نشأة المعدن( اإلسكندرية ) 893،ص.33

العدواني انطالقا ً من إن معرفة النمط القيادي المالئم سةوف يجنةب الالعبةين اللجةوء
إلى السلوك العدواني الذي سوف يعود بالضرر على الالعبين ومن ثم على فرقهم.

 1-3أهداف البحث :
يهدف البحث إلى التعرف على:
 األنماط القيادية للمدربين من وجهة نظر العبي كرة القدم وكرة اليد . أبعاد السلوك العدواني لدى العبي كرة القدم وكرة اليد. العالقة بين األنمةاط القياديةة للمةدربين وأبعةاد السةلوك العةدواني لةدى العبةي كةرةالقدم وكرة اليد.

 9- 3فرضيات البحث:
يفترض الباحث إن:
 – 3هناك عدة أنماط قيادية يمارسها المدربون مع العبيهم.
 -1هناك عدة أبعاد للسلوك العدواني لدى العبي كرة القدم وكرة اليد.
-1هنةةةاك عالقةةةة ارتبةةةاط معنويةةةة بةةةين الةةةنمط القيةةةادي للمةةةدرب والسةةةلوك العةةةدواني
لالعبين.

 1-3مجاالت البحث :
3- 1- 3

المجةةال البشةةري  :العبةةو أنديةةة الدرجةةة الممتةةازة فةةي العةةراق بكةةرة القةةدم
وكرة اليد للموسم 1636-1668

1- 1- 3

المجال ألزماني  :المدة من  1636-0-31ولغاية 1636-8-31

1- 1- 3

المجال المكاني  :مالعب كرة القدم وكرة اليد في بغداد

0- 3

تحديد المصطلحات :

 - 3النمط:

" هةةو سةةلوك الفةةرد كمةةا يةةراه اآلخةةرون ( غالب ةا ً مر وسةةون) ولةةيس كمةةا يةةراه
()1

صاحبه

-1القيادة:
"عملية تأثير متبادلة لتوجيةه النشةاط اإلنسةاني فةي سةبيل تحقيةق هةدف مشةترك
()0

وهو القدرة على توجيه سلوك الجماعة في موقف معين لتحقيقه
-1النمط القيادي:

" هو ذلك النمط أو األسلوب الذي ينتهجه القائد للتأثير علةى سةلوك الجماعةة أو
()7

العاملين من أجل تحقيق أهداف المؤسسة
 - 9السلوك العدواني:

" سلوك إما بدافع اإلحباط أو الغضب وهو رد فعل غريزي يتهةذب بةالتعليم أو بةدافع
()9

التلذذ في إيذاء اآلخرين وهو نوع من العنف يسبب األلم لآلخرين

الباب الثاني
 – 1الدراسات النظرية والمرتبطة:
 3 – 1الدراسات النظرية:
 3 – 3 – 1مفهوم القيادة :
موضةةوع القيةةادة مةةن المواضةةيع التةةي اهةةتم بهةةا المفكةةرون األوائةةل وكةةان علمةةاء
االجتماع هم أول من اشتغل بالبحث عن طبيعة القيادة  ،إذ إن القيادة عنةدهم ظةاهرة
نشأت وتطورت عةن الطبيعةة االجتماعيةة للكةائن البشةري  ،فحيثمةا تتشةكل الجماعةة
تنشةةأ القيةةادة وال يمكةةن ألي فةةرد أن يكةةون قائةةدا ً مةةن دون أن تكةةون هنةةاك جماعةةة ،
وعلى الرغم من انشغال اإلنسان بموضوع القيادة منذ وجوده إال إن اهتمامه بها قةد
ازداد خالل العقود األخيرة من القرن الماضي وذلةك لحاجةة المجتمعةات الحديثةة إلةى
قيادات مالئمة تواكب التطورات العلمية والتقنية الحديثة .
 -5سيد هواري؛ المدير الفعال( دراسة تحليلية ألنماط المدربين)( القاهرة ،دار الفكر العربي ) 831،ص53
 -1طاااارب عباااد الحمياااد ألبدري؛األسااااليب القيادياااة واإلدارياااة فاااي الم سساااات التعليمياااة (عماااان ،دار الفكااار العرباااي للطباعاااة والنشااار
والتوزيع ) 22 ،ص52
 -3محمد حسن البياع؛ القيادة اإلدارية في ضوء المنهج العلمي( بغداد  ،دار واسط، 893 ،ص31
 -9محمد حقي الفت؛علم النفس المعاصر،مصدر سبق ذكره،ص 3

إن وظيفةةة القائةةد األساسةةية هةةي تحقيةةق التجةةانس والتوافةةق بةةين حاجةةات أفةةراد
مجموعته وإمكانات التنظيم الذي ينتمةون إليةه واحتياجاتةه وعلةى هةذا األسةاس فةان
القائد هو الةذي يسةتطيع كسةب تعةاون أفةراد مجموعتةه أو إقنةاعهم بةان فةي تحقيةق
أهداف التنظيم نجاحا شخصيا ً وتحقيقا ً ألهدافهم الشخصية .
وبنةةاء ً علةةى مةةا تقةةدم ومةةن خةةالل اطةةالع الباحةةث علةةى العديةةد مةةن المصةةادر التةةي
تناولت موضوع القيادة ً  ،فان أهمية القيادة تتمحةور فةي أنهةا " تعمةل علةى ائةتالف
األفراد وتجانسهم وتحقيق الرابطة بين مختلف اآلراء وتقرب وجهةات النظةر فضةال ً
عن أهميتها في مساعدة الجماعة وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها . ) 3 ( 
 1 – 3 – 1القيادة في المجال الرياضي
إن اإلداري في المجال الرياضي يتعامةل مةع أفةراد وعلةى ذلةك فالعالقةات اإلنسةانية تىعةد
المحور الرئيس لنجاح اإلداري في أعماله كافه  ،إذ إن السلطة اإلدارية تسةتمد مةن موقةع
العمل إذ يصبح العاملون كإفراد هم اإلدارة الفعالة لتنفيذ ما يجب أن يتم من أعمال .

" إن القياديين واإلداريين في المجال الرياضي يتبعون مع األسف فلسةفة خاطئةة
سةةائدة وهةةي اسةةتخدام السةةلطة كةةأمر واسةةتجابة مةةن خةةالل إصةةدار األوامةةر وإعةةالن
القرارات بشكل نهائي وهذا النمط يستخدمه الكثيةرون مةن قيةاديي الجانةب الرياضةي
من اجل تحقيق أمانيهم من خالل تنفيذ البرامج والواجبات بشكل تحكمي واسةتبدادي
. )3 ( 
إن نجةةاح أي برنةةامج فةةي المجةةال الرياضةةي يعتمةةد بالدرجةةة األسةةاس علةةى عناصةةر
أساسةةية يقةةف فةةي مقةةدمتها ( القيةةادة ) فضةةال ً إلةةى المسةةتلزمات األخةةرى كةةاألجهزة
والمالعب والعاملين في هذا المجال في التربية الرياضية .
 3 – 1 – 3 – 1أنماط القيادة في المجال الرياضي
لقةةد وجةةد الباحةةث إن أفضةةل تصةةنيف ألنمةةاط القيةةادة فةةي المجةةال الرياضةةي هةةو
تصنيف لوين وليبت (  ) 3819إذ صنف هذا العالم أنماط القيادة إلى :
 ماهر القيسي ؛ قيادة الشباب  ( ،بغداد  ،مطبعة وزارة الشباب  ) 893 ،ص . 33 مروان عبد المجيد إباراهيم ؛ اإلدارة والتنظايم فاي التربياة الرياضاية ( عماان  ،دار الفكار للطباعاة والنشار والتوزياع  ) 222 ،ص33

أوال ً  :النمط التسلطي :
إن هةةذا الةةنمط يركةةز الس ةلطات فةةي يةةد القائةةد بحيةةث تنتهةةي عنةةده كةةل التعليمةةات
اإلداريةةة ويحجةةم عةةن تفةةويض سةةلطة اتخةةاذ القةةرار لمر وسةةيه أو يعةةرض علةةيهم مةةا
يكلفةةون بةةه مةةن أعمةةال ويتةةدخل فةةي أعمةةالهم ويتوقةةع مةةنهم الطاعةةة وتنفيةةذ األوامةةر
والتعليمةةات التةةي يصةةدرها كمةةا يقةةوم بتحديةةد العالقةةات السةةائدة بةةين األفةةراد ويسةةتبد
بالرأي ويستخدم أسلوب الفرض واإلرغام والتخويف

)1( 

ويىعد هذا األسلوب هةو الشةائع لةدى الكثيةر مةن المةدربين الجةدد أو الةذين تنقصةهم
الخبرة حيث يلجأ بعض المدربين إلى استخدام هذا األسلوب إلخفاء مةواطن الضةعف
لديهم .
ثانيا ً  :النمط الديمقراطي :
إن ابةةرز م ةا يتميةةز بةةه الةةنمط الةةديمقراطي هةةو انةةه يركةةز علةةى العالقةةة اإلنسةةانية
السليمة والمشاركة في اتخاذ القرارات وتقويض السةلطة وتبةرز أهميةة إتبةاع القائةد
( المةةدرب ) ألسةةلوب العالقةةة اإلنسةةانية كونهةةا تقةةوم علةةى خلةةق روح التعةةاون بةةين
العةةاملين كمةةا إن القةةرارات التةةي تتميةةز فةةي هةةذا الةةنمط نابعةةة مةةن الجماعةةة كحصةةيلة
للمنافسات التفكير الجماعي .
إن القائد الةديمقراطي " يةوفر قةدرا ً كبيةرا ً مةن اإلقةدام والتقةدير الةذاتي للعةاملين
معةةه إذ أثبتةةت بعةةض الدراسةةات إن العةةاملين يقةةاومون كةةل التصةةرفات التةةي تقلةةل مةةن
إحساسهم بالقيمة الشخصية" (. )3
ثالثا ً  :النمط الفوضوي:
إن القائد في هذا النمط يفوض كل سلطته للمر وسين ويتنازل عن حقه فةي اتخةاذ
القرارات ويصبح في حكم المستشار للجماعة ويترك لهم الحريةة فةي التصةرف دون
التدخل منه .
إن مةةن أهةةم مسةةاو هةةذا النةةوع مةةن القيةةادة النةةادر الوجةةود فةةي مجةةال اإلدارة انةةه
ضرب من اإلدارة السائبة التي تشجع على التهرب من المسؤولية.
 طلحة حسام الدين  ،عدله عيسى ؛ مقدمة في اإلدارة الرياضية (القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر  ) 883 ،ص 9( ) لوان كنعان ؛ القيادة اإلدارية ( الرياضي  ،دار العلوم  ) 892 ،ص . 3

.

 1 – 3 – 1السلوك العدواني:
يبدو انةه مةن الصةعب االتفةاق علةى تعريةف محةدد للعةدوان نظةرا ً السةتخدامه فةي
مجاالت متعددة إذ إن معناه في كل مجال يختلف عن اآلخر وان العقبة التي تقف فةي
تعريف العةدوان هةو عةدم الةتمكن فةي بعةض األحيةان مةن تحديةد فاصةل بةين العةدوان
الذي يمكن أن يتحمله اإلنسان وبين العةدوان الضةروري للبقةاء واسةتمرار حياتةه أو
العدوان المدمر المخرب
فالعةةدوان ظةةاهرة ارتبطةةت بوجةةود اإلنسةةان فةةي كةةل زمةةان ومكةةان ولهةةذا حظةةي
السلوك العدواني في الكثير من المجتمعات وباألخص فةي السةنوات األخيةرة باهتمةام
واسع من قبل المعنيين  .وعلى الرغم من صعوبة تعريف العدوان فقد اقترح بانةدور
(  ) 3871تعريفا ً يىعد أكثةر قبةوال ً وتةداوال عنةدما عرفةه بأنةه "سةلوك يحةدث نتةائج
فورية أو تجريبية أو يتضمن السيطرة على اآلخرين جسميا ً ولفظيةا ً وهةذا السةلوك
يتعامل معه المجتمع بصفته عدوانا

()1

 3 – 1 – 3 – 1العدوان في الرياضة :
األنشطة الرياضية تحمل بين طياتها خصائص نفسية تشجع العدوان  ،وان هنةاك
أنشطة رياضةية تتميةز بدرجةة عاليةة مةن العدوانيةة التةي تسةمح قوانينهةا وقواعةدها
باالحتكةةاك المباشةةر واالشةةتباك وااللتحةةام والضةةرب مةةع المنةةافس وان هةةذه األنشةةطة
الرياضية تجذب نحوها األفراد الذين يتميزون بدرجة عالية من العدوانية .
وعلية يمكن تصنيف األنشطة الرياضية على أساس درجة العدوانية وحدود القواعد
والقوانين إلى خمس فئات وكما يلي :
 .3أنشطة رياضية تشجع العةدوان المباشةر إذ أن قواعةد وقةوانين هةذه األنشةطة
تشةةجع العةةدوان البةةدني المباشةةر نحةةو المنةةافس بدرجةةة كبيةةرة عةةن طريةةق
االشتباك وااللتحام مثل ( المالكمة  ،المصارعة والكاراتيه ) .

()3

حسين ياسين طه،أميمه علي خان؛علم النفس العام  (:الموصل دار الحكمة) 882،ص. 88

 .1أنشةةةطة رياضةةةية تشةةةجع العةةةدوان المباشةةةر بدرجةةةة محةةةددة إذ أن قوانينهةةةا
وقواعةةدها تسةةمح باالحتكةةاك المباشةةر مةةع المنةةافس وعلةةى نطةةاق محةةدد مثةةل
( كرة اليد  ،كرة القدم وكرة السلة ).
 .1أنشطة رياضةية تتميةز بالعدوانيةة غيةر المباشةرة مثةل ( الكةرة الطةائرة وكةرة
المضرب مع األداة ) .
 .9أنشطة رياضية تتميز بالعدوانية الموجه نحو األداة مثل ( الغولف ) .
 .1أنشطة رياضية ال تتضمن العدوانية المباشةرة أو غيةر المباشةرة إذ ال تتطلةب
استجابات عدوانية سواء من المنافس أو األداة مثل ( التمرينات الحرة ) .
 1 – 1الدراسات المرتبطة:
()8

 3 – 1 – 1دراسة أميرة شحاذة ( )388

عنوان الدراسة (النمط القيادي للمدربين)
هةةدفت الدراسةةة إلةةى التوصةةل لألسةةلوب القيةةادي للمةةدربين فةةي األردن مةةن خةةالل
التعرف على السلوك القيةادي السةائد بةين المةدربين وكانةت عينةة البحةث مكونةة مةن
(  ) 93مدربا ً بواقع (  ) 13مدرب كرة قدم و (  ) 16مةدرب كةرة طةائرة  ،وقةد تةم
تطبيق مقياس القيادة الرياضية على عينةة البحةث وقةد أسةفرت نتةائج الدراسةة علةى
إن استيعاب المدربين لألسلوب القيادي يركز على أسلوب التدريب والتعليمةات بينمةا
يعد األسلوب الديمقراطي اقل األساليب استعماال ً كما إشةارة النتةائج إلةى عةدم وجةود
فروق بين مدربي كرة القدم ومدربي الكرة الطائرة فةي األسةاليب القياديةة الموجةودة
في المقياس .
()36

 1 – 1 – 1دراسة سالم رشيد ( ) 1666

عنوان الدراسة (أساليب السلوك القيادي وعالقتها بالنتائج )
هةةدفت الدراسةةة إلةةى دراسةةة أسةةاليب السةةلوك القيةةادي لمةةدربي أنديةةة الةةدوري
الممتةةةةاز والدرجةةةةة األولةةةةى بكةةةةرة القةةةةدم فةةةةي العةةةةراق  ،إذ اسةةةةتخدم الباحةةةةث نظةةةةام
(  ) CBASلقياس األساليب القيادية وكانت أهم االستنتاجات التي خرجةت بهةا هةذه
 -8أميرة شحاذة؛النمط القيادي للمدربين،ملخصات بحوث الم تمر الرياضي الثاني،عمان، 883،ص3
( ) سالم رشيد؛ أساليب السلوك القيادي وعالقتها بالنتائج ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ،كلية التربية الرياضية، 222،ص3

الدراسة هي إن اغلب مدربي الةدرجتين الممتةازة واألولةى يعطةون اهتمامةا ً مناسةبا ً
لألسةةاليب القياديةةة الثالثةةة ( األسةةلوب المهةةتم بةةاألداء واألسةةلوب المهةةتم بالعالقةةات
واألسلوب المهتم باألداء والعالقات معةا ً ) كةذلك اسةتقرت النتةائج عةن وجةود فةروق
ذات داللة إحصائية بين المدربين في درجة استخدام األساليب القيادية الثالثة .

الباب الثالث
 – 1منهج البحث وإجراءاته الميدانية:
 3 – 1منهج البحث:
أستعمل الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي بطريقة العالقات االرتباطيةة "
ألنها تهتم بالكشف عن العالقة بين متغيرين أو أكثر لمعرفة مةدى االرتبةاط بةين هةذه
المتغيرات والتعبير عنها بصورة رقمية

(. )1

 1 – 1عينة البحث
اشتملت عينة البحةث علةى (  ) 06العبةا ً مةن العبةي كةرة القةدم وكةرة اليةد ومةن
المشاركين في مباريات الدوري العراقي الممتةاز للعةام  1636/1668إذ تةم اختيةار
(  ) 16الع ةب كةةرة قةةدم بالتسةةاوي مةةن أنديةةة ( الجويةةة  ،الشةةرطة  ،ديةةالى ) وهةةي
الفرق التي لعبت ضمن مجموعة المنطقة الشمالية التي كان عدد فرقهةا ( )39فةرق
إذ شكل العبو هذه الفرق نسبة (  ) %9،11من العبي فرق هذه المجموعة كما تةم
اختيار (  ) 16العب كرة يد بالتساوي أيضا من أنديةة ( الشةرطة  ،الكةر ، ،ديةالى )
وهي الفرق التي لعبت ضمن المجموعةة األولةى التةي كةان عةدد فرقهةا ( )9فةرق إذ
شةةكل العبةةو هةةذه الفةةرق نسةةبة (  ) %39،71مةةن العبةةي فةةرق هةةذه المجموعةةة
والجدول ( ) 3يبين توزيع عينة البحث .
جدول ( ) 3
يبين طبيعة عينة البحث
الفريق
(

.

عدد الالعبين

نسبة العينة إلى

) سامي محمد ملحم ؛ منهج البحث في التربية وعلم النفس  ،ط ( عمان  ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  ) 222 ،ص 339

مجتمع البحث
الجوية

36

الشرطة

36

ديالى

36

الشرطة

36

الكر،

36

ديالى

36

% 9،11

%39،71

 1 – 1أدوات البحث :
 3 – 1 – 1مقياس األنماط القيادية:

()3

وهو مقياس صممه ( حيدر عبد الرضا طراد ) ملحق ( )3إذ يتكون هذا المقيةاس
مةةن (  ) 19فقةةرة لغةةرض قيةةاس األنمةةاط القياديةةة التةةي يسةةتخدمها المةةدربون مةةع
العبةيهم وتوجةد أمةام كةل فقةرة مةن فقةرات المقيةاس ثةالث اسةتجابات تمثةل نمةط مةن
األنماط الثالثة ويتم تصحيح المقياس بعد عرضه على الالعبين وجمعةه مةنهم إذ يةتم
تحديد درجة واحدة لكل استجابة يختارها الالعب مةن االسةتجابات الثالثةة الموجةودة
في الفقرة الواحدة وإعطةاء صةفر لالسةتجابتين غيةر المؤشةرتين ثةم تجمةع الةدرجات
لجميع الفقرات لتعطي الدرجة النهائية لالعب  ،وقد عد تكرار اختيار الالعب الواحد
من األنماط الثالثة ( النمط الديمقراطي  ،النمط التسلطي و الةنمط الفوضةوي ) ألكثةر
مةةن (  ) 31موقةةف أو فقةةرة مةةن فقةةرات المقيةةاس البالغةةة (  ) 19فقةةرة داللةةة علةةى
شيوع ذلك النمط عند المدربين .
 1 – 1 – 1مقياس العدوان الرياضي

Athletic Aggression

هو مقياس صممه ( محمد حسن عالوي ) )3(لقياس العدوان الخاص في المجةال
الرياضةةي ملحةةق( )1فةةي ضةةوء بعةةض المقةةاييس السةةابقة للعةةدوان لةةدى الرياضةةي ،
ويتكةةون هةةذا المقيةةاس مةةن (  ) 19عبةةارة ويقةةوم الالعةةب باإلجابةةة علةةى عبةةارات
( ) حيدر عبد الرضا طراد ؛ األنمااط القيادياة للمادربين وعالقتهاا بااالحتراب النفساي لالعباي الكارة الطاائرة  ،رساالة ماجساتير  ،جامعاة
بابل كلية التربية الرياضية . 22 ،
محمد حسن عالوي ؛ موسوعة االختبارات النفسية للرياضيين( ،القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر  ) 889 ،ص . 319

المقياس طبقا ً لمقياس خماسي التدرج ( دائما ً – غالبا ً – أحيانةا ً – نةادرا ً – أبةدا ً
) وذلك في ضةوء تعليمةات المقيةاس والةدرجات العاليةة علةى المقيةاس تشةير إلةى إن
الالعب يغلب عليه طابع الخشونة والعنف في مواجهة منافسيه وشعوره برغبةة فةي
إيذاء منافسيه والمبادرة بالعدوان على المنافسين في حةاالت اإلحبةاط واعتبةاره بةان
اللعب الخشن العنيف هو مفتاح الفوز في المنافسات ويساعد على إرهاب المنافس.
تصحيح المقياس
فةي المقيةاس عبةارات ايجابيةة وأخةرى سةلبية والعبةارات االيجابيةة هةي العبةةارات
التي في اتجاه البعد والتي تشير إلى السلوك العدواني لالعب وأرقام هذه العبارات :
( )11-11-16-38-39-37-31-39-31-33-36-8-7-0-9-1-3
والعبةةارات السةةلبية هةةي العبةةارات التةةي فةةي عكةةس اتجةةاه البع ةد والتةةي تشةةير إلةةى
السلوك غير العدواني لالعب وأرقام هذه العبارات هي :
( ) 19-13-30-31-9-1-1
ويتم تصحيح العبارات الموجبة كما يلي :
دائما ً =  1درجات .
غالبا ً =  9درجات .
أحيانا ً =  1درجات .
نادرا ً = درجتان .
أبدا ً = درجة واحدة .
كما يتم تصحيح العبارات السالبة على النحو اآلتي :
دائما ً = درجة واحدة .
غالبا ً = درجتان .
أحيانا ً =  1درجات .
نادرا ً =  9درجات .
أبدا ً =  1درجات .
 9 – 1التجربة االستطالعية:

هي " دراسة تجريبية أولية يقوم بها الباحث على عينة صغيرة قبةل قيامةه ببحثةه
بهدف اختيار أساليب البحث وإدارته  )3( وعلى هذا األساس فقد قام الباحث بةإجراء
تجربة استطالعية لغرض التعرف علةى مةدى وضةوح تعليمةات المقياسةين المطبقةين
في هذه الدراسة ومدى مالئمتها لالعبين من حيث الصياغة والمعنةى فضةال ً عةن إن
التجربةةة االسةةتطالعية تعطةةي تصةةورا ً واضةةحا ً ع ةن السةةلبيات والمعوقةةات التةةي قةةد
تعترض عملية تطبيق المقياس .
إذ قام الباحث بتوزيع المقياسين على عينة مكونةة مةن (  ) 36العبةين نةم اختيةارهم
عشوائيا ى من الذين مثلوا نادي ديالى بكرة القدم وكرة اليد وهم من خارج أفراد عينة
البحث  ،وقد تبين إن التعليمات والفقرات واضحة ومفهومة بالنسةبة لهةم كمةا ظهةر
عةةدم وجةةود سةةلبيات أو معوقةةات خةةالل التجربةةة فضةةال عةةن معرفةةة المةةدة الزمنيةةة
المستغرقة ل جابة على المقياسين.
 1 – 1الشروط العلمية للمقياسين:
 3 –1– 1صدق المقياسين:
المقيةةاس الصةةادق هةةو " المقيةةاس الةةذي يقةةيس بدقةةة كافيةةة الظةةاهرة التةةي صةةمم
لقياسةةها و ال يقةةيس شةةيئا ً بةةدال ً منهةةا أو باإلضةةافة إليهةةا  ، )1( وقةةد تةةم التحقةةق مةةن
صةةدق مقيةةاس األنمةةاط القياديةةة للمةةدربين ومقيةةاس السةةلوك العةةدواني لالعبةةين مةةن
خالل إيجاد الصدق الظاهري لهما
وذلك عن طريق عرضهما على مجموعة من الخبراء في هذا المجال وعن الصدق
الظاهري يشير محمد نصر الدين رضةوان (  ) 1660إلةى إن الصةدق الظةاهري هةو
" إن االختبار أو المقياس يبدو صادقا ً في صورته الظاهرية من خالل مدى مناسةبة
االختبار لما يقيسه ومدى مناسبة االختبار لمن يطبق عليهم . )3(

 . مجمع اللغة العربية ؛ معجم علم النفس والتربية  ،ط  ( ،القاهرة  ،الهيئة العامة لش ون المطابع األبدية  ، 893 ،ص .38
 .محمد حسن عالوي  ،محمد نصر الادين رضاوان ؛ القياا بالتربياة وعلام الانفس الرياضاي ( القااهرة  ،دار الفكار العرباي ) 222 ،
ص . 55
 .محمد نصر الدين رضوان ؛ المدخل إلى القيا في التربية البدنية والرياضية  (،القاهرة  ،مركاز الكتااب للنشار  ) 221 ،ص 5
.

وبعد االطالع على النتائج تبةين إن هنةاك اتفاقةا ً بنسةبة (  ) % 366علةى جميةع
فقرات المقياس وبهذا تم اعتمادهما بصيغتهما النهائية في هذه الدراسة .
 1 – 1 – 1ثبات المقياسين:
يىقصد بالثبات " الحصول على النتةائج ذاتهةا ( تقريبةا ً ) التةي حققهةا المقيةاس إذا
ما أعيد تطبيقه بعد مدة زمنية على العينة ذاتها باستخدام التعليمات نفسها . )1(
وقد استعمل الباحث طريقة إعادة االختبةار السةتخراج ثبةات المقياسةين إذ تىعةد هةذه
الطريقة من ابسط الطرق وأسةهلها كمةا أنهةا مهمةة فةي تعيةين معامةل ثبةات االختبةار
وتتلخص هذه الطريقة في تطبيق االختبار على مجموعة من األفراد ثم يعاد التطبيق
مرة أخرى على المجموعة نفسها من األفةراد ويحسةب معامةل االرتبةاط بةين تطبيةق
االختبارين للحصول على معامةل ثبةات االختبةار  ،لقةد طبةق الباحةث المقياسةين علةى
عينةةة مةةن العبةةي نةةادي ديةةالى بكةةرة القةةدم وكةةرة اليةةد وعةةددهم (  ) 36العبةةين تةةم
اختيارهم بطريقة عشوائية إذ طبةق الباحةث المقياسةين بتةأريخ  1636/ 0/ 3وبعةد
مةةرور (  ) 7أيةةام أي بتةةأريخ  1636 / 0 / 7أعيةةد تطبيةةق المقياسةةين علةةى العينةةة
ذاتها وقد استعمل الباحث في حساب معامل الثبات ارتبةاط ( بيرسةون ) بةين درجةات
التطبيق األول والتطبيق الثاني ولكل نمط من أنمةاط القيةادة وكةذلك لمقيةاس العةدوان
الرياضي وقد ظهرت نتائج معامل الثبات على النحو اآلتي :
جدول ( ) 1
يبين معامل ثبات مقياس بي الدراسة

 .المصدر السابق 1،

ت

المقياس

.3

مقياس األنماط القيادية

معامل الثبات

 -النمط الديمقراطي

% 97

 -النمط التسلطي

% 91

.1

 -النمط الفوضوي

% 91

مقياس العدوان الرياضي

% 81

 1 – 1 – 1موضوعية المقياسين:
إن " المقيةةاس الجيةةد يجةةب أن يتصةةف بالموضةةوعية فضةةال ً عةةن اتصةةافه بالصةةدق
والثبةةات الالزمةةين

) 3 (

ويكةةون االختبةةار موضةةوعيا ً إذا كانةةت أسةةئلته محةةددة وإجاباتةةه

محةةددة بحيةةث يكةةون للسةةؤال جةةواب واحةةد فقةةط ال يتةةرك مجةةاال ً لاللتبةةاس  ،والمقياسةةين
المطبقةةةان فةةةي هةةةذه الدراسةةةة يتميةةةزان بوضةةةوح فقراتهمةةةا وبسةةةاطتهما وبالتةةةالي فإنهمةةةا
مفهومان إلفراد عينة البحث مما يؤكد موضوعية االختبار.

 0 – 1التطبيق النهائي للمقياسين :
بعد التأكد من الشروط العلمية للمقياسين من ( صدق وثبات وموضوعية ) تةم تطبيةق
أداتي البحث على عينة الدراسة البالغة (  ) 06العبا ً في أثناء فترة المنافسةات لسةببين ،
أولهةا حتةةى تكةةون هنةةاك فتةرة زمنيةةة كافيةةة يسةةتطيع فيهةا الالعبةةون تكةةوين فكةةرة وتصةةور
واضةةح عةةن نمةةط القيةةادة الةةذي يسةةتخدمه المةةدربون معهةةم وثانيهمةةا إن السةةلوك العةةدواني
يحدث في الغالب في أثناء المنافسات إذ تم توزيع المقياسين علةى أفةراد عينةة البحةث قبةل
بداية المباراة ياتبةاع أسةلوب االتصةال المباشةر مةع أفةراد العينةة مةن قبةل الباحةث والكةادر
المساعد ( )إذ تم شرح أهداف البحث وأهميته مةع التأكيةد علةى أهميةة اإلجابةة عةن جميةع

فقرات المقياسين بعناية ودقة وصدق وقد استغرق زمةن اإلجابةة علةى المقياسةين مةن
(  ) 16 – 11دقيقة .
 1 – 1 – 1الوسائل اإلحصائية
استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية :
 الوسط الحسابي .
 االنحراف المعياري .



 .ريسان خريبط ؛ منهاج البحث في التربية الرياضية ( الموصل  ،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر  ) 893 ،ص . 3
الكادر المساعد :
 .م  .م سعدون عبد الرضا فرحان  /كلية التربية الرياضية-جامعة ديالى .
 .م  .م حردان عزيز  /كلية التربية الرياضية -الجامعة المستنصرية .
 .3م  .م حيدر غازي  /العب نادي الجيش بكرة اليد .
 .3السيد طارب حميد -مساعد مدرب نادي ديالى بكرة القدم

 ارتباط بيرسن .

الباب الرابع
 – 9عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
تضمن هذا الباب عرض لنتائج البحث ومناقشتها في ضةوء البيانةات التةي ظهةرت
للباحةةث بعةةد معالجتةةه للبيانةةات إحصةةائيا ً إذ قةةام بتحليةةل البيانةةات التةةي حصةةل عليهةةا
لمعرفةةة األنمةةاط القياديةةة السةةائدة لةةدى مةةدربي كةةرة القةةدم وكةةرة اليةةد وكةةذلك معرفةةة
السلوك العدواني لالعبين فضال عةن معرفةة العالقةة بةين األنمةاط القياديةة للمةدربين
والسلوك العدواني لالعبين من جهة أخرى .
 3 – 9عرض النتائج وتحليلها :
 3 – 3 – 9عرض نتائج األنماط القيادية للمدربين من جهة نظر الالعبين :
جدول ( 1

)

يوضح المعالجات اإلحصائية إلجابات العبي كرة القدم حول األنماط القيادية
لمدربيهم
ت

النمط القيادي

التكرار

س

ع

النسبة المئوية

.3

الديمقراطي

11

3909

3011

% 79011

.1

التسلطي

1

101

3017

% 31

.1

الفوضوي

1

109

3019

% 0007

المجموع

16

%366

مةةن الجةةدول (  )1تظهةةر لنةةا إجابةةات مجموعةةة العبةةي كةةرة القةةدم حةةول األنمةةاط
القيادية المتبعة مةن قبةل مةدربيهم إذ ظهةر إن الةنمط الةديمقراطي تكةرر (  ) 11مةرة
بوسةةط حسةةابي قةةدره ( )3909وبةةانحراف معيةةاري كةةان (  ) 3011وكانةةت النسةةبة
المئويةةة لهةةذا الةةنمط (  ) % 79011مةةن مجموعةةة إجابةةات عينةةة البحةةث أمةةا الةةنمط
التسلطي فقد تكرر (  ) 1مرات بوسط حسابي قةدره ( )101وبةانحراف معيةاري بلةغ
(  ) 3017وكانت نسبته المئوية (  ) % 31أمةا الةنمط الفوضةوي فقةد تكةرر مرتةان

بوسط حسابي (  ) 109وانحراف معياري ( ) 3019وبنسةبة مئويةة قةدرها ( 0007
.)%
جدول ()9
يوضح المعالجات اإلحصائية إلجابات العبي كرة القدم حول األنماط القيادية
لمدربيهم
ت

النمط القيادي

التكرار

س

ع

النسبة المئوية

.3

الديمقراطي

11

3709

3016

% 71

.1

التسلطي

1

109

3031

% 30007

.1

الفوضوي

1

101

3091

% 9011

المجموع

16

%366

أما فةي الجةدول ( )9الةذي يبةين إجابةات مجموعةة البحةث العبةي كةرة اليةد حةول
األنماط القيادية المتبعة من قبل مدربيهم فقد ظهةر مةن خةالل هةذا الجةدول إن الةنمط
الةةديمقراطي تكةةرر ( )11مةةرة بوسةةط حسةةابي قةةدره (  ) 3709وبةةانحراف معيةةاري
كان (  ) 3016وكانت نسبته(  ) % 71أمةا الةنمط التسةلطي فقةد تكةرر (  ) 1مةرات
بوسةةط حسةةابي قةةدره (  ) 109وبةةانحراف معيةةاري (  ) 3031وكانةةت نسةةبة هةةذا
الةةةنمط

(  ) % 30007أمةةةا الةةةنمط الفوضةةةوي فقةةةد تكةةةرر( ) 1مةةةرات وكةةةان

وسطه الحسةابي

(  ) 101وانحرافةه المعيةاري (  )3091ونسةبته ( % 9011

).

 1 – 9مناقشة نتائج األنماط القيادية لعينة البحث:
يتضةةح مةةن الجةةدولين ( )9()1إن المةةدربين يسةةتعملون األنمةةاط القياديةةة الثالثةةة
حسب إجابات الالعبون ولكن يختلف استعمالها من مدرب إلةى آخةر إذ " إن انتشةار
األنماط القيادية قد تختلف من مجتمع إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخةرى إذ إن هنالةك
عوامل كثيرة تةؤثر فةي اختبةار القائةد (المةدرب) للةنمط القيةادي منهةا عوامةل خاصةة

تتعلةةةق بمةةةدى ثقتةةةه بمر وسةةةيه وكةةةذلك ميةةةول القائةةةد الشخصةةةية وعوامةةةل خاصةةةة
بالمر وسين مثل فاعلية الجماعةة ودرجةة تماسةكهم ودوافعهةم وإنتةاجهم ونظةرتهم
إلى أنفسةهم فضةال عةن عوامةل خاصةة بالبيئةة كالفعاليةة السةائدة وكفةاءة الجماعةة ،
والباحةةث يعتقةةد إن إتبةةاع أي نمةةط مةةن هةةذه األنمةةاط يعةةود إلةةى طبيعةةة القائةةد وثقافتةةه
وكذلك ثقافة المجتمع ومر وسيه وان الذي يحدد نوع النمط المتبع هةي العالقةة بةين
المدربين والالعبين كما إن الباحث يقرر شيوع النمط الديمقراطي لدى العبي ( كةرة
القدم وكرة اليد ) عنةد المةدربين لةيعكس االتجةاه الصةحيح الةذي تسةير عليةه العمليةة
التربويةةة والقياديةةة فةةي المجتمةةع الرياضةةي الةةذي هةةو جةةزء مةةن مجتمةةع يتجةةه نحةةو
األسلوب الديمقراطي في إدارة مؤسساته.
 1 – 3 – 9عرض نتائج السلوك العدواني لعينة البحث :
جدول ()1
يبين المعالجات اإلحصائية لعينة البحث في مقياس السلوك العدواني
المعالجات
اإلحصائية

س

ع

العينة
العبو كرة القدم

31039 99031

العبو كرة اليد

7017 16011

من الجدول ( )1يتضح إن العبي كةرة القةدم قةد حصةلوا علةى وسةط حسةابي فةي
مقياس السلوك العدواني قدره (  ) 99031بانحراف معيةاري قةدره (  ) 31039أمةا
العبو كرة اليد فقةد حصةلوا علةى وسةط حسةابي قةدره (  ) 1611بةانحراف معيةاري
قدره ( . ) 7017
 1 – 9مناقشة نتائج عينة البحث في السلوك العدواني:
من خالل نتائج جدول ( )1يتضح إن العبي كرة القدم قد تفوقوا على العبةي كةرة
اليةةد فةةي مقيةةاس السةةلوك العةةدواني اذ إن الوسةةط الحسةةابي لةةديهم اقةةل مةةن الوسةةط
الحسابي لدى العبي كرة اليد ونحن نعلةم بةان الدرجةة األقةل فةي هةذا المقيةاس تعنةي

ضةةعف السةةلوك العةةدواني لةةدى هةةذه المجموعةةة ويعةةزو الباحةةث هةةذه النتيجةةة إال أن
العبي كرة القدم لم يستخدموا السلوك العدواني ضد خصومهم كون اهتمامهم مركةز
علةةى أداء خطةةط اللعةةب وهةةم يحةةاولون إثبةةات أنفسةةهم مةةن خةةالل األداء المميةةز داخةةل
الملعب وليس من خالل حدة السلوك واالنفعال والهيجان واالعتةداء علةى الخصةوم ،
والباحةةةث يةةةرى إن طبيعةةةة المبةةةاراة تحةةةدد السةةةلوك العةةةدواني الن أهميةةةة المبةةةاراة
وحساسيتها يلعبان دورا ً كبيرا ً في لجوء الالعبين إلى السلوك العدواني  ،والباحةث
يؤكد إلى إن المستوى الفني والمهاري العالي يساهم في تقليل العدوانية والحد منهةا
وهذا ما ظهر على العبي عينة البحث فالعبو كرة القدم وكرة اليد ينتمةون إلةى فةرق
المراكةز األولةةى فةةي دوري كةةرة القةةدم وكةةرة اليةةد للموسةةم (  ) 1636/1668وعلةةى
هذا األساس فهم يتمتعون بإمكانيات عالية في مواجهة المواقف عن طريق تحكمهةم
بالسلوك العدواني مع االعتراف بان هنةاك عةدة أمةور أخةرى تلعةب دورا ً كبيةرا ً فةي
ظهةةور السةةلوك العةةدواني لالعبةةين منهةةةا أهميةةة المبةةاراة وترتيةةب الفريةةق ونتةةةائج
المباريات وفارق النقاط بين المنافسين .
 1 – 3 – 9عةةرض نتةةائج عالقةةة السةةلوك العةةدواني لعينةةة البحةةث باألنمةةاط القياديةةة
للمدربين وتحليلها

جدول ()0
يبين المعالجات اإلحصائية بين السلوك العدواني لالعبي كرة القدم واألنماط
القيادية لمدربيهم
المعالجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
اإلحصائية
العينة

قيمة ( ر )
س

ع

مستوى

المحسو

الجدولي

بة

ة

الداللة

السلوك العدواني

99031

31039

النمط الديمقراطي

3909

3011

السلوك العدواني

39031

31039

النمط التسلطي

101

3017

السلوك العدواني

39031

31039

النمط الفوضوي

109

3019

عشوائي

6060
60103

عشوائي

6031 -

عشوائي

6090 -

من الجدول ( )0ظهر انه ال توجد عالقة ارتبةاط بةين السةلوك العةدواني لالعبةي كةرة
القةةةدم وبةةةين األنمةةةاط القياديةةةة المتبعةةةة مةةةن قبةةةل مةةةدربيهم إذ ظهةةةر إن قيمةةةة ( ر )
المحسوبة بين السلوك العدواني لالعبين وبين جميع األنمةاط القياديةة اقةل مةن قيمةة
( ر ) الجدولية تحت درجة (  ) 19حرية ومستوى داللة ( ، ) 6061كما إن الجدول
( )0يظهر انه ال توجد أيضا ً عالقة ارتباط بين السلوك العدواني لالعبي كةرة اليةد و
األنمةةاط القياديةةة المتبعةةة مةةن قبةةل مةةدربيهم إذ ظهةةر إن قيمةةة ( ر ) المحسةةـوبة بةةين
السلوك العدواني لالعبين وبين جميع األنماط القياديةة اقةل مةن قيمةة ( ر ) الجدوليةة
تحت درجة (  ) 19حرية ومستوى داللة ( . ) 6061

جدول ()7
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( ر ) المحسوبة والجدولية
بين السلوك العدواني لالعبي كرة القدم واألنماط القيادية لمدربيهم
المعالجةةةةةةةةةةةةةةةات
اإلحصائية

قيمة ( ر )
س

ع

المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة

العينة
السلوك العدواني

16011

7017

النمط الديمقراطي

3709

3016

السلوك العدواني

16011

7017

النمط التسلطي

109

3031

السلوك العدواني

16011

7017

النمط الفوضوي

101

3091

عشوائي

6018
60103
6017 -

6036

عشوائي

عشوائي

 9 – 9مناقشة نتائج العالقةة بةين السةلوك العةدواني لعينةة البحةث واألنمةاط القياديةة
لمدربيهم:
من خالل نتائج الجدولين ( )7()0تبةين انةه ال توجةد عالقةة ارتبةاط بةين السةلوك
العدواني لالعبي كرة القدم وبين األنماط القيادية المتبعة مةن قبةل مةدربيهم والباحةث
يعزو ذلك إلى إن عينة البحث كانت نتائجهم في السةلوك العةدواني جيةدة إذ لةم يظهةر
لةةديهم ميةةول نحةةو اسةةتخدام السةةلوك العةةدواني بكةةل أشةةكاله نحةةو منافسةةيهم بةةدليل إن
الوسط الحسابي لالعبي كةرة القةدم كةان ( ) 99031والوسةط الحسةابي لالعبةي كةرة
اليد (  ) 16011وهذا يعنةي إن هةذين الوسةطين اقةل مةن المتوسةط لدرجةة المقيةاس
الكلية البالغة (  ) 316درجة مع العلم بان الدرجة العالية في المقياس تشير إلةى إن
" الالعب يغلب عليه طابع الخشونة والعنف في مواجهةة منافسةيه وشةعوره برغبةة
في إيذاء منافسةيه والمبةادرة بالعةدوان علةى المنافسةين وخاصةة فةي حةاالت اإلحبةاط
واعتقاده أن اللعب الخشن العنيف هو مفتاح الفوز في المنافسات. ) 3 ( 
والباحةةث يةةرى إن عةةدم اسةةتخدام السةةلوك العةةدواني مةةن قبةةل عينةةة البحةةث اتجةةاه
منافسةةيهم وانعةةدام العالقةةة بةةين السةةلوك العةةدواني واألنمةةاط القياديةةة يعةةود إلةةى إن
النتةةائج الموضةةحة فةةي الجةةدولين السةةابقين اللةةذان أظهةةرا بةةان مةةدربي عينةةة البحةةث
يستعملون الةنمط الةديمقراطي فةي التعامةل معهةم وبالتةالي فةان هنةاك هةامت وحريةة
كبيةةرة لالعبةةين إلبةةداء اآلراء ومناقشةةة الخطةةط ووضةةعها وفةةي تحليةةل النتةةائج مةةع
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مدربيهم كما إن العالقة الطيبة بين المدربين والالعبين انعكةس إيجابةا ًعلةى مسةتوى
األداء المبةةةذول مةةةن قةةةبلهم فةةةي أثنةةةاء المباريةةةات كمةةةا إن هنةةةاك حالةةةة يؤكةةةد عليهةةةا
المختصون وهي " إن المستوى الفني العالي الةذي يصةله الالعبةون وخاصةة العبةو
أندية الدرجة الممتازة والمنتخبات الوطنية في القدرات البدنية والمهارية تجعلهةم ال
يعبرون عن عدوانيتهم بطريقة يرفضها القانون وقواعد اللعةب كمةا إن حرصةهم فةي
الظهور بمظهر الئق أمام جمهورهم يجعلون يمتنعون إلى حد كبير في اسةتعمال هةذا
السلوك. )3( 
كمةةا إن الباحةةث يةةرى أيضةةا ً بةةان اغلةةب المةةدربين وبالةةذات الةةذين يسةةتخدمون الةةنمط
الةةديمقراطي فةةي التعامةةل مةةع العبةةيهم يوجهةةون العبةةيهم بالتقليةةل مةةن اللعةةب العنيةةف
الذي يحمل مضامين العدوان تجاه المنافسين خشية من العقوبات والحرمان .

الباب الخامس
 – 1االستنتاجات والتوصيات
 3 – 1االستنتاجات
أوال ً  :هناك شةبة تطةابق فةي آراء عينةة البحةث حةول الةنمط الةديمقراطي كونةه هةو
المتبع من قبل مدريهم .
ثانيةةا ً  :أظهةةرت النتةةائج إن النمطةةين ( التسةةلطي والفوضةةوي ) يسةةتخدمان بصةةورة
قليلة من قبل مدربي عينة البحث .
ثالثا ً  :أظهرت النتائج إن العبي عينة البحث ال يلجةأون إلةى السةلوك العةدواني فةي
إرهاب منافسيهم .
رابعا ً  :لةم تظهةر عالقةة ارتبةاط بةين السةلوك العةدواني لعينةة البحةث وبةين األنمةاط
القيادية المتبعة من قبل المدربين .
 1 – 1التوصيات
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أوال ً  :من الضروري أن يسود النمط الديمقراطي بين أوساط المةدربين لمةا لةه مةن
تأثير ايجابي على الحالة النفسية لالعبين وبالتالي على أدائهم .
ثانيا ً  :ابتعاد المدربين عةن النمطةين ( التسةلطي والفوضةوي ) ألثةره السةلبي علةى
الحالة النفسية لالعبين وبالتالي على أدائهم .
ثالثا ً  :رفع الحالة المعنوية لالعبين من خالل التعامةل الجيةد والعالقةة المثاليةة بةين
الالعبين والمدربين .
رابعةةا ً  :إن رفةةع المسةةتوى الفنةةي والمهةةاري لالعبةةين يحةةد مةةن السةةلوك العةةدواني
لالعبين.
خامسةا ى :أشةةراك مةةدربي الفةةرق فةةي دورات تأهيليةةة قياديةةة لغةةرض تةةأهيلهم وتطةةوير
أساليب قيادتهم.

المصادر
 .3أميةةرة شةةحاذة؛النمط القيةةادي للمدربين،ملخصةةات بحةةوث المةةؤتمر الرياضةةي
الثاني 3881
 .1حامةةد عبةةد السةةالم زهةةران :علةةم الةةنفس االجتمةةاعي  ،ط( 1القةةاهرة ،عةةالم
الكتب.)899 ،

 .1حسن خطاب؛القيادة اإلدارية( بغداد  ،وزارة التربية،معهد التدريب والتطةوير
3889 ،
 .9حسةةةين ياسةةةين طه،أميمةةةه علةةةي خةةةان؛علم الةةةنفس العةةةام  (:الموصةةةل دار
الحكمة)3886،ص388
 .1حيةةدر عبةةد الرضةةا طةةراد ؛ األنمةةاط القياديةةة للمةةدربين وعالقتهةةا بةةاالحتراق
النفسي لالعبي الكرة الطائرة  ،رسالة ماجستير  ،جامعة بابةل كليةة التربيةة
الرياضية 1661،
 .0ريسان خريبط ؛ منهاج البحث في التربية الرياضية ( الموصةل  ،مديريةة دار
الكتب للطباعة والنشر ) 3897 ،
 .7سالم رشيد؛ أساليب السةلوك القيةادي وعالقتهةا بالنتةائج ،أطروحةة دكتةوراه،
جامعة بغداد ،كلية التربية الرياضية1666،
 .9سامي محمد ملحم ؛ مةنهج البحةث فةي التربيةة وعلةم الةنفس  ،ط ( 3عمةان ،
دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ) 1666 ،
 .8سيد هواري  ،المدير الفعال( دراسة تحليلية ألنماط المةدربين)( القةاهرة ،دار
الفكر العربي)3870،
 .36طةةارق عبةةد الحميةةد ألبةةدري ؛ األسةةاليب القياديةةة واإلداريةةة فةةي المؤسسةةات
التعليمية (عمان ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع)1663،
 . 33طلحة حسام الدين  ،عدله عيسى ؛ مقدمةة فةي اإلدارة الرياضةية ( القةاهرة
 ،مركز الكتاب للنشر . ) 3887 ،
 .31لوان كنعان ؛ القيادة اإلدارية ( الرياضي  ،دار العلوم ) 3896 ،
 .31ماهر القيسي ؛ قيادة الشباب  ( ،بغداد  ،مطبعة وزارة الشباب .)3897 ،
 .39محمد حقي الفت؛علم النفس المعاصر،نشأة المعدن( اإلسكندرية. )3891،
.31

محمد حسن البياع؛ القيادة اإلداريةة فةي ضةوء المةنهج العلمةي(بغةداد،

دار واسط)3899،

.30

محمةةد حسةةن عةةالوي ؛ موسةةوعة االختبةةارات النفسةةية للرياضةةيين( ،

القةةاهرة  ،مركةةز الكتةةاب للنشةةر  ) 3889 ،مجمةةع اللغةةة العربيةةة معجةةم علةةم
الةةنفس والتربيةةة،ط ( ،3القةةاهرة  ،الهيئةةة العامةةة لشةةؤون المطةةابع األبديةةة ،
.) 3899
.37محمد حسةن عةالوي  ،محمةد نصةر الةدين رضةوان ؛ القيةاس بالتربيةة وعلةم
النفس الرياضي ( القاهرة  ،دار الفكر العربي . ) 1666 ،
 .39محمةةةد نصةةةر الةةةدين رضةةةوان ؛ المةةةدخل إلةةةى القيةةةاس فةةةي التربيةةةة البدنيةةةة
والرياضية  ،ط  ( 3القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر ) 1660 ،
.38مسةةلم حسةةب هللا إبةةراهيم ؛ السةةلوك العةةدواني لةةدى فةةرق انديةةة النخبةةة بكةةرة
القدم وعالقتها بنتائج الةدوري للموسةم (  ، ) 1661/1663رسةالة ماجسةتير ،
كلية التربية الرياضية  /جامعة بابل 1661 ،
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مقيا

األنماط القيادية للمدربين

 -3عندما ال يؤدي بعض الالعبين واجباتهم فان المدرب:
أ-ينبههم على أهمية تأدية واجباتهم.

ب-يعاقبهم على ذلك.
ج-اليهتم بذلك.
 -1يدخل أحيانا بعض الالعبين إلى ساحة التدريب بعد دخول المدرب لذلك
فالمدرب:
أ-ال يحاسبهم على ذلك.
ب-يمنعهم من الدخول.
ج-ينبههم على تأخرهم.
 -1عندما اليعتني بعض الالعبين بمالبسهم لذلك فالمدرب:
أ-يوبخهم على ذلك.
ب-يشجعهم على االهتمام بها.
ج-يترك األمر لالعب نفسه.
 -9عندما يتكرر غياب بعض الالعبين عن التدريب فالمدرب:
أ-ينبههم على أهمية حضور التدريب.
ب-يعاقبهم على ذلك.
ج-يتغاضى عن الغياب.
 -1عند حدوث بعض المشكالت بين الالعبين فالمدرب:
أ-يعمل على حل هذه المشكالت.
ب-يعاقب الالعب الذي يثير المشكالت.
ج-يتجنب التدخل في هذه المشكالت.

 -0عندما يرتكب المدرب خطأ ما أمام الالعبين فانه:
أ-يبين لهم عدم أهمية هذا الخطأ.
ب-يعترف بخطئه ويعتذر لذلك.
ج-يبين لهم بأنه كان متعمدا في ذلك للتأكد من انتباههم.

 -7إذا ضبط العب يسرق من العب آخر فالمدرب:
أ-يعاقبه بشدة أمام الالعبين.
ب-ال يتابع مثل هذه الحوادث.
ج-يتعرف على المسبب ثم يحاسبه.
 -9عندما يصطنع بعض الالعبين مواقف محرجة في أثناء التدريب فالمدرب:
أ-يواجه تلك المواقف بهدوء.
ب-يعاقب جميع الالعبين.
ج-يتجاهل تلك المواقف.
 -8عندما يجد المدرب إن أرضية الملعب غير نظيفة فانه:
أ-يجبر جميع الالعبين على المساهمة في تنظيف الملعب.
ب-ال يهتم بنظافة الملعب.
ج-يشكل لجانا ً من الالعبين لتنظيف الملعب.
 -36عندما يكون هناك وقت فراغ بعد التدريب فالمدرب:
أ-يترك لالعبين حرية استثمار وقت الفراغ بالطريقة التي تعجبهم.
ب-يشترك مع الالعبين في ممارسة بعض النشاطات الترويحية.
ج-يحدد لهم بعض الواجبات ويطلب منهم انجازها.
 -33عندما يحدث احتفال بإحدى المناسبات في النادي فالمدرب:
أ-يشجع الالعبين في االشتراك باألنشطة.
ب-يعد األمر ليس من شانه.
ج-يجبر الالعبين على المساهمة في االحتفال.
 -31عندما يتميز بعض الالعبين في أداء الواجبات المكلفين بها فالمدرب:
أ-يشجعهم على ذلك أمام الالعبين.
ب-يشجعهم قليالً.
ج-ال يبدي اهتماما ً لذلك.

 -31عندما يبقى بعض الالعبين جالسين عند دخول المدرب فانه:
أ-يوبخهم على ذلك.
ب-ال يهتم لذلك.
ج-ينبههم على تصرفهم الخاطئ.
 -39حينما يضطر المدرب أحيانا إلى ترك ساحة التدريب لسبب ما فانه:
أ-يطلب من الالعبين المحافظة على الهدوء لحين عودته.
ب-يحذر الالعبين من أي تصرف سيء.
ج-يترك الالعبين من دون أي توجيه.
 -31يفشل أحيانا بعض الالعبين في أداء مهارة ما لذا فالمدرب:
أ-يستعين بغيرهم ألداء المهارة.
ب-يلجا إلى تأنيبهم.
ج-يحاول مساعدتهم في أداء المهارة.
 -30عندما يطلب بعض الالعبين من المدرب إعادة شرح المهارة أو الحركة فانه:
أ-يتقبل الطلب ويعيد شرحها.
ب-يؤنب الالعبين على ذلك.
ج-ال يستجيب لطلب الالعبين.
 -37عندما يكثر بعض الالعبين الكالم في أثناء التدريب فالمدرب:
أ-يعاقب أولئك الالعبين.
ب-يتابع التدريب من دون اهتمام بذلك.
ج-يحثهم على االنتباه ويركز عليهم.
 -39لالعبين مشاعر وأحاسيس خاصة بهم يرغبون في التعبير عنها في أثناء
فترات التدريب لذلك فالمدرب:
أ-يترك لهم حرية التعبير عنها وبطرقهم الخاصة.
ب-يشاركهم فيها ضمن ضوابط معينة.
ج-يتجنب مراعاتها حفاظا على النظام.

 -38عندما يجيب بعض الالعبين عن األسئلة التي تسأل في أثناء التدريب
فالمدرب:
أ-يؤنبهم إن كانت إجاباتهم خاطئة.
ب-يشجعهم على إجاباتهم السيما الصحيح منها.
ج-اليهتم بذلك.
 -16عندما يرغب المدرب في أن يتخذ قرارا يتعلق بتغيير وقت التدريب فانه:
أ-يعرض فكرة التغيير على الالعبين لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب-يجري التغيير من دون اخذ رأي الالعبين لكونه أدرى بمصلحة الفريق.
ج-يعرض فكرة التغيير على الالعبين ويطلب منهم اتخاذ القرار بأنفسهم.
 -13عندما يخسر الفريق في إحدى المباريات فالمدرب:
أ-يبحث عن أسباب الخسارة مع الالعبين ويحاول تجنبها في المباريات
المقبلة.
ب-يؤنب الالعبين على تلك النتيجة.
ج-ال يهتم بذلك ويعد الخسارة أمرا طبيعيا ً.
 -11عندما يسال الالعبون عن بعض الجوانب في التدريب والمنافسات فالمدرب:
أ-يشجع الالعبين على أسألتهم.
ب-يطلب منهم عدم توجيه األسئلة.
ج-يجيب حسب رغبته.

 -11عندما يعبث بعض الالعبين بأدوات وأثاث الملعب فالمدرب:
أ-يعاقبهم بشدة.
ب-يحثهم على االهتمام بها.
ج-يبتعد عن التدخل الن األمر ال يعنيه.
 -19عندما يتشاجر بعض الالعبين في أثناء التدريب أو اللعب فالمدرب:

أ-يتساهل مع المتشاجرين.
ب-يعاقب المتشاجرين بشدة.
ج-يتفهم المشكلة ويعالجها.

ملحق ()1
مقياس العدوان الرياضي
ت
3

العبارات
يغلب على لعبي طابع الخشونة والعنف عندما يحاول
البعض استفزازي

دائما ً

غالبا ً

احيانا ً

نادراً

أبداً

1

في أثناء المنافسة الاشعر بأي رغبة في إيذاء منافسي

1

لكي يفوز الالعب البد له أن يهاجم منافسه بعنف وخشونة

9
1

في أثناء المنافسة اشعر بأنني أصبحت شخصا آخر أكثر
عنفا مما أكون عليه في العادة
إذا استخدم منافسي الخشونة والعنف معي فأنني أحاول
تجنبه

0

أحاول استخدام اللعب العنيف إلرهاب منافسي

7

عندما أتوقع هزيمتي فأنني العب بخشونة وعنف

9
8

اعتقد انه اليوجد سبب معقول لالعتداء على أي العب
منافس
بعض الزمالء يصفونني بأنني العب عنيف جدا في لعبي

 36في بعض المواقف اشعر برغبة في إيذاء منافسي
33

إذا شعرت بنية العب منافس في االعتداء علي فانني أبادر
باالعتداء عليه

 31الاستخدم العنف البدني في أثناء اشتراكي في المنافسة
31
39
31

أجد نفسي مضطراً الستخدام العنف عندما يحاصرني
منافسي
يضايقني إن مدربي اليقبل طريقة لعبي التي تتميز بعدم
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يبدو إنني غير قادر على التحكم في اندفاعي نحو إيذاء
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عندما يصيب منافسي احد زمالئي فانني انتقم لزميلي بان
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العب بخشونة وعنف
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 19ال استخدم العنف إلرهاب منافسي

دراسة مقارنة لتأثير المنهج الدراسي على طلبة المرحلة الرابعة في
تطور المعرفة الخططية النفرية بكر اليد
بحث مس

على طالب وطالبات المرحلة الرابعة اختصاص كر اليد في كلية التربية
الرياضية جامعة بغداد وجامعة بابل
د  .علي تركي مصل الجنابي

د .عبد الوهاب را ي حمودي الجبوري

استاي مساعد

استاي مساعد
د  .نصير صفاب محمد علي
مدر

 – 1التعري

بالبحث

 1 – 1المقدمة واهمية البحث
ان االهتم ام ب المنهج الدراس ي وتط ور ض روري لعملي ة النه وض التربوي ة
والتعليمية إ فالمناهج الدراس ية ه ي اح د المح اور التربوي ة المس ؤولة ع ن تحقي ا

اه دا

المؤسس ات التربوي ة ومش اريعها وتطبي ا محتوياته ا التربوي ة والتعليمي ة

والنفسية واالجتماعية .
ان االث ر المت اي د للفعالي ات الرياض ية ف ي تنمي ة الطلب ة بكاف ة الن واحي يتطل ب
تطوير المن اهج باس تمرار إ حي ث ان أي تط ور ترب وي ال يمك ن ان يك ون متماس كا
وكامال ايا لم يستند الى المناهج " ان تطوير المناهج اساسا لكل تطوير ونوا تقدم
وتغير "(. )11
وتأتي اهمية البحث من خالل اهمية ودور االع داد المعرف ي والنف ري ف ي عم ل
المناهج الدراسية ولجميع االختصاص ات ف ي كلي ات التربي ة الرياض ية إ الن ه يلع ب
ال دور الفاع ل ف ي انض اج تفكي ر الطلب ة باالض افة ال ى خل ا الق درات ل ديهم مث ل
االس تدالل والتحلي ل والتعلي ل وه ي عملي ات عقلي ة تحت اج م ن الطلب ة ال ى التفكي ر
المس تمر ف ي ح ل متطلب ات الواجب ات الدراس ية الخاص ة بم اد ك ر الي د لطلب ة
المرحلة الرابعة " اختصاص كر اليد " .
باالضافة الى يلك يجب مراعا كون اليي يحدد مد اكتساب الطالب لهي المعار
والمعلوم ات والمف ردات النفري ة الخططي ة إ ه ي قدرت ه عل ى االداب العلم ي ف ي
التطبيق ات العلمي ة إ ال يي يس هم ف ي رب ط التص ورات الس معية والبص رية الت ي
اكتس بها الطال ب بالتص ورات الحركي ة إ اي ان االداب العلم ي م ا ه و اال تطبي ا
للمعار

والمعلومات المكتسبة .

 1 – 2مشكلة البحث
تع د المن اهج اح د المح اور العلمي ة المهم ة ف ي العملي ة التربوي ة والتعليمي ة
وضرور من ضرورات الحيا تحافف بها على التقدم والتطور إ والمناهج محكومة
بالفلسفات وبالمفاهر الحياتية العديد للجماع ة الت ي تع ي

فيه ا والمتغي رات الت ي

تفرضها حاجة المجتم ع إ فتط ور المن اهج التربوي ة متفق ة م ع المتغي رات ومتكلف ة
بها ومتفاعلة مع البيئة يعد امرا ضروريا في العملية التربوية التعليمية .

( )5حلمي احمد الوكيل  ،تطوير المناهج  ،مكتبة االنجلو المصرية 5923 ،م  ،ص. 9

ان من االرراض المهمة للمنهج ه و ت وي د الطلب ة ب الخبر اكث ر م ن التحص يل
النف ري م ن اج ل ترجم ة الجوان ب النفري ة ال ى ص يغ علمي ة( )12إ وال يي تس عى
المناهج اليه من خالل ربط الجانب النفري بتطبيقات علمية .
ويعتق د الب احثون اس تنادا ال ى تج ربتهم الميداني ة ف ي المؤسس ات التربوي ة
والتعليمية بان مفردات المناهج الدراسية النفري ة الخاص ة بطلب ة المرحل ة الرابع ة
" اختصاص كر يد " له ا ت اثير ايج ابي ف ي تط ور الجان ب النف ري بص ور عام ة
وتطور المعرفة الخططية النفرية بصور خاصة ولجميع الطلبة .
ليا ارتأوا ان يجدوا دراسة مقارنة لتأثير هيا الم نهج ب ين ط الب وطالب ات كلي ة
التربية الرياضية جامعة بغداد وجامعة بابل عل ى تط ور المعرف ة الخططي ة النفري ة
بك ر الي د إ لك ي يقف وا عل ى اهمي ة ه ي المف ردات ودوره ا ف ي مجم ل العملي ة
التعليمي ة له ي المرحل ة وليض عوا الحل ول المناس بة ف ي تع ديل واض افة بع ض
المف ردات الت ي تعت ير ه ي المعرف ة لكونه ا تلع ب دور ب ار بانض اج خريج ي ه يا
التخص ص ورف د اللعب ة بم دربين جي دين م ن ناحي ة المع ار

لجمي ع الجوان ب

الخططية لكي يساهموا في خل ا قاع د عريض ة ترف د المنتخب ات الوطني ة بالعب ين
بار ين من ناحية التفكير الخططي موضوع الدراسة .

 1 – 4اهدا
 .1التعر

البحث
على ت اثير الم نهج الدراس ي ف ي تط وير المعرف ة الخططي ة النفري ة

بكر اليد .
 .2اج راب مقارن ة ب ين نت ائج ط الب وطالب ات كلي ة التربي ة الرياض ية – جامع ة
بغداد وجامعة بابل في تطوير المعرفة الخططية النفرية بكر اليد .

 1 – 4فروض البحث
 .1هناك فروا يات داللة احصائية بين نتائج اختبار المعرفة الخططية النفري ة
ولصل طالب وطالبات التربية الرياضية – جامعة بغداد .

( )5عبد المجيد عبد الرحيم  ،مبادىء التربية وطرق التدريس  ،مكتبة النهضة المصرية  ،ط ، 2القاهرة 5972 ،م  ،ص. 355-350

 .2للمنهج الدراسي الموضع إ اثر ايجابي في تطور المعرفة الخططي ة النفري ة
لطلبة المرحلة الرابعة اختصاص كر اليد .

 1 -5مجاالت البحث
 1 – 5 – 1المجال البش ري  16 :طال ب و 16طالب ة م ن ط الب المرحل ة الرابع ة
اختصاص ك ر الي د لكلي ة التربي ة الرياض ية جامع ة
بغداد وجامعة بابل .
 2 – 5 – 1المجال ال ماني :
 : 4 – 5 – 1المجال المكاني  :القاعات الدراس ية لكلي ة التربي ة الرياض ية جامع ة
بغداد وجامعة بابل .

 – 2الدراسات النفرية :
 1 – 2المنهج (مايا تقصد بالمنهج؟)
" نه ج – كري ا إ نه ج إ ب ين واض  ..وم نهج الطري ا – وض حه والمن اهج
كالمنهج  ...والمنهاج الطريا الواض "(. )14
وفي التن يل " لِ ُكل ٍّ جع ْلنا ِم ْن ُك ْم شِ ْرعة و ِم ْنهاجا " (. )14
فالمنه ـج ف ـي معن ـا المبس ـط ه ـو الطري ا الس ليم والواض
التواب او متاهات واليي يوصل الفرد الى الهد

ال يي ل ي

في ه

المنشود او الى الغاية التي يص بو

اليها إ " والمنهج باصل وصفه االرريقي الطريقة التي يتخيها الفرد  ..في تحقي ا
هد

معين "(. )15
وير الباحثون ان المناهج هي ال دافع التعليم ي ال يي يع ي

خاللها يكتسبون المهارات والمعلوم ات والمع ار
عليها المجتمع في تلك الفرو

الطلب ة والت ي م ن

النفري ة والخب رات والت ي يتف ا

المكانية وال مانية .

( )5ابن منظور  ،لسان العرب  ،المجلد الثاني  ،بيروت ( ،د – ت)  ،ص. 222
( )3سورة المائدة من االية . 32 :
( )2حسين سليمان قورة  ،االصول التربوية في بناء المناهج  ،دار المعارف  ،مصر 5977 ،م  ،ص. 327

والمناهج هي " مجموعة الخبرات التعليمية ومفتات الوصول الى المعرفة الت ي
تنفمها وتشر

عليها المؤسسة بقصد احداث تغي رات مرروب ة ف ي س لوك االف راد

وتوجيه نموهم "(. )16
فالمن اهج تعم ل عل ى مس اعد ك ل ف رد ف ي النم و بحس ب قدرات ه الحقيقي ة الت ي
تضع الرئيسية للخطوات المهمة واالساس ية للعملي ة الترتب ة والتعل يم وف ي مختل
المراح ل وطبق ا لتوجي ه مرك ي مع ين وال يي اختل

او ق د يختل

عب ر الحق ب

ال منية .

 2 – 2عناصر المنهج
ان عملية تنفيم جميع انواع المناهج ت تم ع ن طري ا تنف يم التفكي ر ح ول ام ور
مهم ة وحساس ة فعن دنا ي راد تط وير الم نهج يج ب معرف ة ن وع ه يا التط وير ل يلك
وجب على المطور ان يعلم مايا يح وي الم نهج ؟ وم ا ه ي عناص ر المهم ة؟ كي
يتم اختيار تلك العناصر؟ كي

يقوم هيا المنهج؟ .

يتكون المنهج من اربعة عناصر مهمة(: )11
 التعليمية .
 المحتو .
 طرائا التدري

.

 التقويم .
ان هي العناصر مرتبطة بعضها ببعض ورير مستقلة فهي مؤثر ومتأثر فيم ا
بينه ا إ ان االه دا

التعليمي ة ه ي اس ا

لك ل م ن المحت و وطرائ ا الت دري

وعملية التقويم ومن خالل يلك تتحقا االهدا
تحقا العملية التعليمية كله ا اله دا

الم نهج وللوق و

للتحقيا هك يا بالنس بة ال ى طرائ ا الت دري
االهدا

ويوف

التقويم للوقو

على م د

عل ى م د قابلي ة االه دا

والمحت و الت ي يج ب ان تعتم د عل ى

لتحقيقه ا ونتحق ا م ن يل ك ع ن طري ا التق ويم إ اي ال يمك ن ان يك ون أي

( )3بسطويسي احمد  ،عباس احمد السامرائي  ،طرق التدريس في مجال التربية الرياضية  ،الموصل 5923 ،م  ،ص. 17-16
( )5فببؤاد سببليمان قببالدة  ،اساسببيات المنبباهج فببي التعلببيم النظببري وتعلببيم الكبببار  ،دار المطبوعببات الجديببدة  ،االسببكندرية ، 5976 ،
ص. 563

عنصر من ه ي العناص ر لوح د الن ه يك ون ب ال فائ د ويوض الش كل ( )1العالق ة
المرتبطة جدليا بين عناصر المنهج االربعة .
طرائا
التدري

االهدا

المحتوى

التقويم

شكل ()1
العالقة الترابطية بين عناصر المنهج االربعة
 4 – 2االعداد المعرفي (النفري)
يع د االع داد المعرف ي حالي ا ف ي االلع اب الرياض ية بص ور عام ة وك ر الي د
بص ور خاص ة ج ب مه م م ن الت دريب الح ديث ويلع ب ال دور الفاع ل ف ي انض اج
تفكير الطلبة ويجب على المدرب الرياضي لفت انتبا الفرد الى ض رور اس تخدامه
النفرية والمعلومات بصور خالق ة مبدع ة تتناس ب م ع م ا يتمي ب ه م ن

للمعار

صفات او سمات ولي
وينص

بطريقة روتينية جامد .

" ش وتكا " " باس تخدام الت درج التعليم ي االت ي ف ي مرحل ة االع داد

المعرف ي النف ري ال يي يض من للف رد اكتس اب المع ار

والمعلوم ات الخططي ة

النفري ة والق در عل ى االداب االول ي لخط ط اللع ب وبخاص ة بالنس بة ال ى االلع اب
()12

الرياضية المختلفة"

 المرحلة االولى  :شرت قواعد وقوانين اللعب االساسية للعبة .
 المرحلة الثانية  :وص

طريقة اللعب مع شرت مراك الالعبين وواجباتهم

 المرحلة الثالثة  :تحليل كل مرحلة من مراحل اللعب وتوجيه النفر ال ى اه م
االخطاب التي يحتمل حدوثها او التي حدثت بالفعل .

(1) Choutka , M : Pielehvweise der fussball takkik , MOSKAN , 1980 , p.110 .

 المرحلة الرابعة  :معالجة بعض المواق

الخططي ة الت ي تختل

ف ي درج ة

صعوبتها ووضع انسب الحلول لها مع توجيه النفر الهم االخطاب الشائعة .
ويراع ى ض رور اش تراك الطلب ة (الف رد) بص ور ايجابي ة ف ي المناقش ات واال
يكتفي باالس تماع بص ور س لبية إ اي يج ب عل ى الم درب ان يس أل االف راد بص ور
ميتمر هن وجهة نفرهم والعمل عل ى مناقش تها حت ى يك ون الف رد مقتنع ا بص ور
ايجابية حتى يكتب للموق

التعليمي النجات اليي يبتغيه المدر

.

كم ا يج ب ان ي تم تش كيل عملي ة ال تعلم المعرف ي (النف ري) بص ور تتمي
بالوض وت والتش ويا اي يمك ن اس تخدام الوس ائل المعين ة عل ى ال تعلم مث ل االف الم
واللوحات والرسومات والنمايج المختلفة للمعلب والالعبين ورير يلك م ن مختل
الوس ائل الت ي تس اعد عل ى االيض ات والش رت والتحلي ل الت ي تص بغ عملي ة التعل يم
بالطابع المحبب الى النف

.

 4 – 2العوامل الرئيسية لتدريب المقدر اليهنية :
يمكننا تقسيم مراحل التدريب على المقدر اليهعنية الى ثالث مراحل هي :
 .1مرحلة التعليم النفري قبل التدريب .
 .2مرحلة التوجيه النفري خالل التدريب .
 .4مرحلة التنفيم بعد التدريب .
 . 1التعليم النفري قب ل الت دريب  :وي تم ع ن طري ا تق ديم االرش ادات والمعلوم ات
حول االداب الفني للمهارات وخطط اللعب وتوجيهها وت رتبط ه ي الطريق ة م ع
واجبات الخطة التدريبية .
 . 2التوجيه النفري خ الل الت دريب  :ان م ا تعلم ه الالع ب (الطال ب) قب ل الت دريب
من معلومات نفرية حول الس ير الحرك ي للمه ار واالرش ادات الخاص ة به ا إ
او م ا تعلم ه ح ول الخط ط الهجومي ة والدفاعي ة والمراور ة والحج يق وم
بتطبيقها خالل التمرين وخالل هي المرحل ة ارتباط ا مباش را بالت دريب العمل ي
اي يجب ان يتم التوجيه الى جانب المعرفة والخبرات العلمية كافة .

 . 4مرحلة التنفيم بعد التدريب  :خالل هي المرحلة يتم مناقش ة واجب ات الالعب ين
في اثناب التدريب ومد م ا حقق ه التم رين م ن مق در يهني ة وي تم خ الل ه ي
المرحل ة انتش ار التفكي ر وتوجي ه ف ي ايج اد انس ب التص رفات للواجب ات
المطلوب ة إ ي تم تقي يم النت ائج وخل ا خب رات النج ات وتج او خب رات الفش ل
()12

وتعميا الرربة لد الالعب في التحسن والوصول ال ى افض ل المس تويات
.
 5-2التفكير الخططي :

تلعب عملي ات التفكي ر دورا مهم ا ف ي نش اط واس تجاباته ف ي رض ون ممارس ته
لن واحي االنش طة الرياض ية المختلف ة وبخاص ة محاوالت ه تنفي ي اللع ب المتع دد
وادائه ا ويتمث ل يل ك ف ي محاول ة س رعة تق دير الف رد لموقف ه إ وادراك العالق ات
المرتبط ة بس ير اللعب ة والق در عل ى االس تدالل والتعم يم والتعلي ل حت ى يس تطيع
االستجابة الصحيحة بما يتناسب والموق

.

وهناك الكثي ر م ن ان واع االنش طة الرياض ية الت ي يق ع فيه ا الع بب االكب ر عل ى
عملي ات التفكي ر ف ي اثن اب االس تجابات الخططي ة المختلف ة وبخاص ة ف ي االلع اب
الرياضية او المنا الت الفردية الت ي يتمث ل فيه ا الص راع ال دائم ب ين تفكي ر الالع ب
وتفكير منافسه ويستخدم علم النف

الرياضي مصطل " التفكير الخططي "(. )21

 -4منهج البحث واجراباته :
تعد الدراسات لحل مشكلة ما إ وم ن االم ور العلمي ة الت ي تل م الباح ث باختي ار
نوع من المناهج للوصول الى حل مشكلة البحث فاختيار منهج ما يعتم د عل ى ن وع
المشكلة وطبيعتها .
لق د ت م اختي ار " الم نهج المس حي ويل ك لمالئمت ه وطبيع ة المش كلة الت ي ت تم
تناوله ا ان م ـن المن اهج االساسي ـة ه ـو المس ـ وال يي ه و اح د ان واع البح ث
الوصفي اليي يهتـم بدراسة الفرو

السياسية واالجتماعي ة واالقتص ادية وريره ا

( )5عبد الجبار شنين علوه  ،التصويب من منطقة الزاوية والساعد واثره على نتائج المباراة بكرة اليد  ،رسبالة ماجسبتير غيبر منشبورة
 ،جامعة بغداد  ،كلية التربية الرياضية 5923 ،م  ،ص. 20-79
(3) Gagajewa , GM: Tekkisches Denken im sport Tpkk , Berlin , 1981 , p.56 .

في المجتمع إ ويلك من اجل تجمي ع الحق ائا للوص ول ال ى النت ائج ووض ع الحل ول
المالئمة لتلك الفرو

"(. )21

 1-4عينة البحث :
اس تملت عين ة البح ث عل ى  42طال ب وطالب ة م ن طلب ة المرحل ة الرابع ة
اختصاص كر يد من كلية التربية الرياض ية – جامع ة بغ داد وجامع ة باب ل وبواق ع
 16طال ب وطالب ة لك ل كلي ة وللع ام الدراس ي  1222 – 1222والت ي نس بتهم
 %45.11من مجتمع االصلي البالغ عددهم  11طالب وطالبة .

 2-4ادوات البحث :
تع د االدوات م ن العناص ر االساس ية الت ي يس تعين به ا الب احثون ف ي جمي ع
البيانات التي تحتاج اليها والتي من خاللها يتم جمع الماد إ وبناب عل ى م ا يش مله
البحث من مس فلقد اعتمد الباحثان على االدوات االتية :
 1-2-4استمارات االختبارات المعرفة الخططية النفرية :
لقد تم استخدام استمارات االختبارات الخاصة بالمعرفة الخططي ة النفري ة بك ر
الي د وه ي اس تمارات مقنن ة وه ي تختب ر مس تو المعرف ة الخططي ة م ن الناحي ة
النفرية بكر اليد إ وكما موض في ملحا رقم ( )1و (. )2

 2-2-4الوسائل االحصائية :
لقد استخدم الباحثون الوسائل االحصائية التالية :
 .1الوسط الحسابي .
 .2االنحرا

المعياري .

 .4اختبارات للفئات المستقلة .

 – 4عرض النتائج ومناقشتها :
( )5احمد بدر  ،البح العلمي ومنهاجه  ،ط ، 3وكالة المطبوعات  ،الكويت  ، 5972 ،ص. 379

لقد تناول الب احثون ف ي ه يا الب اب ع رض النت ائج الت ي توص ل اليه ا م ن خ الل
تفري ا االس تمارات الخاص ة باالختب ارات الت ي اختي رت به ا عين ة البح ث وم ن ث م
مناقشتها إ من اجل الوصول الى الصيغ العلمية لتحقيا اهدا

البحث .

 1 – 4عرض نتائج اختبار المعرفة لالسئلة العامة (اختبار نفري) :
جدول رقم ()1
يوض الدرجات الخام الختبارات المعرفة الخططية النفرية لطالب كلية التربية
الرياضية جامعة بغداد – جامعة بابل

ت

1
2

الطالب

4
5
6
1
2

كلية التربية

اختبار

اختبار

الرياضية

االسئلة

المهارات

جامعة بغداد

العامة

الخططية

12

14

1

14

16

2

14

16

4

11

15

4

احمد سامي

14

15

5

نبيل كافم

12

14

12

6

فخري جابر

11

14

12

16

1

بسام عبد الحم

14

16

14

14

2

11

15

عبد
عامر وهيب
احمد
حسام عبد
حسين
عمر سمير
محمد مهدي
عبد
محمد وفي
ياسر
احمد فياض
شفيا
ياسين حاتم
ياسين

اختبار

اختبار

االسئلة

المهارات

العامة

الخططية

حيدر عبد علوان

2

12

قاسم جيجان

2

14

2

15

11

12
14

اسماب طلبة كلية
ت

التربية الرياضية
جامعة بابل

حم

خيون علي

هير صال
مجهول

الطالب

4

اسماب طلبة

درجات

درجات

حسين احمد

درجات

درجات

11

حسنات فال

11

14

14

14

14

14

11

15

12

14

12

14

12

16

الدرجة

الدرجة

الدرجة

من 21

من 24

من 21

11
12
الطالبات

14
14

محمد
امتثال هادي
اسماب باسل
صبري
مهابات محمد
سليم

 15لينا نجات ياد
16

هيام محمد
ناجي

1
1
1
1
1
2
1
4
1
4
1
5
1
6

2

14

اسملب تركي

12

14

انوار عبد الجبار

2

12

حنان علي

2

14

مها عبيد

11

12

وفاب تركي

11

14

12

14
الدرجة
من 24

حم
عواط

عبد

الحسين

 ن =  42طال ب وطالب ة (المجم وع الكل ي للعين ة) الت ي اجري ت عليه ا
االختبارات النفرية للمعرفة الخططية .

جدول ()2

الطالبات

2

حنان كافم

11

11

جيان احمد

2

ن وال حسين

11

12

يبين الوسط الحسابي واالنحرا

المعياري وقيمة  Tالمحتسبة وقيمة  Tالجدولية

لطالب كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد وطالب كلية التربية الرياضية –
جامعة بابل في اختبار المعرفة لالسئلة العامة (اختبار نفري)
الفئة

كلية التربية

كلية التربية

الرياضية بغداد

الرياضية بابل

±ع

±ع

1

2

الفرا بين
المتوسطات
2.25

طالب 1.62 11.41 1.41 12.26

قيمة T

قيمة T

المحتسبة الجدولية
2.145

2.145

مستو
الداللة
الفرا
معنوي

 تحت درجة حرية ( )14وباحتمال خطأ ()1.15
 ن =  16طالب
جدول ()4
يبين الوسط الحسابي واالنحرا

المعياري وقيمة  Tالمحتسبة وقيمة  Tالجدولية

لطالبات كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد وطالبات كلية التربية الرياضية –
جامعة بابل في اختبار المعرفة لالسئلة العامة (اختبار نفري)
الفئة

كلية التربية

كلية التربية

الرياضية بغداد

الرياضية بابل

±ع

±ع

1

2

طالبات 1.41 11.41 1.24 11.21

الفرا بين

قيمة T

قيمة T

المتوسطات المحتسبة الجدولية
1.5

2.241

2.145

مستو
الداللة
الفرا
معنوي

 تحت درجة حرية ( )14وباحتمال خطأ ()1.15
 ن =  16طالبة
يوض الجدول  2االوساط الحسابية واالنحرافات المعياري ة وف را المتوس طات
الحسابية وقيمة  Tالمحتسبة وقيمة  Tالجدولية لطالب كلي ة التربي ة الرياض ية –
جامعة بغداد وط الب كلي ة التربي ة الرياض ية – جامع ة باب ل لنت ائج اختب ار المعرف ة
لالسئلة العام ة (اختب ار نف ري) إ فق د افه رت النت ائج وج ود ف را معن وي لص ال

ط الب كلي ة التربي ة الرياض ية – جامع ة بغ داد إ حي ث بلغ ة قيم ة  Tالمحتس بة
( )2.14وه ي اكب ر م ن قيم ة  Tالجدولي ة البالغ ة ( )2.145وتح ت درج ة حري ة
 14وباحتم ال خط أ ( )1.15وه يا ي دل عل ى وج ود الف را المعن وي ب ين
المجموعتين بغداد – بابل ولصال مجموعة طالب بغداد .
اما نت ائج اختب ار المعرف ة لالس ئلة " اختب ار نف ري للطالب ات ب ين كلي ة التربي ة
الرياضية – جامعة بغداد إ وطالب ات كلي ة التربي ة الرياض ية جامع ة باب ل إ فيتض
لن ا م ن خ الل الج دول رق م  4االوس اط الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة وف را
المتوسطات الحسابية إ فقد افهرت النتائج وجود فرا معنوي لصال طالبات كلي ة
التربية الرياضية – جامعة بغداد إ حيث بلغت قيم ة  Tالمحتس بة ( )2.241وه ي
اكب ر م ن قيم ة  Tالجدولي ة البالغ ة (145إ )2وتح ت درج ة حري ة  14وباحتم ال
خطأ ( )1.15وهيا يدل على وجود الفرا المعنوي بين المجم وعتين بغ داد – باب ل
ولصال مجموعة طالبات بغداد .
 1-1-4نتائج اختبار المعرفة لالسئلة العامة (اختبار نفري) :
ب ين الج دولين ( )4( )2نت ائج اختب ار المعرف ة لالس ئلة العام ة (اختب ار نف ري)
لمجم وع اف راد عين ة البح ث إ انف ر الش كلين رق م ( )2( )1إ اي افه رت النت ائج
وجود فرا معنوي يات داللة احصائية بين طالب جامعة بغداد وط الب جامع ة باب ل
إ ولصال طالب جامعة بغداد في هيا االختبار .
ووج ود ف را معن وي يات دالل ة احص ائية ب ين طالب ات جامع ة بغ داد وطالب ات
جامعة بابل ولصال طالبات جامعة بغداد ف ي ه يا االختب ار إ مم ا ي دل عل ى فاعلي ة
المفردات النفرية الخاصة بالمنهج الدراسي الموضوع من قب ل (اللجن ة القطاعي ة)
لطلب ة المرحل ة الرابع ة " اختص اص ك ر ي د " ولت أثير ه يا الم نهج عل يهم بش كل
يتالبم مع الفتر التي طرحت بها هي المفردات م ع ت أثير التطبيق ات العملي ة خ الل
فت ر تنفي ي ه ي المف ردات س اهمت م ن خ الل ه ي التطبيق ات عل ى توس يع م دارك
الالعبين وتحسين قدراتهم اليهنية.

ل ي ي ر الب احثون بان ه م ن الض روري توجي ه انتب ا الطلب ة ال ى ض رور
استخدامهم للمعار

والمعلومات النفرية والعملية المكتسبة بصور خالق ة مبدع ة

تتناسب مع ما يتمي به من صفات او سمات ولي

بطريقة روتينية جامد .

ان الفرا المعنوي اليي فهر على نتائج طالب وطالب ات جامع ة بغ داد – نتيج ة
تأثير االساليب المستخدمة والوسائل المتنوعة ل الدوات الج ل تس هيل عملي ة ال تعلم
مث ل " ع رض اف الم الفي ديو كاس يت الح دث االف الم لبط والت ك ر الي د العالمي ة "
وعرض لوح ات خاص ة ب انواع المه ارات الحركي ة إ وباالض افة ال ى التوض ي م ن
خالل الرسومات إ والصور العالمي ة ل الداب النم ويجي له ي المه ارات إ واس تخدام
الماكينات الصغير الجل توضي الحركات الخططية عل ى لوح ة الص قة م ع ع رض
ش فافيات متنوع ة لمف ردات وص ور توض يحية ع ن طري ا اس تخدام جه ا الع رض
(االف ر هي د) وع ن طري ا ه ي الوس ائل اتس م ط ابع ال تعلم بالش رع والتحلي ل
والمناقشة وهو االسلوب المحبب الى نفو

الطالب مما اثر في نتائج هيا االختب ار

على طالب وطالبات جامعة بغداد .
وان مث ل ه ي الوس ائل واالدوات المس تخدمة ل م تت وفر ل د عين ة الباح ث م ن
ط الب وطالب ات جامع ة باب ل لض ع

االمكاني ات المتاح ة بتجهي مث ل ه ي االدوات

والوسائل المساعد التي تعمل على تحسين عمليات التعلم بصور اسرع .
ون ر ب ان مف ردات الم نهج الموض وع س اهمت ف ي تط وير قابلي ات الط الب
اليهني ة والمعرفي ة ع ن طري ا اكس ابهم المعلوم ات لتنف يم عملي ات الت دريب
المس تقبلية الت ي تق ع عل ى ع اتقهم والتخ اي االج رابات المناس بة له ا إ وه ي
المعلومات ايضا تساهم في فهم االداب الخططي وواجباته .
وعلي ه ي ر الب احثون ب ان عملي ة اكتس اب الطال ب او الطالب ة للمف اهيم العام ة
والخاصة للعبة كر الي د إ وم نهم فق رات ق انون اللعب ة واخ ر تعديالت ه عل ى درج ة
كبير من االهمية اي ان يل ك يس هم ف ي اكتس اب الطلب ة للتص ورات الال م ة للتعل يم
والتدريب على االداب الخططي .

شكل ()2
يبين مستو الوسط الحسابي لالختبار بين بغداد وبابل (طالب)

شكل ()4
يبين مستو الوسط الحسابي لالختبار بين بغداد وبابل (طالبات)

جدول ()4
يبين الوسط الحسابي واالنحرا

المعياري وقيمة  Tالمحتسبة وقيمة  Tالجدولية

لطالب كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد وطالبات كلية التربية الرياضية –
جامعة بابل في اختبار المعرفة للمهارات الخططية (اختبار نفري)
الفئة

كلية التربية

كلية التربية

الرياضية بغداد

الرياضية بابل

±ع

±ع

1

2

الفرا بين
المتوسطات
1.62

طالب 1.42 14.15 1.51 15.41

قيمة T

قيمة T

المحتسبة الجدولية
2.222

2.145

مستو
الداللة
الفرا
معنوي

 تحت درجة حرية ( )14وباحتمال خطأ ()1.15
 ن =  16طالب
جدول ()5
يبين الوسط الحسابي واالنحرا

المعياري وقيمة  Tالمحتسبة وقيمة  Tالجدولية

لطالبات كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد وطالبات كلية التربية الرياضية –
جامعة بابل في اختبار المعرفة للمهارات الخططية (اختبار نفري)
الفئة

كلية التربية

كلية التربية

الرياضية بغداد

الرياضية بابل

±ع

±ع

1
طالبات

14.5

2

1.11 12.15 1.51

الفرا بين

قيمة T

قيمة T

المتوسطات المحتسبة الجدولية
1.15

4.114

2.145

مستو
الداللة
الفرا
معنوي

 تحت درجة حرية ( )14وباحتمال خطأ ()1.15
 ن =  16طالبة
يوض

الج دول ( )4المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة إ وف را

المتوسطات وقيمة  Tالمحتسبة وقيمة  Tالجدولية لطالب كلية التربية الرياض ية -
جامعة بغداد وط الب كلي ة التربي ة الرياض ية – جامع ة باب ل لنت ائج اختب ار المعرف ة

للمهارات الخططية (اختبار نفري) فقد افهرت النتائج وج ود ف را معن وي لص ال
ط الب كلي ة التربي ة الرياض ية بجامع ة بغ داد إ حي ث بلغ ت قيم ة  Tالمحتس بة
( )2.222وهي قيمة اكب ر م ن قيم ة  Tالجدولي ة البالغ ة ( )2.145وتح ت درج ة
حرية ( )14واحتمال خطأ ( )1.15وهيا ان دل عل ى ش يب فانم ا ي دل عل ى وج ود
الفرا المعنوي بين المجموعتين بغداد – بابل ولصال مجموعة طلبة بغداد .
اما نتائج اختبار المعرفة للمهارات الخططي ة (اختب ار نفري ة) للطالب ات فيتض
لنا من خالل الجدول ( )5حيث يب ين لن ا االوس اط الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة
وفرا المتوسطات بين المجموعتين بغداد – بابل إ فقد افهرت النتائج عل ى وج ود
فروا معنوية في هيا االختبار ولصال طالبات جامعة بغداد .
حي ث بلغ ت قيم ة  Tالمحتس بة ( )4.111وه ي اكب ر م ن قيم ة  Tالجدولي ة
( )2.145وتحت درجة حرية ( )14واحتمال خطأ ( )1.15وه يا ي دل عل ى وج ود
الفرا المعنوي بين المجموعتين بغداد – بابل ولصال مجموعة طلبات بغداد .
 1-2-4نتائج اختبار المعرفة للمهارات الخططية (اختبار نفري) :
يب ين الج دوالن ( )5 – 4اختب ار المعرف ة للمه ارات الخططي ة (اختب ار نف ري)
لمجم وع اف راد العين ة الت ي اجري ت االختب ارات عل يهم إ انف ر الش كلين ()4-4
افه رت النت ائج وج ود ف را معن وي يات دالل ة احص ائية ب ين ط الب جامع ة بغ داد
وطالب جامعة بابل ولصال طالب جامعة بغداد في هيا االختبار .
ووج ود ف را معن وي يات دالل ة احص ائية ب ين طالب ات جامع ة بغ داد وطالب ات
جامعة بابل ولصال طالبات جامعة بغداد ف ي ه يا االختب ار إ مم ا ي دل عل ى فاعلي ة
المف ردات النفري ة الخاص ة ب المنهج الدراس ي الموض وع للطلب ة المرحل ة الرابع ة
اختصاص كر يد والفتر التي نفيت به هي المفردات م ع ت أثير التطبيق ات العملي ة
لتنفيي هي المفردات من خالل الس اعات الخاص ة بالمحاض رات العلمي ة والنفري ة إ
والت ي اس همت بتوس يع م دارك الطلب ة م ن الن واحي المعرفي ة للمه ارات الخططي ة
بك ر الي د وتوس يع الم دركات ل ديهم وتط وير القابلي ات اليهني ة وتط وير الق درات
العقلية .

وبما ان هناك جانبان اساسيان للنمو المعرفي واليي تناوله بكفاية خالل الج ب
التقليدي الخاص بالحركة إ مثل المفاهيم االدراكية حول المكان وال مان التي تلع ب
او تستخدم فيه مهارات كر اليد سواب كانت دفاعية او هجومية مثل التمري ر وخ ط
سير الكر .
وقد " اشـار كثير من علماب التدريب الرياضي عل ى ض رور اش راك العق ل ف ي
عمـل عمليات التعلم الحركي ويلك لوجود عالق ة قائم ة ب ين وفيف ة ك ل م ن الجس م
والعقل "(. )22
باالض افة ال ى م ا تق دم ك ان الس تخدام الوس ائل االيض احية م ن رس وم واف الم
كاسيت ونمايج ولوحات له االثر الفعال في تطوير مستو معرفة الطلبة للمه ارات
الخططية " وتؤكد كثير من البحوث والدراسات والمصادر عل ى ص حة يل ك إ اي ان
الطالب اليي يتمكن من حل الواجبات الخططية نفريا وهي على شكل ص ور واف الم
يكون في حالة تمكنه من فعل هي الحل ول ال ى الح االت الثابت ة م ن الناحي ة العملي ة
"(. )24
لي ير الب احثون ب ان معرف ة المه ارات الخططي ة ض روري وي اتي م ن خ الل
توضي ومعرفة اهمية المهارات الت ي يرتك عليه ا االداب الخطط ي إ م ع الت دريب
والتطبيا العملي على ه ي المه ارات واتقانه ا بش كل مناس ب وحج م الم د ال مني ة
المخصصة للتعلم الخططي ضمن حدود المناهج التدريبية .

(1) Grevwinski : stvuktuva atoku wgvze wpikker reczna , Cdonsk WSWF , 1981 .
( )3عبد علي قاسم حسن حسين  ،مبادئ علم التدريب الرياضي  ،دار المعرفة  ،بغداد 5920 ،م  ،ص. 572

شكل ()4
يبين مستو الوسط الحسابي لالختبارين بغداد – بابل طالب

شكل ()5
يبين مستو الوسط الحسابي لالختبارين بغداد – بابل طالبات
 4-4ع رض نت ائج اختب ار المعرف ة لالس ئلة العام ة واختب ار المعرف ة للمه ارات
الخططية (اختبار نفري)

جدول ()6
المعياري وقيمة  Tالمحتسبة وقيمة  Tالجدولية

يبين الوسط الحسابي واالنحرا

لطلبة كلية التربية الرياضية/بغداد (بنين – بنات) وطلبة كلية التربية
الرياضية/جامعة بابل في اختبار المعرفة لالسئلة العامة (اختبار نفري)
الفئة

كلية التربية

كلية التربية

الرياضية بغداد

الرياضية بابل

±ع

±ع

-

-

قيمة T

الفرا بين

قيمة T

المتوسطات

المحتسبة الجدولية

1.22

2.142 12.544

طلبة 1.45 11.41 1.12 12.25

مستو
الداللة
الفرا
معنوي

 تحت درجة حرية ( )41وباحتمال خطأ ()1.15
 ن =  42طالب وطالبة
جدول ()1
يبين الوسط الحسابي واالنحرا

المعياري وقيمة  Tالمحتسبة وقيمة  Tالجدولية

لطلبة كلية التربية الرياضية/بغداد (بنين – بنات) وطلبة كلية التربية
الرياضية/جامعة بابل في اختبار المعرفة للمهارات الخططية (اختبار نفري)
الفئة

كلية التربية

كلية التربية

الرياضية بغداد

الرياضية بابل

±ع

±ع

-

-

طالبات 1.24 14.25 1.52 14.24

الفرا بين

قيمة T

قيمة  Tمستو

المتوسطات المحتسبة الجدولية الداللة
1.62

11.5

2.142

 تحت درجة حرية ( )41وباحتمال خطأ ()1.15
 ن =  42طالب وطالبة
يوض

الج دول ( )6االوس اط الحس البية واالنحراف ات المعياري ة وف را

المتوسطات الحس ابية وقيم ة  Tالمحتس بة وقيم ة  Tالجدولي ة لطلب ة كلي ة التربي ة
الرياض ية – جامع ة بغ داد (بن ين – بن ات) وطلب ة كلي ة التربي ة الرياض ية  -جامع ة

الفرا
معنوي

بابل لنتائج اختبار المعرفة للمهارات الخططية (اختبار نفري) فق د افه رت النت ائج
وج ود ف را معن وي لص ال طلب ة كلي ة التربي ة الرياض ية – جامع ة بغ داد (بن ين –
بن ات) حي ث بلغ ت قيم ة  Tالمحتس بة ( )12.544وه ي قيم ة اكب ر م ن قيم ة T
الجدولي ة البالغ ة ( )2.142وتح ت درج ة حري ة ( )41وباحتم ال خط أ ()1.15
وه يا ي دل عل ى وج ود ف را معن وي ب ين نت ائج المجم وعتين بغ داد وباب ل ولص ال
مجموعة طلبة بغداد (بنين – بنات) .
اما نت ائج اختب ار المعرف ة للمه ارات الخططي ة (اختب ار نف ري) فيتض لن ا م ن
خالل الجدول ( )1حيث يبين لنا االوساط الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة والف را
ب ين المتوس طات وقيم ة  Tالمحتس بة وقيم ة  Tالجدولي ة ب ين المجم وعتين بغ داد
وبابل فقد افهرت النتائج وجود فروا معنوية في نتائج هيا االختبار ولصال طلبة
كلي ة التربي ة الرياض ية – جامع ة بغ داد (بن ين – بن ات) إ حي ث بلغ ت قيم ة T
المحتسبة ( )11.5وهي قيمة اكبر من قيمة  Tالجدولية البالغ ة ( )2.142وتح ت
درجة حرية ( )41وباحتمال خط أ ( )1.15وه يا ي دل عل ى وج ود الف را المعن وي
بين نتائج المجموعتين بغداد وبابل ولصال مجموعة بغداد (بنين – بنات) .
 1-4-4نتائ ـج اختب ـار المعرف ة لالس ئلة واختب ار المعرف ة للمه ارات الخططي ة
(اختبار نفري)
يب ين لن ا الج دوالن ( )1-6نت ائج اختب ار المعرف ة لالس ئلة واختب ار المعرف ة
للمهارات الخططية (اختبار نفري) لمجموع افراد البحث انفر الشكلين رقم ()6-5
اي افهرت النتائج وجود فرا معنوي يات داللة احصائية لصال طلبة بغداد (بنين-
بنات) مما ي دل عل ى فاعلي ة مف ردات الم نهج وت أثير االدوات المس اعد ف ي عملي ة
التعلم باالضافة الى المناهج الدراسية للمواد االخر والتي تساهم وتعمل على رفع
مستو القابلية اليهنية للطلبة .
باالض افة ال ى يل ك ف ان اس لوب المناقش ات والش رت والتحلي ل لمواق
الخططي ة وادراكه ا م ع االس تيعاب الكام ل له ي المواق

اللع ب

نفري ا وم ن ث م تطبيقه ا

عمليا من قبل الطلبة إ اسهم في اكتساب الطلبة للمعرفة للمواق

الخططي ة إ وم ن

ه يا يؤك د ك ل م ن " عب د عل ي نص ي
الرياض ي عل ى المع ار

وقاس م حس ن حس ين ان حص ول الطال ب

والمعلوم ات النفري ة المرتبط ة ب الخطط تتول د م ن خ الل

الشرت والمناقشة وطرت االراب النفرية للمواق

السهلة والصعبة "(. )24

وفي مجمل تطبيا وتنفيي ه ي المف ردات ه و توس يع ك دارك الطلب ة م ن ن واحي
التفكير بصور عامة والتفكير الخطط ي بص ور خاص ة إ ال يي يتمث ل ف ي محاول ة
فه م س رعة التق دير للمواق

المتغي ر باالض افة ال ى االدراك االمث ل للعالق ات

المترابط ة م ع الق در عل ى اهمي ة االس تدالل والتحلي ل الت ي م ن خالله ا يس تطيع
الطالب ان يستجيب لكل ما هو جديد من مفردات تساهم في تطور مستو المعرف ة
الخططية بكر اليد على وجه الخصوص .
وير عبد القادر ينل " بان الضرور تقتضي عدم االعتفاب بتوجيه الطلب ة او
الرياض يين نفري ا الكتس ابهم المعرف ة والخب ر المطلوب ة ب ل تقتض ي الض رور
بتدريبهم عمليا من خالل التطبيقات العملية لتنفي ي ه ي المف ردات إ ف التعلم النف ري
الى جانب التدريب العملي سيساعد الطلب ة ال ى ح د بعي د عل ى اكتس اب ق درات فني ة
خططية ورفع مستواهم " (. )25
وما يؤك د علي ه محم د حس ن ع الوي " ح ين ي يكر ب ان عملي ة اكتس اب واتق ان
الطالب او الالعب للمعرفة الخططية تكون على درجة كبي ر م ن االهمي ة نف را الن
المعرف ة النفري ة الت ي يكتس بها الطال ب او الالع ب تج د ص داها ف ي اثن اب التطبي ا
العملي "(. )26
ير الب احثون م ن الض روري ان تحت وي مف ردات الم نهج الدراس ي المع د ال ى
طلب ة المرحل ة الرابع ة اختص اص ك ر ي د باالض افة ال ى المف ردات الموج ود عل ى
مفردات مرحلة االعداد الخططي اليي يعتبر م ن مراح ل االع داد المهم ة ف ي اع داد
أي فريا بكر اليد إ النها تعتبر على درجة كبير من ت االهمي ة نف را الن المعرف ة

( )5عبد علي نصيف وقاسم حسن حسين  ،مصدر سابق  ،ص. 565
( )3عبد القادر زينل  ،حار المرمى بين التكنيك والتكتيك  ،مطبعة سلمى الفنية الحديثة  ،بغداد 5927 ،م  ،ص. 52
( )2محمد حسن عالوي  ،موسوعة االلعاب الرياضية  ،ط ، 3دار المعارف  ،القاهرة 5977 ،م  ،ص. 25

النفرية التي يكتسبها الطالب اثناب فت ر الدراس ة تج د ص داها ف ي اثن اب التطبيق ات
العلمية في الحيا العملية المستقبلية له .
الن تطوير القدرات العقلية الت ي يرتك عليه ا التفكي ر مث ل االدراك إ والت يكر إ
والتص ور إ وريره ا م ن الق درات إ كله ا تس اهم برف ع ق درات الطلب ة عل ى تعل يم
المه ارات الخططي ة واتق انهم له ا ع ن طري ا الش رت والتطبيق ات العلمي ة الخاص ة
بالعين ات الت ي س و

يعمل ون معه ا ويس اهمون ف ي تط وير تفكي ر العب يهم خططي ا

بشكل افضل .

شكل ()6
يبين مستو الوسط الحسابي الختبارين طلبة جامعة بغداد وطلبة جامعة بابل
باختبار المعرفة لالسئلة العامة (اختبار نفري)

شكل ()6
يبين مستو الوسط الحسابي الختبارين طلبة جامعة بغداد وطلبة جامعة بابل
باختبار المعرفة للمهارات الخططية (اختبار نفري)

 -5االستنتاجات والتوصيات :
 1-5االستنتاجات :
ف ي ض وب النت ائج الت ي حص ل عليه ا الب احثون م ن خ الل اج رابات البح ث
الميداني ة الت ي ق اموا به ا واس تخدامهم لالس اليب االحص ائية االكث ر مالئم ة الت ي
استخدمت لتحليل النتائج يمكن استنتاج ما يلي :
 .1وجود فروا معنوية يات داللة احصائية بين نت ائج اختب ار المعرف ة لالس ئلة
العام ة (اختب ار نف ري) ب ين ط الب كلي ة التربي ة الرياض ية – جامع ة بغ داد
وط الب كلي ة التربي ة الرياض ية – جامع ة باب ل المرحل ة الرابع ة اختص اص
كر يد ولصال طالب جامعة بغ داد إ وال توج د ه ي الف روا لط الب جامع ة
بابل .

 .2وج ـود ف ـروا معنوي ـة يات دالل ـة احص ائية ب ين نت ائج اختب ار المعرف ة
لالسئلة العامة (اختبار نفري) بين طالبات كلية التربية الرياض ية – جامع ة
بغ داد وطالب ات كلي ة التربي ة الرياض ية – جامع ة باب ل المرحل ة الرابع ة
اختص اص ك ر ي د ولص ال طالب ات جامع ة بغ داد إ وال توج د ه ي الف روا
لطالبات جامعة بابل .
 .4وج ود ف روا معنوي ة يات دالل ة احص ائية ب ين نت ائج اختب ار المعرف ة
للمه ارات الخططي ة (اختب ار نف ري) ب ين ط الب كلي ة التربي ة الرياض ية –
جامعة بغداد وطالب كلية التربية الرياض ية – جامع ة باب ل المرحل ة الرابع ة
اختص اص ك ر ي د ولص ال ط الب جامع ة بغ داد إ وال توج د ه ي الف روا
لطالب جامعة بابل .
 .4وج ود ف روا معنوي ة يات دالل ة احص ائية ب ين نت ائج اختب ار المعرف ة
للمه ارات الخططي ة (اختب ار نف ري) ب ين طالب ات كلي ة التربي ة الرياض ية –
جامع ة بغ داد و طالب ات كلي ة التربي ة الرياض ية – جامع ة باب ل المرحل ة
الرابع ة اختص اص ك ر ي د ولص ال طالب ات جامع ة بغ داد إ وال توج د ه ي
الفروا لطالبات جامعة بابل .
 .5وج ـود ف ـروا معنوي ـة يات دالل ـة احص ائية ب ين نت ائج اختب ار المعرف ة
لالس ئلة العام ة (اختب ار نف ري) ب ين طلب ة كلي ة التربي ة الرياض ية  -جامع ة
بغداد وطلبة كلي ة التربي ة الرياض ية  -جامع ة باب ل (بن ين – بن ات) ولص ال
طلبة جامعة بغداد إ وال توجد هي الف روا ل د طلب ة جامع ة باب ل (بن ين –
بنات) .
 .6وج ـود ف ـروا معنوي ـة يات دالل ـة احص ائية ب ين نت ائج اختب ار المعرف ة
للمه ارات الخططي ة (اختب ار نف ري) ب ين طلب ة كلي ة التربي ة الرياض ية -
جامع ة بغ داد وطلب ة كلي ة التربي ة الرياض ية  -جامع ة باب ل (بن ين – بن ات)
ولصال طلبة جامعة بغداد إ وال توج د ه ي الف روا ل د طلب ة جامع ة باب ل
(بنين – بنات) .

 .1من خ الل النت ائج االحص ائية إ فه ر ان لمف ردات الم نهج الدراس ي المطب ا
اثرا ايجابيا في تطوير مستو المعرفة بصور عام ة إ والمعرف ة الخططي ة
وبص ور خاص ة ل د طلب ة المرحل ة الرابع ة اختص اص ك ر ي د ولجمي ع
الطلبة (بنين – بنات) .
 .2ان الفروا المعنوية بين نتائج طلبة جامع ة بغ داد ونت ائج طلب ة جامع ة باب ل
يع وها الباحثون ال ى االدوات والوس ائل المس اعد واالمكاني ات الت ي تتمت ع
بها كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد من وسائل سمعية ومرئية متمثل ة
ب اجه

الف ديو كاس يت واجه

التوض ي االوفرهي د والقاع ات الدراس ية

والمالعب المغلقة والمتخصصة للمرحلة الرابعة اختصاص ك ر ي د س اهمت
بشكل ملحوف بوجود هي الفروقات المعنوية لصال كلي ة التربي ة الرياض ية
جامعة بغ داد ولع دم وج ود مث ل ه ي االجه

واالمكاني ات ف ي كلي ة التربي ة

الرياضية – جامعة بابل .
 .2عل ى ض وب النت ائج االحص ائية اس تنتج الب احثون ب ان الوق ت المخص ص
لمفردات ماد كر اليد اختصاص المرحلة الرابعة هو وقت ك افي وجي د م ن
الناحية النفرية والعملية والتطبيقات الميدانية له .

 2-5التوصيات :
يوصي الباحثون بما يلي :
 .1التاكي د م ن خ الل مف ردات الم نهج الدراس ي المع د لطلب ة المرحل ة الرابع ة
اختصاص كر يد عل ى اهمي ة مرحل ة االع داد الخطط ي ف ي مجم ل العملي ة
التدريبية .
 .2ضرور اعطاب الم يد من الوقت للمحاض رات النفري ة واس تخدام االجه
واالدوات المساعد مثل الفيديو كاسيت إ والفيديو تيب إ وجها االوفرهيد
إ والماكيت ات الالص قة للوح ة الخل

وريره ا م ن االدوات المختبري ة

الخاص ة بوس ائل االيض ات لتعم ل عل ى إض فاب ج و م ن التش ويا والررب ة
خالل المحاضرات النفرية والعملية .
 .4ضرور التاكيد على اش تراك الطلب ة ف ي مرحل ة اعط اب المف ردات النفري ة
على ان يكون دورهم ايجابي من خالل المناقشة والتحليل ليتسنى له م فه م
وادراك المفردات الخططية بشكل يتناسب واهمية هي المفردات .
 .4اع داد من اهج تدريس ية ته تم بجوان ب المعرف ة الخططي ة اكث ر تفص يال م ن
المناهج الموضوعة .
 .5اس تخدام المب اد ب العام ة التعليمي ة المنهجي ة لت دري

مف ردات م اد ك ر

اليد
 .6التركي والعناي ة بتش كيل الترتيب ات الخاص ة بالتطبيق ات العملي ة لمرحل ة
االع داد الخطط ي م ع اس تخدام الوس ائل واالدوات المس اعد النج ات
التطبيقات العملية للخطط .
 .1اجراب دراسات مش ابهة عل ى مف ردات المرحل ة الثالث ة والثاني ة لم اد ك ر
اليد ومعرفة الفروقات بين الطلبة لبعض المهارات االساسية باللعبة .
 .2االهتمام بتق ديم الم اد ف ي الت دري

لمرحل ة االع داد الخطط ي إ كاس تخدام

الطرا والمباد ب في الجوانب النفرية وتطبيقها في الجانب العملي .

المصادر
 .1القرفن الكريم .
 .2احمد بدر إ البحث العلمي ومنهاجه إ ط 4إ وكالة المطبوع ات إ الكوي ت إ
1212م .
 .4بسطويس ي احم د إ عب ا

احم د الس امرائي إ ط را الت دري

ف ي مج ال

التربية الرياضية إ الموصل إ 1224م .
 .4حسين سليمان قور إ االصول التربوية في بناب المناهج إ دار المعار
مصر إ 1211م .

إ

 .5حلمي احمد الوكيل إ تطوير المناهج إ مكتب ة االنجل و المص رية إ 1222م
.
 .6عب د الجب ار ش نين عل و إ التص ويب م ن منطق ة ال اوي ة والس اعد واث ر
على نتائج المبارا بكر اليد إ رسالة ماجستير رير منشور إ جامعة بغداد
إ كلية التربية الرياضية إ 1224م
 .1عب د المجي د عب د ال رحيم إ مب اد ب التربي ة وط را الت دري

إ مكتب ة

النهضة المصرية إ ط 4إ القاهر إ 1212م .
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استخدام عرض النموذج الحركي في تعلم حركة الوقوف على الكتفين على
جهاز المتوازي بالجمناستك الفني للرجال
م.م أوراس قاسم محمد

أ.د خليل إبراهيم سليمان

جامعة االنبار  /كلية التربية الرياضية
ملخص البحث
هدف البحث إلى التعرف على تأثير عةرض النمةوذج الحركةي فةي تعلةم حركةة
الوقةةوف علةةى الكتفةةين علةةى جهةةاز المتةةوازي  ،وكةةذلك الفةةرق بةةين اسةةتخدام عةةرض
النموذج الحركي واألسلوب المتبع في تعلم حركة الوقةوف علةى الكتفةين علةى جهةاز
المتوازي .
اجةري البحةث علةى عينةةة مةن طةالب الصةف الثةةاني لكليةة التربيةة الرياضةةية /
جامعة االنبار للعةام الدراسةي  ، 1636_1668والبةالغ عةددهم ( )30طالبةا قسةموا
إلةةى مجمةةوعتين بواقةةع ( )9طةةالب لكةةل مجموعةةة  .إذ تةةم تطبيةةق عةةرض النمةةوذج
الحركةةي علةةى المجموعةةة التجريبيةةة  ،فيمةةا طبقةةت المجموعةةة الضةةابطة األسةةلوب
المتبع .
اسةةتمر تطبيةةق عةةرض النمةةوذج الحركةةي علةةى المجموعةةة التجريبيةةة ضةةمن
الجةةةزء التطبيقةةةي للوحةةةدة التعليميةةةة األسةةةبوعية فقةةةط وبواقةةةع وحةةةدتين تعليميتةةةين
أسبوعيا للمةدة مةن  1636/1/9ولغايةة يةوم الثالثةاء الموافةق  . 1636/1/19وقةد
توصل الباحثان إلى أن كل مةن عةرض النمةوذج الحركةي واألسةلوب المتبةع لةه تةأثير
معنوي في تعلم حركة الوقةوف علةى الكتفةين  ،ولكةن كةان لعةرض النمةوذج الحركةي
التةةأثير األكبةةر فةةي تعلةةم هةةذه الحركةةة .ويعةةزو الباحثةةان هةةذا إلةةى أن عةةرض النمةةوذج
الحركي قد أعطى للمتعلم فكرة أوسةع واشةمل وأدق للحركةة المطلةوب أدائهةا  .وفةي
ضوء ما تقدم يوصي الباحثان علةى ضةرورة اسةتخدام عةرض النمةوذج الحركةي فةي
تعلم حركات الجمناستك وعلى األجهزة المختلفة .

Use the kinetic model in learning movement stand on the
shoulders on a parallel artistic men Gymnastic
Prof. Dr. Khalil Ibrahim Suleiman
Assistant and Lecture. URAs Kasim
To seek to identify the impact of the display form of motor
learning movement stand on the shoulders on a parallel، as well
as the difference between using the model view and kinesthetic
method learning movement stand on the shoulders on a parallel.
The search was conducted on a sample of second grade students
of the Faculty of physical education/University of Al 2009_2010
school year numbering (16) students split into two groups (8)
students per group. Having been applied kinetic model view on
pilot group، with applied control subjects method. Continued
kinetic form view on the pilot group within the applied
education unit only with two educational weekly weekly for the
duration of 8/3/2010 until Tuesday، 24 March 2010. Researchers
have found that both the form and manner as a moral influence
learning movement stand on the shoulders، but it was to display
the form the greatest influence in learn kinesthetic. researchers
attribute this to display the form the Nom gave a broader and
more comprehensive learner idea and more precise movement
required performance. In the light of the foregoing recommends
researchers need to use the kinetic model in learning and
Gymnastic movements different devices.

 _3التعريف بالبحث -:
 3_3المقدمة وأهمية البحث -:
إن الوصول بالمستويات الرياضية العليا يعد الهدف األساس لمختلف
ا ألنشطة الرياضية خصوصا بعد التطور العلمي الكبير الذي شهده المجال الرياضي
 .وتعد لعبة الجمناستك من األلعاب الرياضية التي نالتها عجلة التطور ،حيث
تطورت حركاتها بشكل كبير مما دفع المختصين إلى استخدام أفضل األساليب
والوسائل التعليمية الحديثة والمتطورة للوصول إلى األداء األمثل للحركات .
وتعد الوسائل التعليمية واحدة من المفاهيم التعليمية المستخدمة في التعلم
الحركي والتدريب الرياضي  ،لما لها من دور هام وفعال في عملية تعلم الحركات
والمهارات الرياضية المختلفة  ،فهي تساعد المدرب أو المدرس على االستثمار
الجيد للجهد والوقت  ،وكذلك تساعد المتعلم على بناء تصور حركي ايجابي للمهارة
الحركية  ،وتعمل أيضا على مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين .
ولقد تعددت الوسائل واألساليب التعليمية التي تساعد المدرس أو المدرب
لتصحيح األخطاء التي يقع فيها المتعلم عند أداء حركات الجمناستك المختلفة ،
وذلك كون أن حركات الجمناستك تعتبر من المهارات المغلقة التي تعتمد في تقييمها
على نتيجة األداء  ،وبالتالي فإنها تحتاج إلى عمليات تصحيح متواصلة لألخطاء
منذ بداية عملية تعلم الحركة وصوال إلى عملية إتقانها .ومن أهم هذه الوسائل
واألساليب هي التغذية الراجعة  ،حيث إن التغذية الراجعة تعد من أهم المواضيع
التي استعان بها مدربي ومدرسي لعبة الجمناستك فهي " تعني جميع المعلومات
التي يمكن أن يحصل عليها المتعلم ومن مصادر مختلفة سواء كانت داخلية أو
خارجية أو كليهما معا قبل األداء الحركي أو في أثنائه أو بعده  ،والهدف منها تعديل
االستجابات الحركية وصوال إلى االستجابة األمثل "(. )3
(

) ناهده عبد زيد الدليمي ؛ أساسيات في التعلم الحركي  :العراب  ،النجف  ،دار الضياء للطباعة والتصميم ، 229 ،ص. 99

لذا تكمن أهمية البحث في استخدام عرض النموذج الحركي كوسيلة من وسائل
التغذية الراجعة  ،من خالل مشاهدة نموذج حركي مثالي لألداء وذلك إلعطاء
فرصة للمتعلم لتصحيح أخطائه ولتعرف على نقاط الضعف والقوة في أدائه وصوال
إلى األداء الحركي األمثل  .لذا ارتأى الباحثان استخدام عرض النموذج الحركي في
تعلم حركة الوقوف على الكتفين لجهاز المتوازي للرجال.

 1-3مشكلة البحث -:
إن استخدام الوسائل التعليمية في عملية التعلم يساعد في تطوير وتسريع
تعلم المهارة أو الحركة  ،وهذا يعني أن الممارسة وحدها ال تعطي دائما نتائج
ايجابية في عملية التعلم  ،ولكن يجب أن تكون الممارسة مصحوبة بعمليات
تصحيح لألخطاء التي يقع فيها المتعلم أثناء األداء  ،لذلك ومن خالل تجربة
الباحثين كمدربي ومدرسي للعبة الجمناستك الحظا قلة استخدام الوسائل التعليمية
المساعدة في تعلم حركات الجمناستك  ،لذلك أراد الباحثان استخدام وسيلة حديثة
من وسائل التغذية الراجعة وهي عرض النموذج الحركي يتعرف المتعلم من خاللها
على أخطائه ونواحي الضعف في أدائه ويحاول تصحيحها من خالل مشاهدة األداء
الحركي األمثل من قبل العبين على مستويات عالية من األداء  ،مما يؤدي إلى رفع
مستوى األداء لدى المتعلم .

3ــ  1هدفا البحث -:
يهدف البحث إلى التعرف على :
ــ تأثير عرض النموذج الحركي واألسلوب المتبع في تعلم حركة الوقوف على
الكتفين لجهاز المتوازي للرجال .
ــ الفرق بين استخدام عرض النموذج الحركي واألسلوب المتبع في تعلم حركة
الوقوف على الكتفين لجهاز المتوازي .

3ــ  9فرضا البحث :
ــ هناك فروق ذات داللة إحصائية في تعلم حركة الوقوف على الكتفين بين نتائج
المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارين القبلي والبعدي .

ــ هناك فروق ذات داللة إحصائية في تعلم حركة الوقوف على الكتفين في نتائج
المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي .

3ــ 1مجاالت البحث :
3ــ 1ــ  3المجال البشري  :طالب الصف الثاني لكلية التربية الرياضية _جامعة
االنبار للعام الدراسي . 1636_1668
3ــ 1ــ  1المجال المكاني  :القاعة الرياضية لكلية التربية الرياضية في جامعة
االنبار .
3ــ 1ــ  1المجال ألزماني  39 :ــ  33ــ  1668إلى  31ــ  1ــ 1636

1ــ الدراسات النظرية والمشابهة -:
1ــ 3الدراسات النظرية -:
1ــ3ــ3مفهوم التغذية الراجعة -:
تعد التغذية الراجعة من المواضيع المهمة في عملية التعلم الحركي  ،فهي
تعمل على تصحيح وتعديل المسار الحركي للمتعلم  ،من خالل تزويده بالمعلومات
الصحيحة والضرورية لألداء الحركي  ،وذلك بغية الوصول إلى األداء الحركي
المثالي .وتظهر أهمية التغذية الراجعة جليا عند تعليم المبتدئين وذلك " عند
تعلمهم مهارة جديدة وخاصة التغذية الراجعة الخارجية  ،الن المبتد

يواجه

صعوبة في أدائه ألي مهارة حركية  .لذا فان طرائق التدريس الحديثة تهدف إلى
استغالل جميع حواس الفرد في التعلم من خالل تزويده بالمعلومات الناتجة عن
أدائه وبالتالي تصحيح األخطاء والوصول إلى الطريق الصحيح "(. )3
" هي المعلومات التي تعطى للمتعلم عن االنجاز في محاولة لتعلم المهارة التي
توضح دقة الحركة خالل االستجابة أو بعدها أو كليهما "(.)1

(
(

) محمد إبراهيم شحاتة ؛ دليل الجمباز الحديث  :اإلسكندرية  ،مطبعة التوني  ، 88 ،ص. 39
) ناهده عبد زيد الدليمي ؛ مصدر سبق ذكره  ،ص. 93

يعرفها (يعرب خيون ) بأنها " المعلومات التي يحصل عليها المتعلم والتي من
دونها ال يكون هناك تعلم من الناحية التطبيقية "(. )3
1ــ3ــ3ــ 3تصنيف التغذية الراجعة على أساس مبدأ الحواس .
هناك عدة أنواع وأشكال للتغذية الراجعة ويمكن تصنيفها اعتمادا على مبدأ
الحواس إلى :

()1

3ــ تغذية راجعة سمعية  :تعني تلقي الالعب أو المتعلم المعلومات عن طريق
السمع .
1ــ تغذية راجعة بصرية  :تعني تلقي الالعب أو المتعلم المعلومات عن طريق
حاسة البصر (النظر) .
1ــ تغذية راجعة سمعية بصرية (مختلطة )  :تعني تلقي الالعب أو المتعلم
المعلومات عن طريق حاستي (السمع  ،البصر) .
1ــ3ــ 1عرض النموذج :
إن أسلوب عرض النموذج الحركي واستخدامه في تعليم المهارات
والحركات الرياضية يعد من األساليب المهمة التي تؤدي إلى تسريع وتطوير عملية
التعلم  ،خصوصا إذا كان المتعلم مبتدى وليس لديه أي خبرة سابقة عن الواجب
الحركي المطلوب أدائه  ،لذا على المدرب أو المدرس عند تعليم المبتدئين لحركات
الجمناستك القيام بالشرح الجيد للمهارة أو الحركة وربطها بعد ذلك بنموذج حركي
جيد لألداء يعزز ويطور المعلومات التي يتلقاها المتعلم  ،مما يؤدي بالمتعلم إلى
رسم صورة واضحة وصحيحة لألداء الحركي تساعده على تعلم الحركة بأسرع
وقت واقل جهد خاصة وان "مشاهدة نموذج للمهارة الجديدة من خالل حاسة
البصر تسهم إضعاف ما تقدمه حاسة السمع في تكوين البرنامج الحركي لهذه
المهارة لدى الالعبين  .لذا فان النموذج يعتبر من أهم المساعدات في تكوين الخطة

()5

يعرب خيون ؛ التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق  :بغداد  ،مكتب الصخرة للطباعة  ، 22 ،ص . 8
()3
ناهده عبد زيد الدليمي ؛ مصدر سبق ذكره  ،ص. 93

العقلية لتعلم الالعبين للمهارة الجديدة  ،حيث يعمل النموذج على انطباع األداء
الحركي في الذهن "(. )3
1ــ3ــ 1مواصفات جهاز المتوازي :
يعد جهاز المتوازي من أجهزة الجمناستك المهمة  ،وذلك لما يحتويه هذا
الجهاز من حركات تتميز بالصعوبة لكونها تحتاج إلى قوة وتركيز كبيرين من
المتعلم عند أدائها  .ويتكون جهاز المتوازي من عارضتين متساويتين بالطول
ومتوازيتين "ارتفاع العارضتين عن األرض من (306سم إلى 376سم )والمسافة
بين القائم األمامي والخلفي (116سم) والمسافة بين العارضتين من الداخل من
(91سم إلى 99سم ) وطول البار (العارضة) (116سم) ويكون مقطع العارضة
بيضاوي الشكل ومساحته قدرها (13× 93ملم)"(.)1
1ــ3ــ 9النواحي الفنية لحركة الوقوف على الكتفين :
تعد حركة الوقوف على الكتفين من الحركات التحضيرية لحركة أخرى
متبوعة على جهاز المتوازي  ،وهي من الحركات الصعبة خصوصا لدى المبتدئين
 ،حيث تتطلب منه أن تكون لديه قوة ارتكاز عالية إضافة إلى االحتفاظ بالتوازن ،
ويمكن أن تؤدى هذه الحركة من المرجحة أو من الجلوس فتحا على جهاز
المتوازي ،ويمكن وصف أداء هذه الحركة بالشكل التالي " يمسك العارضتان
باليدين قرب الفخذين ثم يميل الجذع ل مام لوضع الكتفين على العارضتين مع نشر
المرفقين جانبا ورفع مركز ثقل الجسم فوق قاعدة االرتكاز ورفع الرجلين لألعلى
ليشكل الجسم خطا مستقيما من أمشاط القدمين إلى ألراس  .ونشر المرفقين جانبا
من األمور األساسية والضرورية في حركة الوقوف على الكتفين الن عدم تطبيق
ذلك يؤدي إلى دخول الكتفين بين العارضتين مما يؤدي إلى السقوط وعدم أداء
الحركة بصورة جيدة  .ورفع ألراس كثيرا إلى األمام يؤدي إلى تقوس بالظهر مما

( ) مفتي إبراهيم حماد ؛ المهارات الرياضية ( أسس التعلم والتدريب والدليل المصور )  :ط  ،القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر 22 ،
،ص .5
()3
شيماء عبد مطر  ،يعقوب يوسف زهرة ؛ المبادئ األساسية لتعلم المهارات الحركية في الجمناستك الفني  ،ط  ،بغداد  ،مكتب
النور  ، 228 ،ص3

.

يجعل مركز ثقل الجسم يتحرك من مكانه ومندفعا ل مام وبهذا تضعف القبضتان
ويسقط الجسم والعكس إذا كان به انحناء "(. )3
1ــ منهج البحث وإجراءاته الميدانية :
1ــ 3منهج البحث :
يعتمد اختيار منهج البحث على طبيعةة المشةكلة المةراد دراسةتها  ،وقةد تةم اختيةار
المنهج التجريبي ألنه (( اقرب مناهج البحوث لحل المشكالت بالطريقة العلميةة فهةو
محاولة للتحكم في جميع المتغيرات والعوامل األساسية باستثناء متغير واحد  ،حيث
يقوم الباحث بتطويعه أو تغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره العلمي )) (.)1
وقةةةد اسةةةتخدم الباحثةةةان تصةةةميم المجمةةةوعتين المتكةةةافئتين األولةةةى تجريبيةةةة
والثانية ضابطة  .ذات االختبارين القبلي والبعدي .
1ــ 1مجتمع البحث وعينته :
تم اختيار مجتمع البحث بطريقة عمديه تمثلت في طالب الصف الثاني لكلية
التربية الرياضية في جامعة االنبار للعام الدراسي  1668_1669والبالغ عددهم ()71
طالبا  .أما عينة البحث فقد تكونت من ( )30طالب يمثلون نسبة ( )%13من مجتمع
البحث من شعبتي (أ) و (ب) تم اختيارهم عشوائيا وبطريقة القرعة بعد استبعاد الطالب
الراسبين والممارسين للعبة الجمناستك والمتغيبين عن حضور االختبارات  ،قسموا إلى
مجموعتين متساويتين  ،مجموعة تجريبية وعددها ( )9طالب من شعبة (أ) تستخدم
عرض النموذج الحركي  ،ومجموعة ضابطة وعددها ( )9طالب من شعبة (ب) تستخدم
األسلوب المتبع .
1ــ 1وسائل جمع المعلومات :
ــ المصادر العربية .
ــ استمارة استبيان لتقويم األداء .

ــ أما أدوات البحث :
ــ جهاز المتوازي
ــ بسط أسفنجية

ــ اختبارات وقياس .

ــ آلة تصوير نوع Sony

ــ المالحظة والتجريب .

ــ شريط قياس متري

()5

شيماء عبد مطر ؛ يعقوب يوسف زهرة  :المصدر السابق  ، 228 ،ص38
()3
نوري إبراهيم الش وك  ،رافع صالح فتحي الكبيسي ؛ دليل البحاث لكتابة األبحاث في التربية الرياضية  :جامعة بغداد ، 223 ،
ص. 59

1ــ 9إجراءات البحث الميدانية -:
1ــ9ــ 3التصوير الفديوي القبلي -:
قام الباحثان بإعطاء وحدة تعليمية قبل إجراء التصوير  ،وذلك يوم الثالثاء
الموافق  1636_1_1لغرض تعريف الطالب بالحركة المطلوبة  .بعد ذلك قام
الباحثان بإجراء التصوير الفديوي القبلي لعينة البحث في يوم األربعاء الموافق
 1636_1_9للحركة المستخدمة في البحث .
وللتعرف على مستوى الطالب تم عرض الفلم على مجموعة من المختصين
والخبراء

*

لوضع تقويم األداء الحركي وباستمارات خاصة (ملحق رقم  )3وتم

التصوير باستخدام كإمرة نوع  Sonyمثبتة على ارتفاع 396سم وعلى بعد 1م من
جهاز المتوازي  ،وقد اجري التصوير بشكل جانبي  ،وذلك الن إمكانية مالحظة
األخطاء تكون اكبر من األوضاع األخرى.

1ــ9ــ 1تجربة البحث الرئيسية -:
بعد إجراء التصوير الفديوي القبلي للحركة قام الباحثان بتنفيذ أسلوب
عرض النموذج الحركي  ،إذ بلغ عدد الوحدات التعليمية للحركة ( )0وحدات
وبمعدل وحدتين تعليميتين في األسبوع وبزمن مقداره ( )86دقيقة للوحدة
التعليمية الواحدة ولكلتا المجموعتين  .وقد تم تحديد الوحدات تبعا لخطة المنهج
التعليمي الموضوع والمعتمد للمرحلة الثانية في كلية التربية الرياضية لمادة
الجمناستك مع إدخال عرض النموذج الحركي للمجموعة التجريبية في الجزء
التطبيقي من الوحدة فقط  .وبزمن مقداره ( )16دقيقة من الوحدة التعليمية  .أما
بخصوص المجموعة الضابطة فقد استخدمت األسلوب المتبع من قبل مدرس المادة
وهو األسلوب المختلط بين الطريقة الجزئية والكلية  .بعدها تم تنفيذ تجربة البحث
الرئيسية من قبل مدرس المادة وبمالحظة مباشرة من الباحثين وذلك يوم األحد
الموافق  1636/1/9ولغاية يوم الثالثاء الموافق  1636 /1 /19وكما يأتي .
تعلم حركي
* ا.م .د سند محمد سعيد
مدر مادة الجمناستك
م .م عارف عبد الجبار
م  .م مناف ماجد حسن العب منتخب المحافظة بالجمناستك

كلية التربية الرياضية/جامعة االنبار
كلية التربية الرياضية/جامعة االنبار
كلية التربية الرياضية  /جامعة االنبار

ــ يقوم مدرس المادة بعرض الهدف التعليمي وشرح الحركة بشكل مفصل
ــ في الجزء التطبيقي من الوحدة التعليمية يبدأ تطبيق عرض النموذج الحركي ،
حيث يقوم مدرس المادة بعرض الحركة باستخدام نموذج جيد لألداء وهم ثالث
طالب من المرحلة الثالثة لكلية التربية الرياضية في جامعة االنبار وهم من العبي
منتخب الكلية بالجمناستك  ،يقوموا بأداء الحركة أمام الطالب ولعدة مرات ولمدة
( )36دقائق حتى يتسنى للطالب االنتباه والتركيز على الحركة ومعرفة تفاصيلها ،
بعد ذلك يقوم الطالب بأداء الحركة وبمساعدة مدرس المادة ،بعد ذلك وبعد قيام
الطالب لمجموع ة من المحاوالت يقدم النموذج الحركي مرة أخرى وذلك للمقارنة
بين ما تم وما يجب إن يتم  ،ويكون التركيز في هذا الجزء التقليل قدر اإلمكان من
األخطاء التي يقع بها الطالب .
ــ في نهاية األسبوع األول وبعد وحدتين تعليميتين  ،تم أجراء اختبار تشخيصي
أول الهدف منه الوقوف على مستوى الطالب وتقسيمهم وفق مستوياتهم ووفق
األخطاء المشتركة فيما بينهم بغية تقديم التغذية الراجعة والتصحيح وصوال إلى
األداء األمثل .
ــ بعد انتهاء األسبوع الثاني اجري اختبار تشخيصي ثاني  .وذلك بهدف استخدام
الطالب الجيدين والذين وصلوا إلى درجة عالية في األداء كنموذج حركي للمساعدة
في زيادة تعلم الطالب المتأخرين في التعلم  ،وذلك من خالل إعادة شاملة للحركة
مع إجراء التصحيح أالزم لذلك .
ــ في نهاية األسبوع الثالث وبعد إكمال متطلبات تعلم الحركة وفق الزمن المحدد ،
بعد ذلك يجري االختبار الفديوي ألبعدي لتلك الحركة .
1ــ9ــ 1التصوير الفديوي ألبعدي :
اجري التصوير الفديوي ألبعدي في نهاية تعلم الحركة ولكلى المجموعتين
الضابطة والتجريبية وذلك يوم األحد الموافق . 1636/1/18

()3

1ــ 1الوسائل اإلحصائية :
3ــ الوسط الحسابي
1ــ االنحراف المعياري

 -1اختبار (ت) للعينات غير المترابطة متساوية العدد

9ــ اختبار (ت) للعينات المترابطة متساوية العدد

9ــ عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -:
9ــ 3عرض النتائج وتحليلها :
9ــ3ــ 3عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي لحركة الوقوف على الكتفين
للمجموعة الضابطة وتحليلها :

()5
ص9

علي الفرطوسي ؛ مبادئ الطرب اإلحصائية في التربي الرياضية  :بغداد  ،مطبعة المهيمن  ، 223،ص 35ص ، 13ص، 25
.

جدول ()3
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وفرق األوساط واالنحراف المعياري
للفروق وقيمة (ت) المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي
للمجموعة الضابطة لحركة الوقوف على األكتاف .
وحدة

االختبار القبلي

االختبار البعدي
قيمة ت

القيا

الحركة

المحسوبة

س

الوقو
درجة

ف على
األكتاف

1،1
1

6،99

0،61

6،06

1،08

6،17

1،18

داللة
الفرو
ق

معنوي

*قيمة (ت) الجد ولية ( )10،1أمام درجة حرية ( 9ــ )7=3ومستوى داللة
()61،6
يتضح من الجدول ( )3الخاص بنتائج االختبارين القبلي والبعدي لحركة
الوقوف على الكتفين للمجموعة الضابطة  .أن قيمة الوسط الحسابي في االختبار
القبلي ( )11،1وبانحراف معياري مقداره ( ، )99،6فيما كانت قيمة الوسط
الحسابي لالختبار البعدي ( )61،0وبانحراف معياري مقداره ( ، )06،6وبلغت
قيمة فرق األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي ( )08،1وبانحراف
معياري مقداره ( ، )17،6فيما بلغت قيمة (ت) المحسوبة ( )18،1وهي اكبر من
قيمة (ت) الجد ولية ( )10،1عند مستوى داللة ( )61،6وأمام درجة حرية
( 9ــ )7=3لذا فان الفرق معنوي لصالح االختبار البعدي .
9ــ 3عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي لحركة الوقوف على الكتفين
للمجموعة التجريبية وتحليلها .

جدول ()1
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وفرق األوساط واالنحراف المعياري للفروق
وقيمة (ت) المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي
للمجموعة التجريبية لحركة الوقوف على الكتفين .
االختبار القبلي
الحركة
الوقوف على
األكتاف

االختبار البعدي

وحدة

قيمة ت

القياس

المحسوبة

درجة

1،79

6،91

7،3

6،96

1،11

6،10

داللة الفروق

1،18

معنوي

*قيمة (ت) ألجدوليه ( )10،1تحت درجة حرية ( 9ــ  )7=3ومستوى داللة
()61،6
يتضح من الجدول ( )1الخاص بنتائج االختبارين القبلي والبعدي لحركة
الوقوف على الكتفين للمجموعة التجريبية  .أن قيمة الوسط الحسابي في االختبار
القبلي ( )79،1وبانحراف معياري مقداره ( ، )91،6فيما كانت قيمة الوسط
الحسابي لالختبار البعدي ( )3،7وبانحراف معياري مقداره ( ، )96،6وبلغت قيمة
فرق األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي ( )11،1وبانحراف معياري
مقداره ( ، )10،6فيما بلغت قيمة (ت) المحسوبة ( )18،1وهي اكبر من قيمة
(ت) ألجدوليه ( )10،1عند مستوى داللة ( )61،6وأمام درجة حرية ( 9ــ )7=3
 ،لذا فان الفرق معنوي لصالح االختبار البعدي .
9ــ3ــ 1عرض نتائج االختبار البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية وتحليلها

جدول ()1
قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة وداللة الفروق
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لالختبار البعدي لحركة الوقوف على الكتفين
.
وحدة

الحركة

المجموعة

المجموعة

الضابطة

التجريبية

القياس

قيمة (ت)
المحسوبة

قيمة
( ت)
ألجدوليه

داللة
الفروق

الوقوف
على

درجة

0،61

6،06

7،3

6،96

1،91

1،39

معنوي

الكتفين

*قيمة (ت) ألجدوليه ( )39،1تحت درجة حرية (9+9ـ )39 = 1ومستوى
داللة()61،6
يتضح من الجدول ( )1الخاص بقيم األوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة ولجدوليه وداللة الفروق بين نتائج المجموعتين
الضابطة والتجريبية في أداء حركة الوقوف على الكتفين في االختبار البعدي  .أن
قيمة الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة ( )61،0وبانحراف معياري مقداره
( ، )06،6فيما كانت قيمة الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ( )3،7وبانحراف
معياري مقداره ( ، )96،6وللكشف عن حقيقة الفروق بين أداء المجموعتين
الضابطة والتجريبية ،وجد أن قيمة (ت) المحسوبة ( )91،1هي اكبر من قيمة (ت)
ألجدوليه ( )39،1أمام درجة حرية (9+9ـ )39 =1ومستوى داللة (، )61،6
وبهذا فالفرق معنوي لصالح المجموعة التجريبية .
9ــ 1مناقشة النتائج :
9ــ1ــ 3تأثير المنهج التعليمي لعرض النموذج الحركي واألسلوب المتبع في تعلم
حركة الوقوف على الكتفين .

يتبين من الجدولين ( )3،1الخاصة بنتائج االختبارات القبلية والبعدية
للمجموعتين الضابطة والتجريبية في الحركة قيد البحث  ،أن هناك فروقا معنوية
في التعلم ولكلتا المجموعتين ولصالح االختبارات البعدية  .ويعزو الباحثان ذلك إلى
أن المنهج التعليمي وفق عرض النموذج الحركي واألسلوب المتبع لهما التأثير
الواضح على عملية التعلم  ،وذلك كون أن المناهج التعليمية تهدف دائما إلى
تحسين وتطوير عملية التعلم ومستوى األداء  ،وان هذا التطور والتحسن في
مستوى األداء لم يأتي بالصدفة ولكن جاء نتيجة التمرين الذي يعد األساس في
الوصول بالمهارة إلى مراحل متقدمة ،إذ أن " التعلم ال يمكن أن يكون إال عن
طريق التمرين الذي يؤدي إلى تغيير نسبي وفي بعض األحيان ثابت نسبيا "(،)3
ونشير هنا إلى انه كلما كانت المناهج التعليمية منتظمة وفعالة وذلك باالرتكاز على
األسس العلمية الصحيحة كلما سهل عملية الوصول إلى األهداف الموضوعة لها .
9ــ1ــ 1تأثير عرض النموذج الحركي في تعلم حركة الوقوف على الكتفين .
لقد أظهرت نتائج البحث وفقا للجدول ( )1أن هناك فروق معنوية في
مستوى تعلم الحركة قيد البحث بين عرض النموذج الحركي واألسلوب المتبع
ولصالح عرض النموذج الحركي  .ويعزو الباحثان ذلك إلى أن عرض النموذج
الحركي يمتاز بأنه يعطي المتعلم فكرة أوسع واشمل للحركة من خالل استخدام
الوسيلة السمعية والبصرية في أن واحد  ،وذلك بتزامن شرح الحركة بكل تفاصيلها
مع عرض نموذج جيد لألداء  ،كما وانه يعطي للمتعلم كمية كبيرة من التغذية
الراجعة التي تأتي مرة عن طريق المدرس ومرة عن طريق طالب يتقنون الحركة
بشكل جيد ومرة أخرى عن طريق الزمالء  ،وهذه مجتمعة تكون اكبر مما يقدمه
المدرس لوحده في األسلوب المتبع  ،سيما إذا اعتبرنا أن التغذية الراجعة " هي
المتغير األقوى والمسيطر على أداء المتعلم  ،وانه لن يكون هناك تحسن بدون
التغذية الراجعة "

()1

( ) وجيه محجوب ؛ التعلم وجدولة التدريب  :ط  ،الموصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر  ، 222 ،ص. 19
()3
يعرب خيون ؛ مصدر سبق ذكره  ، 22 ،ص .8

كما أن عرض المهارة الحركية من قبل مدرس المادة فقط ال تمكن المتعلم
من تحديد صورة واضحة وشاملة للحركة " إذ انه ال يستطيع أن يدرك ويستوعب
جميع تفاصيلها الفنية والشكلية ألنها تمر من أمامه بصورة سريعة وخاطفة وكلما
()3

عرضت أمامه مرة أخرى ازدادت معارفه لتفاصيل المهارة الحركية "

ويرى الباحثان أن عرض النموذج الحركي يزيد من حماس الطالب ويؤثر
في دافعيتهم نحو المشاركة االيجابية  ،األمر الذي سيولد شعورا بالمسؤولية تجاه
عملية التعلم  ،فضال عن مشاركة اكبر عدد ممكن من الحواس في عمليات
التصحيح والتعلم مع تو فر فرصة لعمليات المقارنة بين ما تم وما يجب إن يتم عند
تكرار األداء وصوال إلى االستجابات الصحيحة .

1ــ االستنتاجات والتوصيات :
1ــ 3االستنتاجات :
في ضوء نتائج البحث المستخلصة وإجراءاته توصل الباحثان إلى
االستنتاجات اآلتية :
ــ عرض النموذج الحركي واألسلوب المتبع هما فعاالن في تعلم المبتدئين األداء
الفني لحركة الوقوف على الكتفين على جهاز المتوازي الفني للرجال .
ــ تفوق عرض النموذج الحركي على األسلوب المتبع في تعلم حركة الوقوف على
الكتفين على جهاز المتوازي الفني للرجال
1ــ 1التوصيات :
في ضوء نتائج البحث واالستنتاجات التي تم التوصل إليها يوصي الباحثان
بما يأتي :
ــ اعتماد عرض النموذج الحركي عند تعلم حركات الجمناستك المختلفة وعلى جميع
األجهزة ضمن المنهج الدراسي لكليات التربية الرياضية وأقسامها .
ــ إجراء بحوث ودراسات أخرى مشابهة وعلى فعاليات أخرى (فردية أو جماعية ).

()5

شيماء عبد مطر  ،يعقوب يوسف زهرة ؛ مصدر سبق ذكره ، 228 ،ص. 8

المصادر
ـــ شيماء يوسف مطةر  ،يعقةوب يوسةف زهةرة ؛ المبةاد األساسةية لةتعلم المهةارات
الحركية في الجمناستك الفني  ،ط ،3بغداد  ،مكتبة النور . 1668 ،
ــةةـ علةةي الفرطوسةةي ؛ مبةةاد الطةةرق اإلحصةةائية فةةي التربيةةة الرياضةةية  :بغةةداد ،
مطبعة المهيمن . 1667 ،
ــةةـ محمةةد إبةةراهيم شةةحاتة ؛ دليةةل الجمبةةاز الحةةديث  :اإلسةةكندرية  ،مطبعةةة التةةوني ،
. 3881
ــةةـ مفتةةي إبةةراهيم حمةةاد ؛ المهةةارات الرياضةةية (أسةةس الةةتعلم والتةةدريب المصةةور) :
ط ،3القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر . 1661 ،
ــةـ ناهةةده عبةةد زيةد الةةدليمي ؛ أساسةةيات فةةي الةتعلم الحركةةي  :العةةراق  ،النجةةف  ،دار
الضياء للطباعة والتصميم . 1669 ،
ـــ نوري إبراهيم الشوك  ،رافع صالح فتحي الكبيسي ؛ دليل البحةاث لكتابةة األبحةاث
في التربية الرياضية  :جامعة بغداد . 1669 ،
ـــ وجيةه محجةوب ؛ الةتعلم وجدولةة التةدريب  :ط ، 1الموصةل  ،دار الكتةب للطباعةة
والنشر . 1666 ،
ــةةـ يعةةرب خيةةون ؛ الةةتعلم الحركةةي بةةين المبةةدأ والتطبيةةق  :بغةةداد  ،مكتبةةة الصةةخرة
للطباعة . 1661 ،
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االختبار البعدي

تأثير تمارين المطاولة االوكسجينية طويلة األمد في حجم الضربة القلبية
 S.Vلعدائي المسافات الطويلة
أ.م.د عباس فاضل جابر
 - 3التعريف بالبحث
 3-3المقدمة وأهمية البحث
تعد تمارين المطاولة االوكسجينية طويلة األمد من أفضل التمارين الرياضية
التطوير وتحسين كفائة القلب اإلنتاجية خالل المجهود الرياضي الذي يتميز بطول
فترته وسع ة أدائه والن عضلة القلب هي محور الجهاز الدوري التنفسي وهي
األساس في استمرار العمل البدني الطويل األمد كان لزاما علينا كباحثين إن
نشخص أهم ما يميز النتاج القلبي  C.O.Pوهو حجم الضربة  S.Vوعدد ضربات
القلب في الدقيقة  H.Rيعد القلب مركز الحياة ومكانته العتيدة ونبضه هو مؤشر
لبقلء اإلنسان علة قيد الحياة أو مغادرتها عندما يتوقف نبضه حيث ألعمل يمكن
إن يتم بباقي األجهزة الفسلجية عندها ترافقه بالمغادرة إلى حيث الراحة البدنية
 ...ونحن اخاصئيو علوم الرياضة نشارك زمالئنا األطباء دائما في دراسة القلب
ولكن االختالف هنا هو في إننا نحاول أن ندرس الكفاءة الوظيفية للقلب وانجازاته
القياسية فسيولوجيا وبدنيا مستعينين دائما باساتذتنا األطباء في تشخيص واختبار
وتثبيت نتائج القلب الرياضي وهذا ليس من اختصاصهم الدقيق كما كان يقول لنا
أخصائي القلب الدكتور عمر خضر الكبيسي حيث كان عملهم ينصب في معالجة
قلب مريض  H.Aأو شريان متصلب ومسدود … C.H.Dعلى أي حال بدئنا بتلك
المقدمة لكي نحدد ماهي عالقة الرياضة متمثلة بتمارين الرياضات الهوائية أو
االوكسيجينية بعضلة القلب  ..علما كل األدلة الفسيولوجية تؤكد أن قلب الرياضي
ال يتعرض إلمراض القلب بسبب كفائتة العالية  ...وتتميز عضلة القلب ببعض
الخصائص الفسيولوجية وهي الالإرادية واالستشارية والتوصيل واالنقباضية

ويؤثر نوع التدريب في تكيف عضلة القلب وبالتالي تتطور باتجاه التمرين ويجب
أن نؤكد هنا إن كل التغيرات الفسيولوجية مرتبطة بتكرار الحمل البدني لعدة أسابيع
ويطلق على هذه المتغيرات مصطلح التكيف  Adaptationوفي الرياضة كل
االنجازات الرياضية العالية تقع بشكل مباشر أو غير مباشر على التكيف الوظيفي
لعضلة القلب ..

 3-1مشكلة البحث
من المعروف أن القلب هو مصدر الطاقة المسسبة لحركة الدم في األوعية الدموية
وهو يقوم بعمله كمضخة يأتي إليه الدم من جميع أجزاء الجسم لكي يقوم بدفعه خالل
األوعية الدموية مرة أخرى وال يزال الكثير منا في التدريب الرياضي اليعرف بالضبط
كيف يمكن أن يقنن الدفع القلبي خالل الراحة ؟ وألجل ذلك سنحاول تثبيت تأثير التمارين
االوكسيجينية (تمارين المطاولة بالحمل المستمر) على حجم الضربة القلبية  S.Vمن
خالل معرفة الدفع القلبي  Cardic Out Put –C.O.Pخالل الراحة القصوى
وخصوصا أن فترة الراحة التمثل أي انجاز رياضي والحقيقة األكيدة أن النتاج القلبي هو
تحصيل حاصل لتطور مستوى النبض (عدد ضربات القلب )H.R –Heart Rate
ايجابيا نتيجة زيادة حجم الدم المدفوع من البطين األيسر Stroke Volume –S.V
خالل الضربة الواحدة  S.Vخالل وقت الراحة حيث نعني هنا بالتكيف Adaptation
الوظيفي لعضلة القلب ونعني به أداء القلب باقتصادية عالية حيث يقلص عدد
االنقباضات واالنبساطات إلى رقم يصل إلى  96نبضة  /دقيقة خالل الراحة يصاحبها
ارتفاع في إنتاجية حجم الضربة القلبية  S.Vوقد النتمكن رقميا من تمييز الدفع القلبي
بين رياضي وأخر الن الرقم يكون متقارب أو متشابه إلى حدا كبير ويكون محصور بين
()0-1لتر  /دقيقة خالل الراحة ولكن تكون الفرو قات عادة بمكونات الدفع القلبي من
ناحية النبض وحجم الضربة  ..من هنا حاول الباحثون اخذ عينة من العدائين المسافات
الطويلة المنفذ عليهم برامج تدريبية طويلة األمد تتضمن جرعات تدريبية اوكسجينية
ومالحظة مدى االستجابات  Responsesوالتكيف للعضلة القلبية نتيجة اخذ هذه
المفردات التدريبية المقننة على حجم الضربة القلبية باعتبارها محور عمل القلب
األساسية.

 1-3هدف البحث
معرفة تأثير التمارين االوكسجينية طويلة األمد على حجم الضربة القلبية S.V
خالل الراحة لعدائي المسافات الطويلة .

 9-3فرض البحث
يفتةةرض الباحةةث أن للتمةةارين االوكسةةجينية طويلةةة األمةةد تةةأثير ايجةةابي فةةي حجةةم
الضربة القلبية  S.Vخالل الراحة .

 1-3مجاالت البحث
 3-1-3المجال البشري  9 :من عةدائي المسةافات الطويلةة المصةنفين و 9مةن غيةر
العدائيين.
 1-1-3المجال ألزماني  :من  1660/33/3ولغاية 1667/1/16
 1-1-3المجال المكاني  :الجادرية  /مركز تدريب العدائين  .مركز فحص القلب .
 0-3تحديد المصطلحات
تمارين المطاولة االوكسجينية  :تمارين مطاولة تمتةاز بشةدة متوسةطة مةع حجةم
كبير و تعتمد بشكل كلي على النظام االوكسةجيني الطويةل الوقةت فةي الحصةول علةى
الطاقة .
حجةةم الضةةربة القلبيةةة  S.Vوهةةو كميةةة الةةدم التةةي يضةةخها القلةةب فةةي كةةل انقباضةةه
واحدة ويقاس بالمليلتر ويقصد بع الدم المدفوع مةن البطةين األيسةر ويتةراوح الةدفع
القلبي المدفوع خالل الراحة عند اإلنسان العادي  96-06ملليلتر في كل ضربة .

 - 1الدراسات النظرية والمشابهة
 3-1القلب والتدريب الرياضي
تعتبر مشكلة القلب الرياضي حتى أالن من المشاكل الهامة في مجال الطب
الرياضي الحديث نظرا لما يالحظ في السنوات العشرة األخيرة من زيادة كبيرة في
حمل التدريب الرياضي لتنمية الكفاءات الوظيفية للجهاز الدوري للرياضيين ألهمية
الدور الحيوي الذي يقوم به هذا الجهاز في نقل األوكسجين إلى األنسجة وبناء على

ذلك فان اان إنتاجية القلب اليمكن إن تزيد من (  )0-1لتر –دقيقة ولذا فان عدم
النمو الكافي لحجم ووظيفة القلب يمكن إن يكون له تأثيرا سلبيا على الكفاية
الرياضية خاصة لبعض أنشطة التحميل حيث يعتبر التدريب في هذه األنشطة هو
تدريب القلب وقد الحظ ظاهرة القلب الرياضي منذ القرن الماضي العالم هنشن
 3988حيث الحظ إن الرياضيين المدربين لديهم زيادة في مقاييس القلب ومنذ ذلك
تطورت طرق قياسات حجم القلب ويبقى مصطلح اإلعداد الرياضية ِ

athietIc

 conductingمرافق للكفاءة الوظيفية لعضلة القلب.
 1-1أسباب زيادة حجم القلب الرياضي S.v
ترتبط زيادة حجم القلب بزيادة النشةاط لحركةي فكلمةا كةان التكيةف كبيةر أدى ذلةك
إلةةى زيةةادة حجةةم القلةةب  ،وهنةةا تختلةةف الزيةةادة مةةن حيةةث كميةةة الةةدم المدفوعةةة فةةي
تمارين المطاولةة وقةوة جةدار العضةلة القلبيةة فةي تمةارين القةوة المميةزة بالسةرعة
وينمو حجم القلب بناء على :
 - 3زيادة اتساع تجويف القلب :االتساع الفسةيولوجي لتجويةف القلةب لةه أهميتةه
في زيادة إنتاجية الجهاز الدوري لةدى الرياضةيين إثنةاء العمةل العضةلي حيةث يمكةن
تقسةيم حجةم الةدم الموجةود فةي الةبطن إثنةاء انبسةاط عضةلة القلةب إلةى ثالثةة أجةةزاء
تكون في مجموعها السعة االنبساطية للبطين وهي :
أ-

حجةةم السةةيتول  SYSTOLوهةةو الةةدم الةةذي يدفعةةه القلةةب مةةع كةةل

ضربة من ضرباته
ب  -حجم الدم االحتياطي
ج -حجةةم الةةدم المتبقةةي ويشةةكل حجةةم الةةدم االحتيةةاطي وحجةةم الةةدم المتبقةةي ( سةةعة
البطين المتبقية) وهذا الدم يبقةى فةي البطةين بعةد انقبةاض عضةلة القلةب ودفةع الةدم
السيستولي.
 - 1زيادة حجم عضلة القلب .
 - 1الدمج بين زيادة اتساع تجويف القلب وزيادة حجم عضلته .

 1-1الدفع القلبيC.o.P.الرياضيين :
اليختلف حجم الدفع القلبي في الدقيقة لدى الرياضيين وغير الرياضيين إثناء
الراحة سواء كان ذلك بالنسبة للرجال اوالسيدات ويتأثر حجم الدفع القلبي ببعض
القياسات االنثربومترية كطول الجسم ووزنه ومسطح الجسم ويالحظ زيادة الدفع
القلبي لزيادة طول ووزن الجسم وكذلك مساحته السطحية وهناك عوامل كثيرة لها
تأثيرها على الدفع القلبي فيما يلي بعضها:
- 3يزداد الدفع القلبي عند الرياضيين طوال القامة في وفت الراحة .
- 1يتأثر الدفع القلبي بعمر الرياضي وينحصر قمة انجاز الدفع القلبي
بين  10-37سنة .
 - 1يتأثر الدفع القلبي ببعض العوامل الفسيولوجية كمعدل ضربات القلب
وحجم الضربة .
- 9الدفع القلبي واو ضاع الجسم المختلفة .
 - 1الدفع القلبي ودرجة حرارة البيئة والجسم .
 - 0الدفع القلبي والكفاءة البدنية .
 - 7الدفع القلبي واإلعداد البدني للرياضيين .
 1-1الدفع القلبي Cardic Out Put
يعتمد الدفع القلبي على عاملين أساسيين هما :
 - 3حجم الضربة  s.vنعني به كمية الدم التي يدفعها القلب مع كل ضربة من
ضرباته ويبلغ متوسط حجم الضربة  stroke volumeإثناء الراحة في وضع
الوقوف لألشخاص العاديين (  ) 8-9مليليتر ويقل عن تلك النسبة ل ناث حيث
يتراوح مابين ( )76-16مليلتر ويرتبط حجم الضربة أيضا بتجويف عضلة القلب
وكلما كان حجم الضربة اكبر كلما كان معدل القلب اقل وهذا يفسر سبب انخفاض
معدل القلب لدى الالعبين المدربين تدريبا جيدا .
 - 1ضربات القلب : H.R

ويسمى معدل القلب  Heart Rateوهو عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة
ويتحدد معدل القلب عن طريق إيقاع االستشارة في العقدة األذينية ويحسب معدل
القلب عن طريق حساب معدل النبض الشرياني أو بواسطة عدد ضربات القلب على
القفص الصدري عن طريق لسمع ( عند الضلع الخامس من اليسار) حيث يرتبط
معدل القلب أثناء الراحة بعدة عوامل منها ( العمر  ،الجنس  ،إحجام الجسم ،
ظروف معيشة اإلنسان ) وعادة يتراوح معدل القلب لدى األشخاص األصحاء مابين
( )76-06ضربة  /دقيقة  ،ويزيد معدل القلب لدى األطفال عنه لدى الكبار كما يزيد
لدى اإلناث عنه لدى الذكور ويقل معدل القلب لدى األشخاص الذين يمارسون
أعمال بدنية عن غيرهم من قليلي الحركة ...
ويتأثر مقدار الدفع القلبي بمساحة مسطح الجسم لذا فان المقارنة بين األشخاص
في الدفع القلبي تتطلب استخدام ما يسمى دليل القلب  Heart Indexوهو عبارة
عن ناتج قسمة حجم الدفع القلبي على مسطح الجسم بالمتر المربع  ،ويبلغ متوسط
دليل القلب للبالغين  1،1-1،1لتر/دقيقة/متر مربع ،أي إن نصيب المتر المربع من
مسطح الجسم في الدقيقة الواحدة يتراوح مابين ( 1،1-1،1لتر دم) مع ذلك يعتمد
الدفع القلبي على مقدار الدم الوريدي العائد إلى القلب من جميع أجزاء الجسم
المختلفة فكلما زاد الدم العائد للقلب زاد الدفع القلبي وهذا ما يحدث أثناء النشاط
الرياضي  ...ويمكن التعبير رياضيا عن العالقة بين الدفع القلبي وحجم الضربة
ومعدل القلب بالمعادلة التالية :
الدفع القلبي = حجم الضربة  xعدد ضربات القلب بالدقيقة
C.O.P

=

S.V

X

 - 1منهج البحث وإجراءاته الميدانية
 3 -1منهج البحث المستخدم
استخدم الباحثون المنهج الوصفي لمالئمته لحل مشكلة البحث .

H.R/M

 1-1عينة البحث
( )9عةةداء مسةةافة طويلةةة ( 1666متةةر 36666،متةةر ،المةةارثون ) و( )9طةةالب
من كلية التربية الرياضية غيةر عةدائين وبأعمةار 11سةنة وبمواصةفات اثربومتريةة
متشابهه من حيث الطول والوزن والمساحة السطحية .

 1-1أدوات البحث
 - 3المراجع والمصادر العربية واألجنبية .
 - 1ساحات التدريب.
 - 1جهاز الدوبلر.

 9-1االختبارات
نفذت االختبارات الدوبلر على عينة البحث من قبل الطبيب خبير الدوبلر الدكتور
ثروت بهجت وفي غرفة فحص الجهد على جهاز الركض الثابت  T.Mوبشدة جهد
مقننة تعادل (1متر /ثانية) بزاوية  1،1وخالل الفترة الواقعة بين نهاية شهر
كانون األول  1660وشهر شباط  1667على عدائي المسافات الطويلة المصنفين
ويكون الفحص ألسريري خالل الراحة ومن وضع االستلقاء على الظهر ..
وتتضمن الفحوصات ما يلي :
 - 3قياس حجم الضربة القلبية  S.Vخالل الراحة .
 - 1قياس حجم الضربة القلبية خالل بداية الجهد  S.V.Lنهاية
الجهد،بعد مرور  396ثانية من الركض على جهاز الركض الثابت .

 0-1الوسائل اإلحصائية
 الوسط الحسابي . االنحراف المعياري . معادلة (ت) لقياس معنوية الفروق بين وسطين حسابيين غيرمرتبطين .

-9عرض ومناقشة النتائج وتحليلها
 3-9عرض وتحليل ومناقشة اختبار حجم الضربة القلبية  S.Vخالل الراحة
من خالل الجدول( )3ظهر اختبار حجم الضربة القلبية  S.Vخالل الراحة
لمجموعة البحث( غير الرياضيين) بمعدل  )09،0مليلتر ضربة قلبية وبانحراف
معياري ( )31،0مليلتر ضربة في حين ظهر نتيجة االختبار مجموعة العدائين
بمعدل ( )97،7مليلتر ضربة وبانحراف معياري يساوي ( )9،1مليلتر

ضربة

ولقياس معنوية الفروق بين الوسطين الحسابين استخدم الباحث اختبار (ت)
لمعنوية الفروق حيث ظهرت قيمة (ت) المحتسبة بمقدار ( )1،1بينما ظهرت قيمة
(ت) الجدولية بمقدار ( )1،19عند درجة حرية( )31وبمستوى داللة تبلغ
( )6،63وهذا يدل على أن الفرق معنوي عال ولصالح المجموعة العدائين ...ويعزو
الباحثون سبب هذا التأثير المعنوي على تطور حجم الضربة القلبية إلى تأثير تمارين
المطاولة طويلة األمد التي يمارسها عدائو المسافات الطويلة عادة  .والتي أدت إلى
ارتفاع الدم المدفوع من البطين األيسر خالل الضربة القلبية حيث تؤكد العديد من مصادر
الطب الرياضي إن حاالت تكيف كبيرة تحدث لضربات القلب خالل الراحة نتيجة التدريب
المنتظم والمتمثل بالتمارين الهوائية (االوكسجينية) التي يمارسها عادة عدائو المسافات
الطويلة.

جدول ()3
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وحجم العينة وقيمة (ت) المحتسبة
والجدولية والداللة اإلحصائية الختبار حجم الضربة القلبية  S.Vخالل الراحة
للمجموعتين.
مجموعة غير

مجموعة العدائين

الرياضيين
س
ب

ع

ن

64,6

12,6

8

س
ب

ع

قيمة

قيمة (ت)

(ت)المحتسبة

الجدولية

5,6

2,58

ن

8 8,5 87,7

الداللة
معنوي عالي

 1-9عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبار لحجم الضربة القلبية S.V
من خالل الجدول ( )1تبين إن حجم الضربة القلبية  S.Vبعد ستون دقيقة لعينة
البحث في االختبار كان بمقدار ()13،11مليليتر.ضربة وبانحراف معياري يساوي
( )31،0مليليتر.ضربة في حين وجد حجم الضربة القلبية لمجموعة العدائين بمقدار
( )78مليايتر .ضربة وبانحراف معياري يساوي ( )8،9مليليتر.ضربة ولقياس معنوية
الفروق بين الوسطين الحسابين استخدم الباحث اختبار (ت) معنوية الفروق بين األوساط
الحسابية حيث ظهرت قيمة(ت) المحتسبة بمقدار ( )1،3في حين ظهرت قيمة (ت)
الجدولية عند درجة حرية  31وبمستوى داللة ( )6،63بمقدار ( )1،19وهذا يدل على
إن الفرق بين المجموعتين عشوائي ويرى الباحث ان كل عمليات التكيف القلبي تسير
بشكل عكسي فكل تطور في النبض يصاحبه تطور في حجم الضربة القلبية بمعنى إن كلما
انخفض معدل ضربات القلب خالل الراحة كلما ارتفع مقدار حجم الضربة القلبية وكل هذا

يحدث بسبب تأثير البرامج التدريبية طويلة األمد المنفذة على عدائو المسافات
الطويلة وفي هذا االختبار لم يظهر الفرق المعنوي داللة على انجازات القلب لم
تظهر إال بعد ال  316ثانية من الجهد البدني الن فعاليات العاب المطاولة تخضع
دائما لوقت أدائي طويل نسبيا وهذا ما لم يحدث في هذا النوع من االختبار.
جدول ()1
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وحجم العينة وقيمة (ت) المحتسبة
والجدولية والداللة اإلحصائية لالختبارين القبلي والبعدي الختبار حجم الضربة
القلبية و بعد  06ثانية .
مجموعة غير

مجموعة

قيمة

قيمة (ت)

الرياضيين

العدائين

(ت)المحتسبة

الجدولية

2,1

2,58

ع

س
ب

ع

ن

س
ب

51,2

13,6

8

9,4 79

ن
8

الداللة
معنوي عالي

 1-9عرض وتحليل ومناقشة حجم الضربة القلبية  S.Vبعد  396ثانية
من خالل الجدول ( )1ظهر الوسط الحسابي لالختبار حجم الضربة القلبية بعد مرور
 396ثانية من الجهد بمقدار ( )93،7مليلتر ضربة وبانحراف معياري بمقدار ()8،9
مليلتر ضربة في حين وجد االختبار ألبعدي بقيمة ( )93،33لتر – دقيقة وبانحراف
معياري ( )969مليلتر ضربة ولمعرفة معنوية الفروق بين الوسطين الحسابين استخدم
الباحث اختبار(ت) حيث ظهرت قيمة (ت) المحتسبة بمقدار ( )9،11في حين ظهرت
قيمة (ت) الجدولية وعند درجة حرية( )31وبمستوى داللة( )6،63بقيمة ()1،19
وهذا يدل على إن الفرق معنوي بين المجموعتين ولصالح مجموعة العدائين ويرى
الباحث سبب ذلك إلى كفاءة القلب اإلنتاجية لرياضي العاب المطاولة حيث يعمل الزمن
بشكل كبير وواضح على تطور مستوى األداء أو االرتقاء بالجهد خالل العمل البدني
عدائو المسافات الطويلة على غير

الطويل الزمن وهذا ما يميز وبشكل خاص
الرياضيين.

جدول()1
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وحجم العينة وقيمة (ت) المحتسبة
والجدولية والداللة اإلحصائية لالختبارين القبلي والبعدي الختبار الدفع الفلبي بعد
 396ثانية
مجموعة

مجموعة العدائين

غير العدائين
س

41,7

ع

9,4

س

ن

8

ع

8,8 81,1

قيمة (ت)

قيمة(ت)

المحتسبة

الجدولية

الداللة

ن

8

4,55

2,58

معنوي عالي

-1االستنتاجات والتوصيات
 3-1االستنتاجات
-3

ثبت وجود تكيف واضح لحجم الضربة القلبية خالل الراحة لعدائي

المسافات الطويلة.
-1

تأكد لنا صدق احتمالية كبر تجويف البطين األيسر كنتيجة لتدريبات.

المطاولة طويلة األمد والتي أدت إلى زيادة الكمية المدفوعة من الدم في كل
ضربة قلبية خالل الراحة .
-1

اليوجد تأثير واضح بين حجم الضربة القلبية  S.Vللعدائين عن غير

العدائين بعد مرور  06ثانية من الركض.
-9

تبين أن حجم الضربة القلبية بعد مرور ثالث دقائق قد تطور وبشكل

يدل على مستوى تطبع بيالوجي كبير .

 1-1التوصيات
-3

التأكيد على التمارين االوكسجينية إذا كانت الغاية هي حدوث عملية

(التكيف) من خالل تطوير كفاءة حجم الضربة القلبية  S.Vخالل الراحة .
-1

إن أفضل تمارين يمكن أن تطور معدل دقات القلب ( H.Rالنبض) هي

تمارين المطاولة حيث ظهر تطور واضح في معدل دقات القلب خالل الراحة.
-1

يجب التأكيد على حجم الضربة  S.Vالقلبية خالل تقييم الكفاءة القلبية

ألنها األساس للعمل البدني وقد تطورت بشكل معنوي بعد اخذ الجرعات
التدريبية المناسبة .
-9

ضرورة أجراء بحوث أخرى تتناول دراسة تجويف البطين األيسر

وعضلة القلب بشكل مقطعي من خالل جهاز الرنين المغناطيسي . MRI

المصادر
-3

القران الكريم .

-1

حازم عزيز أمين،وآخرون.تأثير التمارين االوكسجينية على تكيف

الدفع القلبي خالل الراحة  .مجلة علوم الرياضة  .جامعة ديالى 6كلية
التربية الرياضية .العدد  3أيار .1667
-1

عباس فاضل الخزعلي ،تدريب التحمل  ،جامعة بغداد  ،كراسة ضمن

سلسلة بحوث .3881،
-9

ماهر عبد اللطيف عارف  ،اثر التدريب البدني في النسبة المؤية

للدهون  .مجلة علوم الرياضة .جامعة ديالى –كلية التربية الرياضية .العدد
 3أيار . 1667
-1

ماهر عبد اللطيف عارف ،ى دراسة التكيف الوظيفي لالعبي

المنتخبات الوطنية باستخدام التخطيط الكهربائي للقلب  .أطروحة دكتوراه .
جامعة بغداد – كلية التربية الرياضية .3888

اثر خطة كيلر على مستو التحصيل المعرفي لماد طرائا تدري
التربية الرياضية
أ.م.د .ماجد حميد كمب
ملخص البحث
ال الت طرائا التدري

هي التقليدية والسائد لد المربين في الوق ت الحاض ر

وان النج ات ف ي عملي ة الت دري

وإتقانه ا وم ن ث م تحقي ا األه دا

يستوجب اعتماد التخطيط المنفم والمتقن ولكي يكون المدر
ان تكون لديه معرفة بالطرائا العامة للتدري

المطلوب ة

جيدا في عمل ه الب د

.

ان االتجاهات الحديثة في مفهوم المنهج الحديث يؤكد ايجابيات الطالب ويش جعه
عل ى البح ث ويدرب ه عل ى النق د البن اب وعل ى األعتم اد عل ى ال نف

ويش جعه عل ى

البحث .
وأنمويج كيل ر واح د م ن اس تراتيجيات تفري د ال تعلم مم ا يحوي ه م ن ممي ات
وأهمي ة خاص ة م ن حي ث التطبي ا الجدي د والتقلي ل م ن اخط اب س لبيات الطرائ ا
التقليدية ومواجهة ت اي د إع داد الطلب ة ف ي الص فو
احد إشكال تفريد التعليم وريرها من نقاط الضع

م ن خ الل توفي

واس تخدام

الموجود ف ي الطرائ ا التقليدي ة

الشائعة .
The effect of Keller's plan on the achievements of Knowledge
level in methods of teaching physical education
Asst.prof. Dr. Magda H. Kampash . PHD.
Abstract :
Methods of teaching is still the traditional and
prevailing way with educators for the time being and success
in the process of teaching and mastery , then achievement
the desired goals requires the adoption of systematic

planning and diligent , to be a good teacher in his work , he
must have a general Knowledge of the methods of teaching .
The recent trends in the concept of the modern
approach emphasizes on the positive aspects of the student
and encourages him to research and managed on
constructive criticism and self – reliance and encourages
him to search .
Keller model and one of the Individualization of
learning strategies , which aligned to the characteristics and
particular importance in terms of new application and
minimize the negative aspects from the mistakes of
traditional methods and to meet the growing numbers of
students in the classroom through the recruitment and use
of a form of Individualization of education and other
weaknesses in the existing common traditional methods .

المبحث األول
: المقدمة وأهمية البحث
ان تطوير المؤسسات التعليمية التي يشهدها العالم في الوق ت الحاض ر أص بحت
الحاجة الى تطوير اإلفراد والعاملين فيها وص قل امكاني اتهم وق دراتهم لتواك ب يل ك
التطور إلكي تؤدي ه ي المؤسس ات دوره ا باس تخدام اإلمكان ات المت وافر لغ رض
. تسهيل عملها وتفعيل العملية التعليمية وتحقيا أهدافها
التقليدية هي الس ائد ل د الم ربين
إن

في الوقت الحاضر ال الت طرائا التدري

إ وق د اعت اد الطلب ة إن يكون وا مس تقبلين للمعلوم ات ف ي ح ين اعت اد الم در

يك ون المص در االس ا

للمعلوم ات إ إم ا ف ي عص ر االنفت ات المعرف ي واس تخدام

أساليب مختلفة في إيصال المعرفة العلمية المطلوبة .
إن النجات في عملية التدري

وإتقانه ا وم ن ث م تحقي ا األه دا

المرر وب فيه ا

يستوجب اعتماد التخط يط الم نفم والم تقن ان التربي ة العام ة نف ام والمنه اج نف ام
واالمتحان ات نف ام وعلي ه فالمؤسس ات التربوي ة منفوم ة إنش ابها المجتم ع لتعم ل
عل ى تكي

الطلب ة اجتماعي ا وتجع ل م نهم أعض اب ن افعين ف ي المجتم ع ومن اهج

التربية الرياضية ليست مج رد تلق ين معلوم ات للطلب ة فف ي الوق ت الحاض ر تحت اج
إل ى تخط يط ودراس ة اس تعدادهم وق دراتهم عل ى التفكي ر العلم ي وإح داث تغي رات
مناسبة في السلوك المرروب لد المتعلمين .
ولكي يكون المدر
للت دري

جيدا ف ي عمل ه الب د ان تك ون لدي ه معرف ة ب الطرائا العام ة

فض ال ع ن طرائ ا الت دري

الخاص ة بمادت ه وان يك ون مطلع ا عل ى

المستجدات في هيا الميدان .
إن االتجاه ات الحديث ة ف ي مفه وم الم نهج الح ديث يؤك د عل ى ايجابي ة الطال ب
ويشجعه على البحث ويدربه على النقد البناب وعلى االعتماد على ال نف

ويش جعه

على البحث ويدربه على األساليب الديمقراطية ويراعي الفروا الفردية بين الطلب ة
فضال عن تنمية ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم ومهاراتهم (. )21
وقد أشارت الكثير من الدراسات والبحوث ال ى أهمي ة تنوي ع األس اليب التدريس ية
التي يتبعها المدرسون في المواق

التعليمي ة المختلف ة وه يا م ا أك د علي ه (س المة

إ ) 2111إن األساليب التدريسية المؤثر يجب إن تخت ار بم ا يتناس ب م ع حاج ات
وخص ائص المتعلم ين والم نهج واأله دا

المرر وب التوص ل إليه ا بم ا يتف ا م ع

اإلمكانات المادية والبشرية المتوافر (. )22

 - 37ابراهيم عبد اللطيف فؤاد  ،المناهج اسسها وتنظيماتها وتقويم اثرها  ،ط ، 2مكتبة مصر القاهرة  ، 5973 ،ص. 31
 - 32سالمة عبد الحافظ  ،الوسائل التعليمية والمنهج  ،ط ، 5دار الفكر للنشر والتوزيع  ،عمان  ، 3000 ،ص. 13

وف ي الوق ت الحاض ر فه رت اتجاه ات حديث ة للتربي ة الرياض ية والتعل يم منه ا
(*)

االهتمام بالتعلم الياتي اليي أصب اتجاها تربويا مستقرا في الميدان التربوي .
(*)

.

ويع د ال تعلم ال ياتي اح د األس اليب التعليمي ة الت ي دع ت إليه ا متطلب ات العص ر
الحديث وهيا مااكد عليه (عبد الرحمن عبد السالم إ )2111هو التعلم ال يي يوج ه
إلى كل ف رد وفق ا لميول ه وس رعته الياتي ة وخصائص ه بطريق ة مقص ود ومنهجي ة
ومنفمة .
وعليه تع د المن اهج بوص فها ج با م ن نف ام تعليم ي وراي ة المدرس ة الوص ول
بالطلب ة إل ى تحقي ا األه دا

المطلوب ة إإي تمث ل مجموع ة الخب رات المنفم ة الت ي

توفره ا المؤسس ة التعليمي ة لمس اعد المتعلم ين عل ى تحقي ا الن واتج التعليم ة
المناسبة مع قدراتهم ( ) .
وفض ال ع ن يل ك فق د اض ا

قط امي ( )2111بخص وص التص ميم

يوس

التدريس ي " بان ه يمت ا ع ن ري ر م ن اإلش كال األخ ر للتخط يط م ن حي ث الدق ة
التخط يط ي ؤدي إل ى

ودرجة االطالع على التخطيط النفامي للمش روع إ الن ض ع

نتائج خطير مثل سوب تو يع الوقت والمصادر األخر إليا فأن مصممي الت دري
يخش ون م ن ض ع

التخط يط التدريس ي ال يي يترت ب علي ه تعل يم خام ل ري ر فع ال
( )

التوجد فيه دافعية وهي في األخير نتائج خطير طويلة األمد "
هناك اخ تال

ف ي أس اليب ال تعلم ال ياتي وطرائق ه ونفم ه م ن حي ث إس تراتيجية

ال تعلم إإال أنه ا تتض من جميع ا ه دفا مح ددا تس عى إل ى تحقيق ه ه و تعل يم يراع ي
الفروا الفردية ويلبي حاجات المتعلمين
وانمويج كيل ر واح د م ن اه دا

تفري د ال تعلم مم ا يحوي ه م ن ممي ات وأهمي ة

خاص ة م ن حي ث تطبي ا إس تراتيجية جدي د م ن حي ث تفري د التعل يم إالتقلي ل م ن
أخط اب س لبيات الطرائ ا التقليدي ة مواجه ة ت اي د إع داد الطلب ة ف ي الص فو
أللقاني ،احمد حسين وآخرون  :تدريس المواد االجتماعية ،ج، 3عالم الكتب للنشر  ،القاهرة ، 5990،ص. 519
*-
 -3أللقاني ،احمد حسين وآخرون  :تدريس المواد االجتماعية ،ج، 3عالم الكتب للنشر  ،القاهرة ، 5990،ص. 519
 -سميع أبو مغلي،عبد الحافظ سالمة ،سلسلة العلوم التربوية أساليب تعليم القراءة والكتابة ،عمان ،دار يافا ، 3000،ص.53
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من

خ الل توفي

واس تخدام اح د إش كال تفري د التعل يم وريره ا م ن م ن نق اط الض ع

الموجود في الطرائا التقليدية الشائعة (*) .
وعليه تكمن اهمية البحث من خ الل محاول ة الباحث ة ف ي تطبي ا اح د نم ايج
التصميم التدريسي في مج ال التربي ة الرياض ية اال وه و انم ويج كيل ر وال يي يه تم
بعملية تفريد التعليم .

مشكلة البحث-:
أص ب إيج اد طرائ ا وأس اليب ونم ايج تعليمي ة س مة العص ر الح ديث إ الن
حركة المجتمع أصبحت أكث ر تط ورا م ن خ الل تط ور العل وم األخ ر مم ا أص بحت
الحاجة إلى التفكير في أس اليب تعليمي ة تتناس ب م ع ه يا التط ور الحاص ل إوعلي ه
يالحف ف ي المؤسس ات التربوي ة وبش كل خ اص ف ي كلي ات التربي ة الرياض ية ارل ب
المدرسين يستخدمون أساليب تقليدية في عملية التعلم والتعليم مما يصعب تحقي ا
األهدا

بشكل متوا ن مع حيا المجتمع المتطور ف ي الوق ت الحاض ر إ وم ن اج ل

يل ك حاول ت الباحث ة اس تخدام خط ة كيل ر والت ي تعن ي التفري د التعل يم إ الن ارل ب
طلب ة الدراس ة المس ائية ه م م ن ل ديهم إعم ال إض افية مم ا ال يت وفر ل ديهم الوق ت
الكافي في مواصلة القراب والتحضير واإلعداد بش كل س ليم لمتطلب ات ال در
ينعك

مم ا

على مستو تحصيلهم الدراسي .

هدفا البحث -:
- 1معرفة تأثير خطة كيلر في مستو التحصيل
- 2معرف ة الف روا الفردي ة ب ين المجم وعتين الض ابطة والتجريبي ة م ن خ الل
تطبيا خطة كيلر

فرضيتا البحث -:
 - 1إن لخطة كيلر تأثيرا فاعال في مستو التحصيل الدراسي

*  -يوسف قطامي ،نايفة قطامي  ،تصميم التدريس ،عمان ،دار الفكر ، 3000 ،ص. 97
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 - 2هن اك ف روا معنوي ة ف ي مس تو التحص يل ب ين المجموع ة الض ابطة
والمجموعة التجريبية ولمصلحة المجموعة التجريبية

مجاالت البحث -:
 - 1المجال البش ري  :طلب ة كلي ة التربي ة الرياض ية المرحل ة الرابع ة  /الدراس ة
الصباحية والدراسة المسائية .
 - 2المجال ال ماني  2111/4/1 :لغاية 2111/5/16
 - 4المجال المكاني  :القاعات الدراسية لطلبة كلية التربية الرياضية

تحديد المصطلحات -:
خطة كيلر-:
ه ي مجموع ة م ن اإلج رابات المبرمج ة الهادف ة الت ي ح ددها كيل ر ف ي خطت ه
وتنحو بمجملها نحو التعلم الياتي والتق ويم ال ياتي وال تعلم االتق اني بالس رعة الت ي
تناسب قدر المتعلم مع توفي

مصادر التعلم المتاحة كله ا لغ رض تحقي ا اه دا

تربوية في مستويات المجال المعرفي المختلفة .

المبحث الثاني
مفهوم خطة كيلر -:
وهي إح د اس تراتيجيات تفري د التعل يم إ حي ث ق ام (ف رد كيل ر) دائم ا ب التركي
على فردية التعليم  .واليي يشمل العناصر األساس ية م ن حي ث ع رض الم اد عل ى
شكل وح دات قص ير وأه دا

س لوكية مح دد وتق ديم التغيي ة الراجع ة الت ي تع

المتعلم وتدفعه للتعلم باقصى سرعته إوكيلك االبتعاد عن االرتجالية (*).
أي ان نفرية كيلر تعتمد على مفاهيم النفرية السلوكية لس كنر والت ي ه ي م ن
احد النفريات التي فسرت الثقة بالنف

.

* -الحيلبببة ،محمبببد محمبببود  :التصبببميم التعليمبببي نظريبببة وممارسبببة ،دار المسبببيرة للنشبببر والتوزيبببع والطباعبببة ،عمبببان  ،األردن5999،
،ص.250
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وير أصحاب ه ي النفري ة ان معف م الس لوك م تعلم إ وان الس لوك ه و نتيج ة
ارتب اط ب ين مثي ر واس تجابة وان ال دوافع تح رك الس لوك إوالتع ي ه و ال يي يثي ر
السلوك ويع

إ اي يؤكد سكنر على ان التع ي ال ياتي ي داد م ع النض ج إورض ى

الفرد عن نفسه هو االهم واليي يعد تع ي ا ياتيا.
وتمتا هي الطريقة باالتي -:

(*)

( )

- 1تعتم د ه ي الطريق ة عل ى مب دأ اإلتق ان إ أي يطل ب م ن الم تعلم إفه ار إتق ان
للوحد مثل االنتقال إلى الوحد جديد إ ويمكن التأكد من خالل امتحان يق دم
له في نهاية كل وحد تعليمية .
- 2تعتمد على سرعة المتعلم الياتية .
- 4تعتمد على الكلم ة المطبوع ة إ أي إن االتص ال ب ين المعل م والم تعلم ي تم م ن
خالل النص المكتوب .
يش ر

عل ى تنفي ي خط ة كيل ر مش رفين م ن هيئ ة التدريس يين (معل م

إمس اعدينإ م راقبين) إي يق وم المعل م باختب ار الم اد التعليمي ة ويع دها عل ى وف ا
تنفيم معين .
إما دور المساعدين فعليهم تأمين المستل مات الدراسية فض ال ع ن إرش ادهم
فردي ا كلم ا تطل ب يل ك إ إ م ا المراقب ون في تم اختي ارهم م ن فئ ات المتعلم ين
المتفوقين واليين تطوع وا لمس اعد

مالئه م ف ي ك ل م ا يتعل ا بالوح د التعليمي ة
( )

واإلجابة على جمع االستفسارات المطروحة ان وجدت .
إن الصفة الممي

لخط ة كيل ر ف ي ال تعلم ه ي الس رعة الياتي ة وإتق ان ال تعلم

وان نجات هي الطريقة يعتمد عل ى انش غال الم تعلم ف ي الوح دات التعليم ة الخاص ة
بالماد الدراسية .

*  -القاضي  ،يوسف وآخرون :اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي ،دار المريخ  ،الرياض ، 5925،ص. 355- 309
 مرعي ،توفيق احمد ومحمد محمود الحيلة  :طرائبق تبدريس العامبة ،ط، 5دار المسبيرة للنشبر والتوزيبع والطباعبة ،عمبان 3003،،ص. 503
‡
- johnson,k and Ruskin, :Behavioral Instructions : an evaluative review , Washington, D. C. American
psychological Association , R . S . (1977) , p.p:9-12
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مكونات خطة كيلر -:
اتف ا كثي ر م ن المعني ين ف ي المج ال الترب وي عل ى إن خط ة كيل ر تتك ون م ن
المكونات االتية (*) :
 - 1اإلتقان
 - 2حجم الوحد التعليمة
 - 4التغيية الراجعة الفورية
 -4مراجعة الوحد التعليمة
-5المراقبون
-6التوجيه
 -1الدليل
 -2الكلمة المطبوعة
 -2التقويم
 -4تحتاج إلى أدلة تعليم مطبوعة إليصال المعلومات واإلرشادات للمتعلمين .
 -5لها مراقبون لتق ويم االمتحان ات وتق ديم المس اعد للمتعلم ين والتغيي ة الراجع ة
الفورية التي تع

المواق

التعليمية

المبحث الثالث
إجرابات البحث الميدانية -:
 - 1الم نهج المس تخدم  :اس تخدمت الباحث ة الم نهج التجريب ي إ والتص ميم
التجريبي المناسب هو المجموعات المتكافئة يات االختبار ألبع دي وه و م ن
التص اميم يات الض بط الج ئ ي وال يي يتطل ب مجم وعتين أح داهما ض ابطة
واألخر تجريبية والشكل ( )1يوض التصميم التجريبي للبحث .
*

- zencius , Arnie , : A personalized system of Instruction for Teaching checking Account skills to
Adults with Mild Disabilities , journal of Applied Behavior Analysis, H .(1990) p .p 245-252 .
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شكل () 1
مجموعة ضابطة

تكافؤ المجموعتين

الطريقة االعتيادية

مجموعة تجريبية

اختبار تحصيلي

نمويج كيلر

عينة البحث -:
ت م اختي ار عين ة البح ث بالطريق ة العمدي ة حي ث ت م اختي ار كلي ة التربي ة
الرياضية إواختيرت العينة التجريبية والضابطة أيضا بطريقة عمدي ة إحي ث ح ددت
الباحث ة الدراس ة المس ائية كمجموع ة تجريبي ة والدراس ة الص باحية كمجموع ة
ض ابطة حي ث بل غ ع دد طلب ة المجموع ة التجريبي ة ( )41بع د اس تبعاد الطلب ة
الراسبين في المرحلة .
ويشترط في كتابة األهدا

السلوكية ان تك ون قابل ة للقي ا

فض ال ع ن يل ك إن

تكتب بلغة واضحة ودقيقة ورير قابلة للتأويل .وتم اختيار األهدا

التعليمة الم راد

التحق ا منه ا ه ي ( الت يكر إ الفه م إالتطبي ا )(*)  .وه ي المس تويات الثالث ة
لتصني

بلوم والملحا ( )1يوض يلك

خطوات كيلر :
 - 1مفردات المنهج .
ت م تحدي د مف ردات الم نهج ف ي ض وب المنه اج الخ اص بمتطلب ات التربي ة
الرياضية لماد طرائا تدري

وللفصل الدراسي الثاني مع التأكيد على عدم وجود

تكرار للمواد الدراسية إ
حيث تضمن المحتو المواد الدراسية اآلتية .
 الطريقة االمرية الطريقة التدريبية طريقة التبادل طريقة فحص نف*  -حميدة ،إمام مختار وآخرون :مهارات التدريس ،مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة ، 3000،ص. 21
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 طريقة التضمين (اإلدخال ) التغيية الرجعة. - 2األهدا

العامة .

إن تحديد األهدا

العامة ألي م نهج دراس ي يع د ض رور تربوي ة وتعليمي ه

من اجل توجيه الكادر التدريسي في اختيار الطرائا واألس اليب المناس بة للت دري
إويعد تحديد الهد

من المعايير المهمة في تقويم العملية التعليمية .

اطلعت الباحثة عل ى األه دا
ضوب األهدا

العام ة الت ي ح ددها من اهج طرائ ا الت دري

العامة إقامت الباحث ة بص يارة األه دا

للفص ل الدراس ي الث اني إحي ث ت م ع رض ه ي األه دا
االختصاص في مجال طرائا التدري
 -4األهدا

الس لوكية للم واد الدراس ية
عل ى مجموع ة م ن يوي

لمعرفة مد مطابقتها لمحتو المنهج.

السلوكية .

ولغرض إن تكون عملية القيا
األهدا

إوف ي

الخاصة إلى أهدا

قابلة للتحقيا ك ان الب د للباحث ة م ن تحوي ل

سلوكية والت ي تكت ب بطريق ة توض للطلب ة م ا تمك ن

القي ام ب ه بع د االنته اب م ن المحت و أو الم نهج إوتع د األه دا

الس لوكية بمثاب ة

معايير يمكن استخدامها الختيار الطرائا واألساليب المناسبة للتدري

(*)

.

 -4الخطط التدريسية.
تم إعداد خطط أنمويجية للمجموعة الضابطة والب الغ ع ددها ( )16وق د اخ ي
بنفر االعتبار بأنها تك ون متش ابهة ف ي خطواته ا م ع خط ط المجموع ة التجريبي ة
دون المتغير المستقل ( أنمويج كيلر) حيث تم عرض هي النمايج عل ى مجموع ة
من يوي االختص اص فف ي م اد طرائ ا الت دري

 وبع د الت داول معه م ت م االتف اا

على صيغة أنمويجية ألجل إعداد الخطط الدراسية  .إما خطط المجموعة التجريبية
قام ت الباحث ة أيض ا بإع داد ( )16وح د تعليمي ة وف ا أنم ويج كيل ر حي ث اتبع ت
الخطوات اآلتية -:
*  -اللقاني ،احمد حسين وعبودة عببد الجبواد أببو سبنينة  :أسباليب تبدريس المبواد االجتماعيبة ،مكتببة دار الثقافبة للنشبر ،عمبان 5999،
،ص. 93 -95
-5 أ.عفاف الكاتب  -3أ.د احمد حسين بدري  -2أ.ناظم كاظم
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أ -حيث ستقدم الماد التعليمة على شكل ماد تعليمية مكتوبة وبعد يلك أسئلة
تقويم ياتي  .وألجل التأكد من اإلجاب ة ي تم الرج وع إل ى اإلجاب ة االنمويجي ة أي
مفت ات التص حي ف ي نهاي ة ك ل موض وع .م ع التأكي د عل ى التغيي ة الراجع ة
الفوري ة فض ال ع ن احتوائه ا عل ى بع ض الت دريبات وتنفي يها قب ل االنتق ال إل ى
الوحد التعليمة التالية .
ب -تحديد مصادر التعلم .
ج -إعداد نمايج متكافئة من االختبارات على الطلبة بعد اإلجاب ة عليه ا إبحي ث
يتك ون ك ل اختب ار م ن مجموع ة الفق رات وعل ى الطلب ة إن يخت اروا ه ي
االختبارات بمعيار(  )% 25قبل االنتقال إلى الوحد التعليمية التالية
د -إعداد دليل للطلبة في كيفية القراب وكيفية العمل بهيا النفام إ وطريقة حل
األسئلة فضال عن مصادر التعلم ومعيار اإلتقان وهو المعيار المحكي المرجع .
هـ  -تقويم التعلم سو

يتعر

الطلبة على طريقة التعلم بشكل األتي -: *

-1التقويم الياتي إإي يقوم الطلبة بأنفسهم باالجابة عن األسئلة
 -2االختبارات المقرر الجتيا كل وحد تعلمي ه بمعي ار محك ي المرج ع بمعي ار
 % 25من اجل االنتقال إلى موضوع جديد
 -4االختبار ألتحصيلي ألبعدي .
تكافؤ المجموعتين -:
لق د افترض ت الباحث ة ب أن المجم وعتين متكافئت ان إالن م اد طرائ ا الت دري
ت در

ف ي المرحل ة الرابع ة فق ط وعلي ه ل م يطل ع الطلب ة عل ى المن اهج الخاص ة

بالماد إفضال عن يلك أجرت الباحثة مقابالت مع بعض إف راد العين ة م ع مجموع ة
م ن التدريس يين المكلف ين بت دري

ه ي الم اد وأك دوا عل ى إن المعلوم ات الت ي

يمتلكها الطلبة بهي الماد هي معلومات قد تكون معدومة إوعلي ه اعتب رت الباحث ة
إن المجموعتين متكافئتان في الماد .
 أ.عفاف عقيل الكاتب .كلية التربية للبنات.
 أ.د احمد حسين بدري  .كلية التربية الرياضية للبنات. أ.م.د منال العنكبي  .كلية التربية الرياضية للبنات.*
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التجربة االستطالعية لالختبار المعرفي -:
بعد تحديد األهدا

السلوكية إكان البد من تطبيا االختبار على مجموعة م ن

الطلب ة م ن ري ر عين ة البح ث وك ان حج م العين ة ( )21طالب ا م ن الراس بين م ن
المرحل ة الرابع ة بع د إعط ائهم محاض رات تيكري ة ع ن الموض وعات الخاص ة
بالبحث وكان الغرض منها .
 إيجاد صعوبة الفقر -:بع د تص حي اإلجاب ات ث م حس اب معام ل الص عوبة وج د ان ه يت راوت م ا ب ين
(25إ21 – 1إ ) 1ولجميع الفقرات إ وبيلك تكون فقرات المقيا
فقرات االختبار لي

مناس بة أي ان

بدرجة من السهولة وال هي بدرجة عالية من الصعوبة .

 القو التمي ية للفقر -:إن مفه وم الق و التمي ي ة للفق ر ه ي

ق در الفق ر عل ى التفري ا ب ين

مجم وعتين م ن الطلب ة ف ي إجاب اتهم مجموع ة مس تو تحص يلهم ع الي وأخ ر
ض عي

وجمي ع الفق رات الخاص ة باالختب ار ألتق ل ع ن ( 21إ )1وان ه ي القيم ة

الرقمية اتفا عليها من الع املين ف ي مج ال القي ا

والتق ويم حي ث ي ر (ب راون)
(*)

إن القو التمي ية تعد جيد إيا كانت قدرتها التمي ية (21إ )1فما فوا .
فعالية البدائل -:

إن الحكم على صالحية البدائل يكون من خالل مقارن ة إع داد المجيب ين عل ى ك ل
فقر خاصة بالطلبة حي ث تك ون إجاب ة الفئ ة العلي ا وال دنيا وان يج يب اليه ا ع ددا
من المجيبين من كل مجموعة وعليه ومن خالل إجاب ة إف راد العين ة تحقق ت فعالي ة
الب دائل الخاطئ ة للفق رات االختباري ة إ والب الغ ع ددها ( )24أي إن ع دد االف راد
اليين انجيبوا من الفئة الدنيا اكبر م ن ع دد اإلف راد ال يين انج يبوا م ن الفئ ة العلي ا
وبناب على يلك عددت جميع البدائل الخاطئة فعالة أي أنها صال .

- Brown , :Measuring classroom Achievement ,Holt Rinehert & Winston , New York ,1981 .p.104.
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*

الخصائص السايكو مترية للمقيا

-:

 -1الصدا
استخدمت الباحثة صدا المحتو واليي يهد
للف اهر الس لوكية أو الوض وت ال يي يه د

إلى معرفة مد تمثيل االختب ار

ال ى قياس ه إ حي ث يش ير (ال وبع ي

وفخ رون إ )1221ان الص دا بأس لوب تحلي ل المحت و يع د م ن أه م األن واع
(*)

المستخدمة في االختبارات التحصيلية .
 -2الثبات

ت م حس اب ثب ات االختب ار بأس لوب التج ئ ة النص فية إ إي تع د أكث ر األس اليب
اس تخداما ف ي االختب ارات المعرفي ة ويع ود الس بب إل ى أنه ا تتغل ب عل ى عي وب
األساليب األخر لمعام ل الثب ات إ فض ال ع ن كونه ا اق ل تكلف ة وأس رع ) ( .وبع د
تصحي اإلجابات تم تعديله باستخدام معادلة بيرسون لحساب قيمة معامل االرتب اط
إ وفهر معامل الثبات بعد تصحي (24إ )1وهو معامل ثبات جيد .
 -4الموضوعية
اس تخدمت الباحث ة ف ي االختب ار ألتحص يلي أس لوب االختب ارات الموض وعية
وهي رير قابلة للتقدير الياتي ألنه ا تعتم د عل ى مفت ات التص حي ول ي

للمص ح

أي تأثير على وضع الدرجة .
الشكل النهائي لالختبار -:
بع د إج راب التج ارب االس تطالعية عل ى فق رات االختب ار أص ب بص يغة النهائي ة
مؤل

م ن ( )24فق ر م ن ن وع األس ئلة الموض وعية االختي ار م ن متع دد وتكمي ل

الفرار ات فض ال ع ن أس ئلة الص واب والخط أ حي ث تعط ى درج ة ( )2.5لإلجاب ة
الصحيحة (صفر ) لإلجابة الخاطئة أو المتروكة أو المجاب عنها ب أكثر م ن إجاب ة
 .وبيلك أصب االختبار جاه للتطبيا  .والملحا ( )1يوض يلك .
تطبيا االختبار ألتحصيلي ألبعدي -:
*  -الزوبعببي ،وآخببرون  :االختبببارات والمقبباييس النفسببية ،مطببابع مديريببة دار الكتببب للطباعببة والنشببر ،جامعببة الموصببل 5925،
،ص.29
 -داود عزيز وانور حسين :مناهج البح التربوي ،مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر ،بغداد ، 5990،ص.532
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طب ا االختب ار ف ي ي وم  2111/5/12المص اد

االربع اب وللمجم وعتين

التجريبي ة والض ابطة م ع اتخ اي اإلج رابات الال م ة للحف اف عل ى س المة إج رابات
تطبيقه وتوفير األجواب المناسبة ألدائه وبالتعاون مع عماد الكلية .
الوسائل اإلحصائية-:
معامل ارتباط بيرسون إمعادلة بيرسون لتصحي االختبار إ اختبار (ت)
 وسائل تحليل فقرات االختبار ألتحصيلي :معامل الصعوبة إالقو التمي ية لالختبار إفعالية البدائل الخاطئة .

المبحث الرابع
عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -:
بع د تطبي ا االختب ار البع دي لك ال المجم وعتين يالح ف ف ي الج دول ( )1ان
الوس ط الحس ابي للمجموع ة التجريبي ة بل غ ( )51.51ب أنحرا

معي اري بل غ

( )4.42ام ا المجموع ة الض ابطة فق د بل غ الوس ط الحس ابي ( )44.4وب أنحرا
معياري ( )4.16ومن خالل القيم الرقمية يالحف ان المجموعة افضل عل ى اس ا
الوس ط الحس ابي االكب ر إ ولك ن ال يمك ن الحك م عل ى انه ا افض ل م ن المجموع ة
الض ابطة وعلي ه اس تخدمت الباحث ة اختب ار (ت) لمعرف ة معنوي ة الف روا ب ين
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة وحسب تغير المستقل وهو خطة كيل ر إ
حي ث افه رت النت ائج ان قيم ة (ت) المحتس بة بلغ ت ( )21.24وعن د مقارنته ا
بقيمة (ت) الجدولية وعند درجة حرية ( )62وتحت مس تو دالل ة ( )1.15بلغ ت
( )1.61وه يا يعن ي هن اك ف روا معنوي ة ب ين المجموع ة التجريبي ة والمجموع ة
الضابطة ولصال المجموعة التجريبية .
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جدول ()1
اختبار (ت) بين المجموعة الضابطة والتجريبية وقيمة (ت) المحتسبة والجدولية
المعالم
اإلحصائية

الوسط الحسابي

االنحرا

قيمة (ت)

المعياري

المحتسبة

معنوية الفروا

المجموعة
الضابطة

44.4

4.16

التجريبية

51.51

4.42

معنوي

21.24

قيم ة (ت) الجدولي ة عن د درج ة حري ة ( )62ونس بة خط أ ( )1.15بلغ ت
( )1.61وه يا يعن ي ان خط ة كيل ر ك ان له ا دور فاع ل ف ي مس تو تحص يل
المجموع ة التجريبي ة او علي ه تعتق د الباحث ة ان خط ة كيل ر تمك ن الطال ب م ن
االعتماد على ياته وم ن ث م اكتس اب تج ارب م ن خ الل االمتحان ات الموض وعة ف ي
نهاي ة ك ل در

مم ا يعن ي تس اعد الطال ب عل ى اكتس اب خب رات ح ول الموض وع

وطريقة االجابة عليها  .بسبب وضوت االهدا

فضال عن التخط يط الم نفم  .وه يا

النتيج ة تتف ا م ع كثي ر م ن الدراس ات الس ابقة كدراس ة (الحيل ةإ )1224ودراس ة
الخطيب ( )1224دراس ة س حر اك رم ( )2114وتحقيق ا اله دا

وف روض البح ث

في معرفة تأثير كيلر في تحصيل الطالب تشير البيانات في الجدول (. )2
جدول ()2
اختبار (ت) بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
المجموعة
المجموعة
التجريبية

االختبار

االختبار

القبلي

البعدي

11.14

51.51

2

مج ت

42.1
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124614.6

قيمة ت

معنوية

المحسوبة

الفروا

2.12

معنوي

قيمة (ت) الجدولية عن د درج ة حري ة ( )22وتح ت مس تو دالل ة ()1.15
بلغت ( )1.1وحسب رأي الباحثة يالحف ان خطة كيلر له ا دور افض ل ف ي تحص يل
فضال عن االسئلة المرفقة في نهاي ة

الطالب بسبب التنفيم الجيد ووضوت االهدا

كل وحد تعليمية مما اكتسب الطالب خبرات جيد من خالل االعتماد عل ى يات ه ف ي
ح ل االس ئلة ومراجع ة االخط اب او تص حيحها ألن خط ة كيل ر تعتم د عل ى االتق ان
التعليمي .
المبحث الخام
االستنتاجات :
- 1لفاعلي ة خط ة كيل ر اد ال ى ي اد دافعي ة الط الب ف ي مس تو التحص يل
المعرفي .
- 2تساعد الطالب في تحديد االه دا
التي تضعها خطة كيلر امامه بعك

التعليمي ة ومعرفت ه بالمس تويات المعرفي ة
الطريقة التقليدية .

- 4تنم ي ق در الطال ب عل ى االعتم اد عل ى ال نف

ف ي المطالع ة والتفكي ر ف ي

االجوبة السئلة مقترحة .
- 4تنمي الثقة بالنف

لد الطالب بسبب الخبرات التي تمنحه ا خط ة كيل ر م ن

خالل التنفيم المنفم للوحدات التعليمية .
التوصيات :
- 1ض رور اج راب بح وث اكث ر عل ى النم ايج التعليمي ة والت ي اقتص رت عل ى
العلوم التربوية .
- 2االهتمام بموضوع التصميم التعليمي وفي مؤسسات التربية الرياضية .
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المصـــــادر
- 1إبراهيم عبد اللطي

فؤاد إ المناهج اسسها وتنفيماتها وتق ويم اثره ا إ ط4

إ مكتبة مصر القاهر إ  1212إ ص. 45
- 2الحيل ة إمحم د محم ود  :التص ميم التعليم ي نفري ة وممارس ة إدار المس ير
للنشر والتو يع والطباعة إعمان إ األردنإ 1222إص.411
- 4ال دباغ وفخ رون:اختب ار المص فوفات المتتابع ة المقنن ة للع راقين إ مطبع ة
جامعة الموصل إ 1224إص. 44 -21
النفس ية إمط ابع مديري ة دار

- 4ال وبع ي إوفخ رون  :االختب ارات والمق ايي

الكتب للطباعة والنشر إجامعة الموصل إ 1221إص.42
- 5القاض ي إ يوس

وفخ رون :اإلرش اد النفس ي والتوجي ه الترب وي إدار

المريو إ الرياض إ 1221إص. 211- 212
- 6أللق اني إاحم د حس ين وفخ رون  :ت دري

الم واد االجتماعي ة إج 2إع الم

الكتب للنشر إ القاهر إ 1221إص. 152
- 1اللق اني إاحم د حس ين وع ود عب د الج واد أب و س نينة  :أس اليب ت دري
المواد االجتماعية إمكتبة دار الثقافة للنشر إعمان إ 1222إص. 24 -21
- 2حمي د إإم ام مخت ار وفخ رون :مه ارات الت دري

إمكتب ة ه راب الش را

إالقاهر إ 2111إص. 45
- 2داود ع ي

وان ور حس ين :من اهج البح ث الترب وي إمط ابع دار الحكم ة

للطباعة والنشر إبغداد إ 1221إص.124
- 11

س المة عب د الح افف إ الوس ائل التعليمي ة والم نهج إ ط 1إ دار الفك ر

للنشر والتو يع إ عمان إ  2111إ ص. 52
- 11

سميع أبو مغليإعبد الحافف سالمة إسلس لة العل وم التربوي ة أس اليب

تعليم القراب والكتابة إعمان إدار يافا إ 2111إص.14
- 12

مرعي إتوفيا احمد ومحمد محم ود الحيل ة  :طرائ ا ت دري

العام ة

إط 1إدار المسير للنشر والتو يع والطباعة إعمان إ 2112إص. 114
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إعم ان إدار الفك ر إ

قطامي إنايفة قطامي إ تصميم الت دري

يوس

- 14

. 21 إص2111
14-
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Rinehert & Winston , New York ,1981 .p.104.
15-

2

- johnson,k and Ruskin, :Behavioral Instructions

: an evaluative review , Washington, D. C. American
psychological Association , R . S . (1977) , p.p:9-12
16-

3

- zencius , Arnie , : A personalized system of

Instruction for Teaching checking Account skills to
Adults with Mild Disabilities , journal of Applied
Behavior Analysis, H .(1990) p .p 245-252 .
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ملحا ()1
األسلوب االمري
 -يعر

األسلوب االمري

 -يعر

من هو محور العملية التعليمية

 -يفهم الهد

من هيا األسلوب

 يمي دور المعلم في هيا األسلوب يتيكر دور الطالب في هيا األسلوب يفهم العالقة من الطالب والمدر -يعدد اهدا

هيا األسلوب

 يعدد االخطاب الشائعة في هيا األسلوب يمي االسلوب االمري يعدد قنوات التطور في االسلوب االمري يمي اهمية قنوات التطوراالسلوب التدريبي
 -يعر

االسلوب التدريبي

 -يمي الهد

الخاص لهيا االسلوب

 -يعدد فقرات اتمام الدر

في هيا االسلوب

 يفهم الطالب دور في هيا االسلوب -يعر

دور المعلم في هيا االسلوب

 يعدد ممي ات هيا االسلوب يمي اهمية قنوات التطور يعدد النقاط الواجب اتباعها عند اداب المهار يفهم دور الطالب في هيا االسلوب يعدد ممي ات اداب الطالب في هيا االسلوب يعدد دور الطالب في هيا االسلوب211

 -يعر

وقت اتخاي القرارات في هيا االسلوب

 -يعر

الطالب دور المعلم في الدر

 -يعر

وقت دور المعلم في الدر

 يمي تطور القنوات في هيا االسلوباسلوب فحص النف
 -يعر

هيا االسلوب

 -يحدد هد

هيا االسلوب

 يفهم معنى اسلوب المراجعة الياتية يفهم طريا اداب المهار في الدر يعدد دور المعلم في هيا االسلوبواالسلوب فحص النف

 -يفهم العالقة بين االسلوب التدري

 يوض دور كل من المعلم والطالب في هيا االسلوبأسلوب التضمن (االحتواب)
 -يعر

أسلوب التضمين (االحتواب)

 -يعر

من المسؤول عن تحديد المهارات او الواجب الحركي

 -يعر

المستو اليي يبداب منه االداب الواجب الحركي

 -يعدد اهدا

هيا االسلوب

 يحدد الخطوات المهمة لهيا االسلوب يفهم بعض الوسائل المساعد بهيا االسلوباالسلوب التبادلي
 -يعر

هيا االسلوب

 -يفهم الهد

من هيا االسلوب

 يعدد االشكال الرئيسة لهيا االسلوب .- 1التغيية الراجعة :
 -يعر

الطالب معنى التغيية الراجعة .
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 يعدد فوائد التغيية الراجعة . يعدد شروط التغيية الراجعة . يفهم شروط التغيية الراجعة -يعدد وفائ

التغيية الراجعة

 يمي التغيية الراجعة عند التقويم يفهم دور المعلم في التغيية الراجعة يعدد مصادر التغيية الراجعة يفهم اهمية التغيية الراجعة يفهم المعلومات التي تؤثر على التغيية الراجعة يعدد انواع التغيية الراجعة يفهم معنى التغيية الراجعة االصلية يفهم معنى التغيية الراجعة االعالمية -يعر

التغيية الراجعة الداخلية

 يغطي مفهوم التغيية الراجعة الخارجية يفهم التغيية الراجعة النهائية يمي التغيية الراجعة المت امنة يعطي تعريفا للتغيية الراجعة المتأخر يفهم االخطاب الشائعة في التغيية الراجعة -يفهم دور المدر

في اعطاب التغيية الراجعة في الدر

 يعدد النقاط المهمة التي يجب اعتمادها عند اعطاب التغيية الراجعة -يعدد معوقات التغيية الراجعة .
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ملحا ()2
الوحدات التعليمية األولى
الموضوع  :التعر

التربية الرياضية  /األسلوب األمري

على أساليب تدري

األسلوب األمري :
 ه و األس لوب ال يي يك ون في ه ال درالرئي

مح ور العملي ة التعليمي ة ول ه ال دور

بأتخاي القرارات وما على الطالب سو األستجابة :

 -أن الهد

الخاص من هيا األسلوب هو التنفيم .

 أن دور المعلم هو اتخاي جميع القرارات في مرحلة م ا قب ل ال درانتهاب الدر

ومرحلة ما بعد الدر

.

 أن دور الطالب هو القيام بتعلم األداب واأللت ام بمتطلبات المدر أن جوهر العالق ة ب ين الم درالحاف اليي يعطيه المدر
 -اهدا

ومرحل ة
وطاعته .

والطال ب ه و العالق ة األني ة والمباش ر ب ين

وبين االستجابة .

االسلوب األمري

- 1اس تجابة مباش ر للح اف  -2االنفم ام او التمثي ل  -4األنس جام  -4األداب
التوافقي  -5التقيد بشكل او نم ويج يك ون مع د مس بقا  -6تك رار االنم ويج
الحركي  -1االستجابة  -2ادام ة التقالي د الثقافي ة واالجتماعي ة  -2 .الحف اف
على المعايير الجمالية  -11تع ي الحيوية والنش اط المش ترك  -11الكف اب
في الوقت المستخدم  -12السالمة .
 اما األخطاب في هيا األسلوب- 1ع دم تواف ا حرك ات الص

 -2ع دم دق ة االش ار االمري ة  -4ان التك رار

لمهار يؤدي إلى الملل  -4يالقي بعض الطلبة الصعوبة ف ي األداب  -5بق اب
المعلم في مكان واحد .
 أما ممي ات هيا األسلوب- 1يستخدم ه يا األس لوب م ع التالمي ي الص غار العم ر والمتق دمين ف ي ممارس ة
النشاط.
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- 2يستخدم عند تطبيا العمليات الصعبة .
- 4يستخدم في تصحي االخطاب الشائعة في الفعاليات واالخطاب الفردية .
قنوات التطور في هيا األسلوب
ع ي ي الطالب يجب دراسة قنوات التطور التي هي ( القنا البدني ة إ القن ا
االجتماعي ة إ القن ا العاطفي ة إ القن ا اليهني ة) يالح ف ف ي ه يا األس لوب أن ه هن اك
صعوبة في ايجاد أي دور للطالب إ فاستعالمي الطالب ف ي اتخ اي أي ق رار متط ور
الب دني االجتم اعي إ الس لوكي إ ال يهني مح دود ألن الم تعلم يع د م ن الناحي ة
الواقعية منفي لما يصدر اليه من االوامر من قبل المدر

.

وعليه فأن تطوير يكون كاألتي :
- 1القن ا البدني ة  :أن دور الطال ب ه و األلت ام والطاع ة إ ف أن دور ف ي ه ي
القن ا يك ون باألتج ا األدن ى م ن األس تقاللية إ حي ث ال يتخ ي أي ق رار ل ه
عالقة بالتطور البدني .
- 2القن ا األجتماعي ة  :تتطل ب عملي ة التفاع ل والتب ادل االجتم اعي يالح ف ان
الطالب يمتلك فرصا قليل ة للقي ام بعملي ة التفاع ل ألن جمي ع الق رارات تك ون
من المدر

.

- 4القنا العاطفية  :أن مكان الطالب هي القنا يكون بأتجا الحد األدنى إ ألن ه
هناك طلبة يخشون أن يعملوا كل شيب بأمر وهم بيلك يشعرون بف رت كبي ر
إ وعليه يكون دور المدر

هو األمر والطالب يستجيب .

- 4القن ا اليهني ة  :ف أن موق ع الطال ب عل ى القن ا اليهني ة يك ون بأتج ا الح د
األدنى فالتطور ال يهني يعن ي القي ام او األش تراك ف ي عملي ات يهني ة بأتج ا
الحد األدنى إ ف التطور ال يهني يعن ي القي ام او االش تراك ف ي عملي ات يهني ة
عديد مثل المقارنة التماي التصني
األسلوب االمري

211

وحل المشكالت واالقتران واالبتكار .

أسئلة الوحد التعليمية األولى
 /1أكمل العبارات األتية :
- 1األس لوب األم ري يك ون في ه  ...............................مح ور العملي ة
التعليمية
- 2أن دور المدر

هو اتخاي جميع الق رارات ف ي مرحل ة  .........إ  .........إ

.......
- 4األسلوب األمري يعني ..........................................
- 4عندما يقوم الط الب ب األلت ام بتطبي ا ق رارات الم در
األه

دا

التالي

يتوص ل الطال ب ال ى

ة -4..............-4..............-2 .................-1

................
- 5أه م ممي ات األس لوب األم ري -4........-4...........-2..............-1
...........
) ام ام العب ار الص حيحة وعالم ة (×) ام ام العب ار

 /2ض ع عالم ة (
الخاطئة .
- 1أن الهد

الخاص من هيا األسلوب هو التنفيم .

- 2في األسلوب االمري يقوم الطالب بتقويم أدائه وأعطاب تغيي ة راجع ة لنفس ه
.
- 4ال يالقي بعض الطالب أي صعوبة في األداب .
- 4يالحف في هيا األسلوب ال يوجد أي دور للطالب .
- 5أن قن وات التط وير ف ي ه يا األس لوب ه ي القن ا البدني ة إ واالجتماعي ة
والعاطفية واليهنية .
الوحد التعليمية الثانية
األسلوب التدريبي
الموضوع الثاني  :التعر

على األسلوب التدريبي
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األسلوب الت دريبي  :ه و انتق ال ع دد مع ين م ن الق رارات م ن المعل م إل ى الطال ب إ
وال يي ي ؤدي إل ى خل ا عالق ات جدي د ب ين الطال ب والم در

وب ين الطال ب

والواجبات الحركية او المهارات وبين الطلبة انفسهم .
 -إلى هيا األسلوب يتوصل إلى مجموعة مختلفة من األهدا

الت ي له ا عالق ة

ب أداب المه ار او القس م األخ ر ل ه عالق ة بأتب اع نط اا دور الف رد ف ي ه يا
الخاص لهيا األسلوب فهو رفع األنجا .

األسلوب إ اما الهد

 تحليل األسلوب التدريبي .من أجل معرفة هيا األسلوب او تحليل هيا األس لوب عل ى الطال ب يج ب نق ل
عدد من الق رارات م ن الم در
الفقرات األتية خالل الدر

إل ى الطال ب إ أن عملي ة األنتق ال ه ي ك يلك ض من

.

- 1الدق ة  -2المك ان  -4تسلس ل المه ارات  -4وق ت ب دب ك ل واج ب حرك ي -5
الو ن الحركي وااليقاع  -6وقت توق

الواجب الحركي  -1القف

 -2ال ي

والمفهر  -2بدب األسئلة لغرض التراجع .
 قرارات المدر

تكون في مرحلة ما قبل الدر

قرارات الطالب فتكون في اثناب الدر

ومرحلة ما بعد الدر

ام ا

(اثناب األداب) .

هناك امور يجب مراعاتها او تضمنها االسلوب التدريبي وهي -:
- 1يقوم المدر
- 2يمتلك المدر
- 4تقبل المدر

بتقويم القرارات من قبل الطلبة وتطويرها .
ثقة بالطلبة في اتخاي القرارات
والطالب أن بأمكان كالهما التوسع إلى ما هو م ن ممي ات او

خصائص اسلوب معين .
- 4بأمكان الطلبة اتخاي القرارات البسيطة اثناب تنفيي النشاط .
- 5يكون الطالب مسؤوال عن اتخاي القرارات المنفرد .
- 6يتعلم التالميي بداية األستقاللية .
قنوات األسلوب التدريبي وتطورها
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- 1القنا البدني ة  :يمتل ك الطلب ة اس تقاللية اكث ر ف ي ه يا االس لوب حي ث يك ون
ت دريب الطال ب ه و المس ؤول دون انتف ار الم در

بحي ث تعط ى األوام ر

وتنفم كل حركة من الحركات وعليه فأن امكانية حدوث التطور م ن الناحي ة
البدنية مستقبال .
- 2القنا االجتماعي ة  :ان امكاني ة اتخ اي الق رارات م ن قب ل الطال ب ف ي اختي ار
الموقع او مكان األداب تؤدي إلى خلا فرو

جديد في التفاعل األجتم اعي

بين الطلبة.
- 4القنا العاطفي ة  :ان ح دوث التط ور ف ي الناحي ة البدني ة واالجتماعي ة يمك ن
تخلا مشاعر ايجابية التي نشأت لد الطلبة انفسهم .
- 4القنا اليهنية  :في هيا االسلوب تغير طفي

في وض ع القن ا اليهني ة إ ألن

الطلبة ينشغلون في عملية التيكر فضال عن االلت ام بالواجب الحركي .
االسلوب التدريبي :
ارسم دائر حول الجواب الصحي .
- 1ان الهد

الخاص من هيا األسلوب هو :

أ  -رفع األمكانية البدنية .
ب -رفع القدرات المهارية .
ت -جميعها خطأ .
- 2عند تحليل األسلوب التدريبي نجد دور المعلم هو اتخ اي جمي ع الق رارات ف ي
:
أ  -مرحلتي ما قبل الدر

وما بعد الدر

ب -مرحلتي أثناب الدر

وبعد .

ت -مرحلتي قبل الدر

وإثناؤ .

- 4تعليم الطلبة بداية :
أ  -الثقة بالنف

.

ب -الشعور بالفرت .
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.

ت -الشعور باالستقاللية .
- 4ف ي االس لوب الت دريبي يمتل ك الطال ب اس تقاللية اكث ر ف ي عملي ة اتخ اي
القرارات حول االداب مقارنة :
أ  -باالسلوب االمري
ب -االسلوب التبادلي
ت -اسلوب التضمين او االحتواب .
- 5ان االداب الجيد في االسلوب التدريبي له عالقة بمعرفة :
أ  -معرفة االداب
ب -التصور اليهني
ت -معرفة نتائج االداب
أسلوب فحص النف
هد

(أسلوب المراجعة)

هيا األسلوب هو التقويم ال ياتي إ حي ث ينش غل الطال ب بع دد اكب ر م ن

الق رارات إ االم ر ال يي ي ؤدي إل ى ي اد المس ؤولية الياتي ة ان اس لوب المراجع ة
الياتية يعمل على تحفي الطالب للتوصل إلى مجموعة جديد من األهدا
أهدا

الدر

.

في هيا األسلوب :

- 1تطوير معرفة مستو الفرد ألداب من خالل تطوير األدراك الحسي .
- 2يتعلم الطال ب كيفي ة مالحف ة أدائ ه وم ن ث م تقويم ه وفق ا لمعي ار او القي ا
المطلوب إ من خالل تطوير حالة األدراك الحسي .
دور المعلم في هيا األسلوب :
- 1مس اعد الطال ب عل ى االعتم اد عل ى التغيي ة الياتي ة دون االعتم اد التغيي ة
الخارجية .
- 2استخدام معيار ثابت من اجل التوصل إلى عملية التطوير الياتي
- 4الحفاف على الصدا والموضوعية في تقدير مستو األداب .
- 4الثقة بالنف

وتقبل مستو ادائه ما توصل اليه من مستو .
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- 5اس تمرار التق ويم ال ياتي م ن خ الل الق رارات الت ي انتقل ت م ن المعل م ال ى
الطالب في فتر الدر

(األداب) وما بعد الدر

(التقويم) .

تحليل هيا األسلوب :
يمكن أن يطلا على هيا األسلوب هو المراجعة الياتي ة إ فف ي ه يا األس لوب
يقوم طالب بأداب الواجب أو الواجبات الحركية كما هو ف ي األس لوب الت دريبي إ ث م
بعد يلك يقوم بأتخاي القرارات الخاصة في مرحلة ما بعد الدر
واجبات اخر للمدر

(التقويم) .

في هيا األسلوب :

 يقوم المعلم بتقويم مد استقاللية التلميي . يقوم المعلم بتقويم الطالب في تطوير قابليته على التوجيه الياتي . -الثقة المتبادلة بين المدر

والطالب .

 تحلي المعلم بالصبر من خالل توجيه األس ئلة الت ي ترك عل ى عملي ة األدابوالمراجعة .
 اما دور الطالب في هيا األسلوب . العمل بمفرد واالنشغال في عملية المراجعة الياتية . يستطيع الطالب تحديد مستو امكانياته وقدراته . يستطيع الطالب استخدام المراجعة الياتية كوسيلة للتغيية الراجعة .اسلوب فحص النف

:

ض ع عالم ة (

) ام ا م العب ار الص حيحة وعالم ة (×) ام ام العب ار

الخاطئة ان اسلوب فحص النف
من االهدا

يعمل عل ى تحفي الط الب للتوص ل إل ى مجموع ة

الجديد .

- 1ال يمكن التوصل إلى اإلدراك الحسي بأسلوب فحص النف
- 2في االسلوب فحص النف

.

يقوم كل طال ب ب أداب الواج ب او الواجب ات وبع د

يلك يقوم بأتخاي القرارات به في مرحلة ما قبل الدر

.

- 4استخدم محك ثابت من اجل التوصل إلى عملية التطور الياتي .
- 4يعطي هيا األسلوب الفرصة للطلبة ان يصحبوا أكثر اعتمادا على أنفسهم .
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- 5ال ي تمكن الطال ب م ن تحدي د مس تو امكانيات ه وقدرات ه وح االت النج ات او
الفشل .
- 6دور المعلم في هيا األسلوب هو تقويم مد استقاللية الطالب .
- 1بأمكان المدر

بأستخدام التغيية الراجعة من أجل تطوير األداب .

االسلوب التبادلي :
يؤدي هيا األسلوب إلى ايجاد الواقع ال يي يوص ل إل ى مجموع ة م ن األه دا
هي االهدا

إ أن

هي ج ب من نوعين من األشكال الرئيسة لهيا األسلوب .
أ  -العالقة االجتماعية بين الطلبة وحاالت التغيية الراجعة الخاصة .
ب -تحديد األهدا

على مجموعتين تلك الت ي له ا عالق ة قريب ة بالواج ب

الحركي او الواجبات التي لها عالقة بدور الطالب .
خطوات تنفييها :
- 1ام تالك ف رص متك رر للت دريب عل ى الواج ب الحرك ي م ع مي ل بمراقب ة
االداب
- 2التدريب على اداب واجب حركي تحت فرو
- 4التدري

تم بها استالم التغيية الراجعة

على الواجب الحركي دون وجود المعلم .

- 4القدر على الحوار مع الطالب ال ميل حول الواجب الحركي .
- 5فهم تسلسل اداب الواجب الحركي عند اداب الواجب الحركي .
ممي اتها أي دور القائمين بهيا األسلوب :
- 1االشتغال في االداب يقود إلى العالقات األجتماعية .
- 2مراقبة اداب ال ميل ومقارنتها مع األداب المطلوب في ورقة الواج ب لغ رض
التوصل إلى األستنتاجات وتبادل األداب .
- 4تطوير السمات النفسية من حيث الصبر والصدا ونكران اليات .
- 4التدار

على كيفية اعطاب التغيية الراجعة .

- 5التعر

على مشاعر نجات ال ميل في االداب .

تحليل هيا األسلوب :
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قبل اداب الدر
اثناب الدر
بعد الدر

 .يقوم المدر

بأتخاي جميع القرارات

 .يقوم ال ميل المراقب بأتخاي القرارات .
 .يقوم المراقب بأتخاي القرارات المتعلقة بالتغيية الراجعة .

تطوير القنوات :
- 1القنا االجتماعية  :حيث يؤدي ه يا األس لوب بتط وير ه ي القن ا نح و الح د
األقصى لما يعطيه من ادوار في عملية التفاعل االجتماعي بين الطلبة .
- 2القن ا العاطفي ة  :ان اعط اب التغيي ة الراجع ة واس تالمها م ن ال مي ل تض ع
الطلبة في حالة تتطلب الصدا واالمانة واستخدام الس لوك اللفف ي المناس ب
مما ينعك

على الطلبة الشعور بالراحة .

- 4القنا البدنية  :يالح ف ف ي ه يا األس لوب ان الطال ب ي ؤدي الواج ب الحرك ي
ب دون االنتف ار ق رار الم در

لك ل حرك ة او مه ار مم ا ي نعك

عل ى

المستو البدني مستقبال .
- 4القن ا اليهني ة  :ان انش غال الطال ب المراق ب ل الداب يق وم بعملي ات يهني ة
متعدد مثل المقارنة والتركي على تنفي ي تسلس ل الواج ب الحرك ي وم ن ث م
االستنتاجات لكل هي الواجبات تؤدي على تطوير القنا اليهنية .
األسلوب التبادلي :
أكمل العبارات األتية :
- 1هن اك نوع ان م ن االش غال ف ي األس لوب التب ادلي أ.............-ب-
................
- 2األسلوب التبادلي يتم تنفيم الص

...................................

- 4التدريب على اداب الواج ب ف ي ه يا األس لوب ب دون اعط اب التغيي ة الراجع ة
من قبل .......................................
- 4عن د أداب ه يا االس لوب يعط ي رؤي ة ..............................و
...............
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بف

- 5دور الطال

يا األس

يه

لوب

.............إ..........إ...........إ..........إ..........
- 6أن تطور القنا اليهنية .....................إ.......................
- 1الطال ب المتمي

ف ي االس لوب التب ادلي ال يحت اج أن ينتف ر االوام ر م ن

.........
- 2يقوم المراقب (ال ميل) بأتخاي القرارات المتعلقة ..........................
أسلوب التضمين (االحتواب)
مفهوم هيا األسلوب :
يعني وجود مستويات متعدد م ن األداب ل نف
انتقال قرار رئي

الواج ب الحرك ي ويعن ي ه يا

ال ى الطال ب ال يك ون باس تطاعتهم اتخ اي ف ي االس اليب الس ابقة

في أي مستو يبدأ الفرد في األداب .
أهدا

هيا األسلوب :

- 1احتواب جميع الطلبة أي القاب الفروا الفردية .
- 2دافع االنسجام بين االختالفات الفردية .
- 4اعطاب فرصة للطالب ألداب الواجب الحركي بما يتناسب مع امكانياته .
- 4امكانية الرجوع إلى المستو السابا من اجل تحقيا خبرات المنهج .
- 5تعليم رؤية العالقة بين طموت الفرد ودافعيته ألداب .
- 6اتساع الحالة الفردية مقارنة باألساليب السابقة .
تحليل هيا األسلوب :
تكون تقسيم االدوار بين المعلم والطالب كما هي :
مرحلة ما قبل الدر
مرحلة اثناب الدر
مرحلة ما بعد الدر

المدر

.

الطالب
الطالب

ويتضمن هيا األسلوب األمور التالية :
 -يجب ان يؤمن المدر

بهيا االسلوب األسلوب عند استخدامه .
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 -يجب على المدر

ان يخطط ل بعض الفعالي ات الت ي تمث ل إل ى األبع اد بينم ا

تكون هناك خطط اخر مصممة خصيصا من اجل التطبيا .
 -معرفة العالقة بين الواقع والطموت في نفو

الطلبة .

 تعط ي فرص ة للطال ب ف ي تعل م كيفي ة قب ول حال ة التن اقض ب ين الواق عوالطموت التعلم تقليل الفجو بينهما .
 يك ون ه يا األس لوب خ الل األداب منافس ة الطال ب م ع نفس ه وث م مقاييس هالثابتة إ وقدراته وطموحاته ولي

مع تلك التي يمتلكها اقرانه .

 امكانية انتقال القرار من المعلم إلى الطالب حول المكان اليي يجب ان يكونفيه عند اداب الواجب الحركي .
اسلوب التضمين :
ارسم دائر حول الجواب الصحي
- 1يهد
أ  -تصني

اسلوب التضمين إلى :
الطلبة .

ب -معرفة الصعوبات .
ت -الغاب الفروا الفردية .
- 2يطرت اسلوب التطبيا مفهوما مختلفا في تصميم الواجب على ضوب
أ  -درجات معيارية .
ب -معايير محكية
ت -مستويات متعدد .
- 4يعطي هيا األسلوب للطالب األمكانية في اتخاي قرار حول :
أ  -متى يبدأ ؟
ب -أي مستو يبدأ ؟
ت -يحدد الواجب المطلوب
- 4تكون المنافسة في هيا األسلوب خالل اداب الفعالية :
أ  -منافسة الفرد مع نفسه
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ب -منافسة الفرد مع مقاييسه الثابتة
ت -كالهما ص
- 5ان تحديد مكان اداب الواجب الحركي في هيا االسلوب يتم من قبل :
أ  -الطالب نفسه
ب -المعلم
ت  -ميل الطالب
التغيية الراجعة
خ الل تعل م المه ارات الحركي ة تفه ر اهمي ة المعلوم ات الت ي تص ل ال ى الم تعلم
سواب كانت داخلي ة او خارجي ة أي المعلوم ات ياتي ة م ن داخ ل جس م الف رد او معلوم ات
م ن مص ادر خارجي ة فالم در

او الص ور وريره ا الت ي له ا الت أثير الفع ال ف ي تط وير

األداب الحركي وأن هي المعلومات هي ما تسمى بالتغيية الراجعة .
تعريفها :
هناك تعريفات كثير للتغيية الراجعة وفيما يلي تعريفين مختصرين لها .
 هي المعلومات التي يحصل عليها الفرد نتيجة اداب معين . هي اكبر مساعد للمتعلم وهي عبار عن اخطارات يستقبلها المتعلم في ادائهتقسيمات التغيية الراجعة :

افضل تقسيم للتغيية الراجعة هو المخطط اليي وضعه )(Delreg
التغيية الراجعة
خارجية
نهائي

ة

داخلية
مس

تمر -اني

مستمر -انية
معلومات حول االداب
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ة

نهائي

ة

معلومات حول النتيجة
فوائد التغيية الراجعة :
- 1صقل األداب وتطوير .
- 2ت ويد الفرد بالمعلومات الخاصة عند الحركة .
- 4توحيد االستجابات الخاصة عند الحركة .
- 4تصحي حاف التقييم
- 5وفيفية تعليمية وتع ي ية .
شروطها :
- 1ان تكون مناسبة ومؤثر .
- 2ان تكون الحاجة فعلية لها .
- 4ان تكون فاعلة
- 4التداخل بين التغيية الراجعة الداخلية والخارجية والعك

صحي .

االمور الواجب مراعاتها عند تقديم التغيية الراجعة :
- 1يجب أن تكون التغيية الراجعة بالحد المعقول من المعلومات بحي ث يس تطيع
الفرد ان يستفيد منها .
- 2يجب أن يترك المجال للمتعلم للتقليد بالمهارات .
وفائفها :
- 1احداث سلوك معين نحو هد

مطلوب .

- 2مقارنة بين االداب الفعلي وما مطلوب من واجب وتحديد الخطأ .
- 4استخدام اشار الخطأ السابا العاد توجيه التنفيم للواجب الحركي .
مصادر التغيية الراجعة :
ان مصادر التغيية الراجعة متعدد ومتوقفة على الطرائا المس تخدمة ألج ل
تقرير استجابة الطالب للواج ب بص ور ايجابي ة ان ك ان اله د
ويمكن للتغيية الراجعة ان تأتي في الغالب من المصادر االتية
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تعليمي ا او تقويمي ا

- 1تغيية راجعة بص رية  -2تغيي ة راجع ة س معية  -4تغيي ة راجع ة داخلي ة -4
تغيية راجعة متداخلة اكثر من مصدر
اهدا

التغيية الراجعة :

- 2المعلومات المتوافر قبل الحركة
- 4المعلومات المتوافر خالل الحركة او بعدها .
انواع التغيية الراجعة
- 1التغيية الراجعة األصلية
تح دث نتيج ة طبيع ة لحرك ة جس م االنس ان فعن دما يتح رك أي عض و ف أن
المعلومات معينة بهي الحركة ت أتي ع ن طري ا المجموع ة الفص لية لتحدي د الم د
والغرض واالمثلة كثير كحركة جفن العين والسير إ وحركة اليراعين والرأ

.

- 2التغيية الراجعة االعالمية :
هي تلك المعلومات التي تعطى للفرد بعد اكم ال اس تجابة الحركي ة ويمك ن اس تعماله
لعمل استجابة ثانية ومن األمثلة على يلك كله (ص او خطأ) .
- 4التغيية الراجعة الداخلية :
هي المعلومات التي تأتي بين مصادر داخلية اي تشترك فيها ع د منفوم ات
عصبية تؤثر في السيطر على الحركة مثل الت وا ن أي ان ت أتي م ن داخ ل الجس م
للخبر القائم بالواجب الحركي من نوع االداب اليي يقوم به .
- 4التغيية الراجعة الخارجية :
هي تلك المعلومات التي تأتي من مص ادر خارجي ة كتعليم ات الم در

وه يا

النوع له االثر الكبير في تحسين االنجا
- 5التغيية الراجعة االضافية :
ه ي تل ك المعلوم ات الت ي يعطيه ا المعل م بش كل مباش ر او بص ور ري ر
مباشر بأستخدام اجه

او وسائل تعليمية نقلية مثل الفديو الحاسوب وريرها م ن

االساليب التغيية الراجعة النهائية :

224

م ن اس مها وتعن ي تل ك المعلوم ات الت ي تعط ى للطال ب ف ي نهاي ة االداب
الواجب الحركي .
- 6التغيية الراجعة المت امنة :
يعطى هيا النوع اثناب قيام الطال ب الواج ب الحرك ي عل ى س بيل المث ال قي ام
الطالب بأداب مهار الوقو

وأثن اب األداب يعط ي المعل م تغيي ة راجع ة

على ال رأ

حول اعضاب جسمه.
- 1التغيية الراجعة المتأخر :
يعطى هيا النوع من التغيية مباشر بعد األداب او بعد فتر متأخر .
- 2التغيية الراجعة المضخمة (التع ي ية ) :
وهي المعلومات التي تعطي من مصادر خارجية تضا

إلى التغيية الراجع ة

الداخلية .
التغيية الراجعة :
 /اكمل العبارات األتية :
- 1م

ن وف

ائ

التغيي

ة الراجع

ةه

ي  :أ.......................-ب-

.....................
- 2مص ادر التغيي ة الراجع ة ه ي -4.........-4.............-2.............-1 :
........
- 4المعلوم ات الت ي ت ؤثر ف ي تعل م الحرك ة او المه ار يمك ن تقس يمها ال ى أ-
 ..........ب.....................-
- 4التغيي

ة الراجع

ةه

ي

....................................................................
- 5ان التغيي ة الراجع ة بص ور عام ة تنقس م ال ى ن وعين رئيس ين -2......-1
.......
- 6التغيية الراجعة الخارجية هي ...............................................

224

- 1انواع التغيية الراجعة هي -5........-4..........-4...........-2..........-1
......
- 2هناك بعض النقاط المهمة يج ب اعتماده ا عن د اعط اب التغيي ة الراجع ة ه ي
......................... -4................... -2 ......... -1
- 2ان عمليات ع ل او اعاقة التغيية الراجعة ينتج عنه ا اعاق ة االداب ان كان ت
..........................-2...............-1
- 11

التغيي ة الراجع ة الجدي د س و

يك ون اللع ب تح ت ف رو

.............
األسئلة النهائية
 /1اكمل العبارات األتية :
- 1األسلوب االمري يعني ...........................
- 2هناك نوعان من اإلشكال في األسلوب التبادلي أ  .............ب ......
- 4دور المعلم في اسلوب فحص النف
- 4ان الهد

هو ...........................

الخاص من االسلوب التدريبي هو ......................

- 5التغيية الراجعة تعني ..............................
- 6ان اسلوب التضمين ( االحتواب ) يتضمن وجود مستويات ............
 /2ارسم دائر حول الجواب الصحي
 - 1في االسلوب التدريبي يتعلم الطالب بداية
أ  -الثقة بالنف
ب  -الشعور بالفرت
ت  -الشعور باالستقاللية
 - 2يستخدم االسلوب االمري في الدر
أ  -مع التالميي الصغار والمبتدئين
ب  -عند تطبيا المهارات الصعبة
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في الحاالت االتية

يحس ن

ت  -كالهما ص
 - 4يهد

أسلوب التضمين

أ  -تصني

الطلبة

ب  -معرفة الصعوبات
ت  -إلغاب الفروا الفردية
 - 4عند تحليل األسلوب التبادلي تكون القرارات
أ  -قبل الدر

للطالب

ب  -اثناب الدر

للمعلم

ت  -كالهما خطأ
 - 5أن اسلوب المراجعة الياتية في طريقة فحص النف

تعمل على ......

 - 6من شروط التغيية الراجعة هي :
أ  -ان تكون مناسبة وتؤثر
ب  -ان تكون شاملة
ت  -كالهما صحي
 /4ضع عالمة ص امام العبار الصحيحة وعالمة خطأ اما العبار الخاطئة .
 - 1التغيية الراجعة لي

لها أي دور في تحسين مستو االنجا الحركي .

- 2دور المعلم في اسلوب فحص النف

هو تقويم مد استقاللية الطالب

- 4ف ي االس لوب الت دريبي يمتل ك الطال ب اس تقاللية اكث ر ف ي عملي ة اتخ اي
القرارات حول االداب .
- 4تكون المنافس ة ف ي اس لوب التض مين خ الل اداب الواج ب الحرك ي اف رد م ع
نفسه والفرد مع مقايي

ثانية .

- 5يالحف في االسلوب االمري ال يوجد أي دور للطالب .
- 6قرارات المدر

في االسلوب التدريبي تكون في اثناب الدر

.

 /4ل ديك قائمت ان (أ) و (ب) ص ل العب ارات ف ي القائم ة (أ) م ع م ا يناس بها ف ي
القائمة (ب) .
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(ب)

(أ )
الطريقة األمرية

توصل الى خلا عالقات بين المدر

الطريقة التبادلية

توصل ان يكون المعلم محور العملية

طريقة فحص النف

توصل الى القدر على التقويم الياتي

الطريقة التدريبية

توصل الى اتخاي قرار في مستو االداب

طريقة التضمين

توصل الى مجموعة من االهدا

221

والطالب

تأثير منهج إرشادي نفسي لتخفيف الضغوط النفسية المصاحبة قبل أداء
المباراة للحكام الدوليون في كرة القدم
د.سمير مهنا عناد
2009م

 3916هـ
ملخص البحث

هدفت الدراسة إلى:وضع منهج ارشادي نفسي لتخفيف الضغوط النفسية
المصاحبة قبل اداء المباراة للحكام الدوليون بكرة القدم .واستخدم الباحث المنهج
التجريبي لمالئمته وطبيعة البحث ،واشتمل مجتمع البحث على الحكام الدوليون
للموسم الرياضي  1668-1669والبالغ عددهم ( )30حكما واختار الباحث
التصميم التجريبي الخاص بمنهج المجموعات المتكافئة باستخدام القياس القبلي
والبعدي ،كما قام الباحث ببناء منهج ل رشاد النفسي لتخفيف الضغوط النفسية
المصاحبة لألداء والذي قام بتطبيقه على عينة البحث التجريبية،واستنتج الباحث
ان للمنهج االرشادي النفسي المطبق على أفراد عينة البحث التجريبية تأثيراً
واضحا ً في فهم الحكام لحاالت الضغوط النفسية ،وكيفية التعامل معها .
Abstract
The Effect of Counseling Syllabus to Reduce the
Competitive Performance Psychological
Stress in Advanced fifa Referee of football
The objective of the research is to discover the Setting up a
counseling syllabus to reduce the competitive performance
psychological stress in advanced fifa referee in Iraq.
The researcher used the experimental program for
appropriateness and nature of the research. The research

222

field work involves advanced fifa referee, 12 participant
refrees, for the season sporting 2007-2008. The researcher
depended on deliberate approach in his choosing for field
work, but the research sample included (10)referees, who
were chosen randomly and divided in to two groups by lot.
One group was empirical, which consisted of (5) referees,
)and the other one was controlling, which also contained (5
)referees, therefore the research sample represented (62.5%
of research field work. and concluded the applied
psychological counseling syllabus on empirical research
referees

on

clearly

effect

has

individuals

sample

understanding for psychological stress cases, and how it is
treated.

 -3التعريف بالبحث
 3-3المقدمة وأهمية البحث
لعل من أهم مقومات عملية اإلعةداد النفسةي هةو اسةتخدام أفضةل األسةاليب فةي
اإلرشةةاد والتوجيةةه لحكةةام كةةرة القةةدم علةةى وفةةق أسةةس علميةةة دقيقةة يةةتم بموجبهةةا
معالجةةة المشةةكالت النفسةةية التةةي تةةواجههم فةةي ظةةروف المبةةاراة والتةةدريب حيةةث
يشةةير(صةةبحي) "إن عميلةةة اإلرشةةاد هةةي عمليةةة تدريبيةةة تربويةةة نفسةةية تسةةعى إلةةى
تطةةوير العمليةةة التدريبيةةة ورفةةع قةةدرتها  ،وتحسةةين مردودهةةا ومعالجةةة المشةةكالت
والعقبةةات التةةي تواجههةةا وفةةق أسةةاليب علميةةة تربويةةة نفسةةية"(*) ،وان الضةةغوط
النفسية من الموضوعات التي أثارت العديةد مةن البةاحثين للقيةام بدراسةات متنوعةة
عنهةةا و ذلةةك نظةةراً لتأثيرهةةا البةةالغ فةةي الصةةحة النفسةةية والجسةةمية وتعتبةةر مةةن أهةةم

(*) صبحي عبد اللطيف المعروف؛ أساليب االرشاد النفسي و التوجيه التربوي(:كلية التربية) 899،ص.1
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المشكالت النفسية التي تواجه الرياضيين في مختلةف األلعةاب الرياضةية ومنهةا كةرة
القدم والسيما عندما يكون مصاحبا لألداء في المنافسات الرياضية.
ومن خالل هذا التقديم لتأثير الضغط النفسي على األداء لدى حكام كرة القدم و
لقلة الدراسات التي تبحث في مجال اإلرشاد النفسي للحكام لذا ارتةأى الباحةث وضةع
منهج إرشادي نفسي لتخفيف الضةغط النفسةي المصةاحب قبةل األداء لةدى حكةام كةرة
القدم  ،من أجل مساعدة المدربين والعةاملين فةي مجةال التحكةيم علةى وضةع أسةس
علمية صحيحة بقصد وضع حلول لهذه المشكلة النفسية وتحجيمها من أجةل تحقيةق
أداء تحكيمي أفضل.

 1-3مشكلة البحث
يعد الضغط النفسي أحد المشكالت النفسية التي تواجه الرياضيين ولعل
البرامج اإلرشادية والنفسية هي إحدى الوسائل الهامة المستخدمة في تحديد
المسببات التي تقود إلى حل مشكلة الضغوط النفسية  ،ويتحمل طاقم التحكيم في
كرة القدم الضغط النفسي لوحده ويساعدون فيما بينهم لتخفيف ضغط المباراة،
لذا تتحدد مشكلة البحث الحالي من خالل خبرة الباحث في هذا المجال كونه
حكم دولي سابقا وعضوا في لجنة الحكام المركزية في االتحاد العراقي لكرة القدم
ومحاضرا ومدربا للحكام بان كثيراً من حكام كرة القدم يتعرضون لضغوطات نفسية
قبل واثناء المباراة ويحاول الباحث معرفة هذه الضغوطات النفسية  ،والوصول الى
اسبابه واستخدام االساليب المثلى للتعامل مع هذا الضغط قد يؤدي الى تخفيف
درجة العبء البدني والذهني الواقع على كاهل الحكام ويساعد على تقديم أفضل
مستوى.

 1-3أهداف البحث
 3-1-3اعداد منهج إرشادي نفسي لتخفيف الضةغوط النفسةية المصةاحبة قبةل األدا
ألتحكيمي في كرة القدم.
 1-1-3الكشةةف علةةى تةةأثير مةةنهج إرشةةادي نفسةةي فةةي تخفيةةف الضةةغوط النفسةةية
المصاحبة قبل األداءالتحكيمي في كرة القدم للمجموعة التجريبية.
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 9-3فروض البحث
 -3ال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة معنويةةةة فةةةي درجةةةات الضةةةغوط النفسةةةية بةةةين إفةةةراد
المجموعتين لالختبار القبلي.
 -1وجةةود فةةروق ذات داللةةة معنويةةة فةةي تةةأثير المةةنهج اإلرشةةادي لتخفيةةف الضةةغوط
النفسةةةةية لةةةةدى عينةةةةة البحةةةةث بةةةةين المجموعةةةةة التجريبيةةةةة (التةةةةي تعرضةةةةت
للمنهج)والضابطة (التي لم تتعرض للمنهج) ولصالح المجموعة التجريبية.
 -1وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة معنويةةةة فةةةي درجةةةات الضةةةغوط النفسةةةية بةةةين أفةةةراد
المجموعتين لالختبار ألبعدي ولصالح المجموعة التجريبية.

 1-3مجاالت البحث
 3-1-3المجال البشري :الحكام الدوليون المعتمدون في العراق.
 1-1-3المجال ألزماني :الفترة من 1669/ 36 /39م ولغاية 1669/31/ 18م.
 1-1-3المجال المكاني :ملعب الشعب الدولي.

 0-3تحديد المصطلحات
الضغط النفسي )  -: ( psychology stressويعرفه الباحث إجرائيا بأنها:
هةةي تعةةرض حكةةم كةةرة القةةدم إلةةى مشةةكالت فةةي محةةيط عملةةه ممةةا يةةؤدي إلةةى
االختالل في توازنه وعدم القدرة على االستجابة ممةا يةؤدي الةى تذبةذب فةي مسةتواه
وعدم إظهار مستواه الحقيقي نتيجة تعرضه لتلك الضغوط.
المنهج اإلرشادي  - :ويعرفه الباحث إجرائيا بأنه:
يهةةدف إلةةى تخفيةةف الضةةغوط النفسةةية المصةةاحبة قبةةل أداء الحكةةام مةةن خةةالل
مجموعة من الجلسةات النفسةية والتةي يسةتند إلةى تحليةل مفهةوم الضةغوط وأسةبابه
لدى الحكام ومعالجته في ضوء اإلرشاد النفسي.
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 -1الدراسات النظرية والمشابهة
 3-1الدراسات النظرية
 1-3-1المنهج اإلرشادي
إن اإلرشةةاد هةةو "عالقةةة تفاعليةةة بةةين المرشةةد والمسترشةةد يةةوفر مةةن خاللهةةا
المرشد الجو النفسي أوالشروط المناسبة التي تمكةن المسترشةد مةن التغييةر ليصةبح
قةةادرا علةةى االختيةةار وحةةل المشةةكالت التةةي تواجهةةه وتنمةةى لديةةه نزعةةة االسةةتقالل
والقدرة على تحمل المسؤولية لكي يكون أفضل ،أو عضوا نافعا في المجتمع" (. )3
ان الخدمات اإلرشادية ال تتم إال من خالل وضع منهج لالرشاد وبصورة مقننةة
ومنظمة مراعيا في ذلك األهداف والوسائل المعنية لتحقيقيها ،فالهةدف مةن المنةاهج
اإلرشةةادية هةةو تغييةةر اتجاهةةات األفةةراد وسةةلوكهم إذ "أن السةةلوك اإلنسةةاني يتصةةف
بالمرونةةةة والقابليةةةة للتعةةةديل مةةةن خةةةالل اسةةةتخدام اسةةةاليب متنوعةةةة مةةةن المنةةةاهج
االرشةةادية التةةي تعمةةل علةةى اكسةةاب االفةةراد مهةةارات ومفةةاهيم ومعلومةةات واتجاهةةات
وقيم جديدة تساعدهم على تغيير وتعديل السلوك"(. )1
 2-3-1أهداف المنهج اإلرشادي:
"يمكن تحديد األهداف بما يلي :
- 3تحقيةةق الةةذات :إن الهةةدف األسةةاس للتوجيةةه واإلرشةةاد هةةو تكةةوين مفهةةوم
إيماني نحو الذات لدى الفرد.
- 1تحقيق التوافق :وهو الذي يعمل على تحقيق التوازن بين الفرد والبيئة.
- 1تحسةةين العمليةةة التدريبيةةة :تحتةةاج العمليةةة التدريبيةةة إلةةى تحسةةين وتطةةوير
قائم علةى تحقيةق األمةن واالرتيةاح والهةدوء واالسةتقرار والصةفاء النفسةي
لالعب.

()5

شاكر مبدر جاسم؛ نظم التوجيه المهني واالرشاد التربوي(:بغداد ،مطابع التعليم العالي ) 882 ،ص .
()3
عاصم محمود ندر الحياني؛ارشاد التربوي والنفسي (:دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة الموصل) 898 ،ص. 23
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- 9تنمية قدرة الحكةم علةى اتخةاذ القةرارات :وتةتم بتمكةين الحكةم مةن الوصةول
إلى اتخاذ قرارات تتصل بمستقبله وتدريبه وأدائه وتحمل المسؤولية" (.)3
 3 -3 -1مفهوم الضغوط النفسية:
يةةرى الباحةةث بةةان الضةةغوط النفسةةية هةةو أحةةد المظةةاهر النفسةةية المهمةةة فةةي المجةةال
الرياضي خاصة في التحكيم في كرة القدم لكوني حكما دوليا سابقا وحالياعضةوا فةي
لجنةةة الحكةةام ومسةةؤول عةةن تةةدريب الحكةةام  ،ويلعةةب دورا هامةةا فةةي مسةةتوى انجةةاز
الحكم خالل فترات التدريب بشكل عام واثناء المنافسات بشكل خةاص فهةو يةؤثر فةي
لياقة الحكم البدنية وقدرته على تنفيذ الواجبات التكنيكية والتاكتيكية.
"كلمة ضغط  Stressذات أصل التيني كانت تستخدم فةي القةرن السةابع عشةر
بمعنى الشدة أو الضيق أو العسر أو المحنة أو الحزن أو األسى أو األلم أو المةرض،
وخالل القرن الثامن عشر استخدمت كلمة ضغط بمعنةى القةوة أو الجهةد أو المجهةود
البدنى"

(. )1

 9 -3 -1مصادر الضغوط النفسية :
يذكر (عادل االشول) أن مصادر الضغوط النفسةية هةى "عبةارة عةن مثيةر لةه
إمكانية محتملة في أن يولد استجابة المواجهة أو الهةروب عنةد شةخص معةين ،وأن
اإلنسةةان عةةادة مةةا يتعةةرض فةةي حياتةةه اليوميةةة ألنةةواع عديةةدة مةةن مصةةادر الضةةغوط
بعضها بيولوجى واآلخر نفسى وبعضها فلسفي أو اجتماعى"(.)1
كما تجمل (زينب شقير) في تحديدها لمصادر الضغوط النفسية حيةث تقسةمها
الى(*):
 - 3المشةةةكالت النفسةةةية (االنفعاليةةةة) كةةةالثورة والغضةةةب واالكتئةةةاب واإلثةةةارة
وسرعة التهور.

( ) بثينة الحلو؛ قوة تحمل الشخصية وأساليب التعامل مع ضغوط الحياة (:أطروحة الدكتوراه ،كلية اآلداب /جامعة بغداد ) 885،
ص. 9
( ) وليم الخولى؛ الموسوعة المختصرة فى علم النفس والطب النفسى  (:القاهرة ،دار المعارف ) 831 ،ص.3 1
()2
عادل األشول؛ الضغوط النفسية واالرشاد النفسى (:مركز االرشاد النفسى – جامعة عين شمس ،عدد )5922 ،5ص.26-51
()3

زينب شقير:الشخصية السوية والمظطربة(:القاهرة،النهضة المصرية)3003 ،ص.577
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 - 1المشةةكالت االقتصةةادية تعةةد أهةةم المشةةكالت التةةى تةةؤرق النةةاس فةةي وتثيةةر
الضةةةةغوط ،وهةةةةى المشةةةةكالت االقتصةةةةادية وتليهةةةةا المشةةةةكالت اإلداريةةةةة ثةةةةم
المشكالت االجتماعية وذلك حسب درجة أهميتها.
 - 1المشكالت العائلية (األسرية)والضغوط االجتماعية المتمثلة في سوء العالقةة
باالخرين وفي هذا الصدد يذكر الطريرى أن الحياة العامة للفرد وما يعتريهةا
من مشاكل عامة سواء مع األسرة أم نتيجة أسلوب التربيةة وأسةلوب الحيةاة
الذي يخضع له الفرد قد يكون سببا ً من األسباب المؤدية إلةى إثةارة الضةغوط
لدى بعض األفراد.
 - 9المشةةةكالت الصةةةحية المرتبطةةةة بالصةةةحة الجسةةةمية الفسةةةيولوجية كالصةةةداع
وارتفاع ضغط الدم وحركة المعدة ،وارتفةاع معةدل ضةربات القلةب ،والغثيةان
والدوخة والرعشة  . .الخ.
 - 1المشةةكالت الدراسةةية والمتعلقةةة بظةةروف الدراسةةة مثةةل صةةعوبة التعامةةل مةةع
الزمالء والمعلم ،وصعوبة التحصيل الدراسى ،وضعف القةدرة علةى التركيةز
وعدم القدرة على أداء الواجبات المنزلية ،والفشل في االمتحانات  . . .الخ .
 5-1-2أسباب الضغوط النفسية في المجال الرياضي :
يرى(اسامة)"ان اهم اسباب الضغوط النفسية في المجال الرياضي تتمثل بـ:
عدم وجةود تةوازن بةين مةا يدركةه الرياضةي ومةا مطلةوب منةه فةي البيئةة وبةين
مايدركةةه هةةو مةةن قدراته،كيفيةةة ادراك الرياضةةي لالحةةداث (أي ان هنةةاك ادراكةةا ً
ايجابيا ً لالحداث وهناك ادراكا ً سلبيا ً لألحداث)،استجابة الرياضي للبيئة فةي شةكل
االستثارة التي تعبر عن نوع من التنشيط للعقل والجسم"(.)3
ويةةرى الباحةةث ان الضةةغوط التةةي يعانيهةةا حكةةام كةةرة القةةدم تعةةود إلةةى أسةةباب
عديدة قد تكون (نفسية) تتمثل بمصادر الطاقة النفسية السلبية التي يشعر بها الحكم
قبل الدخول في المباراة  ،اوقد تكون (بدنية) تمثل الفشل في االستعداد البةدني الجيةد
الذي يؤهل الحكةم لمواجهةة المتطلبةات البدنيةة للعبةة ،اوقةد تكةون متعلقةة (بالسةمات
()5

اسامة كامل راتب؛ علم نفس الرياضة المفاهيم-التطبيقات،ط3القاهرة،دار الفكر العربي ) 222،ص
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الشخصةةةية) التةةةي التتةةةوفر عنةةةد الحكةةةم أو التتناسةةةب مةةةع السةةةمات الشخصةةةية التةةةي
تفرضها طبيعة التحكيم في كرة القدم  ،وقد تكون ضةغوطا ً فةي المجةال االداري الةذي
يتمثل في فشل االدارة في تهيئة المنا ،االداري المالئم الدارة شؤون الحكام واخيةراً
قد التتوفر الرعاية االجتماعيةة سةواء مةن العائلةة أم الكةادر التةدريبي أم االداري فةي
احتضةةان الحكةةام بحيةةث اليشةةعرون بنةةوع مةةن الةةدعم االجتمةةاعي فةةي التةةدريب أو فةةي
المباراة.

 1-1الدراسات المشابهة-:
1-1-1دراسة انتصار مزهر الدفاعي :1669
( اثر برنامج إرشادي نفسي مقترح في تنمية الثقة بالنفس وعالقته بمستوى
اإلنجاز الرياضي) (.)3
 استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ،وكان التصميم التجريبي ذو المجموعتينالضابطة والتجريبية .وتكونت عينة البحث من ( )16العبا يمثلون المنتخب
الوطني ،متقدمين لفعاليات ركض المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة
(رجال).
 واشتمل البرنامج اإلرشادي على أثنتي عشرة جلسة ،واستمر تنفيذه ()96يوما بواقع جلستين إرشاديتين في األسبوع.وتوصلت الباحثة إلى إن البرنامج
اإلرشادي كان له تأثيراً في نمو الثقة بالنفس.

 -1منهجية البحث وإجراءتها الميدانية-:
 3-1منهج البحث- :
حتمت مشكلة البحث على استخدام المةنهج التجريبةي الةذي يعطةي نتةائج حقيقيةة
ملموسة عن تأثير األساليب االرشادية قيد الدراسة.
 1-1مجتمع البحث وعينته-:

()5

انتصار مزهرالدفاعي ؛اثر برنامج ارشادي نفسي مقترح في تنمية الثقة بالنفس وعالقته بمستور االنجاز الرياضاي:رساالة ماجساتير
،كلية التربية الرياضية للبات/جامعة بغداد ) 223،

245

اشةةتمل مجتمةةع البحةةث علةةى الحكةةام الةةدوليون المعتمةةدين (فةةي القائمةةة الدوليةةة )
والبالغ عددهم ( )30حكما،وأعتمد الباحةث الطريقةة العمديةة فةي إختيةاره للمجتمةع.
أما عينة البحث فقد اشتمل على ( )36حكام تم اختيارهم عشةوائيا بطريقةة القرعةة
الى مجموعة تجريبية وعددها ( )1حكام وأخرى ضابطة وعددها ( )1حكام وبةذلك
مثلت نسبة ( )% 0101من مجتمع البحث.
 3-1-1تجانس عينة البحث-:
بعد إطالع الباحث علةى آراء بعةض السةادة المختصةين

*

فةي التحكةيم وعلةم

النفس الرياضي ،قام الباحث بتحديد المتغيرات الدخيلة التي من الممكن أن تؤثر فةي
متغيرات البحث وهي (العمر ،العمر التحكيمي  ،اإلداء ،التحصيل الدراسي).
 3-3-1-1متغير العمر-:
تم حساب أعمار الحكام بالسنين ،واستخرجت المتوسطات الحسةابية لألعمةار،
واالنحرافات المعيارية ،وتم استخراج معامل االلتةواء لهةذا المتغيةر كمةا هةو موضةح
في الجدول (:)3
الجدول ()3
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمنوال ومعامل االلتواء
لدى عينة البحث على وفق متغير العمر
المتغير

س
ب

±ع

المنوال

معامل االلتواء

العمر

1801

1009

10

6003

ويتبةةين مةةن الجةةدول ( )3أن متوسةةط أعمةةار الحكةةام هةةو ( )1801وبةةانحراف
معيةةاري قيمتةةه ( )1009وكانةةت قيمةةة المنةةوال ( .)10وكانةةت قيمةةة معامةةل االلتةةواء
( ،)6003حيث أن هةذه القيمةة تبةين وجةود تجةانس لعينةة البحةث ممةا يةدلل علةى أن
العينة تتوزع طبيعيا ً.




أ.م.د حازم علوان/علم النفس الرياضي ـ كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد.
م.د محمد جسام عرب /علم النفس الرياضي ـ كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد .
ا.م.د صباح قاسم خلف /تدريب رياضي-حكم دولي سابق /عضو لجنة الحكام المركزيةـ كلية التربية الرياضية /جامعة بغداد
.

246

 1-3-1-1متغير العمر التحكيمي -:
تةةةم حسةةةاب العمةةةر التحكيمةةةي بالسةةةنين التحكيميةةةة المسةةةتمرة لعينةةةة البحةةةث،
واسةةةةتخرجت المتوسةةةةطات ألعمةةةةارهم التحكيميةةةةة ،واالنحرافةةةةات المعياريةةةةة ،وتةةةةم
استخراج قيمة معامل االلتواء لهذا المتغير ،والجدول ( )1يوضح تفاصيل ذلك.
الجدول ()1
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمنوال ومعامل االلتواء
لدى عينة البحث على وفق متغير العمر التحكيميي
المتغير
العمر
التحكيمي

س
ب
001

±ع
3011

المنوال
7

معامل االلتواء
6017-

يتبين من الجدول ( )1أن متوسط العمر التحكيمي هةو ( )001وأن االنحةراف
المعيةةاري ( )3011وكانةةت قيمةةة المنةةوال ( .)7وقةةد بلغةةت قيمةةة معامةةل االلتةةواء (-
 )6017وهةةذه القيمةةة تبةةين وجةةود تجةةانس لعينةةة البحةةث ممةةا يةةدلل علةةى أن العينةةة
تتوزع طبيعيا ً.
 1-3-1-1متغير االداء-:
تم حساب أفضل إداء للحكام قبل تطبيق التجربة النهائيةة للبحةث وكانةت ضةمن
بطولة دوري النخبة العراقي وذلةك مةن قبةل لجنةة الحكةام المركزيةة (مقيمةين الحكةام
المعتمةةةدين فةةةي دوري النخبةةةة العراقةةةي ) ،وقةةةد تةةةم حسةةةاب متوسةةةط االداء للحكةةةام،
واالنحراف المعياري ،والمنةوال لغةرض حسةاب قيمةة معامةل االلتةواء والجةدول ()1
يوضح تفاصيل ذلك.
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الجدول()1
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمنوال ومعامل االلتواء
لدى عينة البحث وفق متغير االداء
المتغير

س
ب

±ع

المنوال

معامل االلتواء

االداء

008

9019

001

6068

يتبةةةين مةةةن الجةةةدول ( )1أن متوسةةةط مسةةةتوى االداء هةةةو ( )008وبةةةانحراف
معيةةاري قيمتةةه( )9019وكانةةت قيمةةة المنةةوال ( .)001وقةةد تةةم احتسةةاب قيمةةة معامةةل
االلتواء والبالغة ( )6068حيث إن هذه القيمة تبين وجود تجةانس لعينةة البحةث ممةا
يدلل على أن العينة تتوزع طبيعيا ً.
 9-3-1-1متغير التحصيل الدراسي-:
فةةي هةةذا المتغيةةر ،تةةم إعطةةاء الحكةةام الةةذين أنهةةوا دراسةةتهم المتوسةةطة درجةةة
واحةةدة ،والحكةةام الةةذين أنهةةوا دراسةةتهم اإلعداديةةة درجتةةان ،والحكةةام الةةذين أنهةةوا
دراسةةةتهم الجامعيةةةة وحصةةةلوا علةةةى شةةةهادة البكةةةالوريوس ( )1درجةةةات ،والحكةةةام
الحاصلين على شةهادة الماجسةتير ( )9درجةات .ومةن ثةم تةم حسةاب قيمةة المتوسةط
لهةةذا المتغيةةر ،واالنحةةراف المعيةةاري والمنةةوال لغةةرض حسةةاب قيمةةة معامةةل االلتةةواء
والجدول ( )9يوضح تفاصيل ذلك.
الجدول ()9
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمنوال ومعامل االلتواء
لدى عينة البحث وفق متغير التحصيل الدراسي
المتغير

س
ب

±ع

المنوال

معامل االلتواء

التحصيل الدراسي

108

6013

1

6011-

يتبين من الجدول ( )9أن قيمة متوسط التحصيل الدراسةي للحكةم هةو ()108
و بانحراف معياري قدره ( ،)6013وان قيمة المنةوال هةي ( .)1وبةذلك كانةت قيمةة
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معامل االلتواء ( )6011-حيث إن هذه القيمة تبةين وجةود تجةانس لعينةة البحةث ممةا
يدلل على أن العينة تتوزع طبيعيا ً.
 1-1-1تكافؤ مجموعتي البحث -:
من أجةل إيجةاد التكةافؤ بةين المجمةوعتين ( الضةابطة والتجريبيةة ) والتةي تةم
انتقا هةةا بطريقةةة عشةةوائية مةةن عينةةة البحةةث  ،قةةام الباحةةث بةةإجراء مقارنةةة بةةين
المجموعتين في المتغيرات
( العمر  ،العمةر التحكيمةي ،التحصةيل الدراسةي  ،األداء ) وكمةا موضةح فةي الجةدول
()1
جدول ()1
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي( )Tالمحتسبة والجدولية
الضابطة

س
ب

±ع

المحتسبة

الجدولية

16

1011

6010

3090

3007 0096 3039 0006

6011-

3090

المتغير

س
ب

±ع

العمر

18

0009

العمر

التجريبية

()T

() T

التحكيمي
التحصيل
الدراسي
االداء

1

6

9006 0096

6099 1096

306-

9097

6067

7

3090

3090

يتبين من الجدول ( )1والذي يبين الوصف اإلحصائي وقيمةة ( )Tالمحتسةبة
للمتغيةةةرات (العمةةةر ،العمةةةر التحكيمةةةي  ،التحصةةةيل الدراسةةةي  ،اإلداء) ولمجمةةةوعتي
البحةةةث  /التجريبيةةةة والضةةةابطة ،تبةةةين أن قيمةةةة ( )Tتتةةةراوح مةةةا بةةةين ( )6010
( ) 6011-وهي أصغر مةن قيمةة ( )Tالجدوليةة البالغةة (  ) 3090عنةد نسةبة خطةأ
(  ) 6061ودرجة حريةة ( )9ممةا يةدل علةى أن مجمةوعتي البحةث متكافئةة فةي هةذه
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المتغيةةةرات  ،واعتمةةةد الباحةةةث التصةةةميم التجريبةةةي الخةةةاص بمةةةنهج المجموعةةةات
المتكافئةةة باسةةتخدام القيةةاس القبلةةي والبعةةدي المالئةةم للبحةةث الحةةالي.ويةةتم فةةي هةةذا
التصميم إدخال المتغير المستقل وهةو المةنهج اإلرشةادي علةى المجموعةة التجريبيةة
وترك المجموعةة الضةابطة فةي ظروفهةا االعتياديةة  ،إن سةبب اختيةار هةذا التصةميم
وتقسةيم العينةةة علةةى مجمةوعتين ضةةابطة ،وتجريبيةةة يكمةن فةةي أن للمتغيةةر المسةةتقل
(المنهج اإلرشادي النفسي)طريقة جديدة تستخدم ألول مرة مع الحكام في العراق.
 1-1أداة البحث (مقياس الضغوط النفسية) :
 3-1-1وصف المقياس وتصحيحه-:
تةةم اسةةتخدام مقيةةاس الضةةغوط النفسةةية المعةةد مةةن قبةةل (د.مؤيةةد عبةةدالرزاق
حسو/جامعة الموصل )1660/ويتكون مقيةاس الضةغوط النفسةية بصةورته النهائيةة
من ( )90فقرة .ويصحح المقياس من خالل خمسةة بةدائل وقةد يتةراوح الحةد االعلةى
لمجموع الةدرجات التةي يحصةل عليهةا المفحةوص علةى المقيةاس هةي ()116درجةة
بينما الدرجة الدنيا هي ( )90درجة .ولحساب الدرجة التي يحصل عليها المسةتجيب
من خالل اجابته على فقرات المقياس .وقد وضع (د .مؤيةد عبةد الةرزاق ) الةدرجات
المناسةةبة لكةةل الفقةةرات موزعةةة علةةى بةةدائل المقيةةاس الخمسةةة التةةي تةةم تحديةةدها فةةي
ضةةوء االطةةالع علةةى الدراسةةات السةةابقة التةةي تناولةةت الضةةغوط النفسةةية فضةةال عةةن
الحصول على نسبة اتفاق بلغت ( )%89099من اراء السادة الخبراء المختصين.
الجدول ()0
يبين بدائل اإلجابة وأوزان الفقرات
تواجهني بدرجة

بدائل
اإلجابة
وزن
الفقرة

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

1

9

1

1

3
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وقد قام المعد لهذا المقياس بإضةافة خمةس فقةرات ال تةدخل فةي مجةال حسةاب
درجة المقياس بل للكشف عن درجة انسةجام إجابةات المفحةوص علةى المقيةاس(*) .
ويتم التعةرف علةى درجةة انسةجام اإلجابةات مةن خةالل تكةرار مجموعةة مةن الفقةرات
وذلك للتعرف على الثبات أو التذبذب في االسةتجابات ومةن اجةل ذلةك تةم اختيةار ()1
فقرات وبواقع فقرة لكل مجال وقد كررت هذه الفقرات مةع تغييةر فةي صةياغتها دون
المساس في المعنى والجدول األتي يبين الفقرات المكررة وتسلسلها في المقياس.
الجدول ()7
يبين الفقرات المكررة وتسلسلها في المقياس
ت الفقرات الحقيقية

 3اعاني من التعب الذهني قبل المباراة
1

اشعر باني غير مهيا بدنيا لمواجهة اعتراض

التسلسل في

التسلسل

المقياس

المكرر

0

17

31

11

 1ابتعد عن الالعبين قدر االمكان

11

11

 9يضايقني اسلوب االدارة السلطوي

19

93

 1يلومني اصدقائي على اخطائي في المباراة

36

99

الالعبين

طريقة ايجاد الدرجة تتم وفقا لما ياتي:
 .3ايجاد الفرق المطلق بين الوزن الذي اعطاه الحكةم للفقةرة للمةرة االولةى والةوزن
الذي اعطاه لها عندما وردت مكةررة ويسةتخرج هةذا الفةرق للفقةرات الخمةس ثةم
تجمع هذه الفروق فيحصل كل حكم علةى درجةة تمثةل عةدم االنسةجام فةي اجاباتةه
على المقياس.
 .1يسةةتخرج الوسةةط الحسةةابي واالنحةةراف المعيةةاري لجميةةع الحكةةام فتقبةةل اسةةتمارة
الحكم الذي تكون درجة االنسجام في اجاباته على الفقرات الخمةس (بةين الصةفر
(*) أرقام الفقرات التي ال تدخل ضمن حساب درجة المقيا

هي( . )33،33، 5،33،3
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والوسط الحسابي +انحراف معياري واحد) وتستبعد االستمارة التي تزيةد درجةة
عدم االنسجام فيها عن ذلك.
وقد استخدمت هذه الطريقة فةي دراسةات عديةدة اجريةت علةى البيئةة العراقيةة
منهةةةا دراسةةةة(الكنةةةاني ) 3878،دراسةةةة(الربيعةةةي  )1663 ،وبالنسةةةبة للبحةةةث
الحالي وبعد التحليل اإلحصائي لالستمارات لةم تةرفض أيةة اسةتمارة ألنهةا وقعةت
ضمن درجة االنسجام في اإلجابة.
 1-1-1األسس العلمية للمقياس:
تةةم عةةرض المقيةةاس علةةى عةةدد مةةن السةةادة الخبةةراء والمختصةةين فةةي مجةةال علةةم
النفس التربوي والرياضي ليبدي كل منهم رأيه حةول مةدى صةدق المقيةاس للغةرض
الذي وضع من اجله.
وبعةةةةد جمةةةةع اسةةةةتمارات المقيةةةةاس تبةةةةين للباحةةةةث وجةةةةود نسةةةةبة اتفةةةةاق بةةةةين السةةةةادة
المختصةةين تتةةراوح ( )%98لفقةةرات المقيةةاس وعليةةه فةةأن المقيةةاس يعةةد صةةادقا ً لقيةةاس
الغرض الذي وضع من أجله وهوالتعرف على الضغوط النفسية لحكام كرة القدم ،واختار
الباحث طريقة االختبار و إعةادة تطبيةق االختبةار  ،Test- Retestإذ تةم تطبيةق المقيةاس
على عينة مؤلفة من ( )1حكام دوليةون وضةمن مجتمةع البحةث  ،وأعيةد تطبيةق المقيةاس
على نفس الحكام بعد مرور ( )36أيا ًم ،وباستخدام معامل االرتباط البسةيط ليبرسةون بةين
االختبارين األول والثاني ،تبين أن عامل الثبات يساوي(" )%81ومثل هةذا المعامةل يعةد
مقبةةوال بةةالميزان العةةام لتقةةويم داللةةة االرتبةةاط  ،وبهةةذا اإلجةةراء أصةةبح المقيةةاس جةةاهزاً
للتطبيق .

 9-1المنهج االرشادي-:
خطوات اعداد المنهج االرشادي
المةةنهج االرشةةادي هةةو الهةةدف الرئيسةةةي للبحةةث الحةةالي وتحقيقةةا لةةذلك تةةةم
االعتماد على نظام التخطيط في إعداد المنهج االرشادي إذ قام الباحث بوضةع مةنهج
إرشادي وإعداده على ضوء مشكلة البحث  .مستندا الى الخطوات االتية(:)3
()5

صالح جاسم الدوسري؛ االتجاهات العلمية في تخطيط برامج التوجيه واالرشاد (:مجلة رساالة الخلايج العرباي.الرياا
عبدالعزيز الحربية .العدد ) 895 . 5ص. 39
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 .مكتباة الملاك

 -3تحديد االحتياجات:
وهي "مجموعة من الخطوات التي ينبغي أن يقوم بها معةد البرنةامج لمعرفةة
الحاجات األساسية التي يستند إليها في صياغة أهداف البرنةامج"( .)3ويةتم فةي هةذه
المرحلة تحديد احتياجات المجموعة المراد تقديم الخدمات إليها .وقد اعتمةد الباحةث
على مجموعة من اإلجراءات في تحديد احتياجات الحكام وهي كالتالي:
 االطةةالع علةةى األدبيةةات والدراسةةات التةةي تناولةةت مشةةكلة المواقةةف الضةةاغطة عنةةدالحكام وكيفية التعامل معها.
 مناقشة بعض األساتذة المختصين في الجوانب السلوكية لةدى الرياضةيين بصةورةعامةةة وأثنةةاء المسةةابقات بصةةورة خاصةةة حتةةى ال يتعةةرض الحكةةم الةةى الضةةغوط
النفسية التي تصاحب االداء.
 أفةةادت تجربةةة الصةةدق والثبةةات فةةي إعطةةاء الباحةةث تصةةوراً إضةةافيا ً عةةن احتياجةةاتالحكام .وفي ضوء الخطوات السابقة حدد الباحث مجموعةً من احتياجات الحكةام
المرتبطةةة بالضةةغط النفسةةي المصةةاحب لةةألداء التةةي يعةةانون منهةةا الحكةةام ،وهةةي
مرتبة كما يلي:
 الفهم الصحيح لمظاهرالضغط. التعرف على أساليب مواجهةة الضةغوط مثةل (إيقةاف األفكةار السةلبية ومواجهتهةا)والتي تنتاب الحكم أثناء التدريب أو المباراة.
 المحافظة على ثقة عالية بالنفس. -1اختيار األولويات:
بعد جمع االستبيان .تم تفريغ إجابات الخبةراء ووضةعها فةي جةدول تكةراري إذ
رتبةةت عنةةاوين الجلسةةات االرشةةادية ترتيبةةا تنازليةةا حسةةب تكرارهةةا مةةع االخةةذ بنظةةر
االعتبار مالحظات الخبراء حول عناوين بعض الجلسات ومدتها وزمنها.

()5

إفتخار كنعان الخيال؛ أثر االرشاد التربوي في التحصيل الدراسي لمادة اللغة االنكليزية لطالبة المرحلة المتوسطة(:رسالة الماجساتير.
كلية التربية الرياضية/جامعة المستنصرية) 883 .ص .3
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 -1تحديد األهداف:
إن الهدف من المنهج الحالي هو تخفيةف الضةغوط النفسةية لةدى الحكةام وذلةك
من خالل تغيير مدركات الحكام عن ذاته وتبصةيره بقدراتةه وإمكانياتةه والعمةل علةى
وضع أهداف حقيقية يسعى إلى تحقيقهةا واالعتمةاد علةى الةنفس وتحمةل المسةؤولية
والتقليل من عامل القلق أو الخوف الذي يستبد به قبل وأثناء المباراة .والعمةل علةى
تكوين نظرة إيجابية نحو ذاته .لكي يتمكن من تحقيق أفضل مستوى أداء للحكم.
 -9إيجاد نشاطات وبرامج لتحقيق األهداف:
يحتوي المنهج اإلرشادي علةى مجموعةة مةن النشةاطات التةي وظفهةا الباحةث
من أجل تحقيق األهداف وهي:
 المحاضرة والمناقشة :تقديم محاضرات تهدف توضيح وشرح حالة الضغط  ،وماهي األساليب التي يمكن الحكم من خاللها مواجهة هذه الحالة والسيطرة عليها.
 تقديم التعليمات :قيام المرشد بشرح سلوكيات معينة متوقةع حةدوثها بحيةث تكةونالتعليمات واضحة لتساعد الحكام في تحسين بعض سلوكياتهم الغير مرغوبة.
 التةةدريب السةةلوكي :تشةةمل القيةةام بمجموعةةة مةةن السةةلوكيات والتمةةرن عليهةةا فةةيمواقف مختلفة مثل (االسترخاء ،تنظيم التنفس  ،إيقاف األفكةار السةلبية  ،التفكيةر
المنطقي ،تركيز االنتباه).
 التعزيز االجتماعي :ويتضمن الثناء على الحكةام عنةد قيةامهم بالسةلوك المرغةوبفيه.
 -1تقييم المنهج-:
قبل تطبيق المنهج اإلرشادي على الحكام قام الباحةث بعرضةه علةى مجموعةة
من الخبراء والمختصين في مجال علم النفس العام وعلم النفس الرياضي والتحكةيم
فةةي كةةرة القةةدم لالسةةتفادة مةةن آرائهةةم حةةول مالئمةةة المةةنهج لتحقيةةق األهةةداف وبعةةد
مناقشة محتوى الجلسات اإلرشادية ثم األخذ بمالحظات الخبراء ومقترحاتهم ليكون
المنهج اإلرشادي بصيغته النهائيةة حيةث تبةين إن نسةبة اتفةاق الخبةراء حةول جميةع
الجلسات  %81وبهذا أخذ الباحث جميع الجلسات األثني عشر التفاق ,الغالبية .
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 1-1التجربة االستطالعية-:
قام الباحةث بةإجراء التجربةة االسةتطالعية بتةاريخ  1669/36/39علةى عينةة
مؤلفة مةن ( )1حكةام كةرة القةدم وفةي ملعةب الشةعب الةدولي  ،حيةث تةم فيهةا اختبةار
(مقياس الضغوط النفسية) ،وكان الهدف منها هو الكشف عن :
 مدى وضوح الفقرات و معوقات العمل التي تواجه الباحث. حساب الوقت المستغرق ل جابة على مقياس الضغوط النفسية. -مدى تحقيق األهداف المرجوة.

 0-1التجربة الرئيسة-:
 3-0- 1االختبار القبلي-:
بعد تحديد عينة البحث األساسية ،قام الباحث بتاريخ  1669/33/0-1باجراء
االختبار القبلي واثنةاء بطولةة دوري النخبةة العراقةي لكةرة القةدم .وكةان االختبارقبةل
( )16دقيقةةةة مةةةن بةةةدء المبارايةةةات لمجةةةوعتي البحةةةث بتوزيةةةع اسةةةتمارات (مقيةةةاس
الضغوط النفسية) عليها ،في ملعب الشعب الدولي.
 1-0-1تطبيق المنهج اإلرشادي-:
إعتمد الباحث في تطبيق المنهج اإلرشادي علةى طريقةة المحاضةرة والمناقشةة
بأسلوب االرشاد الجماعي في تطبيق المنهج على المجموعة التجريبية .بعةد عةرض
المنهج االرشادي على الخبراء والمختصين.
إن االسةةلوب الجمةةاعي يقلةةل مةةن تمركةةز الفةةرد حةةول ذاتةةه وقةةد عمةةل الباحةةث
وبالتعاون مع السادة المحاضرين (المرشدين)على تةوفير جةو ودي مةع الحكةام قةائم
على المسامحة واالحترام المتبادل والتوعية والثقة .فضال عةن فسةح المجةال ألفةراد
العينةةة للمناقشةةة وإبةةداء اآلراء .والعمةةل علةةى إشةةراك غالبيةةة الحكةام فةةي المناقشةةات
خالل الجلسة اإلرشادية سيما الحكام الذين امتازوا بضعف نشاطهم وإسهامهم .
استغرقت مدة تطبيق المنهج نحو ( )0أسابيع  ،بواقع جلستين إرشاديتين فةي
كل أسبوع ،مدة الجلسة الواحةدة ( )06-91دقيقةة .وكةان عةدد الجلسةات اإلرشةادية
( )31جلسةةةةةةة ابتةةةةةةدا ًء مةةةةةةن الجلسةةةةةةة األولةةةةةةى بتةةةةةةاريخ  1669/36/9ولغايةةةةةةة
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 1669/31/13موعةةد الجلسةةة الثانيةةة عشةةرة ،وكانةةت الجلسةةات تقةةام عصةةراً فةةي
الساعة (  )0-1في ملعب الشعب الدولي .
 1-0-1االختبار البعدي:
تةةم إجةةراء االختبةةار البعةةدي بتةةأريخ  1669/31/18-11وبةةالظروف نفسةةها
التي تم بها االختبار القبلي وقد تمت التجربة بمساعدة فريق العمل .
7-1الوسائل اإلحصائية المستخدمة:
اسةةتخدم الباحةةث الحقيبةةة اإلحصةةائية المعروفةةة ب ()SPSS-Vertion 12
للحصول على النتائج باعتماد ما يأتي:
 النسبة المئوية. الوسط الحسابي. االنحراف المعياري. معامل االلتواء. -معامل االرتباط البسيط لـ(بيرسون) و .t-test

 -9عرض النتائج ومناقشتها-:
 3-9عرض النتائج في اختبار ( )tللمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار
القبلي للضغوط النفسية:
(الفرضية االولى)ال توجد فروق ذات داللة معنوية في درجات الضغوط النفسية بين
االفراد المجموعتين لالختبار القبلي.
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جدول ()9
يبين داللة الفروق لمجموعتي البحث في االختبار القبلي لمقياس الضغوط النفسية
المتغير

الضغط
النفسي

±ع

س
ب

المجموعة

االختبار

التجريبية

القبلي

39090 319096

الضابطة

القبلي

9019

()T

المحتسبة الجدولية

3019
368096

()T

3090

الداللة

غير
معنوي

غيرمعنوي عند نسبة خطأ ≤  6061ودرجة حرية ( )9قيمة ()t
الجدولية=3090
نالحظ من الجدول ( )9نتائج فروق الضغوط النفسية بين افراد
المجموعتين لالختبار القبلي ،إذ بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية
(  )319096وبانحراف معياري قدره ( ،)39090وبلغ والوسط الحسابي
للمجموعة الضابطة ( )368096وبانحراف معياري (،)9091وان قيمة (ت)
المحتسبة في مقياس الضغوط النفسية قد بلغت ( )3019وهي اصغر من قيمة (ت)
الجدولية عند نسبة خطا ≤  6061وامام درجة حرية ( )9والبالغة ( .) 3090ولما
كانت القيمة المحتسبة اصغر من القيمة الجدولية ،فإنها دلت على عدم وجود فروق
في درجة الضغوط النفسية بين أفراد المجموعتين في مقياس الضغوط النفسية
لالختبار القبلي،وهذه النتيجة تحقق فرضية البحث األولى.
يتضح من الجدول رقم ( )9ان قيمة ( )tالمحتسبة للمجموعتين اصغر من
القيمة ( )tالجدولية ،فانها دلت على أنه ال توجد فروق ذات داللة معنوية في
درجات الضغوط النفسية بين افراد المجموعتين لالختبار القبلي.
ويعزو الباحث سبب عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين افراد
المجموعتين الى عدم خضوع أي من المجموعتين (الضابطة والتجريبية) الى اي
منهج ارشادي نفسي وان افراد المجموعتين قد توزعت توزيعا طبيعيا ،ويضيف
الباحث الى ان الضغوط النفسية لدى حكام كرة القدم اليتخفف او يتجه نحو التحسن
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بدون اعطاء مناهج االرشادية حتى يبلغ الفروق في درجات الضغوط النفسية بين
افراد المجموعتين الى مستوى المعنوية.
 1-9عرض النتائج في اختبار( )tللمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارين
القبلي والبعدي للضغوط النفسية:
(الفرضية الثانية)هناك تأثير للمنهج االرشادي في تخفيف الضغوط النفسية لدي
عينة البحث بين المجموعة التجريبية (التي تعرضت للبرنامج) والضابطة (التي لم
تتعرض للبرنامج) ولصالح المجموعة التجريبية.
جدول ()8
يبين داللة الفروق بين االختبار القبلي والبعدي لمجموعتي البحث لمقياس الضغوط
النفسية
المتغير

المجموعة

االختبار
قبلي

التجريبية

بعدي

الضغط
النفسي

قبلي
الضابطة

بعدي

س
ب

319096
367096

±ع

س
ب

±ع

()T

()T

الفرق

الفرق

المحتسبة

الجدولية

الداللة

3909
0
0086

3000

3703

6

9

معنوي

*1030
1031

368096
319096

9019
3109

31

0097

1061

8

*معنوي عند نسبة خطأ ≤  6061ودرجة حرية ( )9قيمة ( )tالجدولية
= 1031
نالحةةظ مةةن الجةةدول ()8ان الوسةةط الحسةةابي للمجموعةةة التجريبيةةة ( )319096
وبانحراف معياري قةدره (،)39090وان قيمةة (ت) المحتسةبة فةي مقيةاس الضةغوط
النفسةةية قةةد بلغةةت ( )1030وهةةي اكبةةر مةةن قيمةةة (ت) الجدوليةةة عنةةد نسةةبة خطةةا ≤
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غير
معنوي

 6061وامام درجة حرية ( )9والبالغة ( .) 1031ولما كانت القيمةة المحتسةبة اكبةر
من القيمة الجدولية ،فإنها دلت على ان هناك فروق ذات داللة معنويةة بةين االختبةار
القبلةةي والبعةةدي ولصةةالح االختبةةار البعةةدي ،وهةةذه النتيجةةة تحقةةق فرضةةية البحةةث
الثانية.
وكةةةذلك نالحةةةظ مةةةن الجةةةدول ()8

ان الوسةةةط الحسةةةابي للمجموعةةةة الضةةةةابطة

( )368096وبةةةةانحراف معيةةةةاري قةةةةدره (،)9091وان قيمةةةةة (ت) المحتسةةةةبة فةةةةي
مقياس الضغوط النفسية قد بلغت ( )1061وهي اصغر من قيمةة (ت) الجدوليةة عنةد
نسةبة خطةا ≤  6061وامةةام درجةة حريةة ( )9والبالغةةة ( .) 1031ولمةا كانةت القيمةةة
المحتسبة اصغر من القيمة الجدوليةة ،فإنهةا دلةت علةى انةه التوجةد فةروق ذات داللةة
معنوية بين االختبار القبلي والبعدي.
 1-9عرض النتائج في اختبار( )tللمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار
البعدي للضغوط النفسية:
(الفرضية الثالثة) وجود فروق ذات داللة معنوية في درجات الضغوط النفسية بين
أفراد المجموعتين لالختبار البعدي.
جدول ()36
يبين داللة الفروق لمجموعتي البحث في االختبار البعدي لمقياس الضغوط النفسية
المتغير

الضغط
النفسي

المجموعة

االختبار

س
ب

±ع

التجريبية

البعدي

367096

0086

الضابطة

البعدي

31098 319096

()T

()T

المحتسبة الجدولية

*1000

3090

الداللة

معنوي

*معنوي عند نسبة خطأ ≤  6061ودرجة حرية ( )9قيمة ()t
الجدولية=3090
نالحظ من الجدول ( )36نتائج فروق الضغوط النفسية بين أفراد المجموعتين
لالختبار البعدي ،إذ بلغ الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ()367096
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وبانحراف معياري قدره ( ، )0086وبلغ الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة
( )319096وبانحراف معياري (، )31098وان قيمة (ت) المحتسبة في مقياس
الضغوط النفسية قد بلغت ( )1000وهي اكبر من قيمة (ت) الجدولية عند نسبة
خطا ≤  6061وامام درجة حرية ( )9والبالغة ( .) 3090ولما كانت القيمة
المحتسبة اكبر من القيمة الجدولية ،فإنها دلت على ان هناك وجود فروق في درجة
الضغوط النفسية بين أفراد المجموعتين لالختبار البعدي ولصالح المجموعة
التجريبية ،وهذه النتيجة تحقق فرضية البحث الثالثة .
ويتضح من الجدول رقم ( )8وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين
القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي وكذلك يتبين من
جدول رقم ( )36وجود فروق ذات داللة معنوية لالختبارات البعدية بين
المجموعتين(التجريبية والضابطة)ولصالح المجموعة التجريبية  ،ويعزو الباحث
اسباب هذه الفروق الى اهمية وفاعلية االرشاد النفسي المستخدم من قبل الباحث
وتطبيقه على المجموعة التجريبية لتخفيف الضغوط النفسية المصاحبة لالداء
التنافسي ،ألن لالرشاد النفسي دوراً كبيراً في مساعدة الحكم على ان يتخذ لنفسه
اهدافا واقعية تتفق مع قدراته واستعداداته ،اذ انها تساعده على تفهم نفسه تفهما
سليما وذلك بمعاونته على تقييم نفسه ومعرفة قدراته ونواحي الضعف والقوة لديه،
ومعاونته على استخدام إمكانياته إلى اقصى حد ممكن،حيث يشير (جالل)3899 ،
"ونتيجة للمعلومات واالفكار الجديدة التي قدمها المرشد من خالل المنهج
االرشادي والتي ساعدت المسترشد في اعادة تنظيم ادراكه وتفكيره عن طريق
التخلص من اسباب المشكلة ليصل الى درجة االستبصار لذاته وادراكه لقدراته
وامكاناته وقبوله لذاته كما هي" (.)3
وعلى هذا االساس يرى الباحث ان المناهج االرشادية والنفسية تضطلع
بدور هام إذا ما استخدمت بشكل علمي ودقيق لمعالجة مثل هذه المشكالت النفسية
خاصة مشكلة الضغط النفسي التي تصاحب االداء والتي تؤدي الى ضعف قدرات
()5

جالل سعيد ؛ علم النفس االجتماعي ،ط (:االسكندرية ،دار المعارف ) 893 ،ص. 31
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الرياضي النفسية وبالتالي تؤدي ضعف االداء لديه ،ويرى الباحث ايضا ان اهمية
دور المرشد في مساعدة الحكم على تعلم اساليب جديدة للسلوك من خالل التركيز
على سلوك الفرد وتعديل هذا السلوك وتغيره بما يتناسب مع العملية االرشادية ،كما
يشير (بشر وراشد )1666،الى ان "على المرشد السلوكي ان يركز على تعديل
السلوك الحالي وعالقته بالبيئة ،وعليه ان يحدد وبدقة السلوك المطلوب تغيره،
وعلى المرشد السلوكي ان يزود المسترشد ببعض المعلومات الشخصية المتعلقة
بالعناصر البيئية المحيطة بسلوكه وصوال الى احداث تغيرا في ادراكه لذاته فيجعل
المسترشد اكثر كفاءة على حل مشكالته فيخلق لديه الدافعية لمزيد من التغيير
االيجابي لسلوكه(.)3
ويضيف الباحث الى ضرورة وجود الخبير النفسي جنبا الى جنب مع المدرب
البدني والخططي لمعرفة ماهية المشاكل والضغوط النفسية التي يتعرضون اليها
سواء في حياتهم اليومية أم من خالل عميلة التدريب أم المنافسة ،اذ ان الخبير
النفسي يساعد الالعب في زيادة خبرته اليومية والتنافسية فالالعب الذي يمتلك
الخبرة الواسعة يستطيع مواجهة المشاكل النفسية التي يتعرض اليها ،وان نقص
الخبرة سوف يضيف اعبا ًء جديدة فضال ع َّما الى ما يتعرض له من حاالت مواجهة
اثناء المباريات ،اذ يذكر (اسامة" )1666 ،ان الخبرة الرياضية قد تمثل نوعا ً من
الضغط النفسي والتوتر الشديد الذي يؤثر نفسيا ً على قدرات بعض الرياضيين
الشخصية"(.)1
ويرى الباحث ان يقوم المرشد ببناء عالقة جيدة مع المسترشد اثناء
الجلسات االرشادية وتنمي لدى المسترشد نزعة االستقالل حتى يستطيع على حل
المشكالت النفسية التي تواجهه اثناء المنافسات ،حيث يشير(شاكر" )3888 ،ان
المنهج االرشادي عالقة تفاعلية بين المرشد والمسترشد يوفر من خاللها المرشد
الجو النفسي او الشروط المناسبة التي تمكن المسترشد في التغيير ليصبح قادراً
()5

بشر صالح الرشيدي وراشد علي السهل؛ مقدمة في االرشاد النفسي،ط (الكويت،الم سسة العربية للدراسات والنشر ،ص.383

()3

اسامة كامل راتب ؛ المصدر السابق ص. 8
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على االختيار وحل المشكالت التي تواجه وتنمي لديه نزعة االستقالل والقدرة على
تحمل المسؤولية لكي يكون افضل او عضواً نافعا ً في المجتمع"(.)1
كما يشير (عاصم)3898،ان "الهدف من المناهج االرشادية هو تغيير
اتجاهات االفراد وسلوكهم اذ ان السلوك االنساني يتصف بالمرونة قابلة للتعديل من
خالل استخدام اساليب متنوعة من المناهج االرشادية التي تعمل على اكتساب
االفراد مهارات ومفاهيم ومعلومات واتجاهات وقيم جديدة تساعدهم على تغيير
وتعديل السلوك "(.)3
وكذلك يتضح من الجدول رقم ( )8ان قيمة ( )tالمحتسبة للمجموعة
الضابطة اصغر من القيمة( )tالجدولية ،فانها دلت على ان التوجد فروق ذات داللة
معنوية بين االختبار القبلي والبعدي.
ويعزو الباحث سبب عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبار القبلي
والبعدي للمجموعة الضابطة الى عدم خضوع هذه المجموعة الى المنهج االرشادي
حالها كحال المجموعة التجريبية ،وان نقص خبرة االرشاد والتوجيه ومساعدة
الحكم في التخلص من الضغوط النفسية مما لم يساعدها لبلوغ الحالة المعنوية في
الفرق بين االوساط الحسابية بين االختبارين القبلي والبعدي.
ويضيف الباحث ان عدم وجود الخبير او المرشد النفسي للمجموعة
الضابطة االذي يساعد في تخفيف الضغوط النفسية والتوتر النفسي الذي يتعرض
اليه الحكام من جراء عملية التدريب والمنافسة ،حيث ان الخبير او المرشد النفسي
يضيف خبرات ومعارف نظرية فضال عن الخبرة العلمية التي يتعرض اليها الحكم
في العملية التدريبية ،اذ يرى (براء " )1666،اهمية ودور النظرية المعرفية الى
جانب المنظور السلوكي باعتباره مدخال مهما في تفسير وتوضيح العمليات
المستخدمة لتخفيف الضغط والتوتر النفسي الذي يتعرض له حكام كرة القدم"(.)1
()2

شاكر مبدر جاسم؛ المصدر السابق ،ص

()5

عاصم محمود الحياني؛ المصدر السابق ،ص. 23

.

()3

بااراء محمااد الزياادي؛ عالقااة التااوتر النفسااي فااي موقااع الضاابط والجاانس والتخصااج والمرحلااة لاادر طلبااة جامعااة بغااداد( :رسااالة
ماجستير /كلية التربية _ ابن الهيثم /جامعة بغداد ) 222 ،ص.31
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 -1االستنتاجات والتوصيات والمقترحات -:
 3-1االستنتاجات -:
في ضوء النتائج التي حصل عليها الباحث تم التوصل الى االستنتاجات االتية :
- 3يعاني حكام كرة القدم في العراق من ضغوط نفسية قبل بدء المباريات.
- 1كلما زادت أهمية المباراة زادت درجة الضغوط النفسية
- 1ان للمةةنهج االرشةةادي النفسةةي المطبةةق علةةى أفةةراد عينةةة البحةةث التجريبيةةة
تةةأثيرا ايجابيةةا واضةةحا فةةي فهةةم الحكةةام لحةةاالت الضةةغوط النفسةةية ،وكيفيةةة
التعامل معها .
- 9ظهورفروق ذات داللةة معنويةة بةين أفةراد المجمةوعتين ولصةالح المجموعةة
التجريبية.
 1-1التوصيات والمقترحات :
على وفق النتائج التي توصل اليها الباحث يوصي بما يأتي :
 - 3ضرورة تواجد خبير نفسةي أسةوة بالمةدرب البةدني كضةرورة لنجةاح العمليةة
التدريبية.
- 1االسةةتعانة بخبةةراء فةةي علةةم الةةنفس الرياضةةي لمناقشةةة الحك ةام فةةي مسةةتوى
الحالة النفسية التي تواجههم أثناء المنافسة.
- 1إمكانيةةة اسةةتفادة المةةدربين فةةي فعاليةةات رياضةةية مختلفةةة كافةةة مةةن المةةنهج
االرشادي في حل المشكالت النفسةية ومنهةا الضةغوط النفسةية التةي تصةاحب
قبل االداء.
 -9إجراء دراسات مماثلة لمختلف الفعاليات الرياضية .
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المصادر
 اسامة كامل راتب؛ علم نفس الرياضة المفةاهيم – التطبيقةات ،ط(:1القةاهرة،
دار الفكر العربي.)1666 ،
 إفتخار كنعان الخيال؛ أثر االرشاد التربوي في التحصيل الدراسي لمادة اللغةة
االنكليزيةةةة لطالبةةةة المرحلةةةة المتوسةةةطة(:رسةةةالة ماجسةةةتير ،كليةةةة التربيةةةة
الرياضية/جامعة المستنصرية.)3889 ،
 انتصةةار مزهرالةةدفاعي؛ أثةةر برنةةامج ارشةةادي نفسةةي مقتةةرح فةةي تنميةةة لبثقةةة
بالنفس وعالقته بمستوى االنجاز الرياضي (:رسالة ماجسةتير ،كليةة التربيةة
الرياضية للبنات /جامعة بغداد)1669 ،
 بثينةةة منصةةور الحلةةو؛ قةةوة تحمةةل الشخصةةية وأسةةاليب التعامةةل مةةع ضةةغوط
الحياة (:أطروحة دكتوراه ،كلية اآلداب  ،جامعة بغداد .)3881،
 بشرصةةالح الرشةةيدي ،و راشةةد علةةي السةةهل؛ مقدمةةة فةةي اإلرشةةاد النفسةةي،
ط(:3الكويت ،المؤسسة العربية للدراسات النشر.)1666 ،
 جةةةالل سةةةعيد ؛ علةةةم الةةةنفس االجتمةةةاعي ،ط(:1االسةةةكندرية ،دار المعةةةارف،
.)3899
 زينةةب محمةةود شةةقير؛ الشخصةةية السةةوية والمضةةطربة (:القةةاهرة  ،النهضةةة
المصرية.)1661،
 شاكر مبةدر جاسةم؛ نظةم التوجيةه المهنةي واالرشةاد التربةوي(:بغةداد ،مطةابع
التعليم العالي.)3886 ،
 صةةةالح جاسةةةم الدوسةةةري؛ االتجاهةةةات العلميةةةة فةةةي تخطةةةيط بةةةرامج التوجيةةةه
واالرشةةاد (:مجلةةة رسةةالة الخلةةيج العربةةي،الريةةاض ،مكتبةةة الملةةك عبةةدالعزيز
الحربية ،العدد .)3891 ،31
 صةةةةةبحي عبةةةةةداللطيف المعةةةةةروف؛ أسةةةةةاليب االرشةةةةةاد النفسةةةةةي و التوجيةةةةةه
التربوي(:كلية التربية.)3899،
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 عادل األشول؛ الضغوط النفسية واالرشاد النفسى (:مركز االرشاد النفسةى –
جامعة عين شمس ،عدد )3811 ،3
 عاصم محمود ندى الحياني؛ ارشاد التربوي والنفسي(:جامعةة الموصةل ،دار
الكتب للطباعة والنشر.)3898 ،
 ول يم الخ ولى الموس وعة المختص ر ف ى عل م ال نف

والط ب النفس ى :

( القاهر إ دار المعار إ (1216
ملحق()1
مفردات المنهج االرشادي
رقم

محتوى الجلسة اإلرشادية

الجلسة
.3

نوع اإلرشاد

الوقت

 التعارف واجراء اللقاء مع الحكام. -توضيح مفهوم الضغط النفسي للحكام.

جماعي

 -توضيح منهج االرشادي النفسي .

06د

 اهداف المنهج االرشادي ..1

 عالمات الثقة بالنفس -معوقات الثقة بالنفس.

جماعي

 -اسباب انعدام الثقة بالنفس .

06د

 النصائح الذي يؤدي الى زيادة الثقة بالنفس..1

 مفهوم القلق النفسي. -القلق في مجال الرياضي.

جماعي

 -ابعاد وانواع القلق وعالقته باالداء.

06د

 مصادرواسباب القلق عند الرياضيين ..9

 االحساس واالدراك. العالقة بين االحساس واالدراك. العالقة بين تطورمهارات التحكيم وعمليتي االحساسواالدراك.
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جماعي

06د

.1

 توضيح مفهوم الخجل و أسبابه . التخلص من الحساسية الزائدة .جماعي

 -بث روح الفكاهة و المرح .

06د

 تنمية القدرة على التعبير الشفوي التفكير المنطقي.0

 مفهوم الشخصية وعالقتها باالداء الرياضي . -مفهوم سمة االستقاللية وتنميتها .

جماعي

 مفهوم سمة ضبط النفس وتنميتها ..7

06د

 تركيز االنتباه: انواع االنتباه :جماعي

 -التنس ومظاهر االنتباه:

06د

 بعض التوجيهات المفيدة التي تساعد على تركيز االنتباهلدى حكام كرة القدم:
.9

 الوعي باألفكار السلبية: احتةةةرام أراء الحكةةةام واآلخةةةذ بهةةةا عنةةةد المناقشةةةة ووضةةةعجماعي

الخطط التدريبية .

06د

 التأني و التبصير في اتخاذ القرارات . عدم التبرم و الشكوى في انجاز التدريبات ..8

 مفهوم االسترخاء العضلي .جماعي

 -شروط االسترخاء العضلي .

06د

 خطوات وتمارين االسترخاء العضلي ..36

 مفهوم االسترخاء الذهني . شروط وفوائد االسترخاء الذهني . مفهوم استرخاء التنفس العميق . -خطوات وتمارين استرخاء التنفس العميق .
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جماعي

06د

 -مفهوم االمان واالطمئنان النفسي .

.33

 تنمية الشعور بالراحة النفسية .جماعي

 -تشجيع الحكام للتحرر من الخوف و القلق .

06د

 االهتمام بالحاضر بقدر االهتمام بالمستقبل . تشجيع الحكام على حب االخرين -مفهوم فاعلية الذات .

.31

 العوامل المؤثرة في مستوى فاعلية الذات .جماعي

 -طرق تطوير فاعلية الذات .

06د

 اجراء المناقشة مع الحكام للتعرف على الفائدة التيحصلت في تطبيق المنهج االرشادي.

ملحق()1
مقياس الضغوط النفسية لالعبين (الصيغة النهائية)
تواجهني بدرجة
ت

الفقرة

كبيرة
جدا

3

افكر في عواقب فشلي في ادارة المباراة

1

االصابة البدنية البسيطة تعيق ادائي

1

اتضايق من جسمي بصورته الحالية

9

يزعجني اهتمام لجنة الحكام ببعض الحكام

1

اشعر بضعف اهتمام مدربي لحالتي النفسية

0

اعاني من التعب الذهني قبل المباراة

7

اعاني من اضطرابات بالوزن قبل المباريات

9

اومن بالحظ في تحقيق االنجازات الرياضية

8

اشعر ان االتحاد يهتم بالمباراة فقط.

 36يلومني اصدقائي على اخطائي في المباراة.
 33تستثيرني اصوات الجمهور
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كبيرة متوسطة قليلة

قليلة جدا

تواجهني بدرجة
الفقرة

ت

كبيرة
جدا

 31اشعربانني غير مهيا بدنيا لمواجهة المباراة
 31اشعر بانني شخص عصبي
39

يضايقني تدخل بعةض االداريةين فةي شةؤون
الحكم.

 31اشعر بضعف االثابة اثناء التدريب
 30اصاب باالحباط في المالعب الخارجية
 37الجا الى المنشطات لزيادة مستوى ادائي
39

اجد صعوبة في تحمل مسؤولية قيةادة طةاقم
التحكيم.

 38اعاني من تعامل مشرف المباراة
16

أعاني من ضعف اهتمةام عةائلتي لمةا أحققةه
من انجازات رياضية

 13اشعر بتسارع ضربات قلبي قبل المباراة
 11اصاب بالتعب واالنهاك في بداية المباراة
 11ابتعد عن الالعبين قدر االمكان
 19تهددني لجنة الحكام باستبعادي من التحكيم
 11اشعر بانني استنزف طاقتي البدنية بسرعة
 10اشعر بالحزن كلما كثرت اخطائي
 17اشعر بصعوبة النوم ليلة المباراة
 19اكون عدوانيا كلما اقترب موعد المباراة
18
16

اشةةةةعر بةةةةانني مجبةةةةر علةةةةى تحكةةةةيم بعةةةةض
المباريات.
تزعجني نظةرة المجتمةع الةى الرياضةة التةي
امارسها
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كبيرة متوسطة قليلة

قليلة جدا

تواجهني بدرجة
الفقرة

ت

كبيرة
جدا

 13اشعر بالخمول والنعاس فور دخولي الملعب
11

تقلقنةةي قلةةة التجهيةةزات ووسةةائل االمةةان فةةي
التدريب

 11اجد صعوبة في التعامل مع الالعبين
 19يضايقني اسلوب لجنة الحكام السلوطي
 11اتعرض الى السخرية من بعض الحكام
 10اجد صعوبة في الشعور باالسترخاء
 17اشعر بشرود الذهن قبل المباريات
 19انتقد نفسي كلما انخفض ادائي
18

اشةةعر بةةالخوف مةةن بعةةض قةةوانين االتحةةاد
للبطولة

 96افتقد التشجيع المادي والمعنوي
93
91

تزعجنةةي لجنةةة الحكةةام فةةي تفردهةةا باتخةةاذ
القرارات
تسةةوء حةةالتي النفسةةية جةةراء التةةدريب غيةةر
المنتظم

 91اشعر بنقص الدافع لالنجازات الرياضية
99

ينتقةةةةةدني االخةةةةةرون عنةةةةةدما اخطةةةةةئ فةةةةةي
المباريات

 91اشعر بالخوف من الفشل
 90يصعب علي استعادة نشاطي بعد المباراة
97

اجةةةد صةةةعوبة فةةةي التفاعةةةل مةةةع بقيةةةة طةةةاقم
التحكيم .

 99تؤثر مشكالتي العائلية سلبا في ادائي
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كبيرة متوسطة قليلة

قليلة جدا

تواجهني بدرجة
ت

الفقرة

كبيرة
جدا

 98اشعر بانني غير مبالي الدائي
 16اشعر بالملل من طول فترة الدوري.
 13ادائي ينخفض بحضور الشخصيات الهامة
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كبيرة متوسطة قليلة

قليلة جدا

استخدام التدريبات على الرمل في تطوير تحمل ( القوة والسرعة ) وانجاز
عدو 366حواجز
أ .م.د أسماء حميد كمبت
 1636م

1431هـ
ملخص البحث

تعد فعالية  366م حواجز من المسابقات الجوهرية داخل مضمار الركض فهي
من الفعاليات المهمة التي تكسب الفرد الرياضي قوة وسرعة تحمل ورشاقة
ومرونة وتوافقاًعصبيا وتتميز باالثارة التي تسود المتفرجين وهم يشاهدون
المتسابقين عندما يهجمون باقصى سرعة على الحواجز من وضع التخطي الى
النهاية فوق سلسلة من الحواجز.
أن أكثر األساليب السابقة في تدريب تحمل ( القوة والسرعة ) لفعالية 366م
حواجز يكون على ارض صلبة مثل التارتان او الثيل وضل هذا األسلوب لفترات
طويلة في العراق ،حيث تستخدم تدريبات اإلثقال التي تعمل على تنمية تحمل القوة
والسرعة أما في الوقت الحاضر فقد ظهر اتجاه حديث في التدريب  ،اذ نرى العبي
كرة القدم لريال مدريد يؤدون تدريباتهم على الرمال الشاطئية بعد ثمان دقائق من
تدريبات االحماء والركض  ،ومن خواص التدريب على الرمل جعل مقاومة وزن
الجسم اثقل النغماس الرجل في الرمل مما يعطي مقاومة اكبر للجسم
وتكمن اهمية البحث من خالل االطالع على الكثير من الدراسات والبحوث قد ثبت
ان تطور تحمل القوة والسرعة على اليابسة تؤدي الى نتائج جيدة  ،وكذلك نفس
المجال بالنسبة لتدريبها على الرمل  ،مما جعل الباحثة الجراء بحث لمعرفة أي
االسلوبين افضل في تطويرتحمل القوة والسرعة وانجاز عدو  366م حواجز .
لذا هدفت الدراسة التعرف على أي األسلوبين أكثر فعالية في تطوير تحمل القوة
والسرعة وانجاز عدو  366م حواجز.
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واستخدم المنهج التجريبي على عينة البحث من طالبات المرحلة الرابعة /كلية
التربية الرياضة للبنات  /جامعة بغداد للعام الدراسي (  ،) 1636 - 1668من
المتدربات على فعالية  366م حواجز من شعبة ( ج ) والبالغ عددهن  19طالبة
وكان اختيارهم بشكل عشوائي وتم استبعاد (  ) 9طالبات لكثرة تغيبهم  ،وقسمت
عينة البحث بالطريقة العشوائية إلى مجموعتين ،حيث كانت المجموعة األولى
التجريبية( 36طالبات) يتدربن باستخدام أسلوب التدريب بالمقاومات على الرمل ،
بينما كانت المجموعة الثانية الضابطة ( 36طالبات) يتدربن باستخدام أسلوب
التدريب بالمقاومات على األرض ( التارتان)..وبعد االنتهاء من تطبيق المنهاج
التدريبي باستخدام تدريبات المقاومة بوزن الجسم واالثقال الخفيفة على االرض
والتدريبات على الرمل تم تحويل البيانات الى جداول  .ولغرض اختبار الفرضية
المتعلقة بداللة الفروق بين االختبارت القبلية والبعدية تم استخدام اختبار (ت ) .
فاستنتجت الباحثة :وجود فروق معنوية بين المجموعة التي تدربت على أرضية
الملعب ( التارتان) وبين المجموعة التي تدربت على الرمل ولصالح المجموعة
التي تدربت على الرمل  .وتوصي باستخدام التدريبات على الرمل لما لها من اثر
ايجابي في تطويرتحمل ( القوة والسرعة ) وانجاز عدو  366م حواجز.
Abstract
Using trains on the sand to develop afford pf the strengtan
and the speed and doing one handred fence running.
The activity of one handred fence running is one of the
essential competition inside the subject of running so that it
is from the omportant activities which a ward the athletic
person strength, afforrd speed, slim, flexibility and serenity
and it has sensationality which belong to the audience when
they watch the players when they attact with the high speed
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on the fences from the begining up to the end over serial of
the fences .
From more previous styles in training afford of the
strengtan and the speed of the activity of one handred fence
running.is on hard ground such as tartan or grass and this
mode stay for along time in iraq, by using load trains
which make to develope the afford of the strength and the
speed, but in the persent time there is another direction in
trains. Some can see the football players of realmadrid make
their trains on the sandy shores after eight minutes of
running and doing trains, and from the principle of
traininig on the sand is to make the resistence of the weight
of the body heavier to the man depression in the sand which
gives more resistence to the body. The importance of the
resarch can be through watching on more of the researches
and studies. It is proved that the development afford of the
strength and the speed on ground leads to good results and
also the same space according to their exercises on the sand
which made the researcher to make the researchto know
which one of the two styles is the best in developing the
afford of the strength and the speed. And the achivement of
one handred fence running.
For this the studymeant to know on which one of the two
styles is more active in developing afford of the strength and
the speed and doing one handred fence running.
264

And using the trying text-book on group of the research
from the fourth class pupils / college of pysical education for
woman / baghdad university / for the year ( 2009 – 2010 ) of
the players on the activity of one handred fence running
from section ( c ) which their number is 24 students and
their chose werent ordinary and four of the studants had
been failed for more their absence. And the group of the
researc had been divided in to two groups: the first trying
grounp was ( 10) students making their exercise by using the
resistence trains style on the ground ( tartan ) …. And after
the finishing from doing the trying textbook by using the
resistence training by weighting the body and the lighter –
weight on the ground and the training on the sand. The
statements had been changed in to fields, and the purpose of
testing the idea which refers to the differences between the
first tests and the secound tests, used the test ( T ).
The researcher conclusion:
There are moral differences between the group which made
their training on the ground of the studium ( tartan ) and
between the group who trained on the sand. And
recommend by using the trains on the sand because of their
positive effectin developing afford of strength and the speed
and the achieverment of one handred fence running.
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 -3التعريف بالبحث
 3-3المقدمة وأهمية البحث:
ان التدريب الرياضي يتطلب اتباع االساليب العلمية الدقيقة والموضوعية بشكل
سليم ومخطط لها  ،فضال عن تطبيق نظريات ومنحنى جديد لمواكبة االتجاهات
الحديثة في تحقيق النتائج الجيدة للوصول الى المستويات العالية  ،اذ تعد فعالية
 366م حواجز من المسابقات الجوهرية داخل مضمار الركض فهي من الفعاليات
المهمة التي تكسب الفرد الرياضي قوة وسرعة تحمل ورشاقة ومرونة وتوافقا ً
عصبيا وتتميز باالثارة التي تسود المتفرجين وهم يشاهدون المتسابقين عندما
يهجمون باقصى سرعة على الحواجز من وضع التخطي الى النهاية فوق سلسلة
من الحواجز.
أن أكثر األساليب السابقة في تدريب تحمل ( القوة والسرعة ) لفعالية 366م
حواجز يكون على ارض صلبة مثل التارتان او الثيل وضل هذا األسلوب لفترات
طويلة في العراق ،حيث تستخدم تدريبات اإلثقال التي تعمل على تنمية تحمل (القوة
والسرعة )(*).وكذلك يشير (طلحة حسام) هنالك العديد من تدريبات المقاومة على
اليابسة باستخدام اإلثقال الحرة وأجهزة المقاومة البنيومائية وأجهزة المقاومات
المختلفة باستخدام أنواع االنقباضات العضلية المتحركة والثابتة

( ).

أما في الوقت الحاضر فقد ظهر اتجاه حديث في التدريب  ،اذ نرى العبي كرة
القدم لريال مدريد يؤدون تدريباتهم على الرمال الشاطئية بعد ثمان دقائق من
تدريبات االحماء والركض ( ) .كما ان النادي االسماعيلي المصري ايضا يستخدمون
يستخدمون التدريب على الرمل

( ).

اما في العراق فقد استخدم الوسط المائي في

تدريبات القوة العضلية لما لهذا األسلوب من تأثيرات ايجابية في اتجاهات مختلفة
وهذا ما أشار إليه(أبو العال) " أن التدريب داخل الوسط المائي يعد وسيلة مؤثرة
*  -بيتر ج.ل توسون،المدخل الى نظريات التدريب ،ترجمة مركز التنمية اإلقليمي القاهرة االتحباد البدولي أللعباب القبوى للهبواة 5996
ص. 531
 طلحة حسام الدين وآخرين ،الموسوعة العلمية في التدريب ،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة  5997:ص. 393- http\\ www. ismaily. Org\ beta\index.php?news=96 .
4-http:\\ sport4ever.maktoob.com\t191002

265

وفعالة لزيادة عدد وأنواع التدريبات المتاحة لالعب" (* ) .ومن خواص التدريب
على الرمل جعل مقاومة وزن الجسم اثقل النغماس الرجل في الرمل مما يعطي
مقاومة اكبر للجسم  ،اذ تعد الحركة على الرمل اثقل من الحركة على االسطح
االخرى مثل االرض اليابسة او التارتان او الخشب او الثيل  ،فعند تحريك الرجلين
على الرمل فانها تقابل بمقاومة كبيرة  ،وهذه المقاومة يمكن استخدامها لتقوية
العضالت وزيادة المدى الحركي في المفصل وعند زيادة سرعة حركتهما تزداد
المقاومة لهما،ويتميز التدريب بالصعوبة وتكتسب مزيد من القوة ( ) .كما ان زيادة
زيادة مقاومة الرمل تعمل على رفع وتحسين مستوى الالعب من الجانب المهاري
والجانب الوظيفي كما تظهر اهميته الحقيقية في تحسين اختالل التوازن بين
المجموعات العضلية المختلفة كما وتعمل على تحسين عملية نقل القوى وميكانيكية
الحركة لمفصل القدم ( ).
ومن ما تقدم تكمن اهمية البحث من خالل االطالع على الكثير من الدراسات
والبحوث قد ثبت ان تطور تحمل ( القوة والسرعة ) على اليابسة تؤدي الى نتائج
جيدة  ،وكذلك نفس المجال بالنسبة لتدريبها على الرمل  ،مما جعل الباحثة الجراء
بحث لمعرفة اي االسلوبين افضل في تطوير تحمل ( القوة والسرعة ) وانجاز عدو
 366م حواجز.

1-3مشكلة البحث-:
من خالل اطالع الباحثة على المراجع والمصادر والدراسات التي كتب فيها في
مجال تدريب القدرات الخاصة باالداء على اليابسة كاتجاه قديم وبين التدريبات على
الرمل كاتجاه حديث للتدريب ،حاولت صياغة مشكلة البحث من خالل اإلجابة على
السؤال األتي لمشكلة بحثها وهو(:اي االسلوبين افضل في تطوير تحمل ( القوة
والسرعة ) وانجاز عدو  366م حواجز ).
*  -أبو العال عبد الفتاح ،فسيولوجيا التدريب والرياضة .القاهرة دار النشر العربي .3002،ص. 332
 الرياضة والعولمة ،المؤتمر العلمي الدولي ،المجلد الثاني،كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ،جامعة حلوان  3005ص.13 -أبو العال عبد الفتاح،مصدر سبق ذكره ص.12
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 1-3هدف البحث-:
- 3التعرف على اي االسلوبين اكثر فعالية في تطوير تحمل ( القوة والسرعة )
وانجاز عدو  366م حواجز.
 9-3فرضية البحث :
 -3لتدريبات االسلوبين تأثير ايجابي في تطوير تحمل ( القوة والسرعة ) وانجاز
عدو  366م حواجز .
 1 -3مجاالت البحث :
 3-1-3المجال البشري :عينة من طالبات كلية التربية الرياضية للبنات  /جامعة
بغداد .
 1-1-3المجال ألزماني :للفترة من  1668 – 33 – 1ولغاية 1636 - 3- 28
 1-1-3المجال المكاني  :ملعب الكشافة – الساحة الخلفية لمعلب الكشافة
- 1الدراسات السابقة :
للتعرف على الدراسات المشابهة والمرتبطة بالبحث الحالي اجرت الباحثة مسح
مرجعي لبحوث العلمية والمراجع والدوريات سواء العربية منها او االجنبية  ،فوجد
هناك دراسات عديدة الستخدام البيئة المائية واليابسة والمقارنة بينهما (*) .اما
البيئة الرملية فقد وجدت الباحثة دراسة مقارنة لتأثير التدريب على الرمل والتدريب
في الماء على بعض المتغيرات الفسيولوجية ومكونات اللياقة البدنية الخاصة
لالعبي كرة القدم ( ) .وتهدف الدراسة الى التعرف على تأثير برنامج التمرينات
المقترحة للمجموعتين التجريبيتين ( التدريب على الرمل – التدريب في الماء )
*  --اسببماء حميببد كمبببت ؛ اسببتخدام تببدريبات مقامببة المبباء فببي تطببوير القببوة الخاصببة لواثبببات الثالثيببة وتببأثيره علببى األداء واالنجبباز ،
اطروحة دكتوراه  ،كلية التربية الرياضية للبنات  ،جامعة بغداد . 3001.
 عبد الباسط واشرف عبد العزيز ؛ دراسة مقارنة لتأثيرالتدريب على الرمل والتدريب في الماء على بعض المتغيبرات الفسبيولوجيةومكونببات اللياقببة البدنيببة الخاصببة لالعبببي كببرة القببدم  :بحب منشببور فببي المجلببة العلميببة لعلببوم التربيببة الرياضببية  ،مجلببد  ، 6جامعببة
المنصورا  ،كلية التربية الرياضية  ،مصر  ، 3006،ص . 31
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على بعض المتغيرات الفسيولوجية ومكونات اللياقة البدنية الخاصة لالعبي كرة
القدم  ،واجريت الدراسة على عينة من العبي كرة القدم مستوى الدرجة االولى
وعددهم ( )19العبا وقسمت الى مجموعتين تجريبيتن احدهما تؤدي تدريبات داخل
الوسط المائي واالخرى تؤدي تدريبات على الرمل  ،واستخدم المنهج التجريبي
وتوصل الباحثان الى وجود فروق في نسبة التحسن بين المجموعتين التجريبيتين
( الجري في الماء – الجري في الرمل ) في القياس البعدي لصالح مجموعة الجري
في الوسط المائي حيث اثبتت النتائج ان التدريب داخل الوسط المائي حققت نتائج
افضل من التدريب على الرمال في المتغيرات الفسيولوجية والبدنية قيد البحث.

 - 1منهج البحث وإجراءاته الميدانية -:
 3-1 - 9منهج البحث-:
استخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمالمته وطبيعة البحث إذ يعد هذا المنهج
أفضل ما يمكن إتباعه للوصول إلى نتائج دقيقة.
 1-1عينة البحث-:
اشتملت عينة البحث على طالبات المرحلة الرابعة /كلية التربية الرياضة للبنات /
جامعة بغداد للعام الدراسي (  ،) 1636 - 1668من المتدربات على فعالية 366
م حواجز من شعبة ( ج ) والبالغ عددهن  19طالبة وكان اختيارهم بشكل عشوائي
وتم استبعاد (  ) 9طالبات لكثرة تغيبهم ،وقسمت عينة البحث بالطريقة العشوائية
إلى مجموعتين ،حيث كانت المجموعة األولى التجريبية( 36طالبات) يتدربن
باستخدام أسلوب التدريب بالمقاومات على الرمل ،بينما كانت المجموعة الثانية
الضابطة ( 36طالبات) يتدربن باستخدام أسلوب التدريب بالمقاومات على األرض
( التارتان) .وأجرت الباحثة التجانس لعينة البحث في ( الطول والوزن و العمر
الزمني ) ،وتبين أن أفراد عينة البحث ذو توزيع طبيعي ،إذ أن قيم معامل االلتواء
محصورة بين ( )3+والمبينة في الجدول ( .)3وبعد إجراء التجانس تم تكافؤ
مجموعتي عينة البحث في االختبارات القبلية فتبين عدم وجود فروق بين
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المجموعتين في تحمل (القوة والسرعة) وانجاز  366م عدو حواجز ،كما هو في
الجدول (.)1
جدول ()3
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط وقيمة معامل االلتواء
الفراد عينة البحث لغرض التجانس
الوسائل االحصائية

وحدة

الوسط

المتغيرات

القياس

الحسابي

الطول

سم

30308

301

الوزن

كغم

18091

18

1061

العمر

سنة

1101

11

303

الوسيط

االنحراف

معامل

المعياري

االلتواء

300

6010
6097
600

جدول ()1
يبين المعالم االحصائية لغرض التكافؤ
الوسائل

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية
قيمة))T

االحصائية
س
ب

+ع

س
ب

+ع

المحسوبة

المتغيرات
اختبار
 316م

1800

3081

9603

3078

6018

قيمة
()T
الجدولية
1099

داللة
الفروق
غير
معنوي

اختبار
الجلوس
من

1301

109

1301

1080

60617

1099

غير
معنوي

االستلقاء
اختبار
 366م

18031

1018

18069

1068

60611

1099

حواجز

* قيمة ( )Tالجدولية عند درجة حرية  39واحتمال خطأ 10990 = 6063
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غير
معنوي

 9-1األجهزة واألدوات المستخدمة بالبحث -:
 -3المصادر والمراجع العربية واألجنبية
 -1المالحظة والتجريب
 -1االختبارات والقياس
 -9جهاز لقياس الوزن والطول
 -1ساحة رملية
 -0ساعات توقيت
 -7بورك
 -9حواجز عدد 16

 9 -1التجربة االستطالعية:
ت ّم إجراء هذه التجربة بتاريخ

 1668 - 33 – 1على عينة عددها ()9

طالبات من المرحلة الرابعة كلية التربية الرياضية للبنات وكان الغرض من هذه
التجربة تحديد التكرارات والمجموعات وكذلك التعرف على مدى كيفية إجراء
تمرينات المقاومات إلفراد عينة البحث والمكان المناسب لتطبيق المنهاج التدريبي
فضالً عن معرفة األخطاء المحتملة والعمل على تفاديها في أثناء التدريب سوا ًء
أكانت ت لك األخطاء من قبل فريق العمل أم من قبل أفراد عينة البحث فضال عن
التعرف على كيفية إجراء االختبارات المستخدمة .

 1 – 1خطوات إجراء البحث
 3 – 1 – 1االختبارات القبلية :
تم أجراء االختبارات القبلية في يوم اال ثنين والثالثاءالموافق بتاريخ -31-39
 1668 -33الساعة التاسعة صباحا ً وعلى ملعب الكشافة .وتم تثبيت كافة الظروف
الزمانية والمكانية لغرض توحيدها مع االختبارات البعدية وتالفي حدوث الخطأ.
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 1-0-1المنهاج التدريبي -:
تم إعداد المنهاج التدريبي المقترح بعد االطالع على مجموعة من المصادر
والمراجع الخاصة بموضوع البحث إذ تم تطبيق مفردات المنهاج بتاريخ 33 – 16
  1668ولمدة عشرة أسابيع وتضمن المنهاج ( )16وحدة تدريبية وبواقع ()1وحدات في األسبوع ( احد – ثالثاء – خميس ) وتم استخدام طريقة التدريب
الفتري واعتماد مبدأ زيادة المقاومة بوزن الجسم ومبداء التدرج بزيادة الحمل
التدريبي حيث كانت جميع التدريبات ذات خصوصية باألداء الحركي لفعالية 100
م حواجز .اذ تبداء كل وحدة تدريبية باالحماء العام والخاص لتهيئة عضالت الجسم
للعمل ( اي وصول النبض الى  316ض/د ) وتنتهي بتمرينات التهدئة  ،وطبق
البرنامج على كلتا المجموعتين في الوقت نفسه مع االختالف الوحيد الذي يتمثل
بأن المجموعة التجريبية تأخذ التمرينات البدنية على الساحة الرملية والمجموعة
التجريبية الثانية على ملعب ارضيته من التارتان واستغرق تنفيذ الوحدة التدريبية
زمن قدره ( )06دقيقة بضمنها اإلحماء والراحة .وكان زمن التمارين على الرمل
(16دقيقة) ونفسها على اليابسة للمجموع الثانية.وانتهى تطبيق المنهاج بتاريخ
. 1636 – 3 – 10

 1-0-1االختبارات البعدية -:
تم أجراء االختبارات البعدية

على أفراد عينة البحث في يومي االربعاء

والخميس الموافق بتاريخ  1636 - 3 – 19 -17الساعة التاسعة صباحا ً وعلى
ملعب الكشافة .وتم مراعاة كافة الظروف الزمانية والمكانية التي جرت في
االختبارات القبلية .
 7-1الوسائل اإلحصائية-:
تم معالجة النتائج إحصائيا بوساطة نظام  spssوباستخدام القوانين اآلتية
 الوسط الحسابي. -االنحراف المعياري.
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 اختبار (ت) للعينات المترابطة . اختبار (ت) للعينات المستقلة . معامل االلتواء الوسيط - 9عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -:
بعد االنتهاء من تطبيق المنهاج التدريبي باستخدام تمرينات المقاومة على
اليابسة بوزن الجسم والتدريبات على الرمل  ،تم تحويل البيانات إلى جداول "
كونها أداة توضيحية للبحث  ،وألنها تقلل من احتماالت الخطأ في المراحل التالية
من البحث  ،وتعزز األدلة العلمية وتمنحها القوة "(*) .وإن تحليل المعلومات يعني
استخراج األدلة والمؤشرات العلمية الكمية والكيفية  ،التي تبرهن على إجابة
األسئلة وتؤكد على قبول الفروض أو عدم قبولها ( ) .
 3-9عرض وتحليل النتائج بين االختبارات القبلية والبعدية لدى المجموعة
التجريبية والضابطة ومناقشتها -:
لغرض اختبار الفرضية المتعلقة بداللة الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية
لدى إفراد المجموعة التي تتدرب على الرمل تم استخدام اختبار ( ت ) للعينات
المترابطة.

*  -احمد توفيق الجنابي  ،تأثير استخدام جهاز حصان القفز النابض المقترح في سرعة تعليم قفزة اليبدين األماميبة ( :رسبالة ماجسبتير ،
كلية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد  )5995 ،ص . 70
 -صالح حمد العساف ؛ المدخل الى البح في العلوم السلوكية ( :الرياض  ،مكتبة العبيكان  )5991 ،ص 55
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جدول () 1
يبين فرق االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة( ت ) المحسوبة لنتائج
االختبارت القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية لمتغيرات البحث
المتغيرات

المجاميع

316م

تجريبية

الجلوس
من

تجريبية

االستلقاء
366م
حواجز
 316م

تجريبية
ضابطة

الجلوس
من

ضابطة

االستلقاء
366م
حواجز

ضابطة

االختبارات
قبلي+
بعدي
قبلي+
بعدي
قبلي
+بعدي
قبلي
+بعدي
قبلي+
بعدي
قبلي+
بعدي

سف

عف

3309

1018

3303

101

قيمة ت

داللة

المحسوبة

الفروق

3001

معنوي

3107

معنوي

1036

1010

7031

معنوي

909

3009

909

معنوي

109

3097

300

30669

709

109

معنوي

معنوي

قيمة (ت ) الجدولية عند درجة حرية  8واحتمال خطأ 1011 = 6063
من خالل ماهو موضح في الجدول ( ) 1الذي يبين لنا قيم فرق االوساط
الحسابية للمجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي وعلى التوالي لمتغيرات
البحث (  ) 1036 ، 3303 ، 3309اما االنحرافات المعيارية ( ، 101 ، 1018
 ) 1010وقيمة (ت ) المحسوبة (  ) 7031 ، 3107 ، 3001وهي اكبر من قيم
(ت) الجدولية والبالغة ( )3.25تحت درجة حرية (  ) 9واحتمال خطا ( ) 6063
ولما كانت القيمة المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية ،فهذا يعني وجود فروق
معنوية لصالح االختبارات البعدية أي أن المجموعة التجريبية التي تدربت على
214

الرمل حققت تطورا في اختبارات تحمل (السرعة والقوة ) وانجاز عدو  366م
حواجز .اما المجموعة الضابطة فكانت قيم فرق االوساط الحسابية لها وعلى
التوالي لمتغيرات البحث (  ) 3097 ، 109 ، 909اما االنحرافات المعيارية فكانت (
 ) 30669 ، 300 ، 3009اما قيمة ( ت ) المحسوبة (  ) 109 ، 709 ، 909ومن
خالل مقارنة قيم

( ت ) المحتسبة المستخرجة للمجموعة الضابطة لمتغيرات

البحث مع القيمة الجدولية التي قيمتها(  ) 1011ولما كانت القيمة المحسوبة اكبر
من القيمة الجدولية ،فهذا يعني وجود فروق معنوية لصالح االختبارات البعدية أي
أن المجموعة الضابطة التي تدربت على ارضية التارن هي األخرى حققت تطورا
في اختبارات تحمل(السرعة والقوة ) وانجاز 366م حواجز  .) .وتعزو الباحثة
تطور المجموعتين الى استخدام تمارين المقاومة و بوزن الجسم والتي تتناسب مع
نوع الفعالية لما لها من تأثير ايجابي في تطوير تلك القدرات الحتوائها على بعض
القفزات والحجالت بالتناوب  .....الخ .اذ يع ّد التدريب باستخدام وزن الجسم من
الوسائل التدريبية التي تؤثر في تطوير المجاميع العضلية العاملة في األداء وتعمل
على تنمية تحمل السرعة وتحمل القوة لالداءات المهارية  ،ويهدف العمل بوزن
صفتي القوة والسرعة كما أن استخدام وزن الجسم مع إضافة
الجسم إلى تطوير
ِ
األثقال لزيادة المقاومة ولفترات زمنية أطول ،يع ّد من وسائل تنمية القوة العضلية
وخاصة القوة العضلية التي لها صفة الخصوصية في األداء على وفق الهدف
األساسي من األداء المهاري (*) .كذلك ان التطور الناتج في الوقت الكلي لم يؤثر في
مستوى تأخير مرحلة هبوط السرعة بشكله االيجابي بمستوى كبير  ،ولكن
بمستوى لم يسمح بحدوث مستوى من التكيف والتاقلم على عناصر تحمل القوة
والسرعة اذ"ان اهمية تكامل وتأقلم االجهزة الوظيفية سوف تعمل على الحصول
المستويات العالية في فعاليات و العاب التحمل  .لذا اظهرت التجارب ان هناك عالقة
متينة بين تطور تحمل القوة والسرعة وزمن التدريب "

() 1

*  -طلحة حسام الدين :األسس الحركية والوظيفية للتدريب الرياضي  ،دار الفكر العربي  ،عمان .5993 .ص353
 -3قاسم حسن  ،عبد علي نصيف  :علم التدريب الرياضي  ،ط ( : 3بغداد  ،مطبعة التعليم العالي  ) 5927 ،ص . 329
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 1-9عرض وتحليل النتائج بين المجموعة التجريبية والضابطة في االختبارات
البعدية ومناقشتها -:
و لغرض اختبار الفرضية المتعلقة بداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية
والضابطة في االختبارات البعدية تم استخدام اختبار ( ت ) للعينات المستقلة
فاتضح من الجدول ( )9أن قيم ( ت ) المحسوبة الختبارات تحمل (السرعة
والقوة ) وانجاز عدو 366م حواجز قد بلغت( )0090، 101 ، 9038على التوالي
وهي اكبر من قيم (ت) الجدولية والبالغة ( )1099تحت درجة حرية ()39
واحتمال خطا ( ) 6063
جدول () 9
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة( ت ) المحسوبة لنتائج
االختبارت البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية لمتغيرات البحث
الوسط

االنحراف

قيمة ( ت )

الحسابي

المعياري

المحسوبة

تجريبية

1901

309

ضابطة

1101

107

الجلوس من

تجريبية

1101

901

االستلقاء

ضابطة

1103

907

366م

تجريبية

1108

3091

حواجز

ضابطة

1701

3008

المتغيرات
 316م

المجاميع

داللة الفروق

0098

معنوي

101

معنوي

9038

معنوي

(ت ) الجدولية عند درجة حرية = 39واحتمال خطأ 1099 = 6063
ولما كانت القيمة المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية فهذا يعني وجود فروق
معنوية بين االختبارات البعدية بين المجموعتين أي أن المجموعة التجريبية التي
تدربت باستخدام على الرمل قد حققت تطورا في اختبارات تحمل (السرعة
والقوة ) وانجاز عدو 366م حواجز،أفضل من المجموعة الضابطة التي تدربت
على أرضية التارتان  .وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المقاومة االحتكاكية الناتجة عن
داء التدريبات المختلفة على الرمل وانغماس األرجل داخل الرمل يساعد في تقوية
215

العضالت بشكل تدريجي عند تطبيق المنهاج التدريبي على الرمل  .وهذا ما أكده
(عماد عبد الفتاح )

(* ).

هناك تأثير ايجابي الستخدام مستويات مختلفة من

المقاومات وفقا ً لطبيعة األداء داخل بيئات مختلفة(ماء أو يابسة )على القوة
الخاصة باألداء  .وكذلك التطور الذي حدث في االنجاز جاء من تطور وتحسن تحمل
القوة والسرعة  ،وهذا مردود جوهري لحصيلة التدريب الخاص بالتحمل في فعالية
 366م حواجز الذي اعتمد مبدأ الدقة العلمية في تدريب تحمل القوة والسرعة اذ
" ان افضل ما يمكن ان يتوصل اليه الرياضي من خالل تدريب تحمل القوة
والسرعة ومقاومة التعب والتغلب عليه  ،هو قدرته على انتاج الطاقة في الظروف
الالوكسجينية االمر الذي يرفع من قدراته وامكانياته ليكون مؤهالً لتجاوز
الصعوبات في التدريب والمنافسات لتحقيق افضل النتائج الرياضية " (. )1

 - 1االستنتاجات والتوصيات -:
 -3-1االستنتاجات - :
- 3لتدريبات المقاومة على ارضية ( التارتان ) وفي الرمل تأثير ايجابي في تطوير
تحمل ( السرعة والقوة ) وانجاز عدو  366م حواجز .
- 1وجود فروق معنوية بين المجموعة التي تدربت على على ارضية ( التارتان )
وبين المجموعة التي تدربت على الرمل ولصالح المجموعة التي تدربت في
الرمل .
 -1-1التوصيات :
 -3استخدام التدريبات على الرمل لما لها من اثر ايجابي في تطوير تحمل القوة
والسرعة وانجاز عدو  366م حواجز .
 -1إجراء دراسات مشابهة لقدرات حركية أخرى ولفعاليات رياضية مختلفة.

*  -عماد عبد الفتاح :تأثير برنامج تدريبي فبي تنميبة الصبفات البدنيبة والمهاريبة لالعببي الكاراتيبه  ،رسبالة ماجسبتير  ،جامعبة حلبوان ،
كلية التربية الرياضية للبنين ، 3005:ص13
-2علي بن صالح الهروري  :علم التدريب الرياضي  ،ط ( : 5بنغازي  ،منشورات جامعة قار يونس  ) 5993 ،ص . 200
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فاعلية التمرينات الخاصة برفع األثقال باستخدام وسائل تدريبيه مساعدة
على تطوير االنجاز في رفعة الخطف للناشئين
م .د  .عبد المنعم حسين صبر
ملخص البحث
الباب األول :
التعريةةف بالبحةةث  :تضةةمن علةةى المقدمةةة و مشةةكلة البحةةث و االهةةداف و فروضةةه و
مجاالتةةه  .فقةةد تطرقةةت المقدمةةة الةةى حصةةول العةةراق علةةى المركةةز االول فةةي بطولةةة
اسيا للناشئين و الشةباب خةالل عةام  ، 1668و عمةد الباحةث دراسةة مشةكلة البحةث
التةةي تتركةةز فةةي قلةةة اسةةتخدام تمرينةةات خاصةةة مختلفةةة و وسةةائل تدريبيةةة مسةةاعدة
لغرض التعرف على فاعلية استخدام التمرينات لتنمية و تطوير االنجاز برفةع الثقةال
لرفعة الخطف
أهداف البحث  :أعداد مجموعة تمرينات خاصة برفةع األثقةال خاصةة لتمنيةة االنجةاز
في رفعة الخطف و فةي فةروض البحةث تبةين وجةود فةروق ذات دالليةة إحصةائية فةي
االختبةةةار البعةةةدي للمجمةةةوعتين الضةةةابطة و التجريبيةةةة فةةةي انجةةةاز رفعةةةة الخطةةةف
للناشئين .
و تضمنت مجاالت البحث :
المجال البشري  30 :رباعا من فئة الناشئين في محافظة ديالى .
المجال الزمني  :الفترة من  1636/3/3لغاية 1636/1/19
المجال المكاني  :قاعتي رفع األثقال في نادي ديالى و نادي الشهيد أركان الرياضي
الباب الثاني  :الدراسات النظرية والسابقة :
و اشتملت على المحاور الرئيسية الثالثة :
- 3رفعة الخطف برفع األثقال
- 1مراحل رفعة الخطف
- 1التمرينات الخاصة و الوسائل التدريبية المستخدمة
- 9الدراسات المشابهة السابقة
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الباب الثالث  :اجراءات البحث
شةةملت مةةنهج البحةةث المسةةتخدم و عينةةة البحةةث و عةةددهم و قائمةةة بةةأدوات و
اجهزة البحث و تدريب التمرينات الخاصة برفع االثقال ثم اجراءات البحث الميدانيةة
و تظمنةةت االختبةةار القبلةةي و االختبةةار البعةةدي ثةةم االجةةراءات المتبعةة فةةي التةةدريب و
الوسائل االحصائية المستخدمة
الباب الرابع  :عرض النتائج و تحليلها و مناقشتها
و تضمن ما يلي :
- 3عةةرض و تحليةةل و مناقشةةة نتةةائج االختبةةارين القبلةةي و البعةةدي للمجموعةةة
الضابطة في انجاز رفعة الخطف .
- 1عةةرض و تحليةةل و مناقشةةة نتةةائج االختبةةارين القبلةةي و البعةةدي للمجموعةةة
التجريبية في رفعة الخطف
- 1عرض و تحليل و مناقشة نتائج االختبارين البعةدي للمجمةوعتين الضةابطة و
التجريبية
- 9عرض و تحليل و مناقشة نتائج مستوى التطةور بةين المجمةوعتين الضةابطة
و التجريبية لالختبارين البعدي النجاز رفعة الخطف
الباب الخامس  :االستنتاجات و التوصيات
توصل الباحث الى مجموعة من االستنتاجات اهمها :
- 3ظهرت فاعلية و فائدة التمرينات الخاصة بشكل واضح
- 1تفةةوق المجموعةةة التجريبيةةة علةةى المجموعةةة الضةةابطة فةةي االختبةةار البعةةدي
بشكل واضح
- 1حققت اليه التدريب بأستخدام تمرينات خاصة و وسةائل تدريبيةة مسةاعدة فةي
تنمية و تطوير االنجاز و كذلك تحسن االداء الحركي الفني لرفعة الخطف .
اما اهم التوصيات فهي :
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ضةةرورة االهتمةةام بادخةةال التمرينةةات الخاصةةة و باسةةتخدام وسةةائل تدريبيةةة- 3
مساعدة في جميع مراحل السنة التدريبية لما له االثر االيجابي على مسةتوى
االنجاز
Summary
(( The Effectiveness of some special Exercises with the
Training Helping Tools for e the Achievement for Junior
Weightlifter in Snatch ))
The work consists of five parts :
1st Part : Includes the introduction , problem , aims of the
work , it's hypotheses and fields of the work .
2nd Part : Past theoretical studies included the following
sides :
1 - The Snatch Lifting
2 – Steps of Snatch Lifting
3 – The special exercises with the training tools .
4 – Past studies : Study of Sarhank Abdal Khalik Abdullah
(1998) , and study of Husain Hassoon Abbas , (2005)
3rd Part : Procedures
The researcher used the experimental method . The subject
were (16) junior weightlifters that divided into two equal
groups , experimental and controlling groups . The list
research tools and equipment . The result of the experiment
were treated , statistical using proper statistical operations .
4th Part : Displaying , analysis and discussing the results
5th Part : Conclusions and recommendations .
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الباب االول
-3التعريف بالبحث
 3-3المقدمة وأهمية البحث
أن التقدم العلمي الذي نراه اليوم في مختلةف مجةاالت الحيةاة هةو حصةيلة خبةرات
وتجارب وأبحاث في المختبرات العلمية وكذلك في الميادين المتخصصة وهي جهةود
المختصةين والبةةاحثين فةي المجةةاالت العلميةة  ،ومنهةةا مجةال التربيةةة الرياضةية آذ تةةم
االستدالل عليهةا مةن خةالل االنجةازات والنتةائج الجيةدة التةي حصةلوا عليهةا  .واليةوم
تحققةةت نتةةائج بةةاهرة برفةةع األثقةةال أذ حصةةل منتخةةب العةةراق علةةى المركةةز األول فةةي
بطولة أسيا للناشئين والشباب التي أقيمت فةي دولةة األمةارات المتحةدة خةالل الشةهر
األخيةةر مةةن عةةام  1668ممةةا دفعنةةي أن أخةةوض فةةي هةةذا البحةةث لفئةةة الناشةةئين فةةي
محافظه ديالى برفع األثقال من اجل تحقيق أفضل النتائج من خةالل أتبةاع كةل مةا هةو
جديد وعملي وإبداعي فةي علةوم التربيةة الرياضةية  ،وهةي ضةرورة البةد مةن أخةذها
بنظر االعتبار عند التخطيط للعملية التعليمية والتدريبية .
ولقد اهتم المتخصصةون فةي المجةال الرياضةي بالتمرينةات الخاصةة ،آذ اعتبةرت
هةةذه التمرينةةات بمثابةةة أدوات تخصيصةةه يعتمةةد عليهةةا المةةدربون فةةي سةةرعة تطةةوير
وتنمية االنجازات لتحقيق األهداف المرجوة الموضوعية لمناهج التدريب .
وتكمةن أهميةةة البحةث فةةي قلةه البحةةوث التةةي تسةتخدم فيهةةا التمرينةات الخاصةةة برفةةع
األثقةةال وباسةةتخدام الوسةةائل التدريبيةةة الخاصةةة بهةةا وكةةذلك محاولةةه الوصةةول إلةةى
معرفة فاعليه التمرينات الخاصة وأثرها على مستوى االنجاز الرقمي للرباعيين.

 -1-3مشكلة البحث
التدريب اليومي باسةتخدام التمرينةات الخاصةة بكةل فعاليةه رياضةية أصةبح اليةوم
هو األساس في التقدم الرياضي فةي كةل المسةابقات الرياضةية ونالحةظ قلةه اسةتخدام
تمرينات خاصة وبأشكال مختلفة ووسائل تدربيه مساعدة ومشكله البحةث تكمةن فةي
التعةةرف علةةى فاعليةةه اسةةتخدام التمرينةةات الخاصةةة برفةةع اإلثقةةال ووسةةائل تدريبيةةة
مساعده على تنمية وتطوير االنجاز برفع األثقال لرفعه الخطف .
222

-1-3أهداف البحث
-3التعرف على فاعليةه اسةتخدام التمرينةات الخاصةة برفةع األثقةال ووسةائل تدريبيةة
مساعدة .
 -1دراسة أثر هذه التمرينات على االنجاز برفعة الخطف .
 -1مقارنةةة فاعليةةة التمرينةةات الخاصةةة المسةةتخدمة بالبحةةث للمجموعةةة التجريبيةةة
والمنهج التدريبي العادي المستخدم للمجموعة الضابطة.

 -9-3فروض البحث
 -3وجةةود فةةروق ذات داللةةه احصةةائية فةةي االختبةةار ألبعةةدي للمجمةةوعتين الضةةابطة
والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية في انجاز رفعه الخطف للناشئين.
 -1وجةةةود فةةةةروق ذات داللةةةه احصةةةةائية فةةةةي مسةةةتوى التطةةةةور فةةةي االنجةةةةاز بةةةةين
المجموعتين ألضابطه والتجريبية ولصالح ألمجموعه التجريبية في متغير البحث.

 -1-3مجاالت البحث
 -3-1-3المجال البشري:ـ
عينه من ( )30رباعا ً من فئة الناشئين في محافظه ديالى
 -1-1-3المجال الزمني:ـ
الفترة من  1636/3/3ولغايه1636/1/19
-1-1-3المجال المكاني:ـ
قاعتي رفع األثقال في نادي ديالى الرياضي (مدينةة بعقوبةة)،ونةادي الشةهيد أركةان
(ناحية كنعان )

الباب الثاني
 -1الدراسات النظرية والدراسات السابقة
 3-1الدراسات النظرية-:
 -3-3-1رفعه الخطف برفع األثقال:ـ
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"تتم رفعه الخطف باليدين بسحب الثقل في حركةة واحةدة مةن األرض إلةى األعلةى
بدون توقف إلةى أقصةى امتةداد الةذراعين فةوق الةرأس بثنةي الةركبتين لألسةفل،ويمر
البةةار(قضةةيب الثقةةل)أمةةام الجسةةم فةةي حركةةه مسةةتمرة بحيةةث ال يالمةةس أي جةةزء مةةن
)(1

الجسم أللوحه الخشبية (طبله الرفع الخشبية)سوى القدمين إثناء أداء الرفعة"

ويتميز األداء الحركي في رفعة الخطةف بأهميةة كبيةرة الن أي خلةل يحةدث خةالل
سير الثقل في األداء الفني يسبب الفشل .والهدف األساسي في مسابقات رفع األثقال
هو التنافس بين الرباعيين من اجل رفع اكبر قدر ممكن مةن الثقةل فةي المسةابقات "
لذا يجب على الرباع يسخر كةل قوتةه العضةلية للحصةول أفضةل انجةاز مةع ألمحافظةه
)(2

على مركز ثقل الجسم داخل قاعدة ارتكاز الرباع خالل عمليه رفع الثقل"
)(3

 -1-3-1مراحل رفعة الخطف

 -3وضعيه البداية :الثقل على األرض و الرباع ممسك بعمود الثقل.
 -1مرحلة السحب األولى  :سحب الثقل من األرض حتى مستوى الركبة .
 -1مرحلة ألسحبه الثانية -:سحب الثقل من مستوى الركبتين إلى منتصف الفخذين
 -9مرحلة االمتداد الكامل -:تكمله سحب الثقل لألعلى،بحيةث يصةل عمةود الثقةل إلةى
مسةةتوى الحةةزام وجسةةم الربةةاع مسةةتقيم فةةي وضةةع االمتةةداد والوقةةوف علةةى أصةةابع
القدمين.
 -1مرحلةةة الطيةةران -:سةةحب الثقةةل لألعلةةى إلةةى مسةةتوى الصةةدر بثنةةي الةةذراعين
والطيران بالهواء قليال مع بداية ثني الركبتين لألسفل .
 -0مرحلة نشةر الثقةل أعلةى الةرأس -:نشةر الثقةل فةوق الةرأس وللخلةف قلةيال بةدون
عملية ضغط الذراعين أو أي انثناء بالذراعين.
 -7مرحلةةةة الخطةةةف الجةةةالس والسةةةقوط تحةةةت الثقةةةل  -:السةةةقوط تحةةةت الثقةةةل بثنةةةي
الةركبتين تمامةةا والهبةةوط سةةريعا واالتةةزان تحةةت الثقةةل واسةةتقرار الثقةةل فةةوق الةةرأس
والذراعين ممدودتان لألعلى.
) (1جميل حنا،القانون واللوائح الدولي لرفع األثقال(،قطر -مطابع دار الكتب) 229،صـــ11
)(2كيرهارد كارل  ،ترجمة صادب فرج ذياب،رفع األثقال (بغداد مطبعة و اوفسيت التحرير) 831،صــــ5
)(3نشره االتحاد الروسي لرفع األثقال لعام  895مراحل رفعة الخطف للرباع زابوتنسكي بطل العالم لوزن الثقيل .
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 -9مرحلةةة النهةةوض لألعلةةى والثبةةات باسةةتقامة  -:الوقةةوف بمةةد عضةةالت الةةرجلين
والذراعين ممدودتان بانتظار اشارة الحكم بأنزال الثقل.
 -1-3-1التمرينات الخاصة
تعد التمرينةات الخاصةة برفةع األثقةال وسةائل مسةاعده تهةدف إلةى اإلعةداد البةدني
وتنميةةة األداء الحرك ةي الخةةاص بالرفعةةات وكةةذا فةةي مختلةةف االنشةةطة الرياضةةية،أذ
عرفهةةا عةةالوي بأنهةةا "تلةةك التةةي تهةةدف إلةةى تنميةةة العضةةالت التةةي تقةةوم بالةةدور
الرئيسي فةي نةوع النشةاط الرياضةي التخصصةي ويةدخل فةي ذلةك مختلةف التمرينةات
التي تتشابه في تكوينها الحركي مع الحركات التةي يؤديهةا الالعةب أثنةاء المنافسةات
الرياضية").(1
ويقةول بسطويسةةي احمةد وعبةةاس السةامرائي بةةأن التمرينةات الخاصةةة هةي "عبةةارة
عن تمرينات بدنيةة الغةرض منهةا تنميةة المهةارات الرياضةية ،لةذلك فهةي تأخةذ جةزء
()1

من شكل الحركة المهارية"

فهي التمرينات التي تؤدي بشكل مختلف عةن التمرينةات الكالسةيكية ألمعروفةه لةدى
أكثةةر المةةدربين وبةةدورها تةةؤدي إلةةى تطةةوير االنجةةاز وكفةةاء األداء الفنةةي بصةةةوره
مباشره وغير مباشرة .وتكون على عده إشكال وكمايلي-:
أ-تمرينةةات متعةةددة فةةي وضةةع التعلةةق "أي رفةةع الثقةةل فةةوق الركب ةة و تحةةت الركب ةة
بطريقة تعليق الثقل"(. )1
ب" -تمرينةةات تكةةون بةةدايتها فةةوق كراسةةي خاصةةة برفةةع األثقةةال وصةةناديق تصةةنع
()9

بارتفاعات مختلفة"

ج -تمرينةةات تمةةارس مةةن وقةةوف الربةةاع علةةى منصةةة خاصةةة صةةغيره الحجةةم مربعةةه
الشكل طول ضلعها ()96سم بارتفاع ()36سم

)(1محمد حسن عالوي ؛ علم التدريب الرياضي  ،ط ( 1القاهرة ـ دار المعارف للطباعة  ) 838 ،ص . 1
()3
بسطويسي احمد وعبا السامرائي  ،أصول البحث العلمي ومناهجه ،ط ( 3الكويت ،وكاله المطبوعات) 839،صــ1
()2
Tams ajan,Lazar Baroga,weight lifting fitness for all sports,(Budapest,medicina poblishing
House,1988)p.63
()3
وديع ياسين محمد التكريتي ،النظرية التطبيقية في رفع األثقال (الموصل ،مطبعه جامعه الموصل) 895،صـــ88

225

د -تمرينةةةات يمكةةةن تغيةةةر اتسةةةاع فتحةةةه اليةةةدين مةةةثال الةةةتحكم بالمسةةةافة بةةةين اليةةةدين
مثال(فتحه متوسطه أو ضيقه او فتحه عريضة) ويمكن تغيرها حسب مالئمةة وفائةدة
التمرين الخاص.
هـ -تمرينات تبدأ من وضع الثقل على الصدر أو الظهر .
 -9-3-1أهم أهداف التمرينات الخاصة برفع األثقال
 – 3تهدف إلى تطوير األداء الفني للرفعات تساعد على تطوير مستوى االنجاز
 -1تطوير سرعة األداء الحركي للرفعات
 -1تهدف بصوره عامة لتطوير الصفات البدنية المختلفة
 -9تلعب دورا مهما في فتره اإلعداد البدني الخاص وتكون فاعليتها أقةوى وفائةدتها
)(1

تشمل واعم عندما ترتبط مع تمرينات المنافسات

 -1تعد وسيله جيده ذات متطلبات متعددة لتطوير الناحية الجسمية).(2

 1-1الدراسات السابقة
)(3

 -3-1-1دراسة سرهنك عبد الخالق عبد هللا  -3889جامعه صالح الدين-اربيل

عنوان الدراسة( أثرتما رين الباليومترك فةي تطةوير االنجةاز فةي رفعةة الخطةف عنةد
الرباعيين)
هدفت الدراسة إلةى تحديةد مةدى فاعليةه ممارسةه تمةارين الباليةومترك فةي تطةوير
قدرة الرباع في تنفيذ رفعه الخطف  ،وكذلك اكتشةاف تةأثير تمةارين الباليةومترك فةي
تطةةوير سةةرعه أداء رفعةةه الخطةةف واشةةتملت عينةةه البحةةث علةةى ( )31رباعةةا يمثلةةوا
منتخب اربيل برفع األثقال للمتقدمين تم اختيارهم عمديا.

)(1عبد علي نصيف وصباح عبد علي عبد هللا ،المهارات والتدريبات في رفع األثقال (بغداد مطبعه التعليم العالي ) 895صــ35
)(2عبد علي نصيف وصباح عبد علي عبد هللا  ،المصدر السابق صــ. 35
)(3سرهنك عبد الخالق عبدا هلل  ،اثر تمارين الباليومترك في تطوير االنجاز في رفعه الخطف عند الرباعيين(.رسالة ماجستير.كليه
التربية الرياضية .جامعه صالح الدين -اربيل) 889
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 -1-1-1دراسة حسين حسون عباس ()1661جامعه بابل .
عنةةوان الدراسةةة (اثةةر التةةدريب بأسةةاليب مختلفةةة مةةن المجهةةود المكةةرر لتنميةةه القةةوه
)(1

العضلية واالنجاز لدى الرباعون في قسم النتر)

هدفت الدراسة لبيان اثر المجهةود المكةرر بأسةاليب مختلفةة (ثةالث أسةاليب) فةي
تنميةةه القةةوه العضةةلية واالنجةةاز برفعةةه الفتةةرة لةةدى الربةةاعون الناشةةئين  ،وكةةذلك
المقارنة بين األساليب الثالثة من الجهةد المكةرر فةي تنميةه القةوه العضةلية بأنواعهةا
واالنجاز برفعه النتر لدى الرباعون الناشئين  .وتكونت عينه البحث من ()17رباعا
من الناشئين بأعمار()37-31سنه تم اختيارهم بالطريقة العمدية.

الباب الثالث
1ـ منهج البحث وإجراءاته الميدانية
1ـ 3منهج البحث:ـ
استخدم الباحث المنهج التجريبي .
 1-1عينه البحث :
تةةم اختيةةار عينةةةه البحةةث مةةن ربةةةاعي محافظةةه ديةةالى بالطريقةةةة العمديةةة مةةن فئةةةة
الناشئين()37-31سنه وعددهم ()30رباع يمثلةون نةادي ديةالى الرياضةي وعةددهم
( )9رباع ونادي الشهيد أركان وعددهم ( )9رباع من الناشئين .
وقةةةد ظهةةةر تجةةةانس أفةةةراد عينةةةه البحةةةث فةةةي متغيةةةرات (الطةةةول،الةةةوزن،العمةةةر
الزمني،العمر التدريبي) وظهر معامل االلتواء بين ()1-،3+مما يدل علةى إن ألعينةه
متجانسة وتقع تحت منحنى التوزيع األعتدالي.
وقةةد تمةةت عمليةةه التكةةافؤ بةةين المجمةةوعتين ألضةةابطه و التجريبيةةة فةةي االختبةةار
القبلي في انجاز رفعه الخطف وباستخدام(قانون ت) للعينات المتنةاظرة (المسةتقلة)،
أذ ظهةةةةرت النتةةةةائج عةةةةدم وجةةةةود فةةةةروق محتةةةةوى بةةةةين المجمةةةةوعتين أذا بلغةةةةت

)(1حسين حسون عبا  ،اثر التدريب بأساليب مختلفة من المجهود المكرر لتنميه القوه العضلية واالنجاز لدر الرباعون في قسم النتر
(رسالة ماجستير.جامعه بابل .كليه التربية الرياضية ). 225
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المحسوبة( )6،301والجدوليه 1،39مما يدل على تكافؤ المجموعتين في االختبةار
القبلي .الجدول رقم (. )3
جدول ()3
يوضح تجانس إفراد عينة البحث
المتغيرات

المعالجات

الوسط

االنحراف المعياري

اإلحصائية

الحسابي

±

الوسيط

معامل
االلتواء *

الطول

3010131سم

90138

30101

-60609

كتلة الجسم

030171

360679

1801

+60119

العمر الزمني

310393

60713

91081

-60761

العمر التدريبي

10689

30180

1081

+60919

تعةةد قيمةةة معامةةل االلتةةواء المحصةةورة بةةين (  )1±بةةأن العينةةة متجانسةةة وتقةةع تحةةت
منحني التوزيع أالعتدالي .
جدول (  )1يوضح تكافؤ إفراد العينة

المجموعة

المعالجات
اإلحصائية

الضابطة
التجريبية

نتائج االختبار القبلي
سب
180097
1
060131
1

ع±

قيمة ت

قيمة ت

الداللة

المحسوبة

الجدولية

اإلحصائية

9010093
60301

1039

غير دالة

7011613

 1-1أجهزه وأدوات البحث-:
3ـةةةةةأجهزه رفةةةةةع األثقةةةةةال متنوعةةةةةة عةةةةةدد( ،)1ميةةةةةزان عةةةةةدد (،)1حمةةةةةاالت رفةةةةةع
األثقال،كراسةةةةةةي مختلفةةةةةةة االرتفاعةةةةةةات طةةةةةةبالت خشةةةةةةبية  ،اسةةةةةةتمارات تسةةةةةةجيل
النتائج،المصادر المراجع ،فريق العمل المساعد المالحظة ألعلميه.
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 9-1تدريب التمرينات الخاصة برفع األثقال
اتبع الباحث الخطوات التةي تسةمح لةه بتوزيةع التمرينةات الخاصةة برفةع األثقةال
في الوحدة ألتدريبيه بشكل يساهم في إحداث التغيرات الالزمة في العضالت العاملةة.
أذ أن التدرج في توزيع التمرينات الخاصة علةى الوحةدات ألتدريبيةه أليوميةه يسةاعد
في حصول االستجابة  ،أذ يعد األسبوع األول من التدريبات فتره اسةتجابة أوليةه مةع
طبيعة العمل بالتمرينات الخاصة ثم تبدأ عمليه التكيف بعد عده أسابيع أذا تم أضةافه
عدد من ( )1-3تمرينات من التمرينات الخاصة حسب الحاجة في كل وحةده تدريبيةه
ولمده الفترة التجريبية وهدفها تطوير االنجةاز برفعةه الخطةف للمجموعةة التجريبيةة
فقط والمجموعة الضابطة تتدرب على المنهج الةذي وضةعه المةدرب بةدون تمرينةات
(المتغير المستقل).

 1-1التجربة االستطالعية
التجربةةة أالسةةتطالعيه وهةةي (دراسةةة تجربيةةه أوليةةه يقةةوم بهةةا الباحةةث علةةى عينةةه
صغيره من قبل قيامه ببحثه بهدف اختبار البحث وأدواته)
أجةةةرى الباحةةةث تجربةةةه اسةةةتطالعيه بتةةةاريخ  1668/31/11فةةةي قاعةةةه التمةةةرين
الخاصة برفع األثقال بهدف التعرف على مايلي -:
 – 3الصعوبات التي تواجه العمل التجريبي .
 -1الوقت المستغرق ألداء التمرينات الخاصة خالل الوحدات ألتدريبيه
 -1توجيه فريق العمل المساعد خالل االختبارات مبين مدى تعاونهم
 -9مةةدى تفاعةةل عينةةه البحةةث خةةالل االختبةةارات وتطبيةةق التمرينةةات الخاصةةة برفةةع
األثقال .
وقد شارك في التجربة أالستطالعيه(  )1رباعيين ومن ضةمنهم عينةه البحةث وقةد
وضعت إرشادات مكتوبةة علةى لوحةه اإلعالنةات داخةل ألقاعةه للمجموعةة التجريبيةة
لغرض تنفيذها خالل الوحدات ألتدريبيه أليوميه  .ولم تظهر أي معوقات خةالل تنفيةذ
هذه التجربة أالستطالعيه.
 0-1إجراءات البحث ألميدانيه:ـ
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 3-0-1االختبار القبلي :ـ
بعةةد أن تةةم ضةةبط جميةةع المعةةدات (األدوات واألجهةةزة) الخاصةةة بالبحةةث قةةام الباحةةث
بأجراء االختبارات ألعمليه القبلية يوم ألجمعه  1636/3/3في تمام الساعة الرابعةة
بعةةد العصةةر للمجمةةوعتين فةةي قاعةةه نةةادي ديةةالى الرياضةةي ثةةم بعةةدها تةةم تحديةةد أيةةام
التةةدريب خةةالل األسةةبوع وتحديةةد التمرينةةات الخاصةةة برفعةةه الخطةةف وأضةةافتها إلةةى
المنهج التدريبي اليومي المعد من قبل المدرب وبالتعاون مع الباحث .
 7-1االختبار ألبعدي
تم أجراء االختبار ألبعدي يةوم االثنةين  1636/1/3فةي تمةام السةاعة ألثالثةه بعةد
العصةةر للمجمةةوعتين التجريبيةةة والضةةابطة فةةي قاعةةه نةةادي ديةةالى الرياضةةي لرفةةع
األثقةةال وقةةد اتبةةع الباحةةث إجةةراءات اختبةةارات القبلةةي نفسةةها وبحضةةور فريةةق العمةةل
والمساعد  .آذ تم أعطةاء ثةالث محةاوالت برفعةه الخطةف آذ تمةت زيةادة الثقةل حسةب
الطلب المقدم من المدربين الذين أعطوا بدايات إلةى المةذيع والمسةجل المسةئول عةن
استمارة االختبارات .
 1-0-1اإلجراءات المتبعة في التدريب
اتبةةع الباحةةث الخطةةوات التةةي تسةةمح لةةه بتوزيةةع التمرينةةات الخاصةةة فةةي الوحةةدة
التدريبيةةة بشةةكل يسةةاهم فةةي أحةةداث التغيةةرات الالزمةةة فةةي العضةةالت العاملةةة مراعيةةا
أسس التدريب التي تساعد في تطوير االنجاز عند اسةتخدام هةذه التمرينةات الخاصةة
برفع األثقال بشةكل تةدريجي مةن خةالل تنفيةذ الوحةدات ألتدريبيةه أليوميةه وفيمةا يلةي
بعض اإليضاحات حول تجربه البحث.
– 3مده التجربة لتنفيذ التجربة  ،شهرين.
 -1عدد الوحدات ألتدريبيه خالل تنفيذ التجربة( 11وحده تدريبيه).
 -1عدد الوحدات ألتدريبيه في األسبوع (ثالث وحدات ) .
 -9أيةةام التةةدريب خةةالل األسةةبوع للمجمةةوعتين التجريبيةةة والضةةابطة السةةبت االثنةةين
األربعاء
 -1مده الوحدة ألتدريبيه بالدقيقة  86دقيقه
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 -0الوقةةةت المسةةةتغرق ألداء التمرينةةةات الخاصةةةة بالبحةةةث خةةةالل الوحةةةدة ألتدريبيةةةه
 11_16دقيقه
 -7الوحدة ألتدريبيه تتضمن من ( )1-3تمرين خاص لتطوير انجاز الخطف

 9-1الوسائل اإلحصائية
اسةةةتخدم الباحةةةث الوسةةةائل والمعةةةادالت االحصةةةائية المناسةةةبة باسةةةتخدام الحقيبةةةة
االحصائية
spss
)(1

 – 3معامل االلتواء ل= (1الوسط الحسابي -الوسيط)
االنحراف المعياري
 -1الوسط الحسابي
-1الوسيط

الباب الرابع
 -9عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
بناءا على ما أفرزته المعالجات االحصائية للدرجات الخام في االختبةارات القبليةة
والبعدية نالحظ ظهةور تطةور ملمةوس وتفةوق لصةالح ألمجموعةه التجربيةة وهةو مةا
حقق فروض البحث
 3-9عرض وتحليل ومناقشه نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعةة الضةابطة
في انجاز الخطف

) (1محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان  ،القيا

في التربية ألرياضيه وعلم النفس الرياضي ( ،ألقااهره  ،دار الفكار العرباي

838
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الجدول ()1
يبين فروق األوساط الحسابية وانحراف الفروق وقيمتا (ت)المحسوبة والجدولية وداللة
الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في انجاز رفعه الخطف للمجموعة الضابطة
المتغيرات
الخطف

سف
ب

عف

ت المحسوبة

ت ألجدوليه

16662.

11013.3

1815.

10101

ألدالله
االحصائية
معنوي

يتضح من الجدول ( )1في انجاز رفعه الخطف للمجموعة الضةابطة بةين النتةائج
االختبةةةةارين القبلةةةةي والبعةةةةدي  ،أذا يبلةةةةغ فةةةةرق األوسةةةةاط ألحسةةةةابيه ()101666
وبانحراف الفةروق ()3011013وبلغةت (ت) المحسةوبة ( )10181فةي حةين كانةت
(ت)ألجدوليةةه ( )10101عنةةد مسةةتوى داللةةه()6061وأمةةام درجةةة حريةةة ()7ولمةةا
كانةةةت ألقيمةةةه المحسةةةوبة اكبةةةر مةةةن ألجدوليةةةه دل ذلةةةك علةةةى معنويةةةة الفةةةرق بةةةين
16

االختبارين القبلي والبعدي .
 1-9عرض وتحليل ومناقشه نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعةة التجربيةة
في انجاز رفعه الخطف
الجدول()9
بين فرق األوساط ألحسابية وانحراف الفرق وقيمتا (ت) المحسوبة والجدولية
ودالله الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في انجاز رفعه الخطف للمجموعة
التجربية
المتغيرات

سف
ب

عف

ت المحسوبة

ت ألجدوليه

انجاز الخطف

3100116

1091691

330119

10101

الداللة
االحصائيه
معنوي

يتضةةح مةةن الجةةدول ( )9فةةي انجةةاز رفعةةه الخطةةف للمجموعةةة التجربي ةة آذ بلةةغ
فروق األوساط الحسابية ()3100116وبةانحراف الفةرق ()1091691وبلغةت (ت)
المحسوبة ( )330119في حين كانت (ت) ألجدوليةه ( )10101عنةد مسةتوى داللةه
( )6061وإمام درجة حرية ( )7ولما كانت ألقيمه المحسةوبة اكبةر مةن ألجدوليةه دل
ذلةةك علةةى معنويةةة الفةةرق بةةين االختبةةارين القبلةةي والبعةةدي للمجموعةةة التجريبيةةة
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ولصةةالح االختبةةار ألبعةةدي ممةةا يحقةةق فةةرض البحةةث األول وهةةذا يؤكةةد أن التطةةور
الحاصةل للمجموعةة التجربيةة كةان نتيجةةة وفاعليةه التمرينةات الخاصةةة برفةع األثقةةال
وباستخدام وسائل مساعده التي أضيفت المنهج التةدريبي والةذي تةم تنفيةذه مةن قبةل
ألمجموعه التجربيةة آذ وضةعت هةذا التمرينةات علةى أسةاس تطةور االنجةاز فةي رفةع
الخطةف ومةن اجةةل الحصةول علةةى نتةائج واضةحة وتفةةوق كبيةر ونحسةةن فةي االنجةةاز
وفةةق التخطةةيط الصةةحيح وعلةةى أسةةس علميةةة وبتةةدرج فةةي حمةةل التةةدريب مةةن حيةةث
(الشةةةةةةةدة والحجةةةةةةةم والراحةةةةةةةة) وهةةةةةةةذا مةةةةةةةا يتفةةةةةةةق ويؤكةةةةةةةد عليةةةةةةةه (امةةةةةةةرهللا
البسةةاطي")3899يتوقةةف مسةةتوى األداء لالنجةةاز بصةةفه عامةةه لكةةل مسةةتوى مةةن
)(1

مستويات شده الحمل على قدر األجهزة الفسيولوجية للفرد "

وهةةذا مةةا يؤكةةد عليةةه (وديةةع ياسةةين ")3891أن التمرينةةات السةةريعة ذات ألصةةفه
)(2

أالنفجاريه صنف الخطف يكون موضعها في ألخطه في بداية الجلسة التدريبية"

وكةةذلك "أن الحقةةائق دلةةت علةةى أن لشةةده الحمةةل فةةي التةةدريب معنةةى اكبةةر لتطةةور
االنجاز الرياضي "

)(3

 1-9عةةرض وتحليةةل ومناقشةةه نتةةائج االختبةةارين ألبعةةدي للمجمةةوعتين الضةةابطة و
التجريبية:
الجدول()1
بين األوساط ألحسابيه واالنحرافات ألمعياريه وقيمه (ت) المحسوبة والجدوليه والداللة
االحصائيه النجاز الخطف لالختبارين ألبعدي للمجموعتين ألضابطه والتجريبية

المتغيرات

االختبار ألبعدي
سب

 ±ع

الضابطة

0103971

7011613

التجريبية

7108171

7091719

ت

ت الجد

الداللة

المحسوبة

ولية

اإلحصائية

10166

10391

)(1أمر هللا احمد ألبساطي؛ أسس وقواعد التدريب الرياضي (،ألقاهره دار المعارف ) 899صـ 3
)(2وديع ياسين محمد التكريتي؛ النظرية والتطبيق في رفع األثقال (الموصل  .مطبعه جامعه الموصل ) 895صـ3 3
)(3وديع ياسين محمد التكريتي  ،المصدر السابق ص 32
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معنوي

يتضةةةح مةةةن الجةةةدول ( )1الخةةةاص لالختبةةةارين ألبعةةةدي للمجموعةةةة الضةةةابطة
والتجريبية في انجاز رفعه الخطف آذ يبلغ الوسط الحسابي  0103971وبةانحراف
معيةةةاري  701113للمجموعةةةة الضةةةابطة فيمةةةا بلةةةغ الوسةةةط الحسةةةابي 7108171
وبةةةةانحراف معيةةةةاري  7091719للمجموعةةةةة التجريبيةةةةة وقةةةةد بلغةةةةت قيمةةةةه (ت)
المحسةةةةةةوبة( )1،166بينمةةةةةةا كانةةةةةةت (ت) ألجدوليةةةةةةه ()10391عنةةةةةةد مسةةةةةةتوى
داللةةه()6061وإمةةام درجةةة حريةةة ( )39ولمةةا كانةةت قيمةةه (ت) المحسةةوبة اكبةةر مةةن
ألجدوليه دل ذلك علةى معنويةة الفةروق بةين االختبةارين ألبعةدي ولصةالح المجموعةة
التجريبية وهذا يحقق فرض البحث الثاني .
وان هذا الفرق الواضح والتفوق لصالح ألمجموعةه التجريبيةة كمةا يةراه الباحةث
نةةاتج مةةةن جةةراء فاعليةةةه التةةةدريبات أليوميةةه للتمرينةةةات الخاصةةةة التةةي أدخلةةةت فةةةي
الوحدات التدريبية للمجموعة التجريبية والتةي سةاهمت فةي تطةوير الصةفات ألبدنيةه
كافةةه ممةةا أدى بةةذلك إلةةى تطةةوير االنجةةاز وهةةذا كةةل مةةا أكةةد عليةةه كةةل مةن مهةةدي عبةةد
المةةةنعم ومحمةةةد عبةةةد الغنةةةي ( )3888بةةةأن " تعطةةةى أهميةةةه تتعةةةين حمةةةل التةةةدريب
المستخدم بحيث يتناسب مع مستوى الالعب المتةدرب الهةدف مةن التةدريب واختيةار
)(1

الراحات المناسبة في الوحدات التدريبية"

وكةةذلك مةةا اتفةةق عبةةد علةةي قاسةةم حسةةن وعبةةد علةةى نصةةيف بخصةةوص تحسةةين
مستوى الناشئين في االنجاز "لرفةع المسةتوى الرياضةي فةي االنجةاز بسةرعة خةالل
تةةدريب الناشةةئين وخاصةةة إثنةةاء اسةةتعمال تمرينةةات جديةةدة لةةم يتعةةود عليهةةا الالعةةب
الرياضي وتحمل جرعات جديدة خاصة لها منافع وتأثير واضح "

)(2

 9-9عةةرض وتحليةةل ومناقشةةه نتةةائج مسةةتوى التطةةور بةةين المجمةةوعتين الضةةابطة
والتجريبية لالختبارين ألبعدي النجاز رفعه الخطف.

)(1حمدي عبد المنعم ومحمد عبد الغني  ،علم التدريب الرياضي (القاهرة  ،مطبعه كليه التربية الرياضية) 888،صـ 13
)(2قاسم حسن حسين وعبد علي نصيف  ،علم التدريب الرياضي (جامعه الموصل م سسه دار الكتاب ) 882صـس92
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الجدول()0
يبين الفرق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين الضابطة
والتجريبية وقيمه (ت) المحسوبة والجدوليه لمستوى التطور في االختبارات
ألبعديه في انجاز الخطف
المتغيرات

س
ب

±ع

الضابطة

1016666

3011013

التجريبية

3106666

1018101

ألمجموعه

ت المحسوبة ت الجدولية
70791

10391

الداللة
اإلحصائية
معنوي

يتضح من الجدول ( )0والخاص بنسةبه التطةور الخةاص بةالمجموعتين الضةابطة
والتجريبيةةةة فةةةي انجةةةاز رفعةةةه النتةةةر آذ بلةةةغ فةةةروق األوسةةةاط الحسةةةابية للمجموعةةةة
الضةةةةابطة بةةةةين االختبةةةةارين القبلةةةةي والبعةةةةدي ( )101666وبةةةةانحراف معيةةةةةاري
( )3011013بينما بلغ فروق األوساط الحسابية للمجموعة بةين االختبةارين القبلةي
والبعةةةةةدي ()31،666وبةةةةةانحراف معيةةةةةاري ()1018101ولصةةةةةالح ألمجموعةةةةةه
التجريبيةةةة فةةةي حيةةةث كانةةةت (ت) المحسةةةوبة ( )70791والجدوليةةةه ( )10391عنةةةد
مستوى داللةه ( )6061أمةام درجةة حريةة ( )39ولمةا كانةت القيمةة المحسةوبة اكبةر
مةةن ألجدوليةةةه دل ذلةةك علةةةى معنويةةةة الفةةرق فةةةي نسةةةبه التطةةور بةةةين المجمةةةوعتين
الضابطة والتجربيه ولمصلحه ألمجموعةه التجريبيةة أن السةبب فةي معنويةة الفةروق
في نسبه التطةور فةي انجةاز رفعةه الخطةف يعزوهةا الباحةث إلةى اثةر التةدريب الفاعةل
للتمرينات الخاصة التي أدخلت في المنهاج للوحدات التدريبية أليوميه والتي قام بها
بتنفيةةذها إفةةراد ألمجموعةةه التجريبيةةة وهةةذا مايؤكةةده محمةةد رضةةا "علةةى المةةدربين
االهتمام بتدريب وتحسين مسةتوى القةوى ألنهةا القابليةة الحركيةة التةي يعتمةد عليهةا
فةةي تحقيةةق االنجةةاز بشةةكل كبيةةر  .....فتحسةةن القةةوه العضةةلية قةةد أدى إلةةى تحسةةين
)(1

مستوى االنجاز"

)(1محمد رضا إبراهيم  ،تطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضي (بغداد مكتب ألفضلي للطباعة )، 229،صـ1 5
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ويشةةير منصةةور جميةةل وآخةةرون (")3886أن تلةةك التمرينةةات الخاصةةة برفةةع
األثقال والتي تختلف عن الرفعات ألتقليديةه (الكالسةكيه) تزيةده القةوه العضةلية فةي
المجموعةةات العضةةلية التةةي تعمةةل علةةى تحسةةين انجةةاز الرفعةةات النظاميةةة بصةةوره
رئيسيه عالوة على ان هذه التمرينات تحسن التكنيك " (. )3

الباب الخامس
 -1االستنتاجات والتوصيات
 3-1االستنتاجات
 – 3تطور انجاز رفعه الخطف بشكل واضح نتيجة واستخدام تمرينةات خاصةة برفةع
األثقال .
 -1تفوق ألمجموعه التجريبية على ألمجموعه الضابطة فةي االختبةار ألبعةدي بشةكل
واضح .
 -1ظهةةةر أن تمةةةرين واحةةةدا او تمرينةةةان مةةةن التمرينةةةات الخاصةةةة وباسةةةتخدام
وسائل مساعده تكفى في كل وحده تدربيه لتساعد في تطوير االنجاز برفعةه الخطةف
للناشئين .
 -9فاعليةةه وفائةةدة التةةدريب باسةةتخدام تمرينةةات خاصةةة مختلفةةة وغيةةر تقليديةةه فةةي
تطوير االنجاز في رفعه الخطف .
 -1حققت أليه التدريب باستخدام تمرينات خاصة باستخدام وسائل تدريبيةه مسةاعده
في تنميه تطوير االنجاز وكذلك تحسن األداء الحركي الفني لرفعه الخطف .

 1-1التوصيات
 – 3ضةةرورة االهتمةةام بإدخةةال التمرينةةات الخاصةةة برفةةع األثقةةال وباسةةتخدام وسةةائل
تدريبيةةه مسةةاعده فةةي جميةةع مراحةةل ألسةةنه ألتدريبيةةه لمةةا لةةه األثةةر االيجةةابي علةةى
مستوى االنجاز .
()5

منصور جميل ،وصادب فرج ذياب وصباح عبدي عبد هللا  ،األسس النظرية العملياة فاي رفاع األثقاال ( ،بغاداد  ،دار ألحكماه للطباعاة
 ) 882،صـ1
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 -1التأكيد على استخدام تمرينات خاصة مختلفةة علةى التمرينةات ألنظاميةه ألتقليديةه
خالل التدريبات أليوميه .
 -1االسةةتفادة مةةن الدراسةةة الحاليةةة ودراسةةة الفوائةةد أاليجابيةةه السةةتخدام التمرينةةات
الخاصة برفع األثقال باستخدام وسائل تدريبيه مختلفة تغير العمل العضلي الروتينةي
للوحدات ألتدريبيه .

المصادر
– أمر هللا احمد ألبساطي؛ أسس وقواعد التةدريب الرياضةي (،ألقةاهره دار المعةارف
)3899
 بسطويسةةةي احمةةةد وعبةةةاس السةةةامرائي  ،أصةةةول البحةةةث العلمةةةي ومناهجةةةه ،ط 9(الكويت ،وكاله المطبوعات)3879،
ـ حسين حسون عباس  ،اثر التةدريب بأسةاليب مختلفةة مةن المجهةود المكةرر لتنميةه
القوه العضلية واالنجاز لدى الربا عون في قسم النتر (رسالة ماجسةتير.جامعةه بابةل
.كليه التربية الرياضية 1661
 حمدي عبد المنعم ومحمةد عبةد الغنةي  ،علةم التةدريب الرياضةي (القةاهرة  ،مطبعةهكليه التربية الرياضية)3888،
 جميل حنا،القانون واللوائح الدولية لرفع األثقال(،قطر -مطابع دار الكتب)1669، سرهنك عبد الخالق عبدا هلل  ،اثر تمارين الباليومترك في تطوير االنجةاز فةي رفةعالخطةةف عنةةد الربةةاعيين(.رسةةالة ماجسةةتير.كليةةه التربيةةة الرياضةةية .جامعةةه صةةالح
الدين -اربيل)3889
 عبد علي نصيف وصباح عبد علي عبد هللا ،المهارات والتدريبات فةي رفةع األثقةال(بغداد مطبعه التعليم العالي )3891
 قاسم حسن حسين وعبةد علةي نصةيف  ،علةم التةدريب الرياضةي (جامعةه الموصةلمؤسسه دار الكتاب )3886
 كيرها رد كارل  ،ترجمة ،صةادق فةرج ذيةاب،رفع األثقةال (بغةداد مطبعةة واوفسةيتالتحرير)3870،
221

 محمةةد حسةةن عةةالوي ؛ علةةم التةةدريب الرياضةةي  ،ط ( 0القةةاهرة ـ دار المعةةارفللطباعة .)3878 ،
 محمد حسن عةالوي ومحمةد نصةر الةدين رضةوان  ،القيةاس فةي التربيةة ألرياضةيهوعلم النفس الرياضي ( ،ألقاهره  ،دار الفكر العربي )3878
 محمد رضا إبراهيم  ،تطبيق الميداني لنظريات وطرائةق التةدريب الرياضةي (بغةدادمكتب ألفضلي للطباعة)،1669،
 منصةةور جميةةل ،وصةةادق فةةرج ذيةةاب وصةةباح عبةةد وصةةباح عبةةد علةةي عبةةد هللا ،األسس النظرية العملية في رفع األثقال ( ،بغداد  ،دار ألحكمه للطباعة )3886،
 نشةةره االتحةةاد الروسةةي لرفةةع األثقةةال لعةةام  3891مراحةةل رفعةةة الخطةةف للربةةاعزابوتنسكي بطل العالم لوزن الثقيل
 وديةةع ياسةةين التكريتةةي ؛النظريةةة والتطبيةةق فةةي رفةةع االثقةةال(،الموصةةل ،مطبعةةةجامعة الموصل (3891،
Tams ajan ,Lazar Baroga weight lifting fitness for all
sports,(Budapest , medicina poblishing
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دراسة واقع مستوى التحكيم في العراق
للموسم الكروي  2009-2008ومقارنتها مع الموسمين السابقين
م.د جاسم عباس علي

أ.م.د صباح قاسم خلف

كلية التربية الرياضية-جامعة بغداد كلية التربية الرياضية -جامعة تكريت
1636م

3913هـ
ملخص البحث

تعد لعبة كرة القةدم وال زالةت مةن األلعةاب التةي تحظةى بمتابعةة الكثيةر مةن شةرائح
المجتمةةةع ،وهنةةةاك عناصةةةر أساسةةةية لهةةةا ( الملعةةةب ،األدوات ،الالعبةةةين ،الحكةةةام )
والحكةةام يشةةكلون العنصةةر الةةرئيس لهةةذه اللعبةةة إذ تةةدار كةةل مبةةاراة بواسةةطة طةةاقم
تحكيمي يشمل حكم ساحة بالتعاون مةع حكمةين مسةاعدين وحكةم رابةع  ،ومةن خةالل
خبرة الباحثان كونهما يعمالن في مجال التحكيم وجدا إن هناك ضعفا في هذا المجةال
للموسم الكروي ( ،)1668 – 1669وهذا ما أشارت أليه العديد من وسائل اإلعالم
وكذلك بعض المختصين في هذا المجال  ،ويهدف هذا البحث إلى:
 .3التعرف على واقع التحكيم في العراق للموسم الكروي (.)1668 – 1669
 .1مقارنةةةة واقةةةع التحكةةةيم للموسةةةم الكةةةروي ( )1668 – 1669مةةةع الموسةةةمين
السةةةابقين

واسةةةتخدم الباحثةةةان المةةةنهج الوصةةةفي بأسةةةلوب المسةةةح  ،بينمةةةا

اشتملت عينة البحةث علةى ( )309فةردا يمثلةون المختصةين فةي هةذه اللعبةة مةن
(مةةدربين  ،حكةةام  ،العبةةين  ،مشةةرفين ،والصةةحفيين الرياضةةيين) إذ تةةم توزيةةع
اسةةةتمارات خاصةةةة لكةةةل فئةةةة مةةةن هةةةذه العينةةةة ل جابةةةة عنهةةةا ومةةةن ثةةةم تحليلهةةةا
ومناقشتها لبيان واقع التحكيم في العراق وقد توصل الباحثان إلةى مجموعةه مةن
االستنتاجات منها :
 .3يتفق أفراد العينة بان مستوى التحكيم كان دون الوسط .
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 إن من أسباب ضعف مسةتوى التحكةيم فةي العةراق هةو عةدم كفةاءة بعةض الحكةام.1
.وقلة الدورات التحكيمية
: وقد خرج الباحثان بمجموعة من التوصيات منها
 ضةةةرورة إبعةةةاد العناصةةةر التحكيميةةةة غيةةةر الكفةةةوءة وإدخةةةال العناصةةةر الجيةةةدة.3
والصغيرة في العمر منهم في دورات تحكيمية مستمرة لغرض زيادة خبرتهم في
. هذا المجال
 ضةةةرورة مسةةةاهمة وسةةةائل اإلعةةةالم المختلفةةةة فةةةي توعيةةةة الالعبةةةين والجمةةةاهير.1
.الرياضية وشرح قانون كرة القدم بصورة واضحة وعدم التحريض على الحكام
Abstract
Study of the actual fact of the referring level in Iraq for the
football 2008 – 2009 and compression with the last two terms
The aim of the following this research are:
1- To know the actual fact of the referring in Iraq for the
football term 2008-2009
2- To comparison the actual fact of the football term
2008-2009 with the last two terms.
The researchers using the descriptive research by
measurement style, and simple of the research obtain (164)
person, reprehensive the specialist

in this game from

(coaching, referrers players, observes sport journalists).
The researchers reach some conclusions which are as
follows:
1- The simples are agreed that the level of the referring
was under the middle
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2- one of the reason was the weakness the level of the
referring in Iraq was dissquified some of referees and
few of the referring courses.
The reaschers dissigests:
1- It necessary to cancel some referees who they are not
qualified and involve the good referrers from the youth
and organize some counters referring courses ,in order
to develop their practice and qualifying.
2- It necessary to participate the different media in
leaning the players and sport partners ,in addition to
decrypted the football law in clear styles and not to
made prohipit aganist the referrers

 - 3التعريف بالبحث
 3- 3المقدمة وأهمية البحث-:
لعبة كرة القدم هي اللعبة الشعبية األولى فةي العةالم واحتلةت مكانةة مرموقةة بةين
صفوف مختلف الشةعوب ونالةت اهتمةام الةدول قاطبةة  ،حيةث تخصةص مبةالغ طائلةة
مةةن اجةةل النهةةوض بهةةا وتطورهةةا .والعةةراق أحةةدى هةةذه الةةدول التةةي اخةةذ اهتمةةام
المسئولين في الدولة يتجه صوبها نظرا للصفات والخصةائص التةي تتمتةع بهةا هةذه
اللعبةةة  ،واهتمةةت القيةةادة الرياضةةية فةةي عراقنةةا الحبيةةب بهةةذا الجانةةب وأولتةةه أهميةةة
خاصةةة ،واسةةتطاعت فرقنةةا أن تحقةةق نتةةائج جيةةدة علةةى المسةةتوى العربةةي والقةةاري
والدولي كان أولها وصول العراق إلى نهائيات كاس العةالم عةام ( )3890ووصةوله
إلى نهائيات االولمبياد ألربع مرات وحصوله علةى المركةز الرابةع فةي اولمبيةاد اثنيةا
( )1669وأخرها إحةراز كةاس قةارة أسةيا ( ،)1667لةذا يجةب أن يقابةل هةذا الةدعم
واإلسناد شعور بالمسئولية من اجل النهوض بهذه اللعبة العريقة.
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هنالك عناصةر أساسةية لهةذه اللعبةة (الملعب،األدوات،الالعبون،الحكةام) والحكةام
هم الةذين( يشةكلون العنصةر الةرئيس إلخةراج مبةاراة بالصةورة المطلوبةة وتةدار كةل
مباراة بواسطة حكم ساحة له السلطة المطلقة لتطبيق مةواد القةانون للعبةة بالتعةاون
مع حكمين مساعدين وحكم رابع خارج ميدان اللعب)(.)3
فالتحكيم احد العوامل األساسية التي تساهم في تطوير مستوى كةرة القةدم فمتةى
ما استمد الحكةم سةلطته وشخصةيته مةن القةانون الةدولي فانةه سيسةاهم بةال شةك فةي
تطةةوير اللعبةةة الن الحكةةم ومنةةذ دخولةةه الملعةةب يحمةةل صةةفتين أساسةةيتين همةةا بكونةةه
معلما ومربيا لذا وجب عليه تحمل الصعاب التةي تواجهةه إثنةاء قيادتةه للمبةاراة وان
يقود المباراة بشكل عادل وبإخالص.
لقةةد شةةةهد الموسةةةم الكةةةروي ( )1668-1669بعةةض األخطةةةاء التحكيميةةةة التةةةي
تحةةدث فةةي كةةل مبةةاراة بعضةةها كةةان مةةؤثراً فةةي نتيجةةة المباريةةات كمةةا هةةو الحةةال فةةي
المواسةةم الكرويةةة السةةابقة ،وتكمةةن أهميةةة هةةذا البحةةث فةةي دراسةةة واقةةع التحكةةيم
للموسةةم الكةةروي ( )1668-1669وإمكانيةةة مقارنةةة ذلةةك الواقةةع مةةع الموسةةمين
السابقين من وجهات نظر المختصين في هذه اللعبة.

 1- 3مشكلة البحث-:
إن الةةذي دفةةع الباحثةةان فةةي هةةذا الموضةةوع هةةو مةةا تةةم التأكيةةد عليةةه مةةن قبةةل
المسئولين عن كرة القدم في العراق وكذلك ما أشارت إليةه الصةحافة الرياضةية بةان
مسةةتوى التحكةةيم يجابةةه بعةةض الضةةعف فةةي مسةةتواه ،ولكةةون الباحثةةان عضةةوان فةةي
لجنة الحكام المركزية والفرعية والمسئوالن على عمليةة التةدريب للحكةام ولمختلةف
الدرجات ،وجدا أن هناك ضعف في مستوى أداء الحكام للموسةم الكةروي(– 1669
، )1668لةةذا قةةام الباحثةةان بتوزيةةع خمس ةة أنةةواع مةةن اسةةتمارات االسةةتبيان شةةملت
الالعبةةين والمةةدربين والحكةةام والصةةحفيين الرياضةةيين والمشةةرفين علةةى مباريةةات
الةةدوري باعتبةةارهم العناصةةر األساسةةية المعنيةةة بةةذلك  ،لغةةرض تشةةخيص السةةلبيات
التةةي تسةةاهم فةةي تةةردي مسةةتوى التحكةةيم ومقارنتهةةا للموسةةمين السةةابقين وإيجةةاد
(

) سامي الصفار؛ دليل الحكم بكرة القدم؛ (بغداد ،مطبعة جامعة بغداد ) 838 ،ص .3
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البدائل لها مساهمة من الباحثان في تطوير مستوى التحكيم أوال ومن ثةم كةرة القةدم
في قطرنا الحبيب بحيث تكون منسجمة مةع أهميةة هةذه اللعبةة وشةعبيتها فةي قطرنةا
من اجل مواصلة التقدم ومجاراة الدول المتقدمة.

 1- 3هدفا البحث-:
هدف البحث إلى:
 .3التعرف على واقع التحكيم في العراق للموسم الكروي (.)1668 – 1669
 .1مقارنةةةة واقةةةع التحكةةةيم للموسةةةم الكةةةروي ( )1668 – 1669مةةةع الموسةةةمين

السابقين  9-3فرضا البحث-:
 .3هنالك ضعف في مستوى التحكيم في العراق للموسم الكروي ()1668-1669
 .1توجةةد فةةروق فةةي مسةةتوى التحكةةيم بةةين موسةةم ( )1668-1669والموسةةميين
السابقين.

 1-3مجاالت البحث-:
 3-1-3المجةةةال البشةةةري :عينةةةة مةةةن ذوي االختصةةةاص تشةةةمل (مةةةدربين ،وحكةةةام،
ومشرفي حكام ،وصحفيين رياضيين ،والعبين)
 1-1-3المجال الزماني :للفترة من  1669/36/3ولغاية 16680/31/3
 1-1-3المجةةةال المكةةةاني :جةةةرى جمةةةع وإحصةةةاء االسةةةتمارات فةةةي كليةةةة التربيةةةة
الرياضية –جامعة بغداد.

-1الدراسات النظرية والدراسات السابقة-:
 3-1الدراسات النظرية-:
 3-3-1الحكم:
يعد التحكةيم احةد العوامةل األساسةية التةي تسةاهم فةي تطةوير مسةتوى لعبةة كةرة
القةةدم فضةةال عةةن العناصةةر األخةةرى كةةالالعبين والمةةدربين واألدوات وغيةةر ذلةةك الن
الحكم (هو أعلةى سةلطة قضةائية فةي الملعةب فةي أثنةاء المبةاراة التةي يكلةف بقيادتهةا
علةةى يةةد اتحةةاد أو منظمةةة رياضةةية  ،إذ يقةةوم بتطبيةةق مةةواد قةةانون اللعبةةة بصةةورة
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صةةحيحة وعادلةةة بةةين الفةةريقين المتبةةاريين مةةن اجةةل إخةةراج المبةةاراة بشةةكل نظيةةف
لخلوها من أية خشونة أو خطا  ،وهي جميلة بشكلها العام فةي تطبيةق مةواد القةانون
وممتعةة بعطةةاء الالعبةةين والمسةةاواة فةةي تطبيةةق القةةانون علةةى الفةةريقين  ،إذ تتوقةةف
نتيجة الفريق على صافرة الحكم وإشارة مساعده  ،وال يحق ألي شخص مهمةا تكةن
صفته التدخل في أعمال الهيئة التحكيمية في أثناء المباراة)(.)3

 1-3-1أهمية الحكم-:
أن سةةر وجماليةةة لعبةةة كةةرة القةةدم يكمةةن فةةي وصةةفها رياضةةة تةةتم المنافسةةة فةةي
مبارياتها على وفةق قواعةد وقةوانين موحةدة الفهةم والتطبيةق فةي إنحةاء العةالم كافةة
وإنها تمارس بشكل خاص ومنذ زمن على وفةق مةواد وقواعةد تحكةم كةل مواضةيعها
اإلداريةةة والفنيةةة والتنافسةةية (وقةةد أعيةةد مراجعةةة هةةذه المةةواد وتةةدقيقها وصةةياغتها
بشةةكل جيةةد وسةةهل وواضةةح مةةن اجةةل أن تحةةافظ رياضةةة كةةرة القةةدم علةةى متعتهةةا
ومتطلباتها وتواكب المستجدات والمتغيرات مع الزمن)( ).
(وتقةةع علةةى الحكةةم مسةةؤوليات جسةةيمة إذ انةةه باإلضةةافة إلةةى إدارتةةه المبةةاراة
يقوم بتربية الالعبين)(.)1
إذ يجب أن يحترم الالعبين والمدربين والجمهور وكذلك زمالئه الحكام الةذين
يساعدونه في قيادته المباراة.
 1-3-1مستوى التحكيم والعوامل المؤثرة فيه:
إن مسةةتوى التحكةةيم يةةرتبط بمجموعةةة مةةن العوامةةل التةةي تةةؤثر فيةةه ومنهةةا العامةةل
البةةدني والفنةةي والنفسةةي والصةةحي وغيرهةةا مةةن العوامةةل األخةةرى ،ويلعةةب العامةةل
البةةدني دورا مةةؤثرا وذلةةك يةةرتبط علةةى حالت ةه التدريبيةةة  ،الن" الغايةةة الحقيقيةةة مةةن
التدريب هو األعةداد المتةزن للحكةم مةن الناحيةة البدنيةة والفسةيولوجية والذهنيةة كةل
ذلةةةك مةةةن اجةةةل تةةةوفير المقةةةدرة البدنيةةةة التةةةي تعمةةةل علةةةى زيةةةادة تفاعةةةل الحكةةةم مةةةع

( ) م يد البدري وثامر محسن؛ قانون كرة القدم والمرشد العالمي(:بغداد ،مطبعة التعليم العالي ) 893،ص
()3
سعد منعم الشيخلي؛مجموعة بحوث منشورة( :بغداد ،مكتبة الكرار للطباعة ،) 223،ص. 1
()2
سامي الصفار و(آخرون) ؛ كرة القدم  ،ج ،ط  ( :الموصل ،دار الكتب ، ) 893،ص.31
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المباراة"( ،)9كذلك من العوامل المؤثرة ضعف الناحية الصةحية والحالةة االجتماعيةة
للحكةةةم والحالةةةة االقتصةةةادية وضةةةعف االنسةةةجام بةةةين الطةةةاقم التحكيمةةةي والمةةةؤثرات
الخارجية .
(إن النقص الظاهر فةي اللياقةة البدنيةة لحكةام كةرة القةدم أصةبح سةببا واضةحا
في عةدم قةدرتهم علةى تحكةيم المباريةات علةى الوجةه الصةحيح ،إذ تةم إلحةاق الضةرر
بكثيةةر مةةن الفةةرق بسةةبب عجةةز الحكةةم مةةن مجةةاراة اللعةةب)( ، )3فحكةةم كةةرة القةةدم لةةه
متطلبات الكفاية البدنية التي تختلف عن سواها في الفعاليةات الباقيةة ،لةذا اسةتوجب
تطوير صفات بدنية محددة لدى حكام كرة القدم عةن سةواها حسةب نةوع العمةل الةذي
نقوم به ،ولهذا يتصةف التحكةيم بكةرة القةدم بأنةه مهنةة معقةدة ويعةود سةبب ذلةك إلةى
صةةةالحية الحكةةةم وسةةةعة الملعةةةب وعةةةدد الالعبةةةين ونوعيةةةة اللعةةةب ومةةةدة المبةةةاراة
وظةةروف المبةةاراة وعمةةر الحكةةم (وكةةذلك الغايةةة الحقيقيةةة للتحكةةيم هةةي تحقيةةق روح
القةةانون المتمثلةةة فةةي المبةةاد الرئيسةةة التاليةةة المسةةاواة والسةةالمة والمتعةةة وعليةةه
أصةبح دوره دورا أساسةةيا فةةي غايةة األهميةةة)( )1ويلعةةب العامةل النفسةةي دورا ال يقةةل
شانا عن العوامل األخرى كونه يرتبط بكثيةر مةن المواقةف التةي تواجةه الحكةام خةالل
المبةةاراة" وان العديةةد مةةن الدراسةةات التةةي تةةم التوصةةل إليهةةا تثبةةت أن الحكةةم النةةاجح
يتميةز عةن سةةواه بالعديةد مةن السةةمات ومنهةا (الثبةات االنفعةةالي والقةدرة علةى اتخةةاذ
القرار والثقة بالنفس وتحمل المسؤلية واإلبداع والطموح والقيادة)(.)1

 -1منهجية البحث وإجراءاته الميدانية-:
 3-1منهج البحث-:
اسةةتخدم الباحثةةان المةةنهج الوصةةفي باألسةةلوب المسةةحي لمالئمتةةه مةةع طبيعةةة
البحث .

()3

سعد منعم الشيخلي؛ تحكيم كرة القدم بين تطبيق القانون وحركة الحكم  (:بغداد ،مطبعة األخوين ،) 223 ،ص.39
( ) سمير مهنا عناد؛ تأثير منهج تدريبي لبعض القدرات التحكيمية في أداء حكام كرة القدم( :أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد، ) 225 ،
ص.11
( ) االتحاد اآلسيوي لكرة القدم؛ مواد قانون كرة القدم( :ترجمة) فاروب بوظو ( ، ) 223ص. 1
( )3صباح قاسم خلف وسمير مهنا عناد؛ حكام كرة القدم (تدريب ،تغذية ،مناهج) ( :بغداد ،مطبعة األخوين ،) 228 ،ص. 3- 3
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 -3عينة البحث-:
اشتملت عينة البحث علةى مجموعةة مةن العبةين ومةدربين وحكةام كةرة القةدم
وصةحفيين رياضةةيين وبعةةض مةن مشةةرفي الحكةةام فةي المباريةةات مةةن دوري الممتةةاز
وبلةةةةغ عةةةةددهم ( )309وتقةةةةدر نسةةةةبتهم ( )%16مةةةةن المجتمةةةةع األصةةةةلي للبحةةةةث
والمسةةةجلين فعةةةال فةةةي سةةةجالت االتحةةةاد العراقةةةي المركةةةزي لكةةةرة القةةةدم والصةةةحافة
الرياضية.

 1-1استمارة االستبيان-:
بعد اطالع الباحثان على المصةادر العربيةة واألجنبيةة  ،قامةا بإعةداد اسةتمارة
االسةةةةتبيان كمةةةةا مرفةةةةق فةةةةي الملحةةةةق ( )1(،)9(،)1(،)1(،)3الخاصةةةةة بةةةةالالعبين
والمةةةدربين والحكةةةام والصةةةحفيين والمشةةةرفين وهةةةي مسةةةتوحاة مةةةن بحةةةث منشةةةور
للةدكتور (صةةباح قاسةةم  )1667وكةذلك (للةةدكتور شةةامل كامةل ومةةاهر البيةةاتي لسةةنة
 )3()3897مةةع إجةةراء بعةةض التعةةديالت عليهةةا ،وبعةةد ذلةةك تةةم إجةةراء صةةدق وثبةةات
وموضوعية عليها.
تتكةةون اسةةتمارة االسةةتبيان لالعبةةين مةةن ( )8أسةةئلة وتتمثةةل أسةةئلة مةةن واقةةع
التحكةةيم واألسةةباب كةةذلك بالنسةةبة للمةةدربين وتتكةةون مةةن ( )8أسةةئلة إمةةا بالنسةةبة
السةةتمارة الحكةةام فتتكةةون مةةن ( )33سةةؤال يجةةب اإلجابةةة عليهةةا وأيض ةا ً ( )8أسةةئلة
بالنسبة للصحفيين والمشرفين.

 1-1-1األسس العلمية الستمارة االستبيان-:
ألجل عملية البحث وصدقه ركز الباحثان علةى اختبةار أسةئلة االسةتبيان وفةق
األسلوب األتي :

(

) شامل كامل،ماهر محمد؛تقويم مدربي اندية الدرجة االولى بكرة القدم في العراب( :بغداد،مجلة التربية الرياضية،العدد الثاني) 883،
ص.31
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 3-1-1-1صدق االختبار-:
ويقصةد بةه(مقدرتةةه علةى قيةاس ماوضةةع مةن اجلةه)( ) ،لقةةد قةام الباحثةان بعةةرض
أسةةئلة االسةةتبيان الخمةةس علةةى خبةةراء مختصةةين(*) لتقيةةيم طريقةةة صةةياغة األسةةئلة
ووضةوح عباراتهةا وسةهولة فهمهةا واجمعةةوا علةى صةالحياتها  ،وثةم عرضةها علةةى
بعض العينات الخمةس الالعبةين  ،والمةدربين ،والحكام،صةحفيين ،مشةرفين بطريقةة
عشوائية إلبداء أرائهم وظهر إن اإلجابة عليها سهلة وواضحة والتاخذ وقتةا طةويال
ل جابة عليها األمر الذي حققه صدق االختبار.

 1-1-1-1ثبات االختبار-:
ويقصد به معرفة أو درجة شمولية أو تأثير نتائج االختبار وألجل التأكد من ثبات
االختبار  ،وزع الباحثةان بطريقةة عشةوائية اسةتمارات اسةتبيان علةى بعةض العينةات
الخمةةس مةةن العبةةين ومةةدربين وحكةةام وصةةحفيين ومشةةرفين وطبةةق علةةيهم االختبةةار
مةةرة أخةةرى وبلةةغ عةةددهم ( )91وتقةةدر نسةةبتهم  ، %10وكانةةت اإلجابةةة متقاربةةة ،
وشمل االختبار اإلجابة علةى جميةع األجوبةة  ،جمعةت األجوبةة  ،وكةان االرتبةاط بةين
األجوبةةة األولةةى والثانيةةة  6،90وهةةذا يعنةةي إن إجابةةة عينةةة البحةةث علةةى االسةةتبيان
دقيقة.

 1-1-1-1موضوعية االختبار-:
ويقصةةد بموضةةوعية االختبةةار (أن تكةةون لألسةةئلة نفةةس المعنةةى عنةةد مختلةةف
أفراد العينة التي يطبق عليها االختبار أي أن السؤال اليقبل التأويل)(.)1
وإلثبات موضةوعية االسةتبيان قةام الباحثةان بعةرض األسةئلة التةي وردت فةي
االسةةتمارات الةةثالث علةةى بعةةض عينةةات البحةةث التةةي تمثةةل المجتمةةع األصةةلي اصةةدق

()5

في التربية الرياضية:ط (،القاهرة،دار الفكر العربي ) 893،ص. 31

محمد صبحي حسنين؛التقويم والقيا
(*)الخبراء هـم :
 أ.د .قاسم لزام/تعلم حركي كرة قدم/كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد. أ.د .صباح محمد مصطفى/تدريب كرة قدم/كلية التربية الرياضية/جامعة صالح الدين. - 3أ.د .صالح راضي/اختبارات وقيا كرة قدم/كلية التربية الرياضية/جامعة بغداد .
()3
محمد صبحي حسنين؛ نفس المصدر السابق :ص. 15
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تمثيل وكانت إجاباتهم على األسئلة متميةزة بالوضةوح والسةهولة وعةدم التعقيةد ولةم
يختلف معنى األسئلة لدى أفرادها جميعا وهذا ماحقق لنا موضوعية االستبيان.

 -9عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -:
 3-9عرض وتحليل الجدول األول والثاني -:
 3-3-9عرض وتحليل الجدول األول -:
إن جدول رقم ( )3يبين إجابات العينات الخمس حةول السةؤال المتعلةق بمسةتوى
التحكيم في العراق  ،فقةد أجابةت عينةة الحكةام بنسةبة  %33بكةون مسةتوى التحكةيم
جيد جدا ،و %18بكونه جيد ،و %90بكونه متوسط  %39كون مستوى التحكةيم
ضعيف.
إما عينة الالعبين لم تعطي أي نسبة كون التحكيم جيد جدا وأعطت نسةبة %31
كون التحكيم جيد  %18كون التحكيم متوسط و  %10أن التحكيم ضعيف.
إمةةا عينةةة المةةدربين فكانةةت نسةةبة اإلجابةةة علةةى كةةون التحكةةيم جيةةد  %31وكانةةت
 %07متوسةةةط  ،أمةةةا نسةةةبة كونةةةه ضةةةعيف فكانةةةت  %10ويتفةةةق الالعبةةةون مةةةع
المدربين حيث لم يعطوا أي نسبة بكون التحكيم جيةد جةدا  ،وهنةا بةرز بعةض التبةاين
فةةي اآلراء بةةين الالعبةةين والمةةدربين مةةن جهةةة والحكةةام مةةن جهةةة أخةةرى ،فالحكةةام
أعطةةوا نسةةبة كةةون التحكةةيم جيةةد جةةدا  ،إمةةا الالعبةةون والمةةدربون فقةةد أعطةةوا نسةةبة
عاليةةة بكةةون التحكةةيم متوسةةط وضةةعيف ،كةةذلك أن الصةةحفيين الرياضةةيين قةةد أعطةةوا
نسبة  %9أن التحكيم جيد جدا ونسةبة  %11كةون التحكةيم جيةد  %91متوسةط و
 %11ضعيف وأيضا أعطى مشرفو المباريات نسبة  %16أن التحكةيم جيةد جةدا و
 %16جيةةةد و %97كةةةون التحكةةةيم متوسةةةط وأعطةةةوا نسةةةبة  %31كةةةون التحكةةةيم
ضعيف ،ويتضح من خالل الجةدول نفسةه إن مسةتوى التحكةيم بكونةه جيةد جةدا بلغةت
 %1من مجموع العينات و %37جيد ،أما بكونه متوسط فقد كانت ، %19وكانةت
 %19ضةةةعيف  ،وهةةةذا يةةةدل علةةةى أن مسةةةتوى التحكةةةيم متوسةةةط ودون المسةةةتوى
المطلوب.
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جدول ()3
يوضح النسب المئوية لمستوى التحكيم في العراق من وجهة نظر الحكام
والمدربين والالعبين والصحفيين والمشرفين
العينة
حكام

جيد جدا
نسبة

جيد
تكرار نسبة

متوسط
تكرار

نسبة

ضعيف
تكرار

نسبة

مجموع
تكرار

9 %33

36 %18

30 %90

1 %39

11

العبين

%6

6

31 %31

97 %18

13 %10

96

مدربين

%6

6

%1

39 %07

7 %13

11

صحفيين

%9

3

1 %11

1 %91

1 %11

31

مشرفين

1 %16

1 %16

7 %97

1 %31

31

مجموع

9

18 %37

98 %19

19 %19
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 1-3-9عرض وتحليل الجدول الثاني-:
أما الجدول ( )1والةذي يةدور سةؤله عةن األسةباب األساسةية لضةعف التحكةيم مةن
وجهة نظر العينات الخمس فقد بلغةت نسةبة الحكةام بكونةه عةدم كفةاءة بعةض الحكةام
 %11وقلت الدورات التحكيمية  %19وان هنالك ضغوط خارجية والوضع األمني
وتةةأثير الالعبةةين والمةةدربين علةةى الحكةةام أثنةةاء سةةير المباريةةات وكةةذلك الجمهةةور
المتفةرج وإطالقةةه عبةةارات االسةتهجان والعالقةةات الجانبيةةة لةبعض الحكةةام مةةع بعةةض
األندية الرياضية فكانت النسبة . %19
أمةةا عينةةة المةةدربين فقةةد أوضةةحت نسةةبة كبيةةرة بلغةةت  %90بعةةدم كفةةاءة الحكةةام
لقيةةةةادة المبةةةةاراة  ،و %17قلةةةةة الةةةةدورات التحكيميةةةةة ،و %17ضةةةةغوط خارجيةةةةة
والوضع األمني.
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وكانت إجابة الالعبين بنسبة  %18بعدم كفاءة ا لحكةام  ،و %10قلةة الةدورات
التحكيمية  ،و %11بضغوط خارجية والوضع األمني المتدهور على الحكام.
كةةةذلك بالنسةةةبة للصةةةحفيين فةةةان نسةةةبة  %11أعطةةةت عةةةدم كفةةةاءة و  %11قلةةةة
الدورات و %91ضغوط خارجيةة والوضةع الغيةر مسةتقر ،أمةا عينةة المشةرفين فقةد
أعطت نسبة  %16عدم كفاءة و  %17قلة الدورات و  %11الضغوط الخارجية.
إمةةا نسةةبة العينةةات الخمةةس مجتمعةةة فكةةان  %10يشةةيرون بعةةدم كفةةاءة الحكةةام ،
و %19بسةةةةبب قلةةةةة الةةةةدورات التحكيميةةةةة  ،و %10بسةةةةبب الضةةةةغوط الخارجيةةةةة
والوضع األمني والتي سبق الحديث عنها.
جدول ()1
يوضح النسب المئوية ألسباب ضعف التحكيم في العراق من وجهة نظر الحكام
والمدربين والالعبين والصحفيين والمشرفين
عدم كفاءة

العينة

ضغوط خارجية

قلة دورات

مجموع

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

نسبة

تكرار

حكام

%11

33

%19

31

%19

31

11

مدربين

%90

36

%17

0

%17

0

11

العبين

%18

13

%10

13

%11

19

96

صحفيين

%11

9

%11

1

%91

1

31

مشرفين

%16

1

%17

9

%11

9

31

مجموع

%10

18

%19

90

%10

18
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نتائج اإلجابة على االستمارة ( )3والخاصة بالالعبين :
لقد بلغ متوسط أعمار الالعبين  19سنة  ،وكانت نسبة اإلجابة علةى السةؤال

الثالث والذي يسئل فيه عن كيفية االطالع على القانون وقواعةده فأجةاب  %39مةن
مجمةةوع عينةةة الالعبةةين بةةان للمةةدرب فضةال فةةي شةةرح القةةانون  %11عةةن طريقةةة
االطالع الشخصي وهذه النسةبة تعتبةر عاليةة  ،وتوضةح بأنةه قةد تكةون هنالةك بعةض
المواد القانونية لم يطلع عليها الالعبون وال يفهمون تفسيرها ،وهةذا يةؤدي بالتأكيةد
411

إلى كثرة االعتراضات على الحكام وخلق المشاحنات معهم  ،حيةث أن  %37فهمةوا
القةةةانون عةةةن طريةةةق متابعةةةة المباريةةةات  ،و  %39عةةةن طريةةةق وسةةةائل اإلعةةةالم
المختلفة.
إما اإلجابة عن السؤال الرابع حول ما يقوم به المدرب من تزويةد الالعبةين أثنةاء
التةةدريب بةةبعض الخةةدع التحكيميةةة كالصةةرا ،إثنةةاء المبةةاراة أو السةةقوط المصةةطنع
(التمثيل على الحكم) الذي به يوهم الحكم ألجل الحصول على شئ مةا فكانةت النسةبة
 %11بان المدربين يصنعون في الوحدات التدريبية مثل هةذه االمةور  ،وان %77
ليس للمدرب دورا فيها وال تعطى لهم وإنما تفتعل من قبلهم من قةبلهم اليهةام الحكةم
بذلك.
وحول اإلنذارات التي تعطى لالعبين في السؤال الخةامس إذا كانةت تعطةى بصةورة
متساوية وعادلة فأجةاب  %11بأنهةا تعطةى بصةورة عادلةة %79 ،تعطةى بصةورة
غير عادلة  ،وهذه تشكل نسبة كبيرة جدا ويولد الشك لدى الالعبين وشعورهم بعةدم
الرضا اتجاه الحكم وعدم وجود المساواة بين الفرق المتبارية.
كانت نسبة اإلجابة علةى السةؤال السةادس حةول تفضةيل الالعبةين لحكةم علةى أخةر
لقيادة مباراة أنديتهم  %09باإليجاب وهةذا أيضةا ً يةدلل علةى وجةود خلةل فةي الكةادر
التحكيمي من وجهة نظر الالعبين  %11 ،من مجمةوع العينةة بإمكانيةة تنسةيب أي
حكم كان.
وفةةي السةةؤال السةةابع كانةةت نسةةبة اإلجابةةة بكةةون لجنةةة الحكةةام دورا فةةي تنسةةيب
الحكام لقيادة المباراة أم ال فبلغت نسبتهم باإليجاب  %73و %18بان لةيس هنالةك
أي دور للجنة الحكام.
أما السؤال الثامن حول اعتقاد الالعب أن الصةرا ،واالعتةراض علةى قةرار الحكةم
تأثيره سلبيا أم ايجابيا على الفريق فكانةت نسةبة اإلجابةة بكونةه يةؤثر تةأثيرا مباشةرا
 %17و %91ليس له أي تأثير.

411

إما السةؤال التاسةع واألخيةر حةول تفضةيل الالعبةين للحكةام المحليةين أو األجانةب،
فبلغةةةت نسةةةبة تفضةةةيلهم للعةةةراقيين  %30 ، %11للحكةةةام العةةةرب  %18للحكةةةام
األجانب ،وهذا يدلل على أن لالعبين رأيا خاصا بالمدربين المحليين.
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نتائج اإلجابة على االستمارة رقم( )1الخاصة بالمدربين:

لقةةد ظهةةر مةةن خةةالل اإلجابةةة حةةول أعمةةار المةةدربين فبلةةغ متوسةةط العمةةر  90سةةنة
وبلغت نسبة خريجي كلية التربية الرياضية الذين يعملون في مجةال التةدريب %13
وهذه نسبة قليلة قياسا لعدد الخريجين سنويا  %98 ،من االختصاصات األخرى.
وكانةةت اإلجابةةة علةةى السةةؤال األول بةةان نسةةبة  %366مةةن المةةدربين سةةبق أن
مارسوا لعبة كرة القدم بمختلف الدرجات.
وحةول مةدى التعةاون واالنسةجام بةةين الحكةم والحكةام المسةاعدون والةذي ورد فةةي
السةةةؤال الثةةةاني ان %30مةةةن مجمةةةوع العينةةةة يةةةرى االنسةةةجام جيةةةد %11،يةةةرى
االنسجام متوسط  %11يرى االنسجام ضعيف  ،وهذا يدلل على عةدم وجةود تعةاون
وانسةةةجام بةةةين الحكةةةم والحكةةةام المسةةةاعدون ويولةةةد الشةةةك واالعتراضةةةات مةةةن قبةةةل
الالعبين والمدربين وهذا الرأي من وجهة نظر المدربين.
وفي السؤال السادس أجاب  %17من مجموع العينةة بةان تنسةيب الحكةام لقيةادة
المباراة جيد  %18متوسط %19 ،ضعيف.
إن أهةةم صةةفة للحكةةم مةةن وجهةةة نظةةر المةةدربين يجةةب أن تتةةوفر فةةي الحكةةم النةةاجح
لقيادة المباراة والتي ورد في السؤال السابع فقةد أوعةز  %18مةنهم بكةون النزاهةة
احد الصفات األساسية التي يجب أن تتوفر في الحكم  % 10أو عزهةا لعدالةة الحكةم
داخل الملعب %13 ،لعدم فهمهم للقانون  %39لضعف اللياقة البدنية .
وحةةول السةةؤال الثةةامن المتعلةةق باإلنةةذارات التةةي تعطةةى لالعبةةين أن كانةةت قانونيةةة
وتعطةةى بصةةورة متسةةاوية بغةةض النظةةر عةةن أي نةةادي ينتمةةي إليةةه الالعةةب أو وفةةق
اجتهةةادات خاصةةة فقةةد كانةةت اإلجابةةة  %10بكونهةةا تعطةةى بصةةورة قانونيةةة ،وكانةةت
412

 %79وفق اجتهادات خاصة وهذا يشكل خلال واضحا ونقطة سلبية على الحكام في
إعطائهم اإلنذارات من وجهة نظر المةدربين  ،وهةذا يتفةق مةع رأى الالعبةين والةذي
ورد فةةي السةةؤال الخةةامس مةةن االسةةتمارة رقةةم ( )3ولةةم تكةةن هنالةةك أي نسةةبة بكةةون
اإلنذارات تعطى بصورة متساوية.
وحةةول التوجيهةةات التةةي يعطيهةةا المةةدرب ضةةمن الوحةةدات التدريبيةةة والةةذي جةةاء
ذكرها في السؤال التاسع والتي تتضةمن الخةدع التحكيميةة والتمثيةل علةى الحكةم فقةد
أجاب  %10بان المدربين يعطون مثل هذه التوجيهات  %01 ،بان ليس للمةدربين
دخةةل فةةي إعطاءهةةا بةةل لالعبةةين دور فةةي التمثيةةل علةةى الحكةةم  %33 ،بةةان بعةةض
المدربين يعطونها أحيانا ً.
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نتائج اإلجابة على االستمارة رقم( )1الخاصة بالحكام:

لقد ظهةر بةان متوسةط أعمةار الحكةام بلةغ  19سةنة وان عةدد الةدورات التحكيميةة
الدولية والمحلية تتراوح بةين دورتةان وثةالث عشةر دورة  ،أي أن المعةدل الوسةطي
بلةةغ ( )1ثةةالث دورات للحكةةم الواحةةد وهةةذا بالتأكيةةد قليلةةة جةةدا ويعةةزو ذلةةك بسةةبب
الظروف األمنية وصعوبة التنقل ،وبلغت نسبة الممارسين لكرة القدم من الحكةام فةي
السةةةؤال األول  %366أي أن جميةةةع الحكةةةام سةةةبق لهةةةم وان مارسةةةوا اللعبةةةة قبةةةل
توجههم للتحكيم.
وفي السؤال الخةامس حةول مةدى العالقةة التةي تةربط الحكةم بةالالعبين والمةدربين
واإلداريةةةين كانةةةت نسةةةبة اإلجابةةةة كونهةةةا جيةةةد جةةةدا  %10و %17جيةةةدة و%19
متوسط و %38ضعيف ،وهةذا يؤكةد وجةود نةوع مةن الفتةور فةي العالقةات التربويةة
التي تربط الحكم بالالعبين والمدربين واإلداريين.
وفةةي السةةؤال السةةادس حةةول رأي الحكةةام بجلةةب طةةاقم تحكيمةةي خةةارجي (عربةةي
أجنبةةي) لقيةةادة المباريةةات المحليةةة فأجةةاب  %33بك ةونهم أكثةةر كفةةاءة مةةن الحكةةام
العراقيين %31 ،بأنهم أكثر عدالةة  %77 ،اوعزوهةا إلةى عةدم جلةب حكةام بسةبب
معرفةةةة الحكةةةام

بحساسةةةية المباريةةةات والوضةةةع األمنةةةي ونزاهةةةة الحكةةةم العراقةةةي

وعدالته وعوامل نفسية وغيرها من األسباب.
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وفي السؤال السةابع كانةت إجابةة الحكةام  %90بكةونهم غيةر منتمةين إلةى األنديةة
المشاركة في مباريات الدوري و %39منتمين بصفة أعضاء أو عةاملين مةع بعةض
األنديةةة أو الهيئةةات اإلداريةةة مةةع العلةةم أن هنالةةك قةةرار بعةةدم الجمةةع بةةين صةةفتين بةةان
واحد.
إما مكانت التحكيم قياسا بالعالم والذي أشير إليه في السؤال التاسةع  ،فقةد أوضةح
 %31من مجمةوع العينةة بكونةه قريةب جةدا مةن المسةتوى العةالمي و %03بكونةه
قريةةةب و %16وسةةةط  %7بعيةةةد عةةةن المسةةةتوى العةةةالمي وذلةةةك بسةةةبب الواجبةةةات
التحكيميةةة المناطةةة لحكامنةةا الةةدوليين علةةى المسةةتوى القةةاري والةةدولي فةةي السةةنتين
الماضيتين.
إما السؤال العاشر حول األسباب التي تدعي الجمهور المتفرج إلى إطالق حةاالت
من االستهجان اتجاه الحكم عند اتخاذه القرارات فقد أوضحت العينة أن هنالك جملةة
من األسباب اوعزها  %11إلى التعصب لألنديةة الرياضةية ،و %91إلةى عةدم فهةم
الجمهةةةور المتفةةةرج لقةةةانون كةةةرة القةةةدم  %11 ،يعةةةزي سةةةبب ذلةةةك إلةةةى الصةةةحافة
الرياضية والتلفزيون عند كتابتهم في الكثير من الحيان حةول االيجابيةات والسةلبيات
للحكام ومستواهم الفني.
1- 9

نتائج اإلجابة على االستمارة رقم ( )9الخاصة بالصحفيين الرياضيين:

لقةةد ظهةةر مةةن خةةالل اإلجابةةة حةةول أعمةةار المةةدربين فبلةةغ متوسةةط العمةةر  93سةةنة
وبلغت نسبة خريجةي كليةة التربيةة الرياضةية ،%9ونسةبة  %79اختصةاص إعةالم
و %39اختصاصات األخرى.
وكانةةت اإلجابةةة علةةى السةةؤال األول بةةان نسةةبة  %09مةةن الصةةحفيين سةةبق ان
مارسوا لعبة كرة القدم و %11لم يمارسوا اللعبة.
وحةول مةدى التعةاون واالنسةجام بةةين الحكةم والحكةام المسةاعدون والةذي ورد فةةي
السةةةؤال الثةةةاني ان %10مةةةن مجمةةةوع العينةةةة يةةةرى االنسةةةجام جيةةةد %11،يةةةرى
االنسجام متوسط  %38يرى االنسجام ضعيف  ،وهذا يدلل على عةدم وجةود تعةاون
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وانسةةةجام بةةةين الحكةةةم والحكةةةام المسةةةاعدون ويولةةةد الشةةةك واالعتراضةةةات مةةةن قبةةةل
الالعبين والمدربين وهذا الرأي من وجهة نظر الصحفيين.
وفي السؤال السادس أجاب  %13من مجمةوع العينةة بةان تنسةيب الحكةام لقيةادة
المباراة جيد  %19متوسط %11 ،ضعيف.
أن أهم صفة للحكةم مةن وجهةة نظةر الصةحفيين يجةب أن تتةوفر فةي الحكةم النةاجح
لقيادة المباراة والتي ورد في السؤال السابع فقةد أوعةز  %13مةنهم بكةون النزاهةة
احد الصفات األساسية التي يجب أن تتوفر فةي الحكةم  % 10اوعزهةا لعدالةة الحكةم
داخل الملعب  %8 ،لعدم فهمهم للقانون  %19لضعف اللياقة البدنية .
وحةةول السةةؤال الثةةامن المتعلةةق باإلنةةذارات التةةي تعطةةى لالعبةةين أن كانةةت قانونيةةة
وتعطةةى بصةةورة متسةةاوية بغةةض النظةةر عةةن أي نةةادي ينتمةةي إليةةه الالعةةب أو وفةةق
اجتهةةادات خاصةةة فقةةد كانةةت اإلجابةةة  %17بكونهةةا تعطةةى بصةةورة قانونيةةة ،وكانةةت
 %91وفق اجتهادات خاصة وهذا يشكل خلال واضحا ونقطة سلبية على الحكام في
أعطةةائهم اإلنةةذارات مةةن وجهةةة نظةةر الصةةحفيين  ،وهةةذا يتفةةق مةةع رأى المةةدربين
والالعبةين والةةذي ورد فةي السةةؤال الخةةامس مةن االسةةتمارة رقةم( )3و( )1ولةةم تكةةن
هنالك أي نسبة بكون اإلنذارات تعطى بصورة متساوية.
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نتائج اإلجابة على االستمارة رقم( )1الخاصة بالمشرفين:

لقد ظهر بان متوسط أعمار المشرفين بلغ  19سنة وان نسبة  %99قد مةارس
التحكيم واعتةزل  ،و نسةبة  %31لةم يمةارس التحكةيم أي أن نسةبة عاليةة جةدا مةن
المشرفين قد مارس التحكيم ويعلم جيدا أمور التحكيم.
وفي السؤال الخامس حةول مةدى العالقةة التةي تةربط المشةرف بةالحكم والالعبةين
والمةةدربين واإلداريةةين كانةةت نسةةبة اإلجابةةة كونهةةا جيةةد جةةدا  %11و %11جيةةدة
و %16متوسةةط و %0ضةةعيف ،وهةةذا يؤكةةد وجةةود عالقةةة جيةةدة تةةربط المشةةرف
بالحكم والالعبين والمدربين واإلداريين.
وفي السؤال السةادس حةول رأى المشةرف بجلةب طةاقم تحكيمةي خةارجي (عربةي
أجنبةةي) لقيةةادة المباريةةات المحليةةة فأجةةاب  %13بكةةونهم أكثةةر كفةةاءة مةةن الحكةةام
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العراقيين %31 ،بأنهم أكثر عدالةة  %09 ،اوعزوهةا إلةى عةدم جلةب حكةام بسةبب
معرفة الحكام بحساسية المباريات والوضع األمنةي ونزاهةة الحكةم العراقةي وعدالتةه
وعوامل نفسية وغيرها من األسباب.
وفةةي السةةؤال السةةابع كانةةت إجابةةة المشةةرفين  %71بكةةونهم غيةةر منتمةةين إلةةى
األندية المشاركة في مباريات الدوري و %19منتمين بصفة أعضاء أو عاملين مع
بعض األندية أو الهيئات اإلدارية مةع العلةم أن هنالةك قةرار بعةدم الجمةع بةين صةفتين
بان واحد.
إما مكانت التحكيم قياسا بالعالم والذي أشير إليه في السؤال التاسع  ،فقد أوضةح
 %31من مجمةوع العينةة بكونةه قريةب جةدا مةن المسةتوى العةالمي و %90بكونةه
قريةةب و %38وسةةط  %11بعيةةد عةةن المسةةتوى العةةالمي وذلةةك بسةةبب الواجبةةات
التحكيميةةة المناطةةة لحكامن ةا الةةدوليين علةةى المسةةتوى القةةاري والةةدولي فةةي السةةنتين
الماضيتين.
إما السؤال العاشر حول األسباب التي تدعي الجمهور المتفرج إلى إطالق حةاالت
من االستهجان اتجاه الحكم عند اتخاذه القرارات فقد أوضحت العينة أن هنالك جملةة
من األسباب اوعزها  %13إلى التعصب لألنديةة الرياضةية ،و %13إلةى عةدم فهةم
الجمهةةةور المتفةةةرج لقةةةانون كةةةرة القةةةدم  %19 ،يعةةةزي سةةةبب ذلةةةك إلةةةى الصةةةحافة
الرياضية والتلفزيون عند كتابتهم في الكثير من الحيان حةول االيجابيةات والسةلبيات
للحكام ومستواهم الفني.
وبخصوص العوامل التي تساعد على تطوير مستوى الحكام واالرتقةاء بهةم ومةن
ثم االرتقاء بمستوى التحكيم في العراق والتي أشير إليها في السؤال الحةادي عشةر،
كانت اتفاق الجميع من مشرفين وحكام وصحافة ومدربين والعبين بالنقاط التالية :
 فتح دورات تحكيمية تطويريةة لالطةالع علةى كةل مةا يسةتجد مةن تعةديالت فةي
قانون كرة القدم.
 المشةاركة فةي الةةدورات التحكيميةة الدوليةةة التةي يقيمهةا االتحةةاد الةدولي لكةةرة
القدم في الدول المجاورة وعدم إقامتها في العراق بسبب الوضع األمني.
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 االحتكاك بالحكام العرب واألجانب لكسب الخبرة.
 اسةةةتخدام وسةةةائل اإلعةةةالم المختلفةةةة لشةةةرح مةةةواد القةةةانون إلةةةى الالعبةةةين
والجمهور معززا ذلك بوسائل اإليضاح.
 وضع محفزات مادية ومعنوية للحكام المتميزين
 اختيار نوعية للحكام وليس الكمية
 االعتماد على الحكام الشباب
 7-9المقارنةةةة بةةةين موسةةةم  1668-1669والموسةةةمين -1660/1660-1661
:1667
من خالل المقارنة بين نتائج هةذا الموسةم ونتةائج الموسةمين الكةرويين السةابقين
فةةي البحةةث المنشةةور للةةدكتور صةةباح قاسةةم عةةام  1667ظهةةر هنالةةك انحةةدار كبيةةر
للنتةةائج مةةع العلةةم أن العينةةة قبةةل موسةةمين تكونةةت مةةن الحكةةام والالعبةةين والمةةدربين
وهةةةةذا البحةةةةث اعتمةةةةد علةةةةى العينةةةةات الخمةةةةس وكانةةةةت مجمةةةةوع العينةةةةة ()309
ونسةةبة %16مةةن المجتمةةع األصةةلي وقبةةل موسةةمين كانةةت مجمةةوع العينةةة()391
بنسبة %11من المجتمع األصةلي ،فةي البحةث المنشةور عةام  1667تتفةق العينةات
أن نسةةةبة  %09أن التحكةةةيم متوسةةةط وضةةةعيف أمةةةا بحةةةث  1668فيؤكةةةد أن نسةةةبة
 %78أن التحكيم متوسط وضعيف وهذا يؤكد أن التحكيم في حالة هبةوط وانحةدار،
كةةذلك يتفةةق البحةةث السةةابق والحةةالي أسةةباب ضةةعف مسةةتوى التحكةةيم الضةةغوط علةةى
الحكام والحالة األمنية وقلة الدورات مع العلةم هةذا الموسةم أقيمةت دورتةين دوليتةين
للحكام.
كذلك أن العامل المادي قد حل في هةذا الموسةم بسةبب إعطةاء الحكةام مسةتحقاتهم
وفي بعض األحيان قبل المباراة ،كذلك أجابت العينات الخمس في هذا البحث 1668
بنفس اإلجابات تقريبا لبحةث  1667مةن خةالل األسةئلة عةن اإلنةذارات والتعامةل مةع
الالعبين وتفضيل حكم عةن حكةم ،كةذلك اتفةق البحثةين عةن عةدم وجةود انسةجام بةين
الحكام ومساعديهم وهذه كلها يحتةاج إلةى وقفةة بالنسةبة لهةذه النتةائج والنظةرة عةن
التحكةيم لةم تتغيةر ،والفقةرة المهمةة فةةي هةذا البحةث  1668والةذي أكةد عليةه الحكةةام
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والمشةةرفين دور اإلعةةالم وخاصةةة التلفةةاز فةةي الضةةغط علةةى الحكةةام وتعرضةةهم إلةةى
عقوبات أثرت بشكل سلبي على حالتهم النفسية.
وأخيةةرا تشةةابهت االسةةتنتاجات والتوصةةيات بنسةةبة كبيةةرة بةةين البحثيةةين هةةذا يةةدل
على أن عملية تطوير الحكام وتسهيل عملهم تجري بصورة بطيئة.

 -1االستنتاجات والتوصيات -:
 3-1االستنتاجات -:
 .3تتفق عينة البحث بان مستوى التحكيم كان متوسط  ،حيث كانت نسبة إجابة
العينات الخمس مجتمعة  %19بكونه متوسط ،و %19بكونه ضعيف،
وهذا يعطي مؤشر بوجود ضعف في مستوى التحكيم .
 .1تتفق العينات الخمس إن أسباب تدني مستوى التحكيم يعود لعدة أسباب
رئيسية ،كعدم الكفاءة لبعض الحكام لقيادة المباريات ،وقلة الدورات
التحكيمية المشاركين فيها وكذلك وجود بعض الضغوط النفسية على الحكام
مثل الوضع األمني .
 .1قلة الحوافز المادية والمعنوية للحكام الجيدين إلعطاء حافز للحكام لتطوير
قابليتهم التحكيمية.
 .9توصلت الدراسة على عدم وجود انسجام تام بين الحكام ومساعديهم في
بعض األحيان مما يولد الشك لدى الالعبين والمدربين والمتفرجين مما
يجعل حكام المباريات في بعض األحيان في مواقف محرجة.
 .1عدم وجود دور للمدربين ووسائل اإلعالم األخرى في شرح قانون كرة القدم
لالعبين ،ولوحظ إن نسبة كبيرة منهم بلغت  %11،9عرفوا القانون عن
طريق االطالع الشخصي والقسم األخر توزع بين المدرب ووسائل اإلعالم،
وهذا يشكل خلال واضحا مما يجعل بعض مواد القانون غير واضحة لالعبين
مما يؤدي إلى احتجاجهم على قرارات الحكام إثناء سير المباراة.
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 1-1التوصيات -:
 .3من خالل ما ظهرت من نتائج في هذا البحث يوصي الباحثان ما يلي:
 .1ضرورة إدخال العناصر الجيدة والصغيرة بالعمر منهم في دورات تحكيمية
مستمرة لغرض زيادة خبرتهم في هذا المجال  ،وكذلك اشتراكهم في دورات
خارجية لغرض االحتكاك بالحكام العرب واألجانب.
 .1ضرورة تكريم الحكام المتميزين ومعاقبة الحكام الذين يفشلون في قيادة
المبارياة  .ضرورة إشعار المدربين والالعبين بين فترة وأخرى بان الحكم
هو موجه ومربي تربوي داخل الملعب ضمن حدود القانون الدولي  ،ويتعزز
ذلك من خالل بناء العالقات األخوية بين الحكام والالعبين.
 .9ضرورة شرح قانون كرة القدم مع أي تعديالت تطرأ عليه لالعبين ولألندية
كافة قبل بداية كل بطولة .
 .1ضرورة مساهمة وسائل اإلعالم المختلفة في توعية الالعبين والجماهير
الرياضية على شرح قانون كرة القدم بصورة واضحة وإسناد ذلك بوسائل
اإليضاح  ،كذلك على مدربي الفرق تخصيص وقت معين إثناء تدريباتهم
لشرح القانون مفصال.

المصادر
 االتحاد األسيوي لكرة القدم؛ مواد قانون كرة القدم( :ترجمة) فاروق بوظو،
.1661
 سامي الصفار و(آخرون)؛ كرة القدم:ج،3ط( 1الموصل،دار الكتب للطباعة
والنشر)3897،
 سامي الصفار؛ دليل الحكم بكرة القدم( :بغداد،مطبعة جامعة بغداد)3878،
 سعد منعم الشيخلي؛ تحكيم كرة القدم بين تطبيق القانون وحركة الحكم :
(بغداد ،مطبعة الكرار.)1661 ،
 سعد منعم الشيخلي؛ مجموعة بحوث منشورة( :بغداد ،مطبعة الكرار
للطباعة)1669،
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 سمير مهنا عناد؛ تأثير منهج تدريبي لبعض القدرات التحكيمية في أداء
حكام كرة القدم( :أطروحة دكتوراه،جامعة بغداد)1661،
 شامل كامل ،ماهر محمد؛ تقويم مدربي أندية الدرجة األولى بكرة القدم في
العراق( :بغداد،مجلة التربية الرياضية،العدد الثاني)3881،
 صباح قاسم خلف وسمير مهنا عناد؛ حكام كرة القدم (تدريب ،تغذية،
مناهج) ( :بغداد ،مطبعة األخوين ،)1668 ،ص.17-19
 صباح قاسم خلف؛ تأثير منهج للتدريب الذهني المصاحب للتدريب البدني في
مستوى أداء حكام كرة القدم( :رسالة ماجستير،جامعة بغداد)1661،
 علي فهمي البيك؛ أسس وبرامج التدريب الرياضي للحكام( :اإلسكندرية،
منشأ المعارف)3887،
 مؤيد البدري ،ثامر محسن؛ قانون كرة القدم والمرشد العالمي ( :بغداد،
مطبعة التعليم العالي)3897،
 محمد صبحي حسنين؛ التقويم والقياس في التربية الرياضية  :ط،1
(القاهرة ،دار الفكر العربي)3897،
الملحق ()3
استمارة االستبيان رقم( )3الخاصة بالالعبين
ضع عالمة( )في المكان المناسب:

العمر:

 .3ما هو رأيك بمستوى التحكيم في العراق؟
جيد جدا ( ) جيد ( ) وسط (

) ضعيف (

)

 .1إذا كان ضعيف ما هي األسباب؟
عةةةةدم كفةةةةاءة(

) قلةةةةة الةةةةدورات التحكيميةةةةة(

) ضةةةةغوط خارجيةةةةة  ،تةةةةاثير

الالعبين والمدربين والمتفرجين وعالقات شخصية وغيرها(
-3

)

هل اطلعت على القانون الدولي لكرة القدم وعن أي طريق؟
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المدرب(
-1

) اطالع شخصي (

) إثناء سير المباراة(

هةةةل يعطيةةةك المةةةدرب بعةةةض التوجيهةةةات فيمةةةا يتعلةةةق بالخةةةدع التحكيميةةةة
كالصرا ،أثناء السقوط على األرض؟ نعم(

-1

) كال (

)

) كال (

هل تعتقد بان لجنة الحكام دور في تنسيب الحكام لقيادة المباراة؟
نعم (

-0

)

هل تفضل حكم على آخر لقيادة مباراة ناديك؟
نعم (

-1

) كال (

)

هل تعتقد أن اإلنذارات التي تعطى لالعبين من قبل الحكام عادلة ؟
نعم (

-9

)

)

) كال (

هل تعتقد بان الصرا ،واالعتراض على قرار الحكم تؤثر سلبيا او ايجابيا
لصالح فريقك؟
نعم (

-7

) كال (

)

أيهما تفضل لقيادة مباراة ناديك لحكام؟

عراقيين(

) عرب (

)

) أجانب (
الملحق ()1

استمارة االستبيان رقم( )1الخاصة بالمدربين
ضع عالمة ( )في المكان المناسب :

العمر:

التحصيل العلمي:

 - 3هل مارست لعبة كرة القدم سابقا؟
نعم (

) كال ( )

 - 1ما هو مستوى التحكيم من وجهة نظرك في العراق؟
جيد جدا ( ) جيد ( ) وسط ( ) ضعيف (
 - 1إذا كان ضعيف ما هي األسباب بنظرك؟
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)

عةةةدم كفةةةاءة الحكةةةام ( ) قلةةةة الةةةدورات التحكيميةةةة ( ) الضةةةغوط الخارجيةةةة
والمتمثل تأثير الالعبون والمدربون والجمهور والعالقات ( )
 - 9ما هو مدى التعاون بين الحكام ومساعديهم؟
جيد جدا (

)

) جيد ( ) وسط ( ) ضعيف (

 - 1ما هو رأيك في تنسيب الحكام لقيادة المباراة؟
جيد جدا (

) جيد ( ) وسط ( ) ضعيف ( )

 - 0ما هي أهم صفة للحكم إثناء قيادته للمباراة؟
النزاهة ( ) العدالة ( ) فهم القانون ( ) اللياقة البدنية( )
 - 7هل اإلنذارات التي تعطى لالعبين؟
) وفق اجتهادات خاصة( )

قانونية( ) تعطى بصورة عادلة(

 - 9هةةل تعطةةي بعةةض التوجيهةةات إثنةةاء الوحةةدات التدريبيةةة فيمةةا يتعلةةق بالخةةدع
والصرا ،إثناء السقوط وصرا ،الالعبين االحتياط؟
نعم (

) كال (

)

 - 8إذا كانت هنالك ظواهر سلبية للتحكيم ،ما هةي األمةور التةي يمكةن بواسةطتها
القضاء عليها؟
الملحق ()1
استمارة االستبيان رقم ( )1الخاصة بالحكام
التحصيل الدراسي:

العمر:

 - 3ما هو عدد الدورات التحكيمية المشارك فيها؟
( ) دورة
 - 1هل مارست لعبة كرة القدم سابقا؟
نعم ( ) كال ( )
 - 1ما هو مستوى التحكيم من وجهة نظرك ؟
جيد جدا ( ) جيد ( ) وسط ( ) ضعيف ( )
 - 9إذا كان ضعيف ما هي األسباب؟
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األخصاص:

قلة الدورات التحكيمية (

) عدم كفاءة الحكام ( ) ضغوط خارجية( )

 - 1ما هي العالقة التي تربطك مع الالعبين والمدربين واإلداريين؟
جيد جدا (

)

) جيد ( ) وسط ( ) ضعيف (

 - 0ما هو برأيك السبب بجلب طاقم تحكيم خارجي لقيادة مباراة محلية؟
)

أكثر كفاءة ( ) أكثر عدالة ( ) أسباب أخرى (

 - 7هل منتمي إلى نادي رياضي أو عامل مع احد األندية الرياضية؟
نعم (

) كال ( )

 - 9ما هو نوع االنتماء؟ مدرب ( ) عضو هيئة( ) موظف ( )
 - 8أين تضع مستوى التحكيم في العراق قياسا بالعالم؟
قريب جدا ( ) قريب ( ) وسط (

) بعيد ( )

- 36عندما يطلق الجمهور حاالت االستهجان تجاه الحكم ما هي األسباب؟
- 33ما هي العوامل التي تساعد على تطور مستوى التحكيم في العراق برأيك؟
الملحا ()4
استمارة االستبيان رقم( )9الخاصة بالصحفيين الرياضيين
ضع عالمة ( )في المكان المناسب :

العمر:

التحصيل العلمي:

 - 3هل مارست لعبة كرة القدم سابقا؟
نعم (

) كال ( )

 - 1ما هو مستوى التحكيم من وجهة نظرك في العراق؟
جيد جدا ( ) جيد ( ) وسط ( ) ضعيف (

)

 - 1إذا كان ضعيف ما هي األسباب بنظرك؟
عةةةدم كفةةةاءة الحكةةةام ( ) قلةةةة الةةةدورات التحكيميةةةة ( ) الضةةةغوط الخارجيةةةة
والمتمثل تأثير الالعبون والمدربون والجمهور والعالقات ( )
 - 9ما هو مدى التعاون بين الحكام ومساعديهم؟
جيد جدا (

) جيد ( ) وسط ( ) ضعيف (

- 1ما هو رأيك في تنسيب الحكام لقيادة المباراة؟
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)

جيد جدا (

) جيد ( ) وسط ( ) ضعيف ( )

 - 0ما هي أهم صفة لحكم إثناء قيادته للمباراة؟
النزاهة ( ) العدالة ( ) فهم القانون ( ) اللياقة البدنية( )
 - 7هل اإلنذارات التي تعطى لالعبين؟
) وفق اجتهادات خاصة( )

قانونية( ) تعطى بصورة عادلة(

 - 9إذا كانت هنالك ظواهر سلبية للتحكيم  ،ما هي األمور التةي يمكةن بواسةطتها
القضاء عليها؟
 - 8ما هي العوامل التي تساعد على تطور مستوى التحكيم في العراق برأيك؟
الملحق ()1
استمارة االستبيان رقم ( )1الخاصة بالمشرفين
العمر:

التحصيل الدراسي:

األخصاص:

 - 3هل مارست تحكيم كرة القدم سابقا؟
نعم ( ) كال ( )
 - 1ما هو مستوى التحكيم من وجهة نظرك؟
جيد جدا ( ) جيد ( ) وسط ( ) ضعيف ( )
 - 1إذا كان ضعيف ما هي األسباب؟
قلة الدورات التحكيمية (

) عدم كفاءة الحكام ( ) ضغوط خارجية( )

 - 9ما هي العالقة التي تربطك مع بالحكام والالعبين والمدربين واإلداريين؟
جيد جدا (

) جيد ( ) وسط ( ) ضعيف (

)

 - 1ما هو برأيك السبب بجلب طاقم تحكيم خارجي لقيادة مباراة محلية؟
أكثر كفاءة ( ) أكثر عدالة ( ) أسباب أخرى (

)

 - 0هل منتمي إلى نادي رياضي أو عامل مع احد األندية الرياضية؟
نعم (

) كال ( )

 - 7أين تضع مستوى التحكيم في العراق قياسا بالعالم؟
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قريب جدا ( ) قريب ( ) وسط (

) بعيد ( )

 - 9عندما يطلق الجمهور حاالت االستهجان تجاه الحكم ما هي األسباب؟
 - 8ما هي العوامل التي تساعد على تطور مستوى التحكيم في العراق برأيك؟

تركيز حــامض الالكتيك أثناء الجهد البدني وعالقته بمستـــوى أداء
مهارة التهديف في خماســي كـــرة القدم
بحث وصفي
على عينة من العبي كلية التربية الرياضية  -جامعة ديالى لخماسي كرة القدم

م  .م صادق جعفر محمود

م  .د علي احمد هادي

 1636م

 3911هـ

مخلص البحث
يهدف البحث الى :
التعرف على تركيز حامض الالكتيك انثاء الجهد البدني وعالقته بمستوى اداء
مهارة التهديف في خماسي كرة القدم وقد استخدمه الباحثان المنهج الوصفي
باالسلوب المسحي لتحقيق اهداف البحث وتمثلت عينة البحث بالعبي كلية التربية
الرياضية – جامعة ديالى للسنة  1636 – 1668وبلغ عددهم (  ) 1العبين  ،اما
االختبار المستخدم في البحث فكان اختبار الجهد البدني وتم اختبار كل العب من
االعبين الخمسة وتم قياس تركيز حامض الالكتيك بعد االنتهاء من االختبار بــ
(  ) 1دقائق وتمت عملية قياس تركيز حامض الالكتيك بواسطة جهاز قياس
المباشر لحامض الالكتيك من خالل اخذ عينة الدم من اصبع السبابة وبعد ذلك ليتم
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معالجة البيانات بواسطة الوسائل االحصائية المناسبة بأستخدام الحقيبة االحصائية
. )SPSS(
: وبعد تحليل النتائج توصل الباحثان الى االستنتاج االتي
أن مهارة التهديف تأثرت تأثيراً ملحوظا ً بتركيز حامض الالكتيك وكانت الفروق
غير معنوية لمتغيرات زمن االداء ونبض القلب بتركيز حامض الالكتيك وابتعادها
. عن القيم المطلوبة مما انعكسه ذلك سلبا ً على دقة التهديف
: اما اهم التوصيات
ضرورة استخدام قياس تركيز حامض الالكتيك في تقنين االحمال التدريبية
. وكذلك التأكيد على اجراء دراسات مشابه على عينات اخرى
Abstract
Lactic Acid concentration during Physical strain and its
relationship with the level of aiming skill performance in
fifth football
This research aims to:
Identifying the Lactic Acid concentration during Physical
strain and its relationship with aiming skill performance in
fifth football. The research used descriptive method

by

survey style to achieve the aims of the research. The
population sample included (5 players) from college of
athletics at Diyala University for the year 2009 -2010. The
test used in this research was physical strain test and each
player was tested. After three minutes of finishing the
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physical test the lactic acid concentration was measured
using a device for measuring lactic acid by taking a blood
sample for the fore finger , then the data were collected by
statistical means using (SPSS).
After analyzing the results the researchers achieved the
following results :
The aiming skills were affected by lactic acid concentration
the differences were not significant towards the time of
performance and the heart beat with lactic acid and drawn
away from the wanted values which reflected negatively
towards the accuracy of aiming.
The most important recommendations are :
The necessity of using the measurement of lactic acid
concentration to reduce overload training and also to ensure
that similar studies on other samples are to be done .

الباب األول
:  التعرف بالبحث- 3
 المقدمة وأهمية البحث3 - 3
تعد لعبة خماسي كرة القدم من االلعاب التي ظهرت حديثا ً في العديد من دول
العالم وشهدت تطوراً ملحوظا في السنوات االخيرة سواء على الصعيد العربي او
 ان هذا التطور الحاصل في اللعبة دفع العديد من الباحثين الى. القاري او العالمي
البحث واالستقصاء في جميع جوانبها البدنية والمهارية والنفسية والتربوية أذ
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اصبحث العلوم كلها تصب في خدمة اللعبة وتطويرها من خالل ايجاد مناهج
تدريبية متكاملة من النواحي كافة الوظيفية والبايوميكانيكية والصحية والنفسية .
وستطاع علم فيسيولوجية التدريب الرياضي تحقيق قفزة نوعية وكمية في مجاالت
البحث العلمي الرياضي من خالل وصف التغيرات وكمية االستجابات الوظيفية
الحاصلة من الجهد البدني وتفسيرها وتعد االختبارات والقياسات الفسيولوجية
الدليل الواضح على معرفة مستوى التكيف الوظيفي لالعبين من خالل تحليل عينات
الدم من الدم لهؤالء بصفة مستمر وذلك لتحديد نسبة تركيز حامض الالكتيك فضال
عن استخدام وسائل االستشفاء المناسب لتخفيف شدة الحمل التدريبي وغيرها من
المتغيرات الوظيفية االخرى أذ ان العب خماسي كرة القدم يجب ان يمتلك قدرات
بدنية ذات مستوى عالي لكي يستطيع تنفيذ المهارات االساسية الخاصة باللعبة ،
لما لهذه اللعبة من مواصفات تتطلب سرعة عالية في االداء فضال عن ان صغر
مساحة الهدف النسبية تحتم على الالعب ان يمتلك اضافة الى القوة دقة تهديف
عالية طيلة فترة المباراة ألهمية هذه المهارة في تغزيز الفوز او تعديل النتيجة
لصالح الفريق .
ومن هنا تجلت اهمية البحث في دراسة تركيز حامض الالكتيك اثناء اداء الجهد
البدني وعالقته بمهارة التهديف بخماسي كرة القدم كمحاولة بحتية لدفع الباحثين
الى اعتماد تركيز حامض الالكتيك كمؤشر مهم في تقدير مقدار الجهد البدني اكثر
من استخدامات النبض.

 1- 3مشكلة البحث
من خالل متابعة الباحثين للعبة خماسي كرة القدم فضال عن اطالعهما على
العديد من االفالم الفيديوية وجد وان هناك ضعفا ً بمستوى بعض القدرات البدنية
الخاصة وضعفا ً بدقة اداء مهارة التهديف عند استمرار الالعبين باللعب طيلة
المباراة والذي حتما ً سيؤثر على نتيجة المباريات  ،كما ال يمكن ان يتطور مستوى
الالعب مالم توجه مناهج التدريب صوب انظمة الطاقة  ،التي تعتمد عليها خالل
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المباريات ويعد نظام حامض الالكتيك احدى هذه االنظمة التي تعتمد على
الكال يكوجين كمصدر للطاقة  ،اذ ان زيادة تركيز حامض الالكتيك سوف يؤدي الى
ظهورحالة التعب المتمثلة بااللم العضالت المشتركة باالداء في اثناء التهديف وهذا
التراكم سيؤثر ايضا ً على المسارات الحركية لالداء دقة التهديف وان تركيز حامض
الالكتيك ال يؤثر في االجهزة الوظيفية للجسم فحسب وانما على المسارات الحركية
ايضا ً والسيما عند اداء مهارة التهديف ان اعتماد الباحثين على استخدام النبض في
تحديد الجهد البدني وعدم استخدام تركيز حامض الالكتيك كمؤشر حقيقي في تقييم
الجهد البدن دفع الباحثان على دراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها .

 1 – 3هدف البحث :
التعرف على تركيز حامض االكتيك اثناء الجهد البدني وعالقته بستوى اداء
مهارة التهديف بخماسي كرة القدم .

 9 – 3مجاالت البحث:
 3-9-3المجال البشري  :عينة من العبي منتخب كلية التربية الرياضية جامعة
ديالى بخماسي كرة القدم البالغ عددهم (  ) 1العبين
 1 – 9 – 3المجال الزماني  :المدة من  1636/ 1/ 8ولغاية 1636/ 9/1
 1 -9- 3المجال المكاني  :ملعب كرة القدم الخماسي المكشوف في كلية التربية
الرياضية – جامعة ديالى .

الباب الثاني
 – 1الدراسات النظرية
 3 – 1التكيف الوظيفي وعالقته بتدريب كرة القدم :
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تعد فاعلية اجهزة الجسم واعضائه من اهم اسباب قيام الجسم باالنشطة
المناطة به بكفاءة أذ تؤثر درجة فاعلية اجهزة الجسم وتتأثر بمستوى اداء االنشطة
التي يقوم بها العب .
ان العبء المسلط على الجسم الالعب اثناء التدريب يمكن ان يدفعه الى التكيف
اذ ا ما سلط هذا العبء بأسلوب علمي عن طريق تدريب رياضي مقنن ،كما ان
اهمال االعداد البدني المتكامل لالعبين سيؤدي الى حدوث حالة انخفاض في كفاءة
االداء البدني والفني بسرعة وهذا يطلق عليه ظاهرة التعب ،كما يذكر ( كمال
درويت واخرون ) وهو"هبوط وقتي نسبي في مستوى القدرات والوظيفية
المختلفة البدنية والعقلية والحسية واالنفعالية عند القيام بعمل متعلق بتلك القدرات
"(.)3
" ان التعب حالة هبوط فسلجية تؤدي الى عدم اداء الواجبات المطلوبة من قبل
العب خماسي كرة القدم بالصورة المثالية لذا تالحظ من الالعبين صعوبة اداء
واجبات حركية بسيطة في نهاية الشوط االول من المباراة اوبعد انقضاء فترة معينة
من التدريب  ،ويظهر التعب بالنسبة لالعب في انخفاض مستوى االداء التوافقي
لمهارات اللعب وعدم الدقة في تمرير او التهديف وكلما ارتفع مستوى الجهد
لالعب كلما ظهر هذا االختالل في االداء"(.)1
وقد ذكر بسطويسي احمد ان التعب البدني هو " الذي ينتج من اداء نشاط بدني
والوصول الى درجة متقدمة من استفاذ مصادر الطاقة حيث تغييرات بيوكيميائية
ينتج عنها ظهور حامض الالكتيك في ظروف قلة االوكسجين في الدم " (.)1

()5

كمال درويت ومحمد صبحي حسانين ؛ الجديد في التدريب الدائري  .ط  ( : 5القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر  ) 5999 ،ص . 39

()3

ابببو العببالء احمببد عبببد الفتبباح وابببراهيم شببعالن ؛ فسببيولوجيا التببدريب فببي كببرة القببدم:
ص 333
()2

( القبباهرة  ،دار الفكببر العربببي ) 5993 ،

بسطويسي احمد ؛ اسس ونظريات التدريب الرياضي  ( :القاهرة  ،دار الفكر العربي  ) 5999 ،ص577
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وكما اشار ريسان خرييط " ان المتغييرات البيوكيميائية التي تسبب التعب تتمثل
بـ "(:)9
 -نضوب مصادر الطاقة

 -تجمع الفضالت الناتجة من تفكك المواد النشطة

عدم كفاية ورود االوكسجينويعد حمل التدريب الركيزة االساسية والحقيقية الظاهرة التي يعتمد عليها
التدريب الرياضي في تحفيز االجهزة الجسمية على رفع مستوى وظائفها وما
يحدثه من تغييرات تنعكس على عمل تلك االجهزة والوصول بها الى التكيف
المطلوب كما عرفه ابو العال احمد عبد الفتاح على انه " العبء او الجهد الواقع
على الجسم الذي يتطلب استهالك طاقة ويؤدي الى التعب مما يتطلب استثارة
عمليات االستسقاء والوصول الى حالة التعويض الزائد "(.)3
كما اشار محمد عثمان " بأن الحمل التدريبي والتكيف الوظيفي وجهان لعملة
واحدة  ،أذ ان العالقة السليمة بين مكونات الحمل التدريبي ( حجم  ،والشدة
والكثافة )  ،ستؤدي وبال شك الى تحقيق التكيفات المطلوبة لنجاح العملية التدريبية
( . )1ويرى الباحث بأن العملية التدريبية يجب ان تقوم على اسس علمية سليمة
ويجب ان تضمن عدة جوانب مهمة هي الجانب البدني والجانب المهاري والجانب
النفسي والجانب الميكانيكي .

 : 1 – 1مؤشرات الجهد البدني :
أن الغةةرض االساسةةي مةةن تقةةويم الجهةةد البةةدني لالعبةةي خماسةةي كةةرة القةةدم هةةو
تحديةةد مسةةتوى الالعبةةين وايصةةال الالعةةب الةةى اعلةةى مسةةتوى مةةن التكيةةف الةةوظيفي
()3

ريسان خريبط ؛ التعب العضلي وعمليات استعادة الشفاء الرياضي  .ط  ( : 5عمان  ،دار الشروق للنشر والتوزيع ) 5997 ،

ص . 37
()5

ابو العال عبد الفتاح ؛ التدريب الرياضي االسس الفسلوجية  ،ط : 5القاهرة  ،دار الفكر العربي  ، ) 5997ص32

()3

محمد عثمان ؛ التعلم الحركي والتدريب الرياضي  ،ط  ( : 5الكويت  ،دار القلم للنشر والتوزيع  ) 5927 ،ص . 306
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وتقنين حمل التدريب اذ ان كل مجهود بدني يقع على عاتق الالعب سوف ينتج عنةه
رد فعل لالعضاء واالجهزة الوظيفية وبالتالي يمكن للمدرب معرفة مستوى صةعوبة
المجهود البدني على الالعب من خالل(:)1
انسياب حركة الالعب
مالحظة التعبيرات التي تظهر وجه الالعب
تنفس الالعب وانتضامه
مقدار العرق المنصب منه
مظهر الالعب العام وقوامه اثناء التدريب
وكما اشةار ابةو العةال عبةد الفتةاح واحمةد نصةر الةدين سةيد بةأن هنةاك عةدة طرائةق
لتحديةةد مسةةتوى الالعبةةين اثنةةاء الجهةةد وبالتةةالي تقةةويم الحمةةل علةةى اساسةةها دون
اللجوء الى المالحظة ومن هذه الطرق(:)3
أستخدام معدل ضربات القلب
إستخدام اجهزة معامل فسيولوجيا الرياضة
استخدام النسبة المئوية القصى استهالك اوكسجين ومعدل القلب .

 1-1نظم إنتاج الطاقة وعالقتها بالمناهج التدريبية :
أن تطور المستوى الفني في مختلف االلعاب الرياضية بشكل عام ولعبة كرة
القدم الخماسي بشكل خاص وعلوم وظائف االعضاء والكيمياء الحيوية من جهة
اخرى جعلت من الباحثين والعاملين في المجال الرياضي ايجاد افضل اساليب
()2

حنفي مختار ؛ االسس العلمية في تدريب كرة القدم  ( :القاهرة  ،دار الفكر العربي  ،ب  .ت ) ص . 365

()5

ابو العال عبد الفتاح واحمد نصر الدين سيد ؛ فسيولوجيا اللياقة البدنية  .ط ( : 5القاهرة  ،دار الفكر العربي  ) 5992 ،ص . 365
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تحسين العمليات الحيوية الخاصة بأنتاج الطاقة الالزمة ألداء العمل العضلي كونها
الرافد االول في تطوير طرائق التدريب  ،وعمليات استعادة الشفاء وتأخير ظهور
التعب .
وهناك مفاهيم عدة للطاقة وكما عرفها محمد نصر الدين رضوان على انها
" كمية الحرارة الناتجة من الربط بين الشغل الميكانيكي المنظور وحرارة الجسم
نفسه اذ يمكن حسابها من الكمية الكلية للشغل الناتج والكفاية المقدرة سلفا ً للفرد
()3

الرياضي"

ان االنشطة الرياضية التتشابه بنسب احتياجها للطاقة نظراً الختالف هذه
االنشطة عن بعضها البعض من حيث الزمن الذي تستغرقه وشدة العمل فلبعض
منها تحتاج الى انتاج كمية كبيرة من الطاقة في مدة زمنية قصيرة جداً بينما تحتاج
انشطة اخرى الى انتاج طاقة منخفظة ولمدة طويلة .
" أذ ان معدل ضربات القلب يعد من أهم التغييرات الفسيولوجية المصاحبة
للمجهود البدني والتي يعتمد عليها كمقياس عند تقييم مستوى لياقة الالعــــــب
(. )1

البدنية "

وكما اشار محمد جابر أمين أن " النبض هو المعيار الفسيولوجي الموضوعي
والمؤشر الصادق للداللة على شدة المجهود دليالً علميا ً يساعد في تقنين حمل
التدريب"

()1

وبالتالي فقد تم استخدام معدل ضربات القلب الختيار شدة الجهد

المناسب المسلطة على الالعبين فكلما زادت شدة المجهود زاد معدل ضربات القلب
اذ يختلف معدل ضربات القلب استناداً الى مقدار الجهد المبذول .

()5

محمد نصر الدين رضوان  ،طرائق قياس الجهد البدني بالرياضة  ،ط  ( : 5القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر  ) 5992 ،ص . 65

()3

حمد جابر امين ؛ االختيارات والقياسات الفسيولوجية في المجال الرياضي  .ط ( : 3الكويت  ،دار السالسل  ) 5996 ،ص 315

()2

عصام عبد الخالق  ،التدريب الرياضي – نظريات وتطبيقات  .ط  ( : 9القاهرة  ،دار الفكر العربي  ) 5999 ،ص . 63
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ويجب ان اليغيب عن اذهاننا ان انظمة الطاقة تعم بشكل متزامن خالل االنشطة
الرياضية لكن االختالف يمكن في نسبة المساهمة كما وضحها محمد علي احمد
القط " من الخطأ ان نقول ان تلك الفعالية هوائية وتلك ال هوائية  ،اذ ان هذا
الوصف لم يكن بالدقة الكاملة وكأنما انظمة الطاقة منفصلة ومتعاقبة الواحدة تلو
االخرى في حين ان مراحل عمليات التمثيل جميعها تتم داخل عملية واحدة متداخلة
()3

ف وقت واحد عندما يبدأ الفرد الرياضي السباق او اداء التكرارات التدريبية

"

 9-1نظام حامض الالكتيك وأهمية في التدريب الرياضي :
وهو الكاليكوجين العضلي الذي يتحول في اثناء الجهد الى حامض الالكتيك والى
طاقة  ،ويعتمد هذا النظام على بناء الـــ (  ) ATPالهوائيا ً بواسطة عملية الجلكزة
الالهوائية للكالجين (لتحطيم وتفتيت الاليكوجين )  ،التي تعتمد على عملية التمثيل
الغذائي للكاربوهيدرات التي تتحول الى صور بسيطة في شكل سكر كلوكوز يمكن
استخدامه مباشراً النتاج الطاقة  ،او يمكن ان يخزن في الكبد او العضالت على هيأة
()1

كاليكوجين ألستخدامه فيما بعد "

ويفضل م عظم الباحثين قياس تركيز حامض الالكتيك بدال من قيـــــاس الـــ
(  ) Vo2maxللتعرف على قدرة الرياضي عند اداء رياضات التحمل  ،فتركيز
حامض الالكتيك في الدم يعتمد على عوامل عدة منها نوع االلياف العضلية وعدد
المايوكوندريا في العضالت اما قيمة الـــ (  ) Vo2maxفتعتمد على كفاية
الجهازين الدوري والتنفسي مثل حجم دفع القلب في الدقيقة الواحدة وكمية الدم
التي يدفعها القلب في الضربة الواحدة الن من مقومات االدء الرياضات التحمل
()1

المحافظة على معدل ثابت القصى استهالك لالوكسجين ولمدة طويلة من الزمن"

()5

محمد علي احمد القط ؛ فسيولوجيا األداء الرياضي في السياقة ( :القاهرة المركز العربي للنشر  ) 3006 ،ص. 35-30

()3

أبو العال احمد عبد الفتاح واحمد نصر الدين ؛ مصدر سبق ذكره ،ص 563

()2

كاظم جابر امير ؛االختبارات والقياسات الفسيولوجية في المجال الرياضي  ،ط ( : 3الكويت  ،مطبعة ذات السالسل )5999 ،
ص 590 – 529
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" وتؤكد الحقيقة الميدانية انه نادراً ما يستخدم المدربون قياسات حامض الالكتيك
لتقويم مناهج التدريب والتعرف على تأثيرها على نظم اطالق الطاقة الهوائية
والالهوائية  .اذ يعتمدون على الخبرة الشخصية في ذلك والمالحظة ان تطبيق مثل
هذا النظام ستساعد على االرتقاء بمستوى كفاية الرياضيين ولتحقيق ذلك يجب
التعرف على المراحلة التي تبدأ فيها زيادة حامض الالكتيك في الدم كذلك المرحلة
التي يرتكز فيها بدرجة تفوق القدرة على التخلص منه "

()3

ويرى الباحثان اهمية دور الكتات الدم في تقديم الكفاية البدنية وتخطيط منهاج
التدريب .
1-1المهارات االساسية في خماسي كرة القدم :
تعد المهارات الفنية هي أحد الركائز االساسية للعبة كرة القدم والعامل الحاسم
في تحقيق الهدف من اللعبة وكما أشار أليها (مفتي أبراهيم)أن المهارات االساسية
هي عماد وبدون إجادتها بدرجة عالية تصبح مهمة تنفيذ الخطط صعبة فهي
الوسيلة الوحيدة لتعامل االعب مع الكرة "

()1

وهذا ما أكده (يوسف الزم كما ) " المهارات االساسية هي مركب من عدة
عوامل يستخدمها الالعب في المباريات كالمهارة الفردية واللعب الجماعي ومعرفة
قوانين اللعب بكرة القدم تتطلب أن يؤدي الالعب المهارات االساسية بمنتهى
السرعة والدقة مع امكانية وقدرة عالية في تغير أتجاهه مع الكرة "

()1

ويستنتج الباحثان أن اتقان المهارات االساسية في خماسي كرة القدم يأتي عن
طريقين التمرينات المختلفة وأساليب التدريب المنوعة ولفترة طويلة لغرض أتقانها

()5

بهاء الدين إبراهيم سالمة؛فسيولوجيا الرياضة واالداء البدني (الكتات الدم) ،ط)5القاهرة،دار الفكر العربي،)3000،ص329

()3

مفتي إبراهيم؛ الدفاع لبناء الهجوم في كرة القدم ( :القاهرة،دار الفكرالعربي ) 5993 ،ص22

()2

يوسف الزم كمات ؛ المهارات األساسية لكرة القدم تعلم – تدريب ( :عمان،مكتبة دار الخليج،)5999،ص51
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وتثبيتها للوصول للوصول الى المستوى االفضل ينبغي على الالعب أتقان جميع
المهارات االساسية.
أن لعبة خماسي كرة القدم فيها عدة مهارات اساسية اال ان الباحثان اقتصرا على
مهارة التهديف.
 1-3-1التهديف في خماسي كرة القدم :
التهديف محصلة المجهودات التي يبذلها الالعةب بصةورة خاصةة والفريةق بشةكل
عام فيما أذا استثمر بالشكل الصةحيح كمةا انةه يعةد ختةام جميةع العمليةات التةي يقةوم
بهةةا الفريةةق منةةذ لحظةةة حصةةوله علةةى الكةةرة وهةةذا مةةا اشةةار اليةةه ( سةةامي الصةةفار
واخةرون ) "التهةديف تتوقةف نتيجةة المبةةاراة  ،والتهةديف هةو الخطةوة االخيةرة مةةن
()3

سلسلة فعاليات انتهت بضربة التهديف "

علةةى الالعبةةين ايجةةاد انةةواع التهةةديف كافةةة ومةةن منةةاطق مختلفةةة مةةن الملعةةب حيةةث
يتطلب التهديف في خماسي كرة القدم ان يتميةز بالدقةة وذلةك لصةغر مسةاحة الهةدف
وكذلك يجب ات يمتاز بالقوة لنفس السبب لذلك فأن هناك متطلبات كما اشةار اليهةا (
ثامر محسن وواثق ناجي ) " هنالك متطلبات للتهديف الناجح هي :

()1

الدقة
السرعة
القوة
عنصر المباغتة
استخدام نوع ركل يتناسب مع مسافة التهديف .
()5

سامي الصفار واخرون ؛ كرة القدم  .ج ( : 5الموصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر  ) 5927 ،ص . 255

()3

ثامره وحسن وواثق ناجي  ،كرة القدم وعناصرها االساسية  ( :بغداد  ،مطبعة الجامعة  ) 5277 ،ص . 517
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يتبين لنا ان التهديف ذو اهميةة كبيةرة يةؤثر تةأثير مهمةا فةي الفريةق الخصةم اذ ان
اجادة الالعبين للتهديف يجعل الفريق الخصةم يخشةى وصةول اي كةرة قةرب المرمةى
سواء نجح في االصابة ام لم ينجح الن تكراره يؤدي الى تشويشه وارباك خططه .

1-3-1العوامل المؤثرة على التهديف :
هناك عدة عوامل تؤثر على التهديف اهمها :

()3

العامةةل النفسةةي  :مةةن اجةةل ان يكةةون التهةةديف ناجح ةا ً هنةةاك مميةةزات يجةةب علةةى
الالعةةب ان يتصةةف بهةةا مثةةل اختيةةار التوقيةةت والقابليةةة النفسةةية الجيةةدة والشةةعور
بالنجاح فضالً عن الهدوء والقدرة على التركيز والثقة العالية بالنفس .
العامل البدني  :ويشمل القةدرات البدنيةة التةي يمتلكهةا العةب خماسةي كةرة القةدم
التي تساعده في اتخاذ الوضع الصحيح عند التهديف .
العامل الفني  :ويتمثل في ايجاد الالعب لمهارة التهديف بةأي جةزء مةن القةدم او
الراس والمكان الذي يؤدي منه التهديف سواء من الثبات او الحركةة او القفةز ومةن
اي وضع يكون الجسم فيه .
العامةةل الميكةةانيكي  :يتمثةةل فةةي تطبيةةق الشةةروط الميكانيكيةةة عنةةد اداء مهةةةارة
التهديف والحفاظ على الزوايا المثالية لمفاصل الجسم .

الباب الثالث
 -1منهج البحث وإجراءاته الميدانية :
 3 – 1منهج البحث :
()5

زهير الخشاب واخرون ؛ كرة القدم  .ط ( : 5الموصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر  ) 5922 ،ص . 301

441

اسةةةتخدمه الباحثةةةان المةةةنهج الوصةةةفي باالسةةةلوب المسةةةحي كونةةةه يةةةتالئم وطبيعةةةة
المشكلة المراد بحثها .
 1- 1مجتمع وعينة البحث :
تم اختيار مجتمع البحث من طالب كلية التربية الرياضية في جامعة ديالى للعام
الدراسي (  ، ) 1636 – 1668وشتملت عينة البحث على (  )1طالب من الذكور
حيث يمثلون العبي منتخب كلية التربية الرياضية في جامعة ديالى لخماسي كرة
القدم اذ تم استيعاد حراس المرمى من عينة البحث والجدول (  ) 3يبين تجانس
العينة والتي اجريت عليها اختبارات البحث الميدانية :
الجدول ( ) 3
يبين تجانس عينة البحث في متغيرات العمر والطول والوزن
المتغيرات

وحدة

الوسط

القياس

الحسابي

العمر

سنة

1309

13

الطول

سم

371 ،0

371

1 ،781

الوزن

كغم

01 ،1

01

1 ،998

المعالجات االحصائية

الوسيط

االنحراف

معامل

المعياري

االلتواء

3،130

6 ،099
6 .783
6 ،193

يتضةةةةح مةةةةن الجةةةةدول (  )3ان قيمةةةةة معامةةةةل االلتةةةةواء بةةةةين (  ) 6 .193الةةةةى
(  )6 . 783وهةةي تنحصةةر بةةين ( ) 1±وهةةذا يعنةةي ان العينةةة تتةةوزع توزيعةا ً طبيع ةا ً
مما يدل على تجانسها .
 1- 1وسائل جمع المعلومات واالجهزة واالدوات المستخدمة في البحث :
ومن اجل تحقيق اهداف البحث استخدمت وسائل جمع المعلومات االتية :
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المراجع العربية
المقابالت الشخصية
المالحظة والتجريب
استمارة تسجيل وتفريغ نتائج المتغيرات الخاصة بالبحث
االختبار المهاري الخاص بدقة التهديف
اختبار الجهد البدني
اما االجهزة فكانت كاالتي :
ساعة توقيةت الكترونيةة رقميةة  366/3مةن الثانيةة نةوع ( - 1dm– 606
 ) diamondعةةدد (  )1صةةافرة عةةدد (  ) 1شةةريط قيةةاس  ،عةةدد ( ، ) 31
كرة قدم عدد (  ، )36هدف خاص للعبة خماسي كرة القدم .
حاسوب (  )Laptopنوع (  )Dellعدد ( ) 3
حاسبة الكترونية يدوية نوع ( )Fx – 500ms
جهاز قياس حامض الالكتيك والذي يتكون من االجزاء الخاصة به وهي :
 :الجهاز الثاقب  ،المثقاب االبرة  ،الشريط الفاحص  ،الشريط المدرج ،
شرائط قياس حامض الالكتيك  ،بطاريتان لتشغيـــــل الجهــــاز (  1فولت –
ليثوم )  ،حقيبة حاملة للجهاز .
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 9- 1اجراءات البحث الميدانية :
 3 – 9 – 1تحديد اختيار الجهد البدني المستخدم :
قام الباحثان باالطالع على المصادر والمراجع العلمية لغرض تحديد اختبار
لمعرفة الجهد البدني المشابه لجهد المباراة الالعبين حيث تتضمن بعض الحركات
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والمهارات التي يستخدمها الالعبون اثناء اللعب لمعرفة تركيز حامض الالكتيك
وفميا يلي شرح تفصيلي لالختبار :

()3

اسم االختبار  :اختبار الجهد البدني
الهدف من االختبار  :ايصال الالعب الى درجة من الجهد البدني المشابة
لجهد المباراة (  376نبضة  /دقيقة ) .
االدوات االزمة  :ملعب خماسي كرة قدم  ،شواخص عدد (  ، ) 31كرة
خاصة بخماسي كرة القدم  ،ساعة توقيت .
اجراءات االختبار  :يقوم الالعب بالبدء من نقطة محددة بالدحرجة بين
الشواخص ثم تبادل الكرة مع الزميل االول ومن ثم ينطلق بالكرة الى
منتصف الملعب لتبادل الكرة مع الزميل الثاني ثم يبدأ بالدحرجة في عرض
الملعب على خط المنتصف ويبدا بالدحرجة بين الشواخص الموجودة على
امتداد الخط الجانبي للملعب ثم يقوم بالدحرجة الى الزميل الثاني مرة اخرى
وتبادل الكرة ومن ثم الدحرجة مع امتداد الخط الجانبي للملعب وتبادل الكرة
مع الزميل الثالث ومن ثم الدحرجة بأتجاه الشاخص والتهديف على المرمى
من على بعد (  ) 36م كما في الشكل ( . )3
طريقة التقويم  :يحسب الزمن االقرب  % 3من الثانية باالضافة الى تحديد
دقة التهديف عن طريق ادخال الكرة الى المرمى تحتسب المحاولة ناجحة
وخارج المرمى تحتسب المحاولة فاشلة .
 1- 9 – 1التجربة االستطالعية
تعد التجربة االستطالعية " تدريبا ً عمليا ً للبحث للوقوف على السلبيات
وااليجابيات التي تقابله اثناء العمل لتفاديها "
()5

()3

وسام شامل كامل ؛ اثر الجهد البدني على بعض القدرات البدنية الخاصة والمتغيرات البابوكينماتيكية ومستوى اداء مهارة التهديف
في خماسي كرة القدم  ( ،رسالة ماجستير )  ،كلية التربية الرياضية جامعة بغداد  ، 3007 ،ص 21
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قام الباحثان بأجراء التجربة االستطالعية في يوم االثنين ( ) 1636/1/ 31
على ملعب المكشوف في كلية التربية الرياضية – جامعة ديالى تمت تجربة اختبار
الجهد البدني وقد اوصل الالعبين الى معدل النبض المطلوب بعد ادائهم لجهد
متنوع يتكون من مهارات وحركات خاصة بلعبة خماسي كرة القدم وفي نهاية
االختبار يقوم الالعب بأداء مهارة التهديف على المرمى من بعد (  ) 36م .
من اجل ضبط طريقة استخدام الجهاز الخاص بقياس حامض الالكتيك وكيفية
تنظيم العمل بعد انتهاء الالعبين من اداء االختبار وكيفية اخذ عينة الدم والية وضع
االشرطة الثالثة الخاص بالجهاز وكافة االمور المتعلقة ومستجداتها الخاص
بأسلوب استخدام جهاز قياس حامض الالكتيك اذ تم اختبار (  ) 1العبين من غير
عينة بحث .
 3 – 9 – 1التجربة الرئيسية :
تم اجراء اختبار الجهد البدني والمتضمن اختبار التهديف في يوم الثالثاء
المصادف (  ) 1636 / 1 / 30في الساعة (  ) 36صباحا ً وعلى ملعب
المكشوف في كلية التربية الرياضية – جامعة ديالى بعد قيامهم بعملية االحماء
ولكافة عينة البحث والبالغ عددهم (  ) 1العبين بعد انهاء االختبار من قبل الالعب
نقوم بأخذ عينة من الدم لكل العب بواسطة (المثقاب )االبرة الخاصة بجهاز قياس
حامض الالكتيك ومن اصبع السبابة يوضع الدم على شرائط قياس حامض الالكتيك
والمسماة ( الكتات ) لغرض لغرض تسجيل درجة تركيزه لكل العب في استمارة
معدة لهاذا الغرض من خالل الدرجة التي اعطاها الجهاز وذلك بعد مرور ( ) 1
دقائق من االنتهاء من االختبار كونها المدة المثالية التي ينتقل بها حامض الالكتيك
من العضالت الى مجرى الدم وهذا ما اكده كاظم جابر امير " الى ان المدة المناسبة
الخذ عينة الدم بعد التوقف عن التدريب يفضل ان تكون بثالث دقائق بسبب ان هذا
()5

قاسم المندالوي واخرون ؛ االختبارات والقياس في التربية الرياضية والتربية البدنية  ( :المموصل  ،مطابع التعليم العالي ،
 )5990ص . 507
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الوقت يصل فيه حامض الالكتيك الى اعلى مستوى له قبل دخوله الى داخل خاليا
الجسم المختلفة "(.)3
ومن اجل التأكد من ان المدة الزمنية المحددة مناسبة لقياس حامض الالكتيك .
قام الباحثان بقياس حامض الالكتيك لعينة البحث في الدقيقة السابعة من انتهاء
االختبار والحظوا انخفاض نسبة تركيز مما يدل على ان الجسم بدأ بتصريفه ،
لذلك تعد مدة (  ) 1دقاق مدة مثالية لقياس حامض الالكتيك .
 9- 9 – 1الوسائل اإلحصائية
استخدمه الباحثان الحقيبة االحصائية (  ) spssالمتمثلة بالقوانين االتية :
الوسط الحسابي
الوسيط
معامل االرتباط البسيط ( بيرسون ) .
االنحراف المعياري
معامل االلتواء
الباب الرابع
 – 9عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :
 3 – 3- 9عةةةرض نتةةةائج معامةةةل االرتبةةةاط البسةةةيط بةةةين تركيةةةز حةةةامض الالكتيةةةك
ومتغيةةةرات زمةةةن االداء والنةةةبض ودقةةةة التهةةةديف وعالقةةةة النةةةبض االداء لالعبةةةي
خماسي كرة القدم .

()5

كاظم جابر امير ؛ االختبارات والقباشات الفسيولوجية في المجال الرياضي  .ط ( : 2الكويت  ،مطبعة ذات السالسل . ) 9111 ،
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الجدول ( ) 1
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتركيز حامض الالكتيك ومتغيري
زمن االداء والنبض لالعبي خماسي كرة القدم اثناء اداء الجهد البدني .
وحدة القياس

س
ب

ع

المتغيرات

مليمول /لتر

7070

60997

زمن االداء

ثانية

1100

10671

النبض

ض/د

370

90100

اختبار دقة التهديف

درجة

601

60997

تركيز حامض
الالكتيك

من الجدول (  ) 1يتبين :
في تركيز حامض الالكتيك  :بلغ الوسط الحسابي لعتبة البحث والبالغ عددهم
(  ) 1العبين (  ) 7070بأنحراف معياري مقداره ( . ) 60990
فةةي زمةةن االداء  :بلةةغ الوسةةط الحسةةابي لعتبةةة البحةةث (  ) 1100بةةأنحراف
معياري مقداره ( . ) 10671
فةةي النةةبض  :بلةةغ الوسةةط الحسةةابي لعينةةة البحةةث (  )370بةةأنحراف معيةةاري
مقداره

( . )90100

فةةةي اختبةةةار دقةةةة التهةةةديف  :بلةةةغ الوسةةةط الحسةةةابي لعينةةةة البحةةةث ( ) 6،1
بأنحراف معياري ( . ) 6،997
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الجدول ( ) 9
يبين معامل االرتباط البسيطين تركيز حامض الالكتيك ومتغيرا زمن االداء والنبض
ودقة التهديف من جهة وعالقة النبض بزمن االداء لالعبي خماسي كرة القدم .
ت
3
1
1
9

المتغيرات

درجة معامل االرتباط

عالقة تركيز حامض الالكتيك بزمن

- 60109

االداء
عالقة تركيز حامض الالكتيك بدقة
التهديف
عالقة تركيز حامض الالكتيك بنبض
اللقب
عالقة نبض القلب بزمن االداء

مستوى الداللة
غير معنوي

-6،6167

غير معنوي

6،163

غير معنوي

- 60018

غير معنوي

غير معنوي الجدولية (  ) 1،39تحت مستوى داللة (  ) 6،61وبدرجة
حرية

()1

يتبين من الجدول ( : )9
في عالقة تركيز حامض الالكتيك بزمن االداء  :بلغت درجة معامل االرتباط
البسيط (  )60109في حين ان قيمتها الجدولية تحت درجة حرية (  ) 1ومستوى
داللة (  ) 6061كانت (  ) 1،39وعند المقارنة وجدت ان قيمة درجة معامل
االرتباط لجميع متغيرات اعاله هي اصغر من القيمة الجدولية وهذا يعني ان الفروق
غير معنوي للمتغيرات كلها  .ويغزو الباحثان سبب هذه الفروقات الحاصلة في قيم
متغيرات البحث اثناء الجهد البدني الى ان الجهد البدني الواقع على عينة البحث اثر
على فاعلية االجهزة الوظيفية للجسم وادى الى ظهور التعب وعدم كفاية ورود
االوكسجين للعضالت العاملة وتجمع حامض الالكتيك الناتج من التفاعالت
الكيميائية داخل العضلة وبالتالي تقليل فاعلية الجهاز الحركي وهذا ما بينه ريسان
خربيط ( " ) 3887أن التعب عبارة عن هبوط وقتي في القدرة على االستمرار في
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()3

اداء العمل "

وللتعرف على معنوية الفروق بين تركيز حامض الالكتيك بدقة

التهديف في خماسي كرة القدم اثناء اداء الجهد البدني ثم استخراج درجة معامل
االرتباط وكانت (  )60167 -في حين ان قيمتها الجدولية تحت درجة حرية ( ) 1
ومستوى داللة (  ) 6061هي () 1،39وعند المقارنة  ،وجدت ان قيمة االرتباط
هي اصغر من القيمة الجدولية وهذا يعني ان الفرق غير معنوي .
ويعزو الباحثان الى ان الفرق غير معنوي وذلك بسبب عدم انتظام العمليات
الفسلجية والعصيبة حيث ان تركيز حامض الالكتيك جعل الجهاز الحركي غير قادر
على ان يقوم بدوره الفاعل من خالل عدم تحقيق الدقة في اصابة الهدف .
أذ ان" تأثير التعب على الالعب يظهرفي شكل عدم اداء الدقة المطلوبة مثل
تصويب بعيد عن المرمى او تمرير بعيد عن الزميل "

()1

وفي هذا اشارة الى ان سبيل تحسين اداء المهارات االساسية والسيما مهارة
التهديف بخماسي كرة القدم رغم ظهور التعب وان يكون مستوى التهديف بمستوى
عالي طيلة فترة المباراة .
ومن الجدول (  ) 9الخاص باالرتباط البسيط نجد ان هناك عالقة ارتباط سلبية
بين متغيري تركيز حامض الالكتيك ومن االداء وكانت (  ) -6،109في حين
قيمتها الجدولية تحت درجة حرية (  ) 1ومستوى داللة ( ) 6،61هي()1،39
وعند المقارنة وجدت ان قيمة معامل االرتباط هي اصغر من القيمة الجدولية وهذا
يعني

ان الفرق غير معنوي وهذا يعني ان هذين المتغيرين يقعان على خط

مستقيم ميله سالب اي كلما يزداد تركيز حامض الالكتيك كلما قل زمن االداء وهذه
العالقة طبيعية وال شك فيها  .اما فيما يخص العالقة االرتباطية بين متغيري تركيز
حامض الالكتيك والنبض وكانت (  )60163في حين ان قيمتها الجدولية تحت
()5

ريسان خربيط ؛ التعب العضلي وعمليات استعادة الشفاء للرياضي .ط  ( 5عمان  ،دار الشروق للنشر والتوزيع  ) 5997 ،ص
52

()3

ابو العالء عبد الفتاح وابراهيم شعالن ؛ مصدر سبق ذكره  ،ص . 331
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درجة حرية (  ) 1ومستوى داللة (  ) 6061هي (  ) 6039وعند المقارنة وجدت
انت قيمة معامل االرتباط هي اصغر من القيمة الجدولية وهذا يعني ان الفرق غير
معنوي وهذا يعني ان التغير من تركيز حامض الالكتيك كان مرتبطا بالتغيرات
الداخلية لعملية االكسدة في االنسجة العضلية بدرجة اكبر من التكيف في القلب
واالوعية الدموية

" على اساس

ان الزيادة في الحد االقصى الستهالك

االوكسجين له عالقة مباشرة بوظائف القلب والرئة واالوعية الدموية في حين ان
استجابة الكتات الدم للمجهود له عالقة مباشرة بالتغيرات في العضلة وبالتمثيل
الحيوي للطاقة في الجسم  .فضالً عن ذلك فأن التغير في كيميائية العضلة غير
متوافق مع التغير في حالة القلب واالوعية الدموية سلبا ً او ايجابا ً ".

()3

اما فيما يخص العالقة االرتباطية بين متغيري النبض وزمن االداء كانت
( )60018 -في حين ان قيمتها الجدولية تحت درجة حرية (  ) 1ومستوى داللة
(  ) 6061هي (  . ) 6039وهذا يعني ان الفرق غير معنوي ويعز الباحثان الى
عدم وجود عالقة ارتباطية ما بين عدد ضربات القلب وزمن ت االداء الى ضعف
اللياقة البدنية لعينة البحث وبالتالي عدم وجود عالقة ارتباط معنوي .
ويعزو الباحثان لهذه الفروقات نتجت من التعب الذي اصاب عينة البحث نتيجة
اداء الجهد البدني قد ادى الى عدم تحقيق االثارة المطلوبة بما ينسجم وقدرات
الالعبين وبالتالي سنالحظ هبوطا ً في مستوى دقة التهديف وهذا الهبوط سببه
انخفاظا ً في حالة التوافق الحركي ومهبوطأ في مستوى تنظيم السيل العصبي
الواصل للعضالت وهذا كلية يؤثر على اداء الجهاز الحركي لالعب .

()5

بهاء الدين ابراهيم سالمة (  ، )3000مصدر سبق ذكره  ،ص325 – 337
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الباب الخامس
 – 1االستنتاجات والتوصيات
 3 – 1االستنتاجات
من خالل عرض النتائج وتحليها ومناقشتها تم التوصل الى االستنتاجات االتية :
ان مهارة التهديف تأثرت تأثيرا ملحوضا ً بتركيز حامض الالكتيك
 اظهرت نتائج البحث فروق غير معنوية بين متغيري زمن االداء ونبض
القلب بتركيز حامض الالكتيك وابتعادها عن القيم المطلوبة مما انعكس ذلك
سلبا ً على دقة التهديف .
ان اختبار الجهد البدني المستخدم قد اثر على مستوى اداء مهارة
التهديف
 1- 1التوصيات
استكماال الستنتاجات البحث الحالي يوصي الباحثان بمايلي :
اجراء دراسات مماثلة على عينات اخرى ومقارنة نتائجها مع نتائج البحث
الحالي .
االهتمام بتدريب القدرات البدنية والمهارية لالعبي خماسي كرة القدم .
ظرورة استخدام قياس تركيز حاض الالكتيك في تقنين االحمال التدريبية .
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المصادر
ابو العال احمد عبد الفتةاح ؛ التةدريب الرياضةي _ االسةس الفسةلوجية  ،ط ( : 3
القاهرة  ،دار الفكر العربي . ) 3887
ابو العال احمد عبد الفتاح ؛ ابراهيم شعالن  ،فسيولجيا التدريب فةي كةرة القةدم :
( القاهرة دار الفكر العربي . ) 3889 /
ابو العال احمد عبد الفتاح واحمد نصر الدين سةيد؛ فسةيولجيا اللياقةة البدنيةة  .ط
 ( : 3القاهرة دار الفكر العربي . ) 3889 ،
بسطويسةةي احمةةد ؛ اسةةس ونظريةةات التةةدريب الرياضةةي  ( :القةةاهرة  ،دار الفكةةر
العربي . ) 3888 ،
بهاء الدين ابراهيم سالمة ؛ فسيولوجيا الرياضة واالداء البةدني ( الكتةات الةدم ،
ط  ( 3القاهرة  ،دار الفكرة العربي . ) 1666 ،
ثةةامر محسةةن وواثةةق نةةاجي ؛ كةةرة القةةدم وعناصةةرها االساسةةية  ( :بغةةداد مطبعةةة
الجامعة . ) 3871 ،
حنفةةي مختةةار ؛ االسةةس العلميةةة فةةي تةةدريب كةةرة القةةدم  ( :القةةاهرة  ،دار الفكةةر
العربي  ،ب .ت ) .
ريسان خريبطح  ،التعب العضلي وعمليات اسةتعادة الشةفاء الرياضةي  .ط ( : 3
عمان  ،دار الشرق للنشر والتوزيع . ) 3887 ،
زهير الخشاب واخرون ؛ كرة القةدم  . ،ط  ( : 3الموصةل  ،دار الكتةب للطباعةة
والنشر . ) 3889 ،
سةةامي الصةةفار واخةةرون ؛ كةةرة القةةدم  .ط  ) 3الموصةةل ن دار الكتةةب للطباعةةة
والنشر . ) 3889 ،
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عصام عبد الخالق ؛ التدريب الرياضي – نظريات وتطبيقةات  .ط  ( : 8القةاهرة
 ،دار الفكر العربي. ) 3888 ،
قاسم المندالوي واخرون ؛ االختبارات والقباسات في التربية الرياضية والتربية
البدنية  ( :الموصل  ،مطابع التعلم العالي . ) 3886 ،
كاظم جابر اميةر ؛ االختبةارات والقباشةات الفسةيولوجية فةي المجةال الرياضةي .
ط ( : 1الكويت  ،مطبعة ذات السالسل . ) 3888 ،
كمال درويت ومحمد صةبحي حسةنين ؛ الجديةد فةي التةدريب الةدائري  .ط ( : 3
القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر . )3888 ،
محمد جابر امين ؛ االختبارات والقياسات الفسيولوجية في المجال الرياضةي  .ط
 ( : 1الكويت  ،دار السالسل )3888 ،
محمةةد عثمةةان ؛ التعلةةيم الحركةةي والتةةدريب الرياضةةي  .ط  ( : 3الكويةةت  ،دار
القلم للنشر والتوزيع ) 3897 ،
محمد علي احمد القط ؛ فسةيولوجيا االداء الرياضةي فةي السةباحة  ( :القةاهرة ،
المركز العربي للنشر ) 1666 ،
محمةةد نصةةر الةةدين رضةةوان ؛ طرائةةق قيةةاس الجهةةد البةةدني بالرياضةةة  .ط ( : 3
القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر ) . ) 3889
مفتةةي ابةةراهيم ؛ الةةدفاع لبنةةاء الهجةةوم فةةي كةةرة القةةدم  ( :القةةاهرة  ،دار الفكةةر
العربي ) 3889 ،
وسةةام شةةامل كامةةل ؛ اثةةر الجهةةد البةةدني علةةى بعةةض القةةدرات البدنيةةة الخاصةةة
والمتغيرات البايوكيميائيةة ومسةتوى اداء مهةارة التهةديف فةي خماسةي كةرة القةدم (
رسالة ماجستير  ،كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد ) 1667 ،
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يوسف الزم كما

؛ المهارات االساسية بكرة القدم تعلةم – تةدريب  ( :عمةان ،

مكتبة دار الخليج . ) 3888 ،
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مؤشر اليكاب لمراك اللعب لد العبي كر السلة
بحث وصفي
على عينة منتخبات بطولة ررب أسيا
(دهوك)
م.م تحرير علوان حسون
 2111م

 1441هـ

ملخص البحث
تن اول البح ث المقدم ة وأهمي ة وال ى مش كلة البح ث وه ي ع دم انتق اب الناش ئين
بحسب مستو يك ابهم وك ان ه د

البح ث معرف ة مؤش ر ال يكاب ل د العب ي ك ر

السلة بحسب المراك وفرض البحث كان بأن هنالك فروا يات داللة إحص ائية ب ين
الالعبين وشمل نبي عن اليكاب ومفهومه ونفرياته وأنواع ال يكابإ وتن اول البح ث
شرت لمنهج البحث ووص
الميدانية فضال عن وص

ادوات البحث واالجه
المقيا

المس تخدمة وإج رابات البح ث

المستخدم والوسائل االحصائية.

وتط را البح ث ال ى ع رض وتحلي ل النت ائج ومناقش تها وعل ى ض وب المناقش ة
كانت االستنتاجات بوجود فروا في مس تو ال يكاب ب ين الالعب ي بحس ب المراك إ
وش مل البح ث عل ى االس تنتاجات الت ي توص ل إليه ا الباح ث وه ي ض رور اج راب
اختبارات لليكاب وخاصة في المراحل العمرية الصغير .

The summary of Research
The research include introduction and the importance
of study and the problem that they don't selected the youth
according to the place of they play to the level of their
intelligence , and the aim of the research to know the
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indicate of intelligence to the players of basket ball, and the
require of the study that there is aria deference between
player in their intelligence and the study include

that

resume of intelligence and his understand and the theories
and kinds of it, and make clear the procedure and method, it
tackes the description of tools and equipment used in and
the study tackes the displaying of results and discus it and
this research treat the concussions that there is deference
player with their intelligence and the recommendations of
the study that necessary to make the tests before selection
the youth players.

الباب األول
 .1التعري

بالبحث

 1- 1المقدمة وأهمية البحث
أن التط ور الحاص ل ف ي الحي ا المعاص ر يتطل ب اس تعدادا كلي ا م ن ال يكاب
لمواجهة مشكالت العصر بشكل علمي يتناسب مع ما وصلت إلي ه العل وم المختلف ة
من تقدم ورقي.
ونحن كأفراد ورياضيون أو رير رياضيون نقابل العدي د م ن المش كالت ف ي الحي ا
اليومية وفي حياتنا العملية حيث تختل

طرا حلولنا له ا وتبق ى الدراس ة والبح ث

الموضوعي والعلمي هو الطريا الصحي لحل هي المشكالت.
ولقد أثبتت الدراسات الحديث ة أن هن اك جمل ة م ن ال يكابات ول ي

يك اب واح دا

ويقصد ب ه ال يكاب العقل ي فه و مفه وم فرض ي ال يمك ن أن ن را أو نلمس ه وبش كل
محسو
()5

()1

ومباشر وإنما نستطيع أن نحكم عليه.

ميساء لطيف سلمان؛ اثر منهج مقتبرح فبي تطبوير القبدرات البدنيبة والحركيبة علبى مسبتويات مختلفبة للبذكاء ( :أطروحبة دكتبوراه،
جامعة بغداد  ،كلية التربية الرياضية للبنات  ،)3007،ص.33
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واليي يتمت ع ب ه قل ة م ن اإلف راد ويح رم من ه البقي ةإ فم ن الن ا

م ن وهب ه ه

(ع وجل) ق در عقلي ة متألق ة وموهب ة ومه ار حايق ة ف ي مج ال أخ ر ال يس تغنى
عنه المجتمع وعلي ه ف أن ال يكي م ن كان ت ه ي ق در فائق ة ف ي اح د حق ول الحي ا
ومجاالته ا المتع دد ف ي جمي ع ص ورها المختلف ة إ فل ي

ال يكاب مقص ورا عل ى

القدر العقلية المجرد وإنما هو القدر الفائقة في مجال حي وي عقلي ا ك ان أم فني ا
أو اجتماعيا أو يدويا أو حركيا وريرها من الصور.
أن الرياضيون اليين لديهم يكاب عاليا يعملون بجدية أكثر من ريرهم ويحققون
نجاح ات أكث ر وأداب فني ا ع الي الدق ة وف ي مواق

متع دد وعن د مقارن ة ه ؤالب

الالعبين بمن هم اقل من مستواهم في اليكاب فأنهم أفضل في أداب المهارات وبدقة
عالية في مختل

الرياضيات وسرعة التصر

في مواق

اللعب المختلفة.

وال تفهر ق در الرياض ي ويك اب إال عن دما تقابل ه مش كلة داخ ل الملع ب وعن د
أداب المه ارات الفني ة والخط ط التكتيكي ة فيق وم بحله ا حت ى تنته ي بق رار ص ائب
وس ليم إ وخاص ة ف ي األلع اب الرياض ية الص عبة والمتع دد المه ارات وم ن ه ي
األلعاب لعب ة ك ر الس لة والت ي تعتب ر م ن األلع اب يات المه ارات الحركي ة الص عبة
والتي تحتاج إلى سرعة بديهية وتصر

فني وسريع في الكثير من المواق .

ومن هنا تكمن أهمية البحث في معرفة الدور اليي يلعبه اليكاب لد العبي ك ر
السلة وللعبة كر السلة التي تحت وي عل ى مختل
وس رعة رد الفع ل والدق ة واإلحس ا

المه ارات الهجومي ة والدفاعي ة

ب الكر والت ي تحت اج إل ى الع ب يك ي

لمواجهتها والتعامل معه ا بش كل فن ي وس ريع ل يا ارت الباح ث دراس ة مس تويات
اليكاب لد العبي كر السلة حسب المراك .

2- 1

مشكلة البحث

من خالل متابعة الباحث ف ي المج ال الرياض ي عام ة ولعب ة ك ر الس لة خاص ة
كالعب سابا ورئي

اتحاد كر الس لة  /ف رع دي الى حالي ا إ الح ف ب أن الكثي ر م ن

المدربين والمختصين بلعبة كر السلة ال يولون االهتم ام إل ى مس تو يك اب الع ب
ك ر الس لة وخاص ة بأنه ا م ن األلع اب الت ي تحت اج إل ى نس بة عالي ة م ن ال يكاب
454

والق در عل ى اتخ اي الق رار المناس ب والص حي واكتس اب المه ارات المركب ة الت ي
تحتويه ا اللعب ة إل يلك ارت الباح ث دراس ة ه ي المش كلة والتع ر

عل ى مس تو

يك اب العب ي ك ر الس لة حس ب المراك والعالق ة بينهم ا ووض ع الالعب ين حس ب
مستو يكابهم في المراك المناسبة لهم .

 4- 1هد

البحث

معرفة مستو اليكاب لد العبي كر السلة حسب المراك .
4- 1

فرض البحث
هناك فروا يات دالل ة إحص ائية ب ين مس تو ال يكاب ب ين العب ي ك ر الس لة

حسب مراك اللعب.
5- 1

مجاالت البحث

 1-5-1المجال البشري :منتخبات الع راا وس وريا وفلس طين وإي ران بك ر الس لة
والمشاركين في بطولة ررب أسيا.
 2-5-1المجال ال ماني  2111/6/1 :ولغاية . 2111/2/15
 4-5-1المجال المكاني  :كلية التربية الرياضية  /جامعة دهوك .
كلية التربية الرياضية  /جامعة ديالى

الباب الثاني
 .2الدراسات النفرية والمشابهة
 1-2الدراسات النفرية :
 1-1-2اليكاب
ال يكاب بن اب افتراض ي لوص

الف روا الفردي ة ف ي متغي ر ك امن إ أي ان ه ال

يمكن مالحفته وقياسه بالطرا المباشر وال يوج د تعري
علماب النف .
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واح د ل ه يرض ي جمي ع

فيعرفه (كال من بيرت ( )Burtوس يبرمان (( )Spearmanال يكاب أص ب
مجرد لففة صوتية وانه كلمة له ا مع اني كثي ر بحي ث تص ب ف ي النهاي ة ال معن ى
()1

لها ))

(وثورندايك " )Thorndikeقو االستجابة الجيد من وجهة نفر الواقع".
(تيرمان  " )Termanالقدر على القيام بالتفكير المجرد".
(كولفن  " )Colvinالقدر على تعلم التوافا".
ال يات بص ور مرض ية لمواق

(بنتنر " )Pintnerالقدر على تكيي

الحي ا

الجديد نسبيا".
(هينمون  " )Hintonالقدر على المعرفة وامتالكه".
(بتيرسون  " )Petersonفلية بيولوجية ي تم به ا بجمي ع ت أثير منبه ات معق د
()2

سوية فيكون لها تأثير موحد في السلوك".

(وود دورث " ) Wood Worthالقدر على اكتساب القدر " .
وعرفته لندا دافيدو

"قدر عامة واحد "

()4

(دير بورن " )Dearbornالقدر على التعلم واالستفاد من الخبر ".
ومن هي التعريفات فأن لليكاب فكرتين :
األول ى ه ي الق در عل ى ال تعلم م ن الخب ر والتكي

للبيئ ة وف ي نف ر حديث ة

نس بيا وي ر (فيركس ون " )Fergusonأن ال يكاب ه و الق در عل ى انتق ال
التدريب"

()4

وير (ستودار  )Stoddardبأن اليكاب هو "القدر على تنفيي الفعالية الت ي
تتص "

()5

Cluilford d.p ,the Nature of Human Intelligent New York, Me crew-Hill Book 1967-P.11-12.
()3
 . wwwمجالنا ،شبكة الندابي ،سلطنة عمان .3006،
()2
لندا دافيدون ،الذكاء ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،ط 5سنة ،3000ص .72
()3
Stoddard George. D . The Meaning of intelligence . New York, The Macmillan ,1947,p.4.
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 .1الصعوبة
لله د

 .2التعقيد

 .4التجريد

 .4االقتصاد

 .5التكي

 .6القيم ة االجتماعي ة  .1إفه ار األص الة والمحافف ة عل ى
()1

الطاقة.

ويعرفه الباحث من الناحية الرياضية :
" بأن ه الق در عل ى تنفي ي الفعالي ات بك ل دق ة ورش اقة وإيج اد الحل ول ف ي
مختل

المواق

الحركية" .

ويش ير (كلف ورد  )Cuillfordإل ى الض ع

الخطي ر ف ي معف م التعريف ات

كونها تستخدم مصطلحات رير محدد وي ر ب أن التعري

ال يي يف ي ب الغرض أن

يكون إجرائيا أي أن يشير إلى أشياب يجب مالحفتها في العالم الواقعي
 2-1-4أنواع اليكاب

()2

()3

 .1اليكاب الرياضي المنطا ()Logical –Mathematical Intelligence
وهو موهبة الفرد على التعامل للتفكير المجرد واستخدام األرقام والرمو .
 .2اليكاب اللغوي ()Linguistic Intelligence
وهو تركيب وتكوين الجمل ومعرفة وفهم المعاني والقدر على التعبير بطالقة .
.4

اليكاب المكاني )) Spatial Intelligence

وهو موهبة الفرد على المالحفة والتصوير ومعرفة اإلشكال واإلحجام واأللوان.
 .4اليكاب الحركي الجسدي ( )Bodily kinas the tic intelligence
وهو القدر على استخدام اإلشارات والحركات الجسدية .
 .5اليكاب الموسيقي ( )Musical Intelligence
وهو شد اإلحسا

بالموسيقى والقدر على اإلحسا

بالنغمات وطبقات الصوت

 .6اليكاب داخل الشخص( ) Interpersonal Intelligence
وهو المعرفة الداخلية للجوانب الشخصية للفرد.
 .1اليكاب بين اإلفراد
()5

 // wwwشبكة المدارس العمانية رؤيا للمستقبل اختبارات الذكاء . 3001
()3
 // wwwإيالف  ،جريدة يومية الكترونية ،العدد  3539سنة . 3007
()2
د .ضياء الصديقي  ،موجه اللغة العربية  ،منظمة ابو ظبي التعليمية .E.Mail:dhia50@yahoo.com ،
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وهو إدراك الفرد الفروا بين اآلخرين ومعرفة دوافعهم ومقاصدهم .
 .2اليكاب الحركي الجسدي:
وهو القدر التي تتطلب استخدام الجسد أما كله او ج ب منه ويتض من االش ارات
والحركات الجسدية.
 4-1-2نفريات اليكاب

()1

 .1نفرية العاملين لسبيرمان:
كل مفاهر النشاط العقلي التي تشترك في عناصر أساسية مشتركة بالعام ل
العام ((طاقة عقلي ة تفه ر ف ي الق در عل ى إدراك العالق ات )) والعام ل الخ اص
((يفهر في مه ارات أو مه ام خاص ة وتج دد بق درات معين ة كالق در اللففي ة أو
القدر العددية)).
 .2نفرية ثيرستون (القدرات العقلية األولية )
أ) اللغوية .

ب) اللففية .

جـ) العددية

ب) مكانية .

هـ) القدر على التفكير .

و) القدر االستداللية االستعراضية .

) القدر اإلدراكية.
 .4نفرية (جيل فورد)
وهي نمويج بناب العقل المعدل أشار إلى العوامل المتعدد في تكوين اليكاب .
 .4نفرية جارد
وهي تشمل اليكابات المتعدد .
 2-2الدراسات النفرية
دراسة إيم ان حم د ش هاب ( اث ر درو

التربي ة الرياض ية المنهجي ة عل ى مس تو

اليكاب)
وقد اشتملت عينة الرسالة على عينة من ( )211طالب وطالبة وه م يمثل ون
طلبة المرحلة األولى في كلية التربية الرياضية  /جامعة البصر .
Mitzel, Harold E. Encyclopedia of educatioual Research 5th ,Edm Vol.2. New York Macmillan
and free press 1982 p925.
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()5

وه د

التربي ة الرياض ية المنهجي ة ف ي مس تو

الرس الة معرف ة اث ر درو

اليكاب لد طلبة المرحلة األولى في كلية التربية الرياضية جامعة البصر .
وف رض الرس الة أن هن اك ف روا يات دالل ة إحص ائية ب ين االختب ار القبل ي
والبعدي لليكاب وما بين الطالب والطالبات ولصال الطالبات .
واستنتجت الباحثة أهمية الدرو

المنهجية وأهمية النش اطات الالص فية ف ي

الكلية .

الباب الثالث
 .1منهج البحث وإجراباته الميدانية
 1-4منهج البحث
اس تخدم الباح ث الم نهج الوص في لمالئمت ه ومش كلة البح ث والم نهج الوص في
ه و (أس لوب أو تنف يم أو إس تراتيجية أو خط ة عام ة تعتم د عل ى مجموع ة م ن
األس

والقواعد والخطوط يستفاد منها في تحقيا أهدا

البح ث أو العم ل العلم ي

()1

)

 2-4عينة البحث
ش ملت عين ة البح ث عل ى ( )42العب ا يمثل ون منتخب ات الع راا وس وريا
وفلس طين وإي ران المش اركين ف ي بطول ة ر رب أس يا المقام ة ف ي محافف ة ده وك
للفت ر م ن  6/2ولغاي ة  2111/6/14وبواق ع ( )12العب ا لك ل منتخ ب و ع ت
العينة حسب مراك اللعب إلى ( )4مجموعات وكما يلي -:
 )2( )1العبين بمراك صانع األلعاب Play Maker
 )21( )2العب بمرك ال اوية Cornier
 )21( )4العب بمرك االرتكا

Pevod

 4-4وسائل جمع المعلومات
استخدم الباحث الوسائل اآلتية إلكمال البحث وإخراجه بشكل سليم ودقيا -:
 .1مقيا
()5

(رافن) لليكاب.

محمد عويس ؛ البح العلمي في الخدمة االجتماعية ،ط ( ، 2القاهرة ،دار النهضة العربية )،3002 ،ص.515
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 .2المصادر العربية واألجنبية .
(*)

 .4المقابالت الشخصية .

 4-4إجرابات البحث الميدانية
(رافن) لليكاب لدراسة مستو اليكاب لد عينة

قام الباحث باستخدام مقيا

البح ث (العب ي ك ر الس لة) ويتك ون المقي ا

م ن خمس ة فق رات (أإبإجـإبإه ـ)

وكل مجموعة تتضمن ( )12شكال حيث يقوم كل من إفراد العينة باإلجابة عليها.
وقد قام الباحث بجمع البيانات وإدخاله ا ض من الوس ائل اإلحص ائية المناس بة
الستخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها.

 5-4التجربة االستطالعية
ق ام الباح ث بالتجرب ة االس تطالعية قب ل فت ر قص ير م ن إج راب التجرب ة
الرئيسية على منتخب جامعة ديالى بكر السلة وكان الغرض منها :
 .1معرفة مد مالئمة االختبارات.
 .2معرفة الوقت الال م إلجراب التجربة الرئيسية .
 .4تفادي المشاكل التي قد تعترض الباحث عند إجراب التجربة الرئيسية.
 .4إمكانية الكادر المساعد.

 6-4الوسائل اإلحصائية
استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية :
(*)

 .1الوسط الحسابي

 .2النسبة المئوية( ) =

=الجزء
الكل

مج س
ن

× 111

(*)

أسماء الخبراء
 .5أ.م.د خالد نجم  .3م.د مهند عبد الستار  .2م.د وسن حنون  .3أ.م.د عكلة سليمان  .1م.د كامل عبود.
(*) وديببع ياسببين التكريتببي  ،حسببن محمببد ؛ التطبيقببات اإلحصببائية واسببتخدامات الحاسببوب فببي بحببو التربيببة الرياضببية ( :دار الكتببب
للطباعة والنشر ،الموصل ،)5999 ،ص.53
( ) قيس ناجي عبدالجبار ؛ طرائق األساليب اإلحصائية ( :الموصل ،دار الحكمة للطباعة والنشر ،)5990 ،ص.312
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 .4االنحرا

(*)

المعياري

مج س 3مج س
 نع= ن

( )

3

( ) 2

 .4تحليل التباين .

 )L.S.D( .5للعينات الغير متساوية

1

 )L.S.Dت ×

1

1

متوسط المربع ات داخ ل المجموع ات × ــ ـ  +ــ ـ  +ــ ـ

( )

ن1

ن2

)

ن4

الباب الرابع
-4عرض وتحليل النتائج ومناقشتها
 1-4عرض وتحليل النتائج
بعد أتمام إجرابات البحث المتضمنة بتو يع استمار االختبار وجمعها ج دول
رقم ( )1ثم إدخالها في الوسائل اإلحصائية المناس بة حي ث اس تخدم الباح ث تحلي ل
التباين للعينات الغير متساوية إليجاد النتائج .

(*) مصطفى عبدالمنعم  ،لبيه حسب النبي ؛ مقدمة في اإلحصاء ( :اإلسكندرية ،كلية التجارة ،البدار الجامعيبة للطببع والنشبر والتوزيبع،
 ،)3000ص.532
( ) الحقيبة اإلحصائية .SPSS
( ) المصدر السابق نفسه.
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جدول ()1
يبين درجات مستو اليكاب لعينة االختبار والنسبة المئوية
مراك اللعب
ت

النسبة المئوية
صانع

االرتكا

ال اوية

1

62

62

11

2

15

61

25

4

11

15

66

4

61

21

22

5

61

22

11

6

65

61

24

1

66

65

14

2

21

64

12

2

21

12

11

64

14

11

64

25

12

12

61

14

11

24

14

15

64

15

61

52

16

21

61

11

11

14

12

51

15

12

52

61

21

61

11

األلعاب

االرتكا

% 41.6

ال اوية

% 41.6

صانع
األلعاب

% 16.6

ويبين الجدول رقم ( )2المد واقل درجة وأعلى درجة لعينة البحث حيث ك ان
الم د لمرك االرتك ا ( )24واق ل درج ة ( )51وأعل ى درج ة ( )21فيم ا ك ان
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المد لمرك ال اوية ( )26واقل درجة ( )52وأعلى درج ة ( )25ولمرك ص انع
األلعاب كان المد ( )26واقل درجة ( )66وأعلى درجة (. )22
جدول ()2
يبين المد وأعلى واقل درجة
اقل درجة

أعلى درجة

المرك

ن

المد

21

االرتكا

21

24

51

ال اوية

21

26

52

25

صانع األلعاب

2

26

66

22

وم ن الج دول رق م ( )4يتب ين أن الوس ط الحس ابي والخط أ المعي اري
واالنحرا

المعياري لعينة البحث حيث أن الوس ط الحس ابي لمرك االرتك ا ك ان(

 (68.25والخط أ المعي اري ق در ( )1.7605وب انحرا
والوس ط الحس ابي لمرك
( )1.8670وب انحرا

معي اري ()7.87317

ال اوي ة ك ان ( ) 69.85والخط أ المعي اري ق در

معي اري ( )8.34944والوس ط الحس ابي لمرك

األلع اب ك ان ( )77.625والخط أ المعي اري ق در ( )3.1449وب انحرا

ص انع
معي اري

(.)8.89522
جدول ()4
يبين الوسط الحسابي والخطأ المعياري واالنحرا

المعياري لعينة البحث ومعامل

االلتواب
الخطأ المعياري

مراك اللعب

االنحرا
المعياري

معامل االلتواب

االرتكا

68.25

1.7605

7.87317

0,313

ال اوية

69.85

1.8670

8.34944

0.425

صانع األلعاب

77.625

3.1449

8.89522

0.347
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ويتبين م ن الج دول رق م ( )4ب أن التب اين ب ين المجموع ات ه و ()515.804
وبدرج ة حري ة ( )2ومتوس ط المربع ات (  )257.902وان قيم ة ( ) المحتس بة
ه ي ( )3.797والجدولي ة ( )3.22وكان ت الدالل ة معنوي ة وان التب اين داخ ل
المجموع ات ك ان ( )3056.175وبدرج ة حري ة ( )45وان متوس ط المربع ات
( )67.915وكان المجموع ( )3571.979ودرجة حرية (.)41
جدول ()4
يبين التباين بين المجموعات
التباين
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع

درجة

متوسط

قيمة F

قيمة F

المربعات

الحرية

المربعات

المحتسبة

الجدولية

515.804

2

257.902

3056.175

45

67.915

3571.979

41

3.797

3.22

الداللة

معنوي

تحت درجة حرية (.)0.5
ويتبين من الجدول رقم ( )5ال يي يوض أفض ل المجموع ات وحس ب ق انون
اقل فرا معنوي ( )L.S.Dحيث فهر بأن الفرا ما بين المجموع ة ( )2-1ه و (-
 )1.60وبمس تو دالل ة ( )0.54وم ا ب ين المجموع ة ( )4-1ه و ()-9.37
وبمستو داللة ( )0.009وما بين المجموعة ()1-2هو ( )1.60وبمس تو دالل ة
( )0.54وما بين المجموع ة ( )4-2ه و

(* )-7.77وبمس تو دالل ة ()0.29

وب ين المجموع ة ( )1-4ه و (* )9.37وبمس تو دالل ة ( )0.09وم ا ب ين
المجموعة ( )2-4هو ( * )7.77وبمستو داللة (.)0.29
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جدول ()5
يبين اقل فرا معنوي ()L.S.D
المجاميع

الفرا

مستو الداللة

2-1

-1.60

0.54

4-1

-9.37

0.009

1-2

1.60

0.54

4-2

*-7.77

0.79

1-4

*9.37

0.009

2-4

*7.77

0.29

 2-4مناقشة النتائج
من خالل عرض النتائج وتحليلها تبين أن هناك فروا يات داللة معنوي ة ف ي
مستو اليكاب بين العبي كر السلة حسب مراك اللع ب إ ويع و الباح ث إل ى إن
لعب ة ك ر الس لة ه ي م ن األلع اب الكثي ر المه ارات وأكثره ا ه ي مه ارات ص عبة
تحتاج إلى العب يجيد التصر

اآلني السريع.

وقد أوضحت النتائج بان العبي ص انعي األلع اب ه م أيك ى العب ي ك ر الس لة
ويع و الباحث إلى أنهم مفتات اللعب في كر السلة وال يين يب دبون بص نع الخط ط
التكتيكي ة الهجومي ة وبش كل كبي ر إ حي ث إن ك ل تكتي ك م نفم يب دأ م نهم إ وإنه م
يجدون الحلول في الوصول إلى سلة الخصم وهو هد

لعبة كر السلة .

وأفه رت النت ائج ب ان العب ي االرتك ا ي أتون بالمرتب ة الثاني ة ف ي مس تو
ال يكاب ويع و الباح ث يل ك ب أنهم يتعرض ون إل ى ض غط كبي ر ف ي ال دفاع ك ونهم
قريبون إلى سلة الخصم وخطيرين ويتحركون في مساحة ص غير قريب ة م ن س لة
الخصم (المنطق ة المحرم ة) ومحك ومين بق انون ث الث ث واني ولكث ر تأكي د م دربي
الفرا على الناحية الدفاعية وخاصة على العبي االرتكا .
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وتبين من النتائج بان العبي ال اوية ه م اق ل مس تو ف ي ال يكاب ب ين العب ي
كر السلة وهيا يأتي من دورهم كما يع و الباح ث ل ي

ك دور ص انعي األلع اب أو

االرتكا كونهم حلقة وصل بين ص انع األلع اب واالرتك ا وان ه يا ال يعن ي أنه م ال
يتمتعون باليكاب.

الباب الخام
 .5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية :
 .1توجد فروا في مستو اليكاب بين العبي كر السلة حسب المراك .
 .2إن لعبة كر السلة تحتاج إلى العب يكي وخاصة في مرك صانع األلعاب.

 2-5التوصيات
 .1ضرور التأكي د عل ى اختب ارات ال يكاب وتنمي ة مس تو ال يكاب ل د العب ي
كر السلة .
 .2إجراب اختبارات لمستو اليكاب لد العبي كر السلة خاص ة ف را الفئ ات
العمرية الصغير (الميني باسكت).

المصــادر
 .1الحقيبة اإلحصائية .SPSS
 .2لندا دافيدونإ اليكاب إالدار الدولية لالستثمارات الثقافية إط 1سنة 2111.
 .4د .ض ياب الص ديقي إ موج ه اللغ ة العربي ة إ منفم ة أب و فب ي التعليمي ة إ
.E.Mail:dhia50@yahoo.com
 .4قي

ن اجي عب دالجبار طرائ ا األس اليب اإلحص ائية ( :الموص لإ دار الحكم ة

للطباعة والنشرإ .)1221
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البح ث العلم ي ف ي الخدم ة االجتماعي ة إط  4إ (الق اهر إدار

 .5محم د ع وي

النهضة العربية)إ 2114.
.6مص طفى عب دالمنعم إ لبي ه حس ب النب ي مقدم ة ف ي اإلحص اب ( :اإلس كندريةإ
كلية التجار إ الدار الجامعية للطبع والنشر والتو يعإ .)2111
 .1ميساب لطي

س لمان اث ر م نهج مقت رت ف ي تط وير الق درات البدني ة والحركي ة

عل ى مس تويات مختلف ة لل يكاب إ أطروح ة دكت وراإ جامع ة بغ داد إ كلي ة التربي ة
الرياضية للبناتإ.2111
 .2وديع ياسين إحسن محمد عبد التطبيقات االحص ائية واس تخدام الحاس وب ف ي
بحوث التربية الرياضية إدار الكتب للطباعة والنشر إالموصل إسنة 1222.
2. Cluilford d.p ,the Nature of Human Intelligent New York,
Me crew-Hill Book 1967.
11. Mitzel, Harold E. Encyclopedia of educatioual Research
5th ,Edm Vol.2. New York Macmillan and free press 1982.
11. Stoddard George. D . The Meaning of intelligence . New
York, The Macmillan ,1947.
 // www . 12إيال

إ جريد يومية الكترونية إالعدد  2142سنة . 2111

 // www .13شبكة المدار

العمانية رؤيا للمستقبل اختبارات اليكاب . 2115

 // www .14مجالنا إشبكة الندابي إسلطنة عمان إ.2116
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تأثير استخدام اإليروبيك بأو ان خفيفة على قيمة الكاتال وبعض
متغيرات الدهون في الدم
بحث تجريبي
على عينة من الممارسات للياقة البدنية
بعمر ( )25-21سنة
مقدم من قبل
أ.د .رافع صال فتحي
 - 1التعري

م .م .سند

كريم

بالبحث

 1- 1المقدمة ومشكلة البحث
ل م تع د ممارس ة التمرين ات الرياض ية ووفق ا لبرن امج الت دريب مح دد باع داد
الالعب ين لتحقي ا االنج ا الرياض ي وانم ا ج ابت ألبع د م ن يل ك فمارس وا اللياق ة
البدنية بغرض الص حة واس تثمار االس تعداد الب دني واق ع ح ال يمث ل ف ي حس اباتهم
االس تعداد االمث ل لمقاوم ة ف رو

العم ل الي ومي س واب ك ان االس تعداد ب دني او

وعائي قلبي سيما ايا علمنا ان العلوم الرياضية تهتم بدراسة مفاهر الحيا للجس م
البش ري م ن حي ث امكاني ة وفيف ة الجس م واعض ائه المختلف ة ف ي تحم ل االعب اب
البدني ة التدريبي ة الت ي ين تج منهم ا مس تويات التغيي رات الوفيفي ةإ مث ل التغيي رات
التي تحدث للقلب او مؤشراتهإ مثل (مع دل ض ربات القل ب وحج م الض ربة والنت اج
القلب ي)إ فض ال ع ن التغيي رات البيوكيميائي ة الت ي تح دث ف ي اثن اب انت اج الطاق ة
الال مة للعمل العضلي وفي اثناب العملي ات الحيوي ة المختلف ة الت ي ت تم ف ي الخالي ا
العضلية نتيجة للتمثيل الغيائي ((اي يحف النشاط البدني العمليات االيضية في جسم
االنسان معتمدا في يلك على شد ونوع الت دريب الرياض ي))(*) يل ك الت دريب ال يي

(*) ابو العال احمد عبد الفتاح :بيولوجيا الرياضة ،ط( ،5القاهرة ،دار الفكر العربي.)5923 ،
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يتطل ب ل ي

فق ط معرف ة متطلب ات جه ا ال دوران والت نف

والعض لي وانم ا

االن يمات ايضا دورا كبيرا مثلما تلعب الدهون بأنواعها دورا مهما ايضا.
ل يلك وم ن اج ل معرف ة اث ر تمرين ات االيروبي ك بعم ل االن يم ات وامكاني ة
اس تخدام ال دهون كقيم ة تأثيري ة ج ابت مش كلة البح ث والت ي يمك ن للكش

عن

مستو االجهاد التأكسدي الناتج عن التدريب البدني المستمر اليي يؤدي الى تل
االنسجة لخاليا العضلية جابت بالكش
االجه

عن ت أثير الحم ل ال ائ د الواق ع عل ى كاه ل

الوفيفية الداخلية للمتدربين ايض ا ويل ك لض مان الق در عل ى انج ا ش غل

بدني ي داد ب ي اد الق و ف ي العض الت و ي اد كفايته ا الوفيفي ة ف ي انت اج الطاق ة
الال م ة وبأقتص ادية عالي ة خصوص ا وانه ا معلق ة بق در االن يم الك ايال ف ي
استمرار العمل البدني لفترات طويلة مع مراعا قيم ة ال دهون وفق ا لتجدي د عمله ا
او المحاففة على مستوياتها.
 2-1أهدا

البحث

 وضع تمرينات لآليروبيك بأستخدام او ان خفيفة معرفة تأثير تمرينات االيروبيك على قيمة الكاتال وبعض متغيراتالدهون ( ) LDL, HDL, TC
 4- 1فرض البحث
وجود فروا معنوية في قيمة الكاتال وبعض دهون الدم في االختبار القبليعنه في البعدي.
 4- 1مجاالت البحث
المجال البشري :عينة من النساب الممارسات للياقة البدنيةالمجال ال ماني :للفتر من  2111-2-12الى 2111-5-2المجال المكاني  :قاعات ومالع ب كلي ة التربي ة الرياض ية للبن ات والجادري ةومختبرات كلية العلوم وكلية التربية الرياضية في الجادرية.
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-2

الدراسات النفرية
ان الغرض الرئي

الستخدام تمارين االيروبك

هو تحقيا الفعالية والتحم ل

للجها ين الدوري والتنفسي ويتم يلك من خ الل ي اد قابلي ة الجس م عل ى الت نف
بدرجة عالية وتطوير القدرات والقابليات البدنية فضال عن تنشيط عمليات األكس د
مما يسهم في استمرار االداب البدني وتحقيا االنجا فض ال ع ن يل ك ان ه يمك ن ان
يحقا تمرينات االيروبك

الكفاية من خالل ضو اكب ر ألم داد العض الت ف ي الجس م

بما تحتاجه من االوكسجين(*) ويلك لتمكن العضلة في العمل بكفاي ة عالي ة والس يما
ان جهد اي رياضي حتى وان كانت تمرينات االيروبك

فأنها بالنتيج ة تحت اج ال ى

اس تعداد خالي ا وانس جة الجس م ألس تقبال وتح ل الجه د ويل ك م ن خ الل امكاني ة
استغالل الخاليا ألوكسجين الجسم وطرت ثاني اوكسيد الكاربون خارجا.
ان البحوث الحديثة والمتخصص ة ف ي فس لجة التمرين ات البدني ة توص لت ال ى
مبدأين اساسيين في ت دريب ه يا الن وع م ن التمرين ات لتط وير كفاي ة ولياق ة القل ب
والدوران والجها التنفسي هما-:
-1

ان التدريب بمستو  151ضربة  /دقيقة لمختل

انواع التمرين ات البدني ة

يؤدي ال ى فائ د كبي ر ف ي الت دريب ايا اس تمر العم ل خم

دق ائا او اكث ر وكلم ا

كانت المد اطول كانت الفائد اعفم.
-2

ايا كان ت التمرين ات ال ت ؤدي الوص ول ال ى ن بض القل ب واالس تمرارية ال ى

 151ضربة  /دقيقة والحاجة الى االوكسجين اكث ر م ن خم

دق ائا ف ي الت دريب

يج ب االس تمرار في ه ويعتم د الوق ت عل ى كمي ة االوكس جين المس تهلك ف ي الوح د
التدريبية.
الدراسة النفرية
كما ان ك ل خلي ة ف ي جس م االنس ان اش به بماكن ة احت راا الوق ود ال يي يحك م
عمله ا ه و (الكاليك وجين) وه و اح د ان واع (الكاربوهي درات) وك يلك االحم اض

(*) محمد ابراهيم شحاته ،صباح السيد؛ برامج اللياقة البدنية والرياضية للجميع( ،االسكدندرية ،منشأة المعارف للنشر،)5996 ،
ص.36
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الدهني ةإ اي تحت اج ال ى االوكس جين ( )O2ألنت اج الطاق ة وتن تج ث اني اوكس يد
الكربون ( )CO2والماب ( )H2Oفضالت.
فعندما نتنف

الهواب اليي يدخل الى الرئتين ومنها الى الخلية الجسمية حيث

يحول الهواب الحاوي على ( )%21من االوكسجين الى الحويصالت الهوائية حيث
يتولى الهيمورل وبين الموج ود ف ي ال دم عملي ة نق ل ( )O2م ن ال رئتين ال ى الخلي ة
الجسمية وفي خاليا االعضاب المختلفة يتم التب ادل ( )O2ال ى ( )CO2وت تم عملي ة
يطلا عليها االيض اله وائي (  ) Aerobic Metabolismوينتق ل ( )CO2ال ى
ال رئتين بوس اطة مج ر ال دم لي تخلص من ه ب ال فير وان ك ل لت ر ( )O2يس تهلكه
(*)

الجسم يتحرر منه تقريبا ( 5سعرات) حرارية كالوري من الطاقة.

اي تكون المرحلة االول ى م ن التم رين اق ل جه داإ اي تعم ل العض لة م ن دون
( )O2وبأستعمال الم واد الغني ة بالطاق ة بم ا فيه ا الكاليك وجين وتج ئت ه ال ى م واد
اخ ر وم ن ث م تحري ر الطاق ة للعم ل العض لي .اال ان قابلي ة الجس م للعم ل به ي
الطريقة تكون محدود جداإ اي يكون االستمرار مد دقيقة او دقيقتين وكلم ا طال ت
مد العمل و ادت الشد

ادت الحاجة ال ى عم ل الخالي ا للحص ول عل ى طاق ة اكب ر
( )

وهيا رير ممكن اال من خالل (لياقة االيروبك .)Aerbic fitness

اي يك ون انت اج الطاق ة هوائي اإ اي يج ب ان تتمي التم ارين بش د منخفض ة
وم د اداب طويل ةإ اي تن تج كمي ة كبي ر م ن ATPإ اي ت تم عملي ة التمثي ل الغ يائي
ع ن طري ا اكس د الكاربوهي درات وان ه يا النف ام يعم ل بوج ود االوكس جين فع ن
طريقه تم تحول الدهون و الكاليكوجين الى ثاني اوكس يد الك اربون والم اب وبع دها
تتح رر خ الل يل ك طاق ة لتبن ي كمي ة م ن مرك ب كيمي ائي يس مى ثالث ي ادينوس ين
الفوس فات (Triphosphat

 )Adenosineفعملي ة التمثي ل اله وائي

للكربوهيدرات والبروتينات والدهون المخ ونة تتم بطريقتين ألنتاج الطاقة هما:
االول هو :دور كريب

واالخر هو سلسلة النقل التنفس ية لك ن وا اب يل ك ف أن م ا

وصفه (د .كنت ك وبر) " ب أن حج م التمرين ات يج ب ان تك ون عالي ة بدرج ة كافي ة
(*) Fridrick C. Hatfield: Op. Ci. P95.
(†( Ibid. P96.
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لكي تؤثر في القل ب وال رئتينإ واال فل ن ينتق ل ال ى النف ام اله وائي"(*) ه و ص حي
ألن الحد االقصى للقدر االوكسجينية  aerobic pwer Maximalعامل مه م
في تحقيا االدلة واالنجا على حد سواب.
ياد على يلك فأن النشاط البدني له تأثير في بع ض المتغي راتإ اي ي ي د م ن
تحلل الدهونإ مثل ياد افرا االدرينالين ويلك خ الل النش اط الب دني وه يا ب دور
( )

يؤدي الى ياد تحلل الدهون خالل ممارسة االنشطة البدنية المتوسطة الشد .
وق د تن اول الكثي ر م ن الب احثين عناص ر لياق ة االي روبك

ومكوناته ا ف ي

دراستهم وبحوثهم واجر بعض هم مقارن ات ب ين ه ي العناص ر ومس تو تطوره ا
عن د الجنس ين وف ي اعم ار مختلف ة .ولك ن وألج ل تحقي ا ه يا االتج ا يج ب عل ى
الم رأ ان تم ار

ان واع مختلف ة م ن ه ي التمرين ات الرياض ية مث ل (الج ريإ

والسباحةإ والدراجاتإ وااليروبك ) وريره ا م ن االنش طةإ اي ان ه ي التمرين ات
تساعد في حدوث التغييرات الفسلجية ومن ث م تعم ل عل ى تحس ين الص حة العام ةإ
مثال (تنمية الجها ين الدوري والتنفسيإ والمحاففة عل ى و ن الجس مإ وال تخلص
م ن الس منة ال ائ د وريره ا)( ) عل ى ان تمرين ات االي روبك

تعتم د ف ي االس ا

على مستو االستعداد واللياقة البدنية فاللياقة البدنية و االيروبك

وجهان لعمل ة

واحد .
فاللياق ة البدني ة كم ا يراه ا اس امة كام ل بأنه ا " تل ك العناص ر الت ي ت رتبط او
ت ؤثر ف ي الص حة او ه ي الق در االدائي ة ف ي اختب ارات تعب ر ع ن كف اب الجه ا
ال دوري والتنفس ي والتركي ب الجس مي وق و العض الت الهيكلي ة وتحمله ا
( )

ومرونتها".

(*) ساري احمد حمدان ،نورما عبد الرزاق سليم؛ مصدر سبق ذكره ،ص.63-65

† Wilmor. JH.Costilldl: physiology of sport and exercise/ champaing .111: Human kinetic 5, 1994,p.125.

)(

( ) ابو العال احمد عبد الفتاح ،احمد الدين ،المصدر السابق نفسه ،ص.393
( ) ابو العال احمد عبد الفتاح ،احمد الدين ،المصدر السابق نفسه ،ص.396
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في حين يراها (جاكس ون واخ رون)  1222بأنه ا(*) " مفه ر ممي للياق ة الت ي
ترك اجماال على جوانب يي تأثير عام على الصحة والطاقة والقدر على مواجه ة
متطلبات الحيا اليومية وانشطتها".
اضافة الى ما يكر فأن الغرض الرئي

ألستخدام تمارين االيروبك

ه و تحقي ا

الفعالية والتحمل للجها ين الدوري والتنفس ي وي تم م ن خ الل ي اد قابلي ة الجس م
على الت نف

بدرج ة عالي ة وتط وير الق درات والقابلي ات البدني ة فض ال ع ن تنش يط

عمليات االكسد مما يسهم ف ي اس تمرار االداب الب دني وتحقي ا االنج ا فض ال ع ن
يل ك ان ه يمك ن ان يحق ا تمرين ات االي روبك

الكفاي ة م ن خ الل ض و اكب ر ألم داد

العضالت في الجسم بما تحتاج اليه من االوكسجين ويلك لتمكن العض لة ف ي العم ل
بكفاية عالية السيما ان جهد اي رياضي حتى وان كانت تمرينات االي روبك

فأنه ا

بالنتيجة تحتاج الى استعداد خاليا وانسجة الجسم ألستقبال وتحل الجه د ويل ك م ن
خ الل امكاني ة اس تغالل الخالي ا ألوكس جين الجس م وط رت ث اني اوكس يد الك اربون
خارجا وتستخلص الباحثة نتيجة لما ورد اعال انه من المؤكد ان التدريب الرياض
بكل انواعه يخل

تغيرات فسيولوجية وكيمياوي ة ف ي العدي د م ن االجه

الداخلي ة

للجس م والمكون ات التركيبي ة والتمثيلي ة للخالي ا العض لية وم ن ه ي التغي رات الت ي
امكن تسجيلها داخل الخلي ة ف ي اثن اب الجه د الب دني ه ي التغي رات الت ي تح دث ف ي
االن يمات.
ل يا اتف ا الباحث ان م ع رأي (ريس ان خ ريبط وعل ي ترك ي) ف ي التغي رات ف ي
األن يم ات ت ؤثر ف ي مس تو اس تخدام الم واد الغني ة بالطاق ة الت ي ت نفم عملي ة
أكسدتها أو بمعنى فخر تحث ياد في مستو الق در عل ى األكس د وم ن ث م عل ى
قدر انجا التحمل.
إن الك اتال ه و أيض ا اح د أن واع أن يم ات األكس د واالخت ال فه و يوج د ف ي
األجسام البيروكسية  Peroxisomesفي خاليا أنسجة الكائنات الراقي ة مث ل ال دمإ
(*) اسامة كامل ،عالقة نسبة الشحوم على بعض المتغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالجهد البدني لدى االطفال .اطروحة دكتبوراه غيبر
منشورة ،كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد.3000 ،
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نخ اع العف امإ واألرش ية المخاطي ةإ والكل ىإ والكب د .كم ا إن ه ي األجس ام رني ة
بأن يم فخر هو االكس يدا  .Oxidaseفبينم ا يعم ل االكس يدا عل ى تك وين H2O2
يقوم الكاتاال بتكسير وتحويله إلى ماب وأكسجين حسب التفاعل اآلتي-:

CATH2O2

O2 + H2O

إي إن ج يئه الماب واألوكسجين الناتجة ثابتة ومس تقر وال ض رر منه ا .تحم ي
أن يمات  Hydroperoxidasesالموجود أيضا في األجس ام البيروكس ية للجس م
ضد االكا س يد الض ار إ ألن ت راكم االكاس يد ي ؤدي إل ى تك ون ج يور ح ر ت ؤثر ف ي
األرش ية الخلوي ة وتس بب الس رطان وأم راض الش رايين .يوج د البيروكس يدا ف ي
الحليب وخاليا الدم البيضاب والصفائ الدموي ة .إن العالق ة إيا ليس ت مح دود ف ي
نوع معين من المتغيرات الوفيفية واألن يمي ة ولك ن ه ي المح ددات مرتبط ة بن وع
وشد ومد تأثر النشاط الرياضي المحدد.

 -4منهج البحث وإجراباته الميدانية
 1-4منهج المنهج
تم استخدام المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة حل المشكلة.
 2-4عينة البحث
تم اختيار عشر متطوع ات باألس لوب العم دي م ن المش اركات ب البرامج الت دريبي
لممارسي اللياقة البدنية في كلية التربية الرياض ية بالجادري ة بعم ر( )25-21س نة
يتراوت و نهم بين ( 61.1كغم) وكان متوسط الطول فيهم ( 164سم).
 4-4األجه

واألدوات والوسائل المستخدمة بالبحث

 المالحفة والتجريب المصادر العربية واألجنبية استمار المعلومات شبكة االنترنت414

 جها تحليل أن يم الكاتال في مختبر الدم بكلية العلوم جها تحليل الدهون في مختبر الدم بكلية العلوم متطلبات تحليل الموادكيلو وكيلو).

 اشكال خفيفة (دمبلصالت بو ن نص قاعة اآلليات لتأدية تمرينات االيروبيك 4-4االختيارات المستخدمة بالبحث

ألجل معرفة مستو وتقييم اثر تمرينات االيروبيك تم الكش

عن ان يم الكاتال

في المختبر واستخدمت ليلك األدوات المختبرية الخاصة لهيا القيا
استخدام اختيار الكش

اضافة إلى

بالدهون في مختبر كلية العلوم ياته.

 5-4خطوات إجراب البحث
بعد أن أجريت االختب ارات القبلي ة بت اريو  2111/2/12لفح ص عين ات ال دم
المسحوبة من الممارسات للياقة البدني ة ويل ك للكش

ع ن مس تو إن يم الك اتال

وال دهون المح دد ب ـ( )LDL, HDL, T.Cت م تطبي ا البرن امج الرياض ي المبن ي
عل ى اس تخدام تمرين ات االيروي ك انف ر الملح ا ( )1ولم د ( 11أس ابيع) ف ي ك ل
أسبوع ثالث وحدات من لك ل وح د رياض ية ( 61دقيق ة) .إيا ت م الب دب بتمرين ات
االيروبيك وفا نفريات التدريب في االرتفاع واالنخفاض بالجهد وبعد االنته اب م ن
فتر تطبيا البرنامج االيروبيك ث م أج راب االختب ارات البعدي ة بت اريو 2111/5/2
إي طبقت نف

االجرابات التي طبقت ياتها في االجرابات القبلية سواب كان بسحب

عين ات ال دم ( 5س ي س ي) او بالكش

ع ن مس تو وقيم ة الك اتال او ال دهون

بانواعها.

 -4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
 1-4ع رض االختب ارات القبلي ة والبعدي ة لقي ا

تركي إن يم الك اتال

 CATAوتحليلها ومناقشتها لد عينة البحث.
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جدول رقم ( ) 1
يبين المتغيرات اإلحصائية ألن يم الكاتال في االختبار البعدي بعدي
والبعدي لد عينة البحث.
المتغيرات

* قيمة(ت)

اإلحصائية
المتغيرات
البحثية

تركي الكاتاال

ع

االختبار
قبلي

8.5272

1.424

بعدي

6.512

1.522

المحسوبة

11.242

داللة الفروا

معنوي

* قيمة (ت) المحسوبة عند درجة حرية ( )2ومستو داللة ( )1.5هي ()2.46
يبين الج دول ( )1الوس ط الحس ابي لمتغي ر الك اتال ف ي االختب ار البع دي قب ل
البرنامج هو ( )2.521واالنحرا

المعياري ( )1.424في حين كان ف ي االختب ار

البعدي بعد البرن امج ( )6.512واالنح را

المعي اري (  )1.522كان ت قيم ة (ت)

المحس وبة اكب ر م ن قيم ة (ت) الجدولي ة عن د إج راب المعالج ات اإلحص ائية
ألستخراج الفروا إن كانت معنوية أم ال ويع و الباحثان سبب هي الف روا إل ى إن
متطلبات الكاتاال لها دورا كبي را ف ي ال تخلص م ن الج يور كان ت كبي ر الس يما إن
تأدية التمارين بصور منتفمة وصحيحة قد عملت على تش غيل المج اميع العض لية
معفمه ا م ع مراع ا ع دد م رات التك رار عن د األداب ع دد م رات وتك رار وش د
التم رين وأوقات ه وأوق ات الراح ة .به د
باستخدام تمرينات االي رويك

تنمي ة اللياق ة الوعائي ة القلبي ة التنفس ية

يي الوس ائل التدريبي ة فض ال ع ن يل ك ف ان الك اتال

حاله حال الكوتاثيون ينتج في الجسم ليا فانه يرتبط بمضادات األكسد الغيائية مثل
(الفيتامينات والبيت اكروبين والمنغني ) .عل ى إن ه يا اإلن يم يع د م ن اح د األنفم ة
الخلوية المضاد لألكسد أيضا التي تعمل على كن
تؤدي هي

بقايا األوكس جين األح اديإ إي

(( األ ن يم ات دورا فع اال ف ي وقاي ة الجس م م ن الت أثير الم دمر فج يور
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األكسد الشارد )) قليل ليا فان انخفاضه داللة على التضحية ف ي س جل المحافف ة
على الخلية ومركبات الخلية ومحتوياتها.
تركي الكوليس ترول الكل ي TC

 2-1-4عرض االختبارات القبلية والبعدية لقيا

والبروتين ات الدهني ة العالي ة الكثاف ة  HDLوالبروتين ات الدهني ة
المنخفضة الكثافة  LDLوتحليلها ومناقشتها لد عينة البحث.
جدول رقم ( )2يبين المتغيرات اإلحصائية ونتائج قيا
تركي  TC. LDL .HDLاالختبارين البعدي بعدي لد عينة البحث
المتغيرات
اإلحصائية
المتغيرات

االختبار

البحثية

الكولسترول الكلي

HDL

LDL

* قيمة(ت)
ع

قبلي

144.1412

6.4142

بعدي

26.415

15.156

قبلي

51.2121

6.111

بعدي

62.4545

5.26

قبلي

101.4545

11.682

بعدي

21.111

5.122

داللة الفروا
المحسوبة

1.522

1.114

5.522

معنوي

معنوي

معنوي

* قيمة (ت) المحسوبة عند درجة حرية ( )2ومستو داللة ( )1.5هي ()2.46
يب ين الج دول ( )2األوس اط الحس ابية واالنح را

المعي اري وقيم ة (ت)

المحسوبة لكل من الكولسترول الكلي والبروتين ات الدهني ة عالي ة الكثاف ة ()HDL
وواطئة الكثافة ()LDLإ ايا كان الوسط الحسابي للكوليس ترول الكل ي قب ل تطبي ا
المنه اج ( )134.0309واالنح را

المعي اري ( )6.4142ف ي ح ين ك ان الوس ط

الحس ابي نفس ه ف ي االختب ار البع دي بع د تطبي ا المنه اج البع دي ()26.415
واالنحرا

المعياري ( )15.156وألجل الحصول على الفروا إن كانت معنوية أم
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ال فقد أجريت العمليات اإلحصائية للحصول على قيمة (ت) المحس وبة وكان ت قيم ة
(ت) المحسوبة وكما موض في الج دول اكب ر م ن الجدولي ة وه يا يعن ي ان الف را
باتجا تحسن قيمة المتغير.
أما قيمة األوساط الحسابية واالنحراف ات المعي اري لقيم ة البروتين ات الدهني ة
عالي ة الكثاف ة ( )HDLفق د ك ان الوس ط الحس ابي ف ي االختب ار القبل ي قب ل تطبي ا
البرنامج ( )51.212واالنحرا

المعياري (.)6.111

أم ا الوس ط الحس ابي البع دي فبع د تطبي ا البرن امج ( )62.454واالنح را
المعي اري ( )5.26وألج ل الحص ول عل ى الف روا المعنوي ة أجري ت المعالج ات
اإلحصائية للحصول على قيمة (ت) المحسوبةإ إي كانت قيم ة (ت) المحس وبة اكب ر
من قيمة (ت) الجدولية وهيا يعني أن الفرا معنوي باتجا تحسين هيا المتغير أم ا
م ا يتعل ا بمتغي ر( )LDLالبروتين ات الدهني ة واطئ ة الكثاف ة فق د ك ان الوس ط
الحسابي في االختبار القبلي قبل تطبيا البرنامج ( )21.454واالنحرا
( )5.612في ح ين ك ان الوس ط الحس ابي ل نف
تطبيا البرن امج ه و ( )21.111واالنح را

المعياري

المتغي ر ف ي االختب ار البع دي بع د

المعي اري( )5.122وألج ل الحص ول

عل ى الف روا المعنوي ة أجري ت المعالج ات اإلحص ائية وت م اس تخراج قيم ة (ت)
المحس وبة حي ث كان ت اكب ر م ن الجدولي ة كم ا موض حة بالج دول مم ا يع رض إن
تحسن مستو ه يا المتغي ر ف ي االختب ار البع دي وتع و الباحث ة س بب فه ور ه ي
النت ائج إل ى البرن امج الموض وع م ن الباحث ة (االي روبك ) (حي ث إن االنتف ام ف ي
الوحدات التدريبية واستخدام الوسائل التدريبية المكمل ة للوح د التدريبي ة ك ان له ا
األث ر الكبي ر فض ال ع ن المحاض رات الثقافي ة الت ي كان ت توج ه به ا عين ة البح ث
والسيما ما يتعلا بالتفريا ب ين ( )HDLواحتوائ ه عل ى نس بة اكب ر م ن الب روتين
( )LDLوارتباطه بكمية الدهون المشبعة أي ان البروتينات الدهنية عالي ة الكثاف ة
( )HDLعملت على نقل الكولسترول ال ائد عن حاجة الجسم األنس جة إل ى الكلي ة
اليي يق وم باس تخراج الكولس ترول م ن الج يئ ات أو يس تخدمه إلنت اج الص فراب أو
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يعي د تص نيفه م ر ثاني ة بعك

( )LDLال يي يعم ل العك

م ن يل ك(*) إن ه ي

النت ائج تتف ا م ع م ا ج اب به ا ( )Blessingوفخ رون الت ي ال تفه ر فيه ا تط ور
الكفاية القبلية التنفسية وانخف اض ف ي مس تو الكولس ترول ف ي ال دم وارتف اع ف ي
مس تو الب روتين ال دهني ع الي الكثاف ة ( )HDLوانخف اض ف ي مس تو ال دهني
م نخفض الكثاف ة ( ) ()LDLفض ال عم ا يك ر ف ان الباحث ان ت روا ان ه وب الررم م ن
التأثير البعدي في مضادات األكسد في الجسم إال إن نفامية التدريب وفقا لمحتو
الوح د الت دريب ووس ائلها اث ر واض

ف ي نتيج ة تن ي ل ال دهون وق د ت م أمكاني ة

ال تخلص منه ا وه يا يتف ا م ع م ا ج اب ب ه ()Harrtsإ اي أك د ((إن األنفم ة ف ي
ممارسة الب رامج البدني ة بش كل مس تمر ومعت دل ي ؤدي إل ى انخف اض مس تو ال دم
مصحوبا بأنخفاض كمي ة ال دهون ف ي الوق ت نفس ه))( ) ويض ي
ليؤك د ((إن تم ارين االيروبي ك واألش غال الت ي تم ار

إل ى يل ك ()Bob

بش كل من تفم ولم د طويل ة
( )

ت يد من استهالك الطاقة مما يؤدي إلى تناقص نسبة الشحوم في الجسم)).

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
 فهور انخفاض في االختيار البع دي عن ه ف ي القبل ي وه يا يعن ي ل م تس تطعالعينة تحمل الجهد إضافة إلى إن تغييتها لم تكن بالمستو المطلوب.
فهور تحسن في مستو دهون الدم خصوصا ما يتعل ا بانخف اض مس توالكولسترول الكلي وارتفاع النوع المفيد ( )HDLفي االختب ار البع دي عن ه
في القبلي إضافة إلى انخفاض مس تو قيم ة ( )LDLف ي االختب ار البع دي
عن ه ف ي الكل ي وه يا يعن ي اس تفاد العين ة م ن االيروبي ك بالمحافف ة عل ى
مستو دهون الدم بالمستو العلمي المطلوب.

(* ( http://www.dogd.com/vb/show thread? p=224562
(†) Blessing, D. R, et al., Blood lipias and physiological responses to enduranance training in
adolescents. pediatrrc Exercise science 1995, p 192.
" (‡) Harris. K, Holly. R– physiologicd response to circuit weiyht Travining in borderline hypertensive
subjects . Medical science sport exercise No. 10 , 1087, 1997, p 246.
(§( Bob D., Rose B. jan R., Dennis R. (2000): physic Education and study of sports 4e d, Harcourt.
publishers, P. 108.
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 2-5التوصيات
 إجراب مثل هكيا بحوث على عينة بعمر أعلى من ( 51–41سنة). إجراب مثل هي الدراسات على أن يمات أخر . -اختيار أنواع مختلفة من طرا التدريب لتنفيي برنامج تمرينات االيروبيك.

المصادر
 اب و الع ال احم د عب د الفت ات :بيولوجي ا الرياض ةإ ط1إ (الق اهر إ دار الفك ر
العربيإ .)1222
 اس امة كام لإ عالق ة نس بة الش حوم عل ى بع ض المتغي رات الفس يولوجية
المرتبطة بالجهد البدني لد االطفال .اطروحة دكتورا ري ر منش ور إ كلي ة
التربية الرياضيةإ جامعة بغدادإ .2111
 محم د اب راهيم ش حاتهإ ص بات الس يد ب رامج اللياق ة البدني ة والرياض ية
للجميعإ (االسكدندريةإ منشأ المعار

للنشرإ .)1226

 http://www.dogd.com/vb/show thread? p=224562
 Blessing, D. R, et al., Blood lipias and physiological
responses to enduranance training in adolescents.
pediatrrc Exercise science 1995, p 192.
 Harris. K, Holly. R– physiologicd response to circuit
weiyht Travining in borderline hypertensive " subjects
. Medical science sport exercise No. 10 , 1087, 1997.
 Bob D., Rose B. jan R., Dennis R. (2000): physic
Education and study of sports 4e d, Harcourt.
Publishers.
 Wilmor. JH.Costilldl: physiology of sport and exercise/
champaing .111: Human kinetic 5, 1994.
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دراسة مقارنة لمستو القلا أالمتحاني بين طالب وطالبات الص
الرابع األدبي لماد التاريو
ملخص البحث
يعد القل ا أالمتح اني اح د المف اهر النفس ية الت ي يع اني منه ا ط الب وطالب ات
الص
الختال

الربع األدبي بشكل عام وطالب وطالبات الص

الراب ع األدب ي بش كل خ اص

طبيعة امتحاناتهم .وقد اختار الباحث ان الم نهج ألوص في لمالبمت ه لطبيع ة

البحث وتم اختيار العينة بالطريقة القصدية من طالب وطالبات لص
الص

الرابع األدب ي

الرابع اإلعدادي في بعقوبة للبنين وثانوية اآلمال للبنات  .وقد ق ام الباحث ان

باس تخدام مقي ا

محم د حس ن ع الوي إ بع د عرض ه عل ى الخب راب ث م اس تخرجا

البيان ات وعولج ت إحص ائيا  .واس تنتجا الباحث ان إن الط الب تك ون ل ديهم نس بة
القلا أالمتحاني أعلى من الطالبات إ وأوصابضرور اهتمام المدرسين ف ي معالج ة
القلا أالمتحاني و ياد قدرتهم عل ى مواجه ة خط ر االمتحان ات واقترح ا الباحث ان
القيام بدراسة الصعوبات التي تعاني منها طالبات الص

الرابع األدبي

A comparative Study of The Level of Examination Anxiety
Between Secondary Students of Fourth Grade in History
Abstract
Anxiety is one of the psychological manifestations
experienced by students and junior high school students in
general and students of the fourth grade lower secondary in
particular, to the different nature of their exams. The
researchers chose a descriptive approach suits the nature of
the research sample was selected randomly from students
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and junior high school students in fourth grade intermediate
punishment for boys and high hopes for the girls. The
researchers translate the scale of Mohammad Hassan Allawi
to Arabic, after presenting it to the experts and then
The

statistically.

data

the

processed

and

extracted

researcher concluded that students had to have the highest
percentage of Examination Anxiety of students, teachers
recommended the need for attention in the treatment of
Examination Anxiety and increase their ability to counter
the threat of exams, the researcher proposed to study the
difficulties faced by middle school students.

الفصل األول
أهمية البحث والحاجة إلية:
القلا حالة من التحس

الياتي يدركها الفرد عل شكل شعور من الض يا وع دم

االرتيات مع توقع حدوث الضرر أو السوب إ وهي حالة شعورية انفعالية مصاحبة
لحالة الخو
يختل

إ فهي انفعال مركب من الخ و

ع ن الخ و

إ فه و خ و

وتوق ع الش ر والخط ر والعق اب لكن ه

م ن خط ر محتم ل ري ر موك د الوق وع والش عور

بالقلا يعبر عن حاجة إنسانية ضرورية للحيا تدفع اإلنسان إل ى النش اط والس لوك
التفاعلي وامتص اص بع ض طاقت ه إ ف القلا عاطف ة عام ة وطبيعي ة وض رور م ن
ضرورات الحيا ويصعب علينا إن نتصور عالمن ا ال يي نع ي

فب ه خالي ا م ن أي

اثر للقلا إ ف القلا عام ل ه ام ف ي تط وير الشخص ية وإبق اب عل ى الت وا ن النفس ي
للفرد.
ويتح ول القل ا ليك ون أح د المش كالت الص عبة الت ي يواجهه ا الط الب خاص ة ف ي
المواق

الدراس ية ول ة ت أثير كبي ر عل ى المس تو الدراس ي فه و م ن العوام ل
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المعيقة للتعلم لبعض الطلبة في مختل

المراحل الدراس ية وف ي جمي ع المس تويات

مني إن وجدت االمتحانات

هد

البحث:
على مستو القلا أالمتحاني بين طالب وطالب ات

يهد

البحث الحالي إلى التعر

الص

الرابع األدبي بماد التاريو

إيج اد دالل ة الف روا لمس تو القل ا أالمتح اني ب ين ط الب وطالب ات الص

الراب ع

األدبي بماد التاريو

حدود البحث:
يقتصر البحث الح الي عل ى طالب ات وط الب الص

الراب ع األدب ي ف ي مرك قض اب

بعقوبة -محاففة ديالى

تحديد المصطلحات:
القلاAnxiety:
"ه و حال ة انفع ال ري ر س ار توص

ب الخو

منش ر مرتق ب أم ا إن يك ون

موض وعيا أو أن يك ون عص ابيا داخل ي المص در إ والف رد ليع ر
تك ون أس بابه ال ش عورية مكبوت ة"

أص له حي ث
(احم د

ع تإ 1211إص)112
القلا أالمتحانيTest Anxiety :
" ه و متغي ر م ن المتغي رات الت ي ت ؤثر ف ي تحص يل الط الب وف ي س لوكهم
( ماهر محمدإ

الدراسي بصفة عامة"
1221إ ص)12
التعري

اإلجرائي للقلا أالمتحاني:

ه و م د ش د القل ا المقاس ة بال درجات والت ي يق ا
يشعر به الطالب تجا موق

االمتحان وفا مقيا
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به ا الش عور ال داخلي ال يي
قلا االمتحان في هيا البحث.

الفصل الثاني
مفهوم القلا أالمتحاني وتعريفاته:
لم يقتص ر جه د الب احثين ف ي القل ا بوص فه س مة وحال ة ب ل تطرق وا إل ى أن واع
متعدد من قلا الحال ة الن اتج ع ن الض غوط النفس ية .الح اد ت ول ب وال الموق
( كام ل عب د الحمي دإ

فكان قلا االمتح ان وقل ا الم وت وقل ا الفش ل وريره ا
1222إص)121
والتعر

على قلا االمتحان وتأثيراته البد من معرفه ( نفري ة القل ا ف ي المواق

االختباري ة Test Anxiety Theoryم ن منفريه ا مان دلر وساراس ون) وت ر
هي النفرية أن الطالب في مواق

االمتحان ات أم ا أن يفه رو دواف ع أنج ا العم ل

فيتحس ن أداوه م أو يفه رون دواف ع إث ار القل ا فينش غلون به ا ع ن اإلجاب ة ف ي
االمتحان ات فيحص لون عل ى درج ات متدني ة ف ي التحص يل

( مع ين عب د

باقرإ1222إص)21
وقد تص ور ك ل م ن ( لبي رت وم وري ) م ن خ الل أول محاول ة عملي ة لهم ا إن قل ا
االختبار يتكون من عاملين هم ا االض طرابية واالنفعالي ة وان االض طرابية تعن ي المك ون
العقلي اليي يؤثر في األداب في ح ين تش ير االنفعالي ة إل ى رد فع ل للض غط النفس ي ال يي
يحدثها لموق

التق ويمي وأنه ا ال تت داخلي أداب الف رد بينم ا تك ون االض طرابية مس ئولة

ع ن تقل يص األداب بم ا تبعث ه م ن اس تجابات ال ص لة له ا ب الموق أالختب اري ( عل ي
محمود شعيب 1222إص)22
وع ر

قل ا االمتح ان بأن ة ( القل ا ال يي ي نجم ع ن مجموع ة م ن أكث ر الض غوط

تحدي دا وال يي يث ار ف ي ف رو

مح دد وه ي مواق

التق ويم) ( مص طفى احم د إ

1221إص)22
ما عر

بأن ة ( حال ة انفعالي ة ري ر مريح ة ال يع ر

مص حوبة بتغي رات جس مية ونفس ية)

الش خص أس بابها وتك ون
( مع ين عب د

باقرإ1222إص)42
نفريات القلا:
424

فسر أصحاب النفري ات النفس ية القل ا تفس يرات مختلف ة وأرجع و إل ى عوام ل
مختلف ةإ وفيم ا ي أتي نس تعرض أراب بع ض المنف رين ف ي القل ا بحس ب الم دار
النفسية المختلفة:
أوال :نفرية التحليل النفسي:
فس ر أص حاب النفري ة القل ا بأن ه تهدي د متواص ل ين ير ب الخطر فق د أرجع ه (
فرويد) إلى التهديدات المت ايد التي ت يد من شعور الفرد ب الخطر.إم ا ( ادل ر) فق د
يه ب إل ى إن القل ا راج ع إل ى مش اعر ال نقص وعقدت ه إ ال يي تح دد نقائص ه
الجس مية أو العقلي ة أو االجتماعي ة س واب كان ت حقيقي ة أو وهمي ة إي إن عق د
ال نقص الت ي يش عر به ا الف رد ق د تك ون وهمي ة وري ر حقيقي ة.
( عبد المطلب إ 1222إ ص)121
وي يهب الفرنس ي ( ادل ر ) إل ى إن ه د

اإلنس ان ه و التف وا عل ى ري ر وح ين

يفشل يشعر بالقلا إما( كارين هورني) فت ر إن نفري ة ( فروي د) ألت ولى العوام ل
االجتماعية األهمية التي تستحقها وتقول انه اليمكن إدراك طبيع ة القل ا دون فه م
الفرو

( األ را بن علوإ

االجتماعية التي ينشا فيها.

2112إص)24
ثانيا  :النفرية الوجودية:
ير الوجوديون إن اإلنسان دائما وأبدا يعي

للمستقبل وير( رول ومي) إن القل ا

يص احبه تهدي دا لعالق ات الف رد االجتماعي ة وبع ض الق يم الت ي يتمس ك به ا ويعتق د بأنه ا
مهمة لوجود إ ومما ينتج عن يلك من إحباط وصراع يؤدي إلى شعور الفرد ب ا لقل ا
(  ( M ay Rolla 1950 p.35إما ( كير كجارد ) في ر إن الف رد اليمك ن إن تتحق ا
له شخصيته مالم يعي

القلا ويعانية في حياته التي يحياها أالن.

1212إ ص)16

425

( كمال إبراهيم إ

إن م ا يمي اإلنس ان ع ن ري ر ه و رؤيت ه للمس تقبل فه و يع ي

الماض ي ف ي

الحاض ر م ن اج ل المس تقبل إ وإيا ل م يج د لنفس ه مس تقبال فان ه يص اب بلقل ا ث م
واالكتئاب.

اليأ

( عب د الم نعم الحنف ي إ 2112إ
ص)414
ثالثا  :النفرية السلوكية:
ي ر (م ورد ) إن القل ا س لوك مكتس ب وفس ر عل ى ان ه يح دث بس بب كب ت
( أنا األعل ى ) ول ي

كب ت ( أله و) عل ى م ا فس ر فروي د وق ال الين تج القل ا م ن

األفع ال الت ي يتج را عل ى إثباته ا وكبته ا ب ل م ن األفع ال الت ي ارتكبه ا ول م يرض ى
عنها.
( كم

ال إب

راهيم إ

1212إ ص)26
إما(ولب ) فقد وص
يمكن إن يوص

القلا بأنه أمر مؤلم ورير سار يؤدي إلى السلوك ال يي

بس وب التواف ا ال يي يكتس ب ويثب ت ع ن طري ا ال تعلم  .وي ر

فخ رون م ن الس لوكيين إن القل ا س لوك م تعلم أو اس تجابة خ و

اش تراطية

مكتس بة م ن حي ث تكوينه ا ونش أتها إ وي رون إن ه ي االس تجابة تس تثار بمثي ر
محايد ل ي

ش انه وال ف ي طبيعت ه أص ال م ا يثي ر الش عور ب القلا إال إن ه يا المثي ر

المحايد يكتسب القدر على استدعاب القل ا بمثي ر طبيع ي وفق ا لعملي ة االش تراط إ
ولقوانين التعلم .
( عبد المطلب أم ينإ 1222إ
ص)122
رابعا :نفرية قلا الحالة – السمة:
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توصل كل من ( كاتل ) و (سبيلبيرجر) في س تينات الق رن الماض ي إل ى التميي
بين جانبين م ن القل ا هم ا قل ا الحال ة وقل ا الس مة .وينف ر عل ى قل ا الس مة ان ه
س مة ثابت ة نس بيا للشخص ية ت دل عل ى اس تعداد س لوكي إ والقل ا يكتس ب ف ي
الطفول

ة إ ويف

ل ثابت

ي مراح

اف

ل الحي

ا الالحق

ة.

(( Spielberger 1966. p.13
إما قلا الحالة فهو حالة انفعالي ة مؤقت ة ائل ة يش عر به ا الف رد ح ين يتع رض إل ى
موق

العص بي ال الإرادي وتت وتر عض الته

ي درك في ه تهدي داإ فينش ط جه ا

ويس تعد لمواجه ة ه يا التهدي د إ أي إن حال ة القل ا ري ر ثابت ة تتغي ر تبع ا لتغي ر
المواق

(

إ وي ول ب وال التهدي د.

بشر احمد العكايشيإ2111إص)21
خامسا :النفرية اإلنسانية:
ي ر أص حاب ه ي النفري ة إن اإلنس ان ك ائن بش ري متمي

وفري د ل ه

خصائصه االيجابية كاإلراد إ وحرية االختيار إ والمباد إ والتلقائي ة والمس ئولية
إ وتحقيا أليات إ واالنفتات على الخبر  .إن الدراسة النفسية ينبغي إن تتوجه إل ى
الك ائن اإلنس اني الس ليم ول ي

إل ى األف راد العص ابين أو ال يهانيين Sgaffer ( .

 ) 1978p.33وي ر ( روج ر ) إن القل ا ينش ا م ن ع دم التط ابا ب ين أل يات
والخبر إ فان الشخص يكون س التوافا أو يكون معرض ا للقل ا والتهدي د وم ن
ثم يسلك سلوكا دافعيا أي إن الفرد يعاي

القلا حين يواجه حدثا يهدد بنية ياته.
(محم د مح رو

الش ناوي إ

1224إص)224
سادسا :نفرية القلا في المواق

االختبارية:

ي ر أص حاب ه ي النفري ة إن الطلب ة ف ي مواق

االمتحان ات إم ا إن يفه روا

دوافع أنجا العمل فيتحسن أداؤهم ويحص لون عل ى درج ات عالي ة ف ي التحص يل
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المدرس ي أو يفه روا دواف ع إث ار القل ا فينش غلوا به ا ع ن االجاب ه ع ن أس ئلة
االمتحانات فيحصلوا على درجات متدنية في التحصيل .

( جاسم محمد

جاسمإ1226إص)44-42
تقوم نفرية القلا في المواق

االختبارية وفقا لرأي ( ماندلروساراس ون) عل ى

نمويج التداخل اليي ير إن القلا يولد من استجابات رير مناس بة نح و الواجب ات
( المه ام) داخ ل موق

االمتحان ات كاالنش غال بالنج ات أو التفكي ر ف ي ت رك

الدراسة.هيا االنشغال يتداخل مع االستجابات المناس بة للمه ام والض رورية ل ألداب
الجي د ف ي االمتحان ات كم ا تفت رض ه ي النفري ة إن ت أثير قل ا االمتحان ات عل ى
األداب يحدث في وقت االمتحان نفسه إ حيث يتداخل القلا ف ي إثن اب االمتح ان م ع
( م اهر محم ود

ق در الطال ب عل ى اس ترجاع المعلوم ات لدي ه .
الهوا ري إ1221إص)115

الفصل الثالث
إجرابات البحث:
يتضمن هيا الفصل عرضا لإلجرابات التي اتبعه ا الباحث ان ف ي تحقي ا أه دا
بحثهم ا ب دب م ن وص

المجتم ع وأس لوب اختي ار العين ة واختي ار المقي ا

وإجرابات التطبيا

أوال :مجتمع البحث:
يتك ون مجتم ع البح ث م ن طالب ات وط الب الص

الراب ع األدب ي لم اد الت اريو

للعام الدراسي  2111-2112والبالغ عددهم ( )261طالب وطالبة يتو عون على
( )6م دار

إ منه ا (  )4م دار

إعدادي ة للبن ات و(  )4م دار

إعدادي ة للبن ين

لمرك قضاب بعقوبة وحسب إحصائية المديرية العامة لتربية ديالى

ثانيا :عينة البحث:
ألجل الحصول على عينة ممثلة للمجتمع األصلي إ تم اختيار عينة البحث بالطريق ة
القصدية إ وقد بلغ عدد العينة للطالبات (  )41طالبة من ثانوي ة اآلم ال للبن ات م ن
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اص ل ( )141طالب ة ل ثالث م دار

كم ا بل غ ع دد العين ة للط الب ( )41طال ب م ن

إعدادية بعقوبة للبنين من اصل ( )141طالب لثالث م دار
البحث مكونة من ( )61طالب وطالبة من الص

وب يلك أص بحت عين ة

الرابع األدبي.

ثالثا :أدا البحث:
يتطلب تحقيا أه دا

البح ث اس تخدام مقي ا

الباحث ان باس تخدام مقي ا
وطالبات الص

لمس تو القل ا وم ن اج ل يل ك ق ام

محم د حس ن ع الوي لقي ا

الرابع األدبي وقد تم عرض المقيا

القل ا أالمتح اني لطلب ة

على خبراب ومختصين لبي ان

صالحية ومالئمة فقراتة لعينة البحث.

التطبيا االستطالعي:
قام الباحث ان بالتجرب ة االس تطالعية لغ رض التع ر

عل ى م د وض وت مقي ا

مستو القلا االمتحاني على عينة م ن الطلب ة الب الغ ع ددها (  )41طالب ة وطال ب
للعام الدراسي  2111-2112ويلك لتأكد من :
وضوت التعليماتال من المستغرا في اإلجابةطالب وطالبات المجموعة االستطالعية وجدو ب أنهم ق ادرون عل ى اس تخدام ورق ة
اإلجابة فضال عن استيعابهم للتعليم ات وفهمه م لفق رات المقي ا

إي ت راوت الوق ت

المستغرا لإلجابة بين (  )41 -41دقيقة بمتوسط ( )45دقيقة

مؤشرات صدا المقيا

وثباته:

يع د الص دا م ن الخص ائص المهم ة الال م ة لبن اب االختب ارات والمق ايي
بالص دا عن دما يق ي

ماوض ع م ن اج ل قياس ة.

ويقص د

( ج ابر إ 1224إ

ص)126
ومعن ى يل ك إن االختب ار الص ادا ه و ال يي يق ي
لقياسها
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الص فة الت ي وض ع باألس ا

(س

المةإ

2111إ ص)156

طريقة التج ئة النصفية :
لق د اس تخدم الباحث ان ه ي الطريق ة إليج اد ثب ات المقي ا

فق د طب ا االختب ار

المك ون م ن ( )21فق ر عل ى عين ة م ن طلب ة الدراس ة األدبي ة إ وبع د إن ت م
استخراج معامل ارتباط بيرسون ب ين درج ات النص فين  .فق د بل غ معام ل االرتب اط(
12إ ) 1وبعد أجراب عملية التصحي معامل االرتباط باستخدام معادلة ( سبيرمان
براون ) كانت قيمة الثبات ( 22إ ) 1وهي قيمة عالية.

المقيا :

وص

يتكون بصيغته النهائية من (  )21فقر ) والمتوسط الفرضي للمقيا

المقيا
بلغ

( 22إ )2درجة وأصب المقيا

جاه للتطبيا على العينة الرئيسية.

التطبيا النهائي للمقيا :
تم أجراب التطبيا النهائي للمقيا

عل ى ط الب عين ة البح ث الب الغ ع ددهم (

 )41طال ب وطالب ة للفت ر م ن  2112/11/1إل ى  2112/11/11وق د ق ام
الباحث ان بتطبي ا المقي ا

بنفس ها عل ى ط الب العين ة إي ت م اللق اب بالطالب ات

والطالب المش مولين بالبح ث ث م ق ام الب احثون بش رت التعليم ات وكيفي ة اإلجاب ة
على المقيا

والرد على االستفس ارات الت ي ص درت ع ن الطالب ات وق د اس تغرا

تطبيا المقيا

(  )11أيام

الوسائل اإلحصائية:
الوسط الحسابي
االنحرا

المعياري

اختبار  T.testلعينتين مستقلتين
اختبار T.test

لعينة واحد
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الفصل الرابع
عرض النتائج :
يتض من ه يا الفص ل ع رض النت ائج الت ي ت م التوص ل أليه ا نتيج ة التحلي ل
اإلحصائي الستجابات طالب عينة البحث على فقرات مقيا

القل ا الدراس ي وف ا

أهدافه وكما يأتي :
-1التع ر

عل ى مس تو القل ا أالمتح اني ل د الطالب ات ق ام الباحث ان باس تخراج

قيمة الوسط الحسابي ( 4461إ )2لعموم طالب عين ة البح ث وب انحرا
(526إ )1وبع د مقارن ة ه يا المتوس ط الفرض ي للمقي ا
وباس تخدام االختب ار الت ائي لعينت ين  .أتض

معي اري

والب الغ (4461إ)2

إن القيم ة التائي ة المحس وبة بلغ ت

(266إ )4وهي اكبرمن القيمة ا الجدولي ة البالغ ة  2عن د مس تو دالل ة (15إ)1
كما هو موض في الجدول()1
جدول ()1
يب ين دالل ة الف روا ب ين الوس ط الحس ابي الس تجابات الطالب ات ف ي الم دار
الراب ع األدب ي عل ى فق رات مقي ا

األدبي ة الص

القل ا أالمتح اني والوس ط

الفرضي
عدد

متوسط

االنحرا

الوسط

مستو

القيمة التائية

العينة

العينة

المعياري

الفرضي

المحسوبة

الجد ولية

41

446إ2

526إ1

446إ2

266إ4

2

الداللة
(15إ)1
دالة

م ن ه يا يعن ي إن متوس ط اس تجابات أف راد عين ة البح ث ي ي د ع ن المتوس ط
الفرضي للمقيا
 -2التعر

بداللة إحصائية بسيطة

على مستو القلا أالمتحاني لد الطالب قام الباحثان باستخراج قيمة

الوس ط الحس ابي (2261إ ) 2لعم وم ط الب عين ة البح ث وب انحرا
541إ )1وبع د مقارن ة ه يا المتوس ط الفرض ي للمقي ا
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معي اري (

والب الغ (2261إ) 2

وباس تخدام االختب ار الت ائي لعينت ين  .أتض

إن القيم ة التائي ة المحس وبة بلغ ت (

266إ )4وهي اكبر من القيم ة الجدولي ة البالغ ة ( )2عن د مس تو دالل ة (15إ)1
كما هو موض في الجدول()2

جدول ()2
يبين داللة الفروا بين المتوسط الحسابي الستجابات الطالب في المدار
الرابع األدبي على فقرات مقيا

األدبية الص

القلا أالمتحاني والوسط

الفرضي
عدد

متوسط

االنحرا

العينة

العينة

المعياري

41

226إ2

541إ1

القيمة التائية

مستو
الداللة

الوسط الفرضي
المحسوبة

الجدولية

(15إ)1

266إ4

2

دالة

226إ2

من هيا يعني إن متوسط استجابات أفراد عينة البحث ي ي د ع ن المتوس ط الفرض ي
للمقيا

بداللة إحصائية كبير .

أيجاد داللة الفروا للقلا أالمتحاني بين طالبات وطالب الص

الرابع األدبي

للتحقا من يلك قام الباحثان باستخراج المتوسط الفرضي واالنحرا

المعياري

ط الب وطالب ات الص

الراب ع األدب ي المتوس ط الحس ابي لطالب ات الص

( 446إ )2وبانحرا

معياري ( 526إ )1إما المتوسط ا لحسابي لطالب الص

الراب ع اإلع دادي فق د بل غ(226إ ) 2وب انحرا

الراب ع

معي اري ق در ( 541إ)1

وباستخدام االختبار التائي لعينتين مس تقلتين لمعرف ة دالل ة الف روا ب ين المتوس ط
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اس تجابات طالب ات وط الب الص

الراب ع األدب ي إن القيم ة التائي ة المحس وبة (

66إ )4هي اكبر من قيمة ت الجد ولية والبالغة(  )2عن د مس تو دالل ة (15إ)1
ودرجة حرية ( ) 52كما مبين في الجدول4

جدول ( )4

الوسط

العينة

العدد

طالبات

41

446إ2

طالب

41

226إ2

القيمة التائية

االنحرا

الحسابي

المعياري
526إ1
541إ1

المحسوبة
266إ4

مستو

الجد ولية
2

درجة الحرية

(15إ)1
52

ه يا يعن ي وج ود ف روا دال ة إحص ائيا ف ي مس تو القل ا أالمتح اني ب ين طالب ات
وطالب الص

الرابع األدبي ولصال الطالب

فه رت م ن النت ائج الت ي توص ل إليه ا الباحث ان إن مس تو القل ا أالمتح اني ل د
ط الب الص

الراب ع األدب ي مرتفع ة  .ويمك ن إن يع و الباحث ان يل ك إل ى

االضطرابات النفسية واالضرابات العقلية واالرتب اك والض غط النفس ي  .أكث ر مم ا
يش كو من ه الطالب ات إي ت داد ش كواهم إيا م ا قيس ت بش كو الطالب ات م ن حي ث
الصعوبة أو طول فتر األداب.
فهرت من النتائج التي توصل إليه ا الباحث ان أن مس تو القل ا أالمتح اني ل د
طالب ات المرحل ة األدبي ة وخاص ة الص

الراب ع األدب ي مرتفع ة  .ويمك ن إن يع و

الباحثان يلك إلى إن الفتا تواجه صعوبات ومشكالت أثناب وبعد البلوغ وأنها أكث ر
تأثيرا بالمواق

الصعبة كموق

االمتحان وإمكانية منافسة الرجل.
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الداللة

دالة

فهرت من النتائج التي توصل إليه ا الباحث ان إن مس تو القل ا أالمتح اني ل د
ط الب المرحل ة األدبي ة وخاص ة الص

الراب ع األدب ي مرتفع ة  .ويمك ن إن يع و

الباحثان يلك إل ى طالب ات المرحل ة األدبي ة الص
بالمسئولية التي يقتضيها موق

الراب ع األدب ي أن ه أكث ر أحساس ا

االمتحان نفسه.

الفصل الخام
االستنتاجات
 -1فاعلية مقيا
-2كش

القلا أالمتحاني في تشخيص فاهر القلا أالمتحاني

البحث الحاليإ إن طالب الص

الرابع اإلعدادي كانت لديهم ارتف اع ف ي

مستو القلا أالمتحاني
 -4كشفت الدراسة إن طالب الص

الرابع اإلعدادي كان لديهم ارتفاع في مس تو

القلا أالمتحاني أعلى من الطالبات

المقترحات
 -1القيام بدراسة الصعوبات التي تعاني منه ا طالب ات المرحل ة اإلعدادي ة وخاص ة
الص

الرابع اإلعدادي

-2القي ام بدراس ة مقارن ة أخ ر لمتغي رات أخ ر

ك التوافا النفس ي والطم وت

ومفهوم أليات
 -4أجراب دراسات أخر للوقو

على أفضل األساليب للتخفي

من قلا االمتحان

 -4مس اهمة المدرس ين ف ي تقلي ل مس تو القل ا أالمتح اني و ي اد ق درتهم عل ى
مواجه ة ض غوط االمتحان ات م ن خ الل توجي ه الطلب ة وح ثهم عل ى الق راب وع دم
الخو

من الرسوب
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المصادر
 -1احم د ع ت راج إ أص ول عل م ال نف

إط 2إ اإلس كندرية إ المكت ب المص ري

الحديث للطباعة والنشرإ 1211
 -2م اهر محم د اله وا ري ومحم د الش ناوي إ مقي ا

االتجاه ات واالختب ارات إ

مكتب التربية العربي لدول الخليج إ العدد22إ1987
 -4كامل عبد الحميد وروضة محي الدين إ بناب مقي ا

قل ا االمتح ان ل د طلب ة

المرحلة اإلعدادية إ جامعة الموصل إ مجلة التربية والعلم إ العدد22إ 1222
 -4معين عبد باقر أل يحيى إ قيا

قلا االمتحانات لد طلب ة المرحل ة اإلعدادي ة

( رسالة ماجستير رير منشور إ جامعة بغداد إ كلية اآلداب إ )1222
 -5علي محمود شعيب إ قائمة قلا االختبار لد طالب وطالب ات المرحل ة الثانوي ة
بالسعوديةإ( رسالة الخليج العربي لسنة 2إ العدد25إ )1222
 -6مصطفى احمد تركي إ قل ا االمتح ان ب ين القل ا كس مة والقل ا كحال ة إ جامع ة
الكويت إ مجلة كلية العلوم االجتماعيةإ العدد4إ سنة 2إ 1221
 -1عب د المطل ب أم ين القريط ي إ ف ي الص حة النفس ية إ ط1إ الق اهر إ دار الفك ر
العربي إ 1222
 -2األ را ب ن عل و إ كي

تتغل ب عل ى القل ا وت نعم بالحي ا إ الق اهر إ دار قب اب

للنشر إ 2112
 -2كمال إبراهيم موس ى إ عالق ة القل ا بالتحص يل الدراس ي عن د ط الب الم دار
الثانوية بالكويت إ جامعة الكويت إ كلية اآلداب إ 1212
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 -11عبد المنعم الحنفي إ موسوعة عل م ال نف

ونع م الحي ا إ الق اهر إ دار قب اب

للنشر إ 2112
 -11بشر احمد العكايشي إ قلا المستقبل وعالقت ه ب بعض المتغي رات ل د طلب ة
الجامع ة ( رس الة ماجس تير ري ر منش ور إ كلي ة التربي ة إ الجامع ة المستنص رية
2111
 -12محم د مح رو

الش ناوي إ نفري ات اإلرش اد والع الج النفس ي إ الس عودية

1224
-14جاسم محمد جاسمإ عالقة القلا ب بعض التغي رات المدرس ية رس الة ماجس تير
رير منشور إ كلية التربية إ جامعة بغداد 1226
 -14فيركسون إ جورج أي إ التحليل اإلحصائي في التربي ة وعل م ال نف

إترجم ة

هناب العكيلي إ دار الحكمة إ بغداد إ 1222
 -15سالمة إ عبد الحفف محمد إ تص ميم الت دري

إ ط 1إ دار الي ا وري العلمي ة

للنشر والتو يع إ عمان إ األردنإ 2111
 -16ج ابر إ عب د الم نعم إ التق ويم الترب وي والقي ا

النفس يإ ط1إ دار النهف ة

العربية إ القاهر إ1224

- May Rolla The meaning of anxiety ( the Ronal press ei
)new York 1950
-Sgaffer j .B.p. Humanistic psychology prentice- H all inc
)( new jerseg 1978
- Spielberger cg .d. anxiety and be h avior Academi press
)( new York 1966
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ملحا رقم ()1
قائمة بأسماب الخبراب والمحكمين في التربية وعلم النف
ت

اللقب

االسم

العلمي

الكلية /الجامعة

-1

ا.د

شاكر حيدر جاسم

كلية التربية بنات  /جامعة بغداد

-2

ا.م.د

صال مهدي صال

كلية التربية  /الجامعة المستنصرية

-4

ا.م.د

سوسن شاكر ألجلبي

كلية التربية ( ابن الهيثم)  /جامعة بغداد
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استخدام بعض التمرينات الخاصة لتطوير سرعة االستجابات الحركية
االنتقالية وتأثيرها في االداب المهاري لد العبي الشباب باألسكوا
المدر

استاي مساعد

د .فخري الدين قاسم صال

د .عامر فاخر شغاتي
ملخص البحث

 الباب االول المقدمة وأهمية البحث حيث تكمن أهمي ة البح ث عل ى وض ع م نهج
تدريبي خاص لتطوير سرعة االستجابات الحركية االنتقالية للض ربتين األمامي ة
والخلفي ة بلعب ة االس كوا

أم ا مش كلة قل ة العم ل بأس تخدام الق در عل ى

االستجابة والتحرك بسرعة وبدقة  .وقد احتو هيا الباب عل ى ف روض البح ث
وأهدافه فضال عن مجاالت البحث .
 اما الباب الثاني فقد احتو على الدراس ات النفري ة الخاص ة به يا البح ث حي ث
شملت المهارات األساسية في رياضة االسكوا

.

 اما الباب الثالث فقد احتو على م نهج البح ث وعين ة البح ث الت ي بلغ ت ()16
العبا وقد قسموا الى مجموعتين (تجريبي ة وض ابطة) وبواق ع ( )2العب ين لك ل
مجموعة  .كما احتو هيا الباب على ادوات البحث واجه ت ه وخط وات اج راب
البحث فضال عن الوسائل االحصائية المستعملة في البحث .
 ام ا الب اب الراب ع احت و عل ى ع رض ومناقش ة نت ائج ك ل م ن اختب ار قي ا
سرعة األداب للضربة األمامية والخلفي ة واختب ار قي ا

الق در عل ى االس تجابة

الحركية االنتقالية .
 اما الباب الخام

فقد توصل الباحثان الى االستنتاجات التالية :

 .1فهرت فروا معنوية ف ي قي ا

س رعة االداب للض ربة االمامي ة والخلفي ة

والق در عل ى االس تجابة الحركي ة االنتقالي ة للمجم وعتين (التجريبي ة

422

والض ابطة) ف ي االختب ار القبل ي والبع دي ولص ال االختب ار البع دي
. للمجموعة التجريبية
:  وقد اوصى الباحثان بما يلي
 تعم يم البرن امج الت دريبي المع د م ن قب ل الباحث ان والتأكي د عل ى اس تخدام.1
التمرين ات الخاص ة وان تك ون قريب ة ل ألداب المه اري م ن حي ث س رعتها
فض ال ع ن

ومس ارها الحرك ي للعض الت العامل ة عن د رياض يي االس كوا

يلك اجراب اختبارات مستمر ولم د منتفم ة لالختب ارات الخاص ة بالبح ث
. واجراب دراسات مشابهة وفيفية وبدنية ولكال الجنسين

Abstract
Use some special exercises to develop the speed of motor
responses in transition and their impact on the performance
skills of young squash players.
• Chapter I, the Introduction and the importance of search
terms is the importance of research to develop a training
curriculum for the development of motor speed responses of
the transitional two-stroke front and rear game of squash
the problem of lack of work with the ability to respond and
move quickly and accurately. It contains this section on the
research hypothesis and objectives as well as areas of
research.
• The second section it included theoretical studies for this
research were included in the basic skills in the sport of
squash.
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• The third chapter contains the research methodology and
the research sample, which amounted to (16) players were
divided into two groups (experimental and control) and by
(8) players per group. It also contains a section on search
tools and its institutions and steps to carry out the research
as well as the statistical methods used in the search.
• Part IV contains a presentation and discussion of the
results of each test to measure the speed performance of the
strike the front and rear and test to measure the capacity to
respond

to

kinetic

transition.

• The Title V researchers have reached the following
conclusions:
1. Showed significant differences in the measurement of the
speed performance of the strike the front and rear and the
ability to respond to the transitional dynamics of the two
groups (experimental and control group) in the pre and post
test and for the post test of the experimental group.
•

The

researchers

recommend

the

following:

1. Dissemination of the training program prepared by the
researchers and the emphasis on the use of workouts and be
close to the performance of the skill in terms of speed and
track motor muscles working at the athletes in squash, as
well as the tests continued for a period of regular testing for
research and studies of similar functional, physical, and both
sexes.
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الباب االول
-1

التعري

بالبحث :

 1-1المقدمة وأهمية البحث :
شهد ميدان التربية الرياض ية وعل ى جمي ع مس توياته تق دما واس عا ج دا بس بب
المنهج العلم ي ال يي اس تخدمه الب احثون ف ي معالج ة المش كالت الت ي تفه ر خ الل
العمل الرياضي على مستو التدريب او التن اف
المالحفة الشخصية للمدرب هي األسا

إ فخ الل المراح ل الس ابقة كان ت

في اكتشا

مواقع الضع

أو القو ل د

الرياض ي إ وبع دها ي تم معالج ة المش كلة اعتم ادا عل ى الخب ر والتجري ب الت ي
يمتلكها يلك المدرب إ أما االن فتحديد المشكالت والمعوقات ومعالجته ا أص ب م ن
مسؤليات الباحثين في شتى أنواع العالم المرتبطه بالنشاط الرياضي  .وريره ا م ن
العلوم االخر إ ليلك شهد األنجا الرياضي قف ات كبير في تطوير األداب .
وايضا فهر الكثي ر مم ا يع الج المش كالت الكثي ر ف ي االداب (المه اري والب دني)
ومنها تطوير سرعة االس تجابات الحركي ة ال يي ع الج المش كالت الهام ة المرتبط ة
باألداب الحركي مما يؤثر سلبا على المسار الحركي ومتطلبات التكنيك في المهار .
وكون لعبة االسكوا

من االلعاب الفردية الت ي تمت ا بالدق ة والق و والس رعة

الت ي يحتاجه ا الالع ب خ الل المنافس ة إ وبه يا فأنه ا تمت ا بالمتطلب ات الجس مية
والحركية والعضلية بش كل أساس ي والت ي بتوفره ا يك ون الالع ب يو مس تو فن ي
قادر على المنافسة وافهار انجا على التكنيك والتكتي ك إ وبم ا ان الالع ب يتعام ل
خ الل اللع ب م ع المض رب والك ر إ وارت دادات الك ر م ن ج دران الملع ب الخ اص
باالسكوا

إ والتي تكون في أرلب االحيان العامل الحاسم في احرا النقاط .

ل يا يج ب عل ى الالع ب التعام ل ال يكي عن د أداب ض رب الك ر إ وتوجيهه ا للمك ان
المطلوب وحركة الالعب السريعة في الملعب وخاص ة س رعة االس تجابات الحركي ة
واألنتقالي ة داخ ل الملع ب بأعتباره ا أح د الجوان ب المهم ة ف ي رف ع كف اب مس تو
األداب المه اري والب دني فه ي األس ا

عن د أداب الض ربات األمامي ة والخلفي ة

والحركة السريعة بالملعب وهي األمور الهامة التي يتمي بها العبي االسكوا
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.

وهنا جابت أهمية البحث ف ي العم ل عل ى وض ع التمرين ات خاص ة مبني ة عل ى
علمي ة مدروس ة لتط وير س رعة االس تجابات الحركي ة االنتقالي ة للض ربتين

أس

االمامية والخلفية للعبة االسكوا

.

 2- 1مشكلة البحث -:
تع د التمرين ات الخاص ة لتط وير س رعة االس تجابات الحركي ة واالنتقالي ة يو
أهمي ة للق درات البدني ة الحركي ة لجس م الرياض ي إ فالت دريب العلم ي اله اد
والمبرمج للوصول الى أهدا

محدد يكسب الجسم تطورا كبي را ف ي جمي ع قدرات ه

بشكل نسبي .
ومن خالل خبر الباحثان في مجال التدريب الرياضي وم دربين م ن قب ل اتح اداتهم
ل وحف ع دم االهتم ام بالتمرين ات الخاص ة الت ي تس اعد عل ى تط وير س رعة
االس تجابات الحركي ة االنتقالي ة مم ا ي ؤدي ال ى ض ع

قابلي ة س رعة االس تجابة

الحركية لد الالعبين وبالتالي يؤدي الى ضع

االداب المهاري .

ل يا ألخ ص الباحث ان مش كلة الدراس ة ف ي قي ا

الق در عل ى االس تجابة والتح رك

بسرعة وبدقة وفقا ألختبار المثير ووضع الحلول المناس بة لالرتق اب بمس تو ه ي
اللعبة للوصول الى أفضل المستويات .
 4- 1فروض البحث :
 - 1اع داد تمرين ات خاص ة لتط وير س رعة االس تجابات الحركي ة االنتقالي ة ل د
العبي االسكوا
-2

.

معرفة تأثير هي التمرينات في األداب المهاري لد العبي االسكوا

 4- 1هد

.

البحث :

هنالك فروا يات داللة احص ائية ب ين االختب ارين القبل ي والبع دي ف ي متغي رات
الدراسة لد أفراد عينة البحث .
 5- 1مجاالت البحث :
1-5-1

المجال المكاني -:

مالعب االسكوا

جامعة بغداد .
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ف ي كلي ة التربي ة الرياض ية /

2-5-1

المجال ال ماني ( -:من  2112/11/11ولغاية )2112/12/12

4-5-1

لفئة الشباب ( 12-11سنة)

المجال البشري -:

العبي االسكوا

الباب الثاني
 - 2الدراسات النفرية -:
 1-2المهارات االساسية في لعبة االسكوا -:
ان المه ار له ا أهمي ة كبي ر ف ي مختل

أن واع الرياض ات حي ث تختل

نس بة

األهمية من لعبة الى اخر  .فف ي األلع اب الت ي تعتم د عل ى المه ار بدرج ة كبي ر
يكون بناب المهار فيها يستغرا منا أكبر من مجموعة الوحد التدريبية والقاعد
األساس ية لبن اب األداب المه اري ه و التكني ك (فالتكني ك يعتب ر أكث ر الط را ف ي ح ل
)(1

األعمال البدنية المطلوبة أو المشكالت في اطار قوانين الرياضة)
ولعبة االسكوا

من أكثر األلعاب الرياضية شد حي ث (المطاول ة المطلوب ة ه ي

مطاولة اوكس جينية وال اوكس جينية والس رعة المطلوب ة ه ي مماثل ة لس رعة ع داب
المسافات القصير باألضافة ال ى ان الع ب االس كوا

يحت اج ال ى الق و والرش اقة

)(2

والمرونة )

(ويتم اللعب الفردي في االسكوا

بواسطة العبين يتبادالن ضرب الك ر بأتج ا

الحائط االمامي بش رط أن تك ون ض من ح دود الملع ب ويح ا لالعب ين ض رب الك ر
بالحائط الجانبي أو الخلفي لغ رض وص ولها ال ى الح ائط األم امي إ ويح ر الالع ب
نقطة في حالة عدم تمكن الالعب م ن رده ا بع د االرتط ام ب األرض م رتين أو لعبه ا
)(3

خارج حدود الملعب )

وتنته ي المب ارا ب ثالث أش واط م ن مجم وع خم

أش واط عل ى أن ينته ي ك ل

شوط باحد عشر نقطة وبفارا نقطتين عن الخصم .
)(1يوسف الشيخ :التعلم الحركي  :االسكندرية القمة للطبع والنشر  . 5923ص 361
I an mckenzie, beyond the basics excelling at squash , London , hodder , and Stoughton , 1994 ,
p 78
)(3سمير عطا هللا  .موسوعة الرياضة  .ط ، 5بيروت  :شركة الطبع والنشر اللبنانية  5993ص 522
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)(2

تكم ن ف ي ج انبين الجان ب األول ه و

وله يا ف أن المه ار ف ي لعب ة االس كوا

الوص ول ألي ك ر ف ي الملع ب والجان ب الث اني ه و ض رب الك ر بش كل ص حي إ
والتح رك الس ريع الس ل
للمناف

ألس تثمار ك ل الف رص للع ب الك ر دون اح داث عرقل ة

.

1- 1- 2

الضربة االرضية االمامية :

(هي م ن أكث ر المه ارات االساس ية اس تخداما ف ي الملع ب إ حي ث تش كل الج ب
األساس ي م ن لعب ة االس كوا

إ ورالب ا م ا ي تم الت دريب عليه ا ف ي البداي ة ويل ك

لسهولتها نسبة الى المهارات األساسية االخر )
وان اتقان هي الضربة في الملعب سو

)(1

تساعد الالع ب عل ى تب ادل الض ربات

واستمرار اللعب إ ولشرت ه ي الض ربة ي تم أداب النق اط االتي ة بع د تطبي ا الالع ب
المباد ب األساسية للمسكة الصحيحة والوقفة المناسبة .


خطوات اداب مهار الضربة االرضية االمامية -:
- 1رفع المضرب فوا الرأ

وللخل

)(2

مع ثني اليراع من المرفا بحيث يتكون

الشكل  - v -م ع نق ل و ن الجس م بأتج ا األم ام عن دما تك ون عل ى وش ك
المرجحة شكل (. )1-1
- 2يكون مسار المضرب للخل

باتجا األسفل إ مع ميل المرفا ونهاية قبض ة

المضرب بأتجا األسفل تقريبا  .شكل ()2-1
- 4ف ي الج ب االفق ي م ن الحرك ة ي تم تحري ك الس اعد بأتج ا نقط ة اتص ال
المضرب بالكر وهي الحركة تسمى حركة الكب  .شكل ()4-1
- 4عن د اتص ال المض رب ب الكر يك ون الرس غ لالعل ى للحص ول عل ى س يطر
جيد على رأ
دون خفض رأ

المضرب إ والمرجحة يج ب أن تك ون موا ي ة ل الرض م ن
المضرب بأتجا نقطة اتصاله بالكر  .شكل ()4-1

Alan colburn ;squash the Ambition Players Guide . London . Faber paper back , 1981 p.p 15 -45 .
)(2
Lan mekenzie . (1994) , op . cit . p.p 62-63
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)(1

- 5تك ون المرجح ة بحرك ة قطري ة وانس يابية م ع الجس م م ع المحافف ة عل ى
المرجح ة عل ى حرك ة المرف ا م ع المحافف ة

ت وا ن الجس م إ حي ث تتوق

المضرب.شكل ()5-1

على أن يكون الرسغ لالعلى للسيطر على رأ

- 6اكمال مسار المرجحة للمضرب حيث يكون ثني اليراع عل ى ش كل  -v-أم ام
الجسم وهوالج ب النهائي من الحركة  .شكل ()6-1
2- 1- 2

الضربة االرضية الخلفية :

إن الضربة األرضية الخلفية ال تقل أهمية عن الضربة األرضية األمامية اي تع د
من أهم المهارات األساسية إ ولعب ة االس كوا

بش كل ع ام ه ي عب ار ع ن تن اوب

الض ربات ب ين ض ربات أمامي ة متنوع ة وض ربات خلفي ة ويل ك ألس تمرارية اللع ب
ولك ن يك ون االخ تال

فق ط ف ي موق ع الالع ب ف ي الملع ب) (1وينص

الم دربون

بتدريب الطريقتين األمامية والخلفية قب ل الت دريب للمه ارات االخ ر ويل ك بع دهما
األسا


اليي تعتمد عليه المهارات

)(2

خطوات اداب مهار الضربة االرضية الخلفية -:

)(3

 - 1عند المرجحة الخلفية يتم تدوير الكفين وجعل حاف ة المض رب خل

ال رأ

مع ثني اليراع ليكون الشكل  -v-أمام الجسم مع المحافف ة عل ى أن يك ون
الرسغ لالعلى  .شكل ()1-2
 - 2نقل و ن الجس م لالم ام عن د تحري ك المض رب لالس فل ح ول الجس م بمس ار
يكون الج ب االفقي للمرجحة  .شكل ()2-2
 - 4جع ل مرف ا ونهاي ة القبض ة للخ ارج م ع ت دوير الس اعد ورأ

المض رب

بأتجا نقط اتصال المضرب بالكر  .شكل ()4-2

)(1

Cecil J-zuber:squash Roketes For Coaches and Players . Hong DAL Nippon prining CO (HK) Lta
1977 p.p 20-54 .
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Ian mekenzie . (1993) , op . cit . p 30 .

)(2

Ian mekenzie . (1994) , op . cit . p 62-63 .

)(3

 - 4نقط ة اتص ال الك ر بالمض رب ف ي ه ي المه ار يج ب أن تك ون أم ام الق دم
األمامي ة كم ا أن الكت

ف ي ه ي الض ربة يك ون أم ام الجس م عن د حرك ة

المضرب بأتجا نقطة اتصاله بالكر  .شكل ()4-2
 - 5استمرار المرجحة بأتجا قطري مع الجس م م ع ت دوير ال يراع عن د المرف ا
والكت

والمحاففة على أن يكون الرسغ لالعلى ألج ل الس يطر عل ى رأ

المضرب والحصول على المرجحة الجيد شكل ()5-2
 - 6اكم ال مرجح ة المض رب بمس ار نح و األعل ى م ع المحافف ة عل ى ت وا ن
المضرب مع محاولة أن تكون المرجح ة

الجسم واحكام السيطر على رأ
بمسار وحركة دقيقة  .شكل ()6-2
4- 1- 2

سرعة االستجابة االنتقالية :

تعد هي الصفة واح د م ن الص فات األساس ية لتحقي ا الفع ل الحرك ي المطل وب
ف ي لعب ة االس كوا

تح ت معطي ات عدي د منه ا واله د

المطلوب تحقيقه على وفا ف ر

م ن الواج ب الحرك ي

اللعب ة والم ؤهالت الفردي ة وه يا يعن ي أن يمت ا

الالع ب بس رعة عالي ة ف ي تب ادل االس تجابة العض لية م ا ب ين االنقب اض واالنبس اط
وعلى هيا األسا

ف أن س رعة االس تجابة الحركي ة االنتقالي ة عنص ر أس ا

لتطوير مستو أداب العب االسكوا

ومه م

.

فق د عرفه ا (ع ادل عب د البص ير) )((1ه ي الق در عل ى االس تجابة الحركي ة لمثي ر
معين في أقصر من ممكن ) .
وكيلك عرفها كل من (محمد حسن عالوي و محمد نصر الدين رضوان) )((2ه ي
القدر على االستجابة والتحرك بسرعة وبدقة وفقا ألختبار المثير) .

)(1عادل عبد البصبير  :التبدريب الرياضبي والتكامبل ببين النظريبة والتطبيبق ط( 5القباهرة  ،مركبز الكتباب للنشبر) لسبنة  . 5999ص
501
)(2محمد حسن عالوي و نصر الدين رضوان  :اختبارات االداء الحركي ( دار الفكر العربي للنشر )
لسنة  . 3005ص . 356
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ف أن لعب ة االس كوا

وم ن ه يا االس ا

تع د م ن األلع اب الس ريعة إ ل يلك فأنه ا

تحت اج ال ى تط وير الق در عل ى الس رعة والتركي عن د الت دريب عليه ا م ن خ الل
التحرك أثناب التدريب أماما وجانبا والى الخل

إ ونتيجة لم ا يق وم ب ه الالع ب م ن

خطط هجومي ة متع دد ودفاعي ة ل يا ترت ب علي ه التحل ي به ي الص فة ألنه ا أس ا
التقدم في جميع المباريات .

الباب الثالث
 -4منهج البحث واجراباته الميدانية-:
1- 4

منهج البحث -:

الم نهج المس تخدم تح دد طبيع ة المش كلة الم راد معالجته ا بغي ة الوص ول ال ى
تحقي ا أه دا

البح ث إ ل يلك يعتب ر اختي ار الم نهج المالئ م لح ل المش كلة م ن

الخطوات المهمة التي يتوق

عليها نجات البحث .

وعلي ه ف أن مش كلة البح ث فرض ت اس تخدام الم نهج التجريب ي ال يي ه و (تغي ر
متعمد ومضبوط للشروط المحدد لحادث ما ومالحفة التغيرات الناتجة في الحادث ة
نفسها وتفسيرها)
2- 4

)(1

عينة البحث -:

ت م اختي ار عين ة البح ث بالطريق ة العمدي ة م ن الالعب ين الش باب لرياض ة
االسكوا

والبالغ عددهم ( )16العب والج دول ( )1يوض تج ان

متغيرات العمر والطول والو ن .

)(1وجيه محجوب  :طرائق البح العلمي ومناهجه  .بغداد دار الحكمة للطباعة والنشر لسنة  .5992ص 237
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العين ة ف ي

جدول ()1
العينة في متغيرات العمر والطول والو ن

يوض تجان
المعالم

االنحرا

االحصائية

وحد

الوسط

متغيرات

القيا

الحسابي

المعياري

االلتواب

الوسيط

البحث
العمر

سنة

11.625

1.54

11.11

2.112

الطول

سم

1.12

4.12

1.125

1.2412

الو ن

كغم

66.41

4.12

65.511

1.4622

ويالحف من الجدول أعال ان جميع قيم معامل االلتواب انحصرت بين
( )4±وهيا يدل على تجان

وحسن تو يع العينة تو يعا طبيعيا .

 4-4أدوات البحث وأجه ته :
وهي الوسائل الت ي يس تطيع الباحث ان م ن خ الل جم ع البيان ات وح ل (المش كلة
لتحقيا أهدا

البحث مهما كانت االهدا

من بيانات وعينات وأجه

)(1

)

وهي :

- 1المراجع والبحوث العربية واالجنبية المترجمة .
- 2المقابالت الشخصية للخبراب .

*

- 4استمار تسجيل البيانات .
- 4مالعب اسكوا
- 5مضارب اسكوا
- 6كرات اسكوا

عدد . 4
عدد . 16
عدد . 24

- 1ساعة توقيت عدد . 2

)(1محمد صبحي حسانين  :القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية  ،ج ، 5ط 2القاهرة  :دار الفكر العربي لسنة  . 5991ص
501
 -2م  .د علي جهاد (علم التدريب (
*الخبراء  -5أ .د حامدصالح (علم التدريب -3م  .د عباس فاضل(علم التدريب)
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- 2شريط قيا

متري معدني .

- 2حاسبة يدوية (. )kenko
 - 11جها حاسوب (. )DELL

4- 4

خطوات اجراب البحث-:

 1- 4- 4التجربة االستطالعية -:
اجريت التجربة االستطالعية في يوم الس بت بت اريو ( )2112/11/2بمس اعد
فري ا العم ل المس اعد *عل ى عين ة م ن أربع ة ( )4العب ين اختي روا بالطريق ة
العش وائية م ن مجتم ع االص ل للتع ر

عل ى الص عوبات والمش اكل الت ي ق د تواج ه

الباحث أثناب تنفيي التجربة الرئيسية والتي تؤثر بشكل مباشر في نتائج االختبارات
2-4-4

االختبارات القبلية :

تم اجراب االختبارات القبلي ة م ع فري ا العم ل المس اعد ولكلت ا المجم وعتين ف ي
ي وم االثن ين واالربع اب المص اد
عصرا) وبأشرا

( )2112/11/1-5وف ي تم ام الس اعة (الرابع ة

مباشرمن قبل الباحثان إ وكما موض في جدول ( )2حي ث يب ين

تكافؤ عينة البحث في االختبار القبلي ويلك ع ن اس تخدام ق انون ( )Tللف روا ب ين
االوساط الحسابية بين المجموعتين .

*فريق العمل المساعد  -5علي حسن (مدرب اسكوات)

 -3عماد احمد (مدرب اسكوات)  -2معين حمزة (مدرب اسكوات)
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جدول ()2
يبين تكافؤ العينة الضابطة التجريبية في متغيرات الدراسة .
المجموعات

الضابطة

التجريبية

ع

ع
المتغيرات

قيمة

قيمة

T

T

المحسوبة

الجدولية

مستو
الداللة
*

اختبارالضربة
1

االمامية

41.22

2.14

42.26

2.44

1.2

خالل  41ثا
اختبارالضربة
2

الخلفية

41.41

4.41

41.21

4.44

1.15

خالل  41ثا
4

االختبار البدني

1.165 11.66

11.22
4

1.125

رير
2.14

1.514

* مستو الداللة تح ت درج ة حري ة  14 = 2 – 16 = 2 -  + وبأحتم ال
الخطأ
(. )1.15

4- 4- 4

مواصفات االختبار المهاري -:

االختبار االول  :الضربة االمامية نحو الحائط االمامي خالل ( 41ثا)
 الغرض من االختبار  :قيا
 اجراب االختبار
مضارب اسكوا

سرعة الضربة االمامية .

 :يجر االختبار في ملعب نف امي لالس كوا

بأس تخدام

وكرات وساعة توقيت واستمار تسجيل إ ويكون اله د

هو الحائط االمامي داخل حدود ويق
الحائط االمامي .
411

الالع ب عل ى بع د مس افة ( 4م) ع ن

معنوي

 مواصفات االداب  :وقو

الالعب على بعد ( 4م) عن الحائط االم امي م ن

الجهة اليمنى م ن الملع ب حي ث االس تعداد لض رب الك ر ويعط ى لك ل الع ب
محاول ة تجريبي ة بع د االحم اب لمعرف ة كيفي ة أداب االختب ار إ وعن د اعط اب
االش ار يض رب الالع ب أول ك ر يق وم الميق اتي بتش غيل الس اعة وحس اب
الوق ت إ بحي ث يق وم الالع ب بض رب الك ر ض ربات أمامي ة نح و الح ائط
االمامي بأسرع ما يمكن .
 تس جيل النق اط

 :تحتس ب درج ات الالع ب بمجم وع المح اوالت الت ي

يحصل عليها من أكبر عدد من الضربات الصحيحة خالل ( 41ثا )

)(1

االختبار الثاني  :الضربة الخلفية نحو الحائط االمامي خالل ( 41ثا)
 الغرض من االختبار  :قيا
 اجراب االختبار
مضارب اسكوا

سرعة الضربة الخلفية .

 :يجر االختبار في ملعب نف امي لالس كوا

بأس تخدام

وكرات وساعة توقيت واستمار تسجيل إ ويكون اله د

هو الحائط االمامي داخل حدود ويق

الالع ب عل ى بع د مس افة ( 4م) ع ن

الحائط االمامي .
 مواص فات االداب :

نف

مواص فات االختب ار الس ابا ولك ن م ن الجه ة

المعاكسة (أي من الجهة اليسر ) من الملعب .
 تسجيل النقاط

 :تحتسب الدرجات نف

االختبار السابا .

)(2

)(1علي جهاد رمضان  :أثر منهج تدريبي في تطوير بعض المهارات االساسية بلعبة االسكوات (رسالة ماجستير غير منشورة)
لسنة  3000ص . 17
)(2علي جهاد رمضان  :نفس المصدر السابق ص . 65

412

االختبار الثالث  :االختبار البدني
 الغرض من االختبار:قيا
 اجراب االختبار

القدر على االستجابة الحركية االنتقالية .

)(1

 :تخطط منطقة االختبار بثالثة خطوط المسافة ب ين ك ل

خط واالخر مسافة ( 6.41م) وطول الخط ( 1م) كما موض بالرسم

 مواصفات االداب :
() 5

يق

() 3

يتخي المختبر وضع االستعداد .

() 2

المختبر عند احد نهايتي خط المنتص

يمسك الحكم ساعة االيقا

ويرفعه ا ال ى االعل ىإ ث م يق وم بس رعة بتحري ك

يراعه أما ناحية اليسار أو اليمين وبنف
() 3

لمواجهة الحكم .

الوقت وتشغيل الساعة .

يجري الم ختبر بأقصى سرعة في االتج ا المح دد للوص ول ال ى خ ط الجان ب

بعد ان يجتا خط الجانب الصحي حيث يقوم الحكم بأيقا
() 1

الساعة .

وايا جر الالعب في االتجا الخطأ يس تمر الحك م ف ي تش غيل الس اعة حت ى

يغير المختبر اتجاهه ويصل الى الخط الجانب الصحي .
() 6

لكل مختبر عشر محاوالت متتالية بين كل محاولة واخر ( 21ثا ) .

)(1محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان :اختبارات االداء الحركي (دار الفكر العربي )
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لسنة  ، 22ص 1

.

 5- 4المنهج التدريبي -:
خضعت المجموعة التجريبية الى مفردات المنهج التجريبي اليي تم اع داد م ن
قب ل الباحث ان بع د أن ت م عرض ه عل ى الخب راب ال يي يه د
االس تجابات الحركي ة االنتقالي ة ل د العب ي االس كوا

ال ى تط وير س رعة

وال يي ت م تنفي ي م ن قب ل

فريا العم ل المس اعد وق دد ح ددت م د ( 41وح د تدريبي ة) وك ان الب دب في ه ي وم
الس بت المواف ا ( )2112/11/11واس تمر لغاي ة ي وم الس بت المواف ا
( )2112/12/12وكان معدل التدريب ف ي االس بوع الواح د ث الث وح دات تدريبي ة
وهي (السبت إ االثنين إ االربعاب ) وقد بدأ التدريب في الساعة (الرابعة عصرا) .
وق د اس تعمل الباحث ان الطريق ة التكراري ة ( )% 111- % 21ش دته إ وق د
احتو المنهج عل ى ( )41وح د تدريبي ة ت م تنفي يها عل ى المجموع ة التجريبي ة إ
وتض من ه يا الم نهج عل ى مف ردات خاص ة بتط وير التمرين ات البدني ة الخاص ة
والمهارية الحركية االساسية بلعبة االسكوا

كما موض في الملحا رقم (. )1

وقد ح رص الباحث ان التنوي ع والتركي ف ي محت و الم نهج ال يي يتماش ى م ع
خص ائص اللعب ة (البدني ة والمهاري ة) الن لعب ة االس كوا

تعتم د عل ى النف ام

الفوسفاجيني وقد نفي يلك من خ الل الت دريبات مث ل (الوق و

الملع ب

ف ي منتص

والركض الى ال وايا االمامية مر والخلفية مر اخر يمينا ويسارا والرجوع ال ى
المنتص ) وي ؤدي التم رين بس رعة عالي ة والت ي له ا ت أثير ايج ابي ف ي أداب ك ل
الحركات المتمي

بأداب سريع الى جانب المهار الحركية والتوقيت المناس ب ألداب

كل الحركات لتحقيا الهد

من أدائها لهيا فقد رك المنهج على س رعة االس تجابة

الحركية في جمي ع التمرين ات وك يلك الس رعة االنتقالي ة ألنه ا ض رورية ف ي التق دم
والتراجع ألنها األسا

في جميع المباريات للوصول الى مستو األداب العالي .

كم ا احت و المنه اج الت دريبي عل ى بع ض التمرين ات الخاص ة باالس كوا

وك ان

العمل بهي التمرينات هو التحرك باالتجاه ات المختلف ة ولمس افات معين ة واختلف ت
هي المسافات طيلة مد تنفيي المنهاج وبحسب صعوبة األداب و من أداب التمرين.
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من أداب التمرينات على عدد من التكرارات (عدد مرات) وق د قس مه ال ى

واحتو

عدد المجاميع التدريبية إ اما الراحة فق د كان ت ب ين التك رارات ( 121ث ا) وتدرج ه
بحسب صعوبة ومسافة و من التمرينات فضال عن الراح ة ب ين المج اميع والراح ة
ب ين التح رك (اتج ا واخ ر) واله د
لرياضة االسكوا

م ن يل ك التكي

عل ى أداب العم ل الخ ارجي

.

 6- 4االختبارات البعدية لعينة البحث-:
لقد جرت االختبارات البعدية بش كل مش ابه كم ا ج رت علي ه االختب ارات القبلي ة م ن
حيث فرو
الف رو

واجراب االختبارات من الناحية (المكاني ة وال ماني ة) لتالف ي متغي رات

عل ى االختب ارات البعدي ة لعين ة البح ث خ الل ي ومين (االثنينإاالربع اب)

الموافا ()2112/12/24-21
في تمام الساعة الرابعة عصرا .
 1- 4الوسائل االحصائية المستعملة في البحث-:
اس تخدم الباحث ان الوس ائل االحص ائية لمعالج ة ال درجات الخ ام الت ي حص ل
عليها م ن التجرب ة وق د اس تخدم الباحث ان البرن امج االحص ائي ( ) SPSSف ي أداب
يلك .

)(1

- 1الوسط الحسابي .
- 2االنحرا

المعياري .

- 4قانون االلتواب .
- 4معامل االرتباط (بيرسون) .
- 5قانون ( )Tللعينات المتنافر ورير المتنافر .

)(1خالد العاقري (ترجمة)  :التحليل االحصائي بأستخدام برنامج  ، spssالقاهرة  ،دار الفاروق  ،لسنة 3006
ص . 16
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الباب الرابع
1- 4

عرض وتحليل نتائج اختبار قيا
لالسكوا

سرعة االداب للضربة االمامية

.
جدول ()2

يبين الوسط الحسابي واالنحرا

المعياري وقيمة ( )Tالمحتسبة وقيمة ()T

الجدولية في االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين (التجريبية والضابطة)
ألختبار قيا
االختبار

القبلي

البعدي
T

T

ع

المحتسبة

الجدولية

2.14

41.62

1.42

5.21

2.44

44.22

2.21

1.22

ع

المجموعة
التجريبية

سرعة االداب للضربة االمامية لالسكوا

41.22
42.26

الضابطة

.
*
الداللة
معنوي
2.46

رير
معنوي

* مستو الداللة تحت درجة حرية  1= 1-2واحتمال الخطأ 1.15
يوض الجدول ( )2نتائج اختبار قيا

السرعة للضربة االمامية لالس كوا

لعين ة البح ث ف ي االختب ارين القبل ي والبع دي إ فق د أفه رت النت ائج وج ود ف را
معنوي لص ال المجموع ة التجريبي ة وعن د اس تخراج قيم ة ( )Tالمحتس بة البالغ ة
( )5.21اتض انه ا أكب ر م ن قيم ة ( )Tالجدولي ة البالغ ة ( )2.46وتح ت درج ة
الحرية ( )1بأحتمال الخطأ ( )1.15مما يدل على وجود فرا معنوي بدرج ة جي د
بين االختبارين .
أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فقد بلغت قيمة ( )Tالمحتسبة ( )1.22وقد اتض
انه ا أص غر م ن قيم ة ( )Tالجدولي ة البالغ ة ( )2.46وتح ت درج ة الحري ة ()1
وبأحتمال الخطأ ( )1.15إ ه يا م ا يؤك د ع دم وج ود ف را معن وي ب ين االختب ارين
القبلي والبعدي لهي المجموعة .
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ولغ رض معرف ة معنوي ة الف روا للوس ط الحس ابي واالنح را

المعي اري ب ين

المجموعتين التجريبية والضابطة لالختب ار (البع دي بع دي) ت م ع رض النت ائج كم ا
مبين في الجدول (. )4
جدول ()4
يبين االوساط الحسابية واالنحرا

المعياري وقيمة ( )Tالمحتسبة وقيمة ()T

الجدولية للمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار(البعدي بعدي) في اختبار
قيا

سرعة االداب للضربة االمامية لالسكوا
الضابطة

التجريبية
ع
41.62

1.42

ع
44.22

2.21

.

T

T

المحتسبة

الجدولية

4.14

2.14

الداللة
معنوي

* تحت درجة حرية  14 = 2-16وبأحتمال خطأ 1.15
لقد بلغت قيمة ( )Tالمحتسبة لالختب ار البع دي بع دي ( )4.14وه ي أكب ر م ن
قيم ة ( )Tالجدولي ة البالغ ة ( )2.14وتح ت درج ة حري ة ( )14وبأحتم ال خط أ
 1.15مما يدل بشكل واض على وجود فرا معنوي ع الي لص ال التجريبي ة ف ي
اختبار قيا
1- 1- 4

سرعة االداب للضربة االمامية خالل ( 41ثا) .
مناقش ة اختب ار (س رعة أداب الض ربة االمامي ة) نح و الح ائط االم امي
خالل ( 41ثا) .

يب ين الج دول ( )4وج ود ف را معن وي يي دالل ة احص ائية بأحتم ال الخط أ
( )1.15ب ين المجم وعتين التجريبي ة والض ابطة ف ي نت ائج مه ار س رعة أداب
الض ربة االمامي ة نح و الح ائط االم امي ف ي االختب ار (البع دي بع دي) ولص ال
المجموع ة التجريبي ة إ يع ي الباحث ان ه يا الت أثير اس تخدام بع ض التمرين ات
الخاص ة ف ي تط وير مه ار س رعة أداب الض ربة االرض ية االمامي ة ك ون الم نهج
اعتم د االس لوب العلم ي ف ي التنف يم واالس تمرار ف ي الت دريب واالداب الص حي
وتعويد الالعبين عل ى التص ر

الس ريع المناس ب ف ي الوق ت المناس ب إ (حي ث ان
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الس رعة ف ي لعب ة االس كوا

ال تتض من الحرك ات الس ريعة للعض الت فق ط فه ي

تتضمن سرعة جميع الق درات م ن كيفي ة ق راب اس لوب لع ب الخص م والتوق ع ورد
الفعل ) .

)(1

وكيلك يؤكد (قاسم حسن حسين) (يجب التركي عل ى ت دريب التواف ا والت رابط
الحرك ي ووض عه ف ي ب رامج الت دريب إ بأس تخدام التواف ا الحرك ي لفت ر طويل ة
وبتكرار متواصل سيؤدي الى التعود على المسار الحركي وال ماني المثالي).
ع رض وتحلي ل نت ئج اختب ار قي ا

2- 4

)(2

س رعة أداب الض ربة الخلفي ة

لألسكوا
جدول ()4
يبين الوسط الحسابي واالنحرا

المعياري وقيمة ( )Tالمحتسبة وقيمة ()T

الجدولية في االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين (التجريبية والضابطة)
ألختبار قيا
االختبار

االختبار القبلي

االخيبار البعدي

ع

المجموعة
التجريبية

41.41
41.21

الضابطة

سرعة االداب للضربة الخلفية لالسكوا

.

T

T

ع

المحتسبة

الجدولية

4.41

41.12

2.26

6.22

4.44

44

4.14

1.44

*
الداللة
معنوي

2.46

رير
معنوي

* مستو الداللة تحت درجة حرية  1= 1-2واحتمال الخطأ 1.15
يوض الجدول ( )4نتائج اختبار قي ا

الس رعة للض ربة الخلفي ة لالس كوا

لعين ة البح ث ف ي االختب ارين القبل ي والبع دي إ فق د أفه رت النت ائج وج ود ف را
معنوي لص ال المجموع ة التجريبي ة وعن د اس تخراج قيم ة ( )Tالمحتس بة البالغ ة

)(1

Ian , Macknzi , (1994) , op , cit , p .81
)(2قاسم حسن حسين  :فسيولوجيا  ،مبادئها  ،وتطبيقها في المجال الرياضي  .الموصل  :دار الخليفة
للطباعة والنشر لسنة  . 5995ص . 97
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( )6.22اتض انه ا أكب ر م ن قيم ة ( )Tالجدولي ة البالغ ة ( )2.46وتح ت درج ة
الحري ة ( )1بأحتم ال الخط أ ( )1.15مم ا ي دل عل ى وج ود ف را معن وي يو دالل ة
احصائية بين االختبارين القبلي والبعدي .
اما بالنس بة للمجموع ة الض ابطة فق د بلغ ت قيم ة ( )Tالمحتس بة ( )1.44وق د
اتض انه ا اص غر م ن قيم ة ( )Tالجدولي ة البالغ ة ( )2.46وتح ت درج ة الحري ة
( )1وبأحتم ال الخط أ ( )1.15إ ه يا م ا يؤك د ع دم وج ود ف را معن وي ب ين
االختب ارين القبل ي والبع دي ولغ رض معرف ة معنوي ة الف روا للوس ط الحس ابي
يبين نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة تم عرض النتائج كما يل ي ج دول ()5
.
جدول ()5
يبين الوسط الحسابي واالنحرا

المعياري وقيمة ( )Tالمحتسبة وقيمة ()T

الجدولية للمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار(البعدي بعدي) في اختبار
قيا

سرعة االداب للضربة الخلفية لالسكوا
الضابطة

التجريبية
ع
2.26

41.12

ع
44

4.14

.

T

T

المحسوبة

الجدولية

6.11

2.14

الداللة *
معنوي

* الداللة تحت درجة حرية  14 = 2-16وبأحتمال خطأ 1.15
يب ين الج دول ( )5قيم ة ( )Tالمحتس بة لالختب ار البع دي بع دي ب ين
المجم وعتين( )6.11وه ي أكب ر م ن قيم ة ( )Tالجدولي ة البالغ ة ( )2.14وتح ت
درجة حرية ( )14وبأحتمال خطأ  1.15مما ي دل بش كل واض عل ى وج ود ف را
معنوي يو داللة احصائية بين المجموعتين لصال المجموعة التجريبية .
1- 2- 4

مناقشة اختبار قيا

سرعة الضربة االرضية الخلفي ة خ الل ( 41ث ا)

.
في ضوب النتائج االحصائية التي توص ل اليه ا الباحث ان تح ت مناقش ة النت ائج
كم ا ف ي ج دول ( )5يب ين وج ود ف را معن وي يي دالل ة احص ائية بأحتم ال الخط أ
412

( )1.15بين المجموعتين التجريبية والضابطة في نتائج ق و الض ربة الخلفي ة ف ي
االختبار (البع دي بع دي) لص ال المجموع ة التجريبي ة إ ويع ي الباحث ان ه يا ال ى
تأثير التمرينات الخاصة في تطوير مهار السرعة عن د أداب الض ربة الخلفي ة ك ون
أن التمرين ات اعتم دت االس لوب العلم ي ف ي تنف يم االس تمرارية ف ي الت دريب م ن
خالل مبدأ التدرج في صعوبة التمارين وربطها بمهار الضربة االمامية فض ال ع ن
مد الراحة والتكرارات عند أداب التمرينات الحركي ة الس ريعة الخاص ة باألس كوا
(حي ث ان الس رعة تع د أح د العوام ل المهم ة ل ألداب الن اتج ف ي كثي ر م ن األنش طة
الحركية)

)(1

ان الع ب االس كوا

يج ب أن يمتل ك س رعة عالي ة ف ي ض ربه للك ر إ وك يلك
الملع ب بع د أدائ ه الض ربة مباش ر لفس

عل ى الالع ب االنس حاب ال ى منتص

المج ال أم ام الخص م للع ب الك ر التالي ة إ أم ا ايا ل م يس تطع االنس حاب م ن مج ال
)(2

الخصم فسيترتب عليه خسار نقطة )

وهيا ي تم م ن خ الل رب ط تم ارين الحرك ة

السريعة بتمارين المهار .
4- 4

الق در عل ى االس تجابة الحركي ة

ع رض وتحلي ل نت ائج اختب ار قي ا

االنتقالية
جدول ()6
يبين الوسط الحسابي واالنحرا

المعياري وقيمة ( )Tالمحتسبة وقيمة ()T

الجدولية في االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين (التجريبية والضابطة)
ألختبار قيا
االختبار
المجموعة

القدر على االستجابة الحركية االنتقالية .
البعدي

القبلي

ع

ع

T

T

المحسوبة

الجدولية

*
الداللة

)(1محمد صبحي حسانين  :القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ج  ، 5ط  ، 2القاهرة  :دار الفكر العرببي لسبنة 5979
 ،ص . 253
Work shop . rules quiz , the squash player . vol . 26 , ISSUE 5 july /august , 1998 , p . 17 .
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)(2

11.66
1

التجريبية

16.21

1.165

2

11.22
4

الضابطة

1.664

11.26

1.125

4.161

1.222

1

معنوي

2.46

4.111

معنوي

* مستو الداللة تحت درجة حرية  1= 1-2واحتمال الخطأ 1.15
يوض

الج دول ( )6نت ائج اختب ار قي ا

الق در عل ى االس تجابة الحركي ة

االنتقالية لعينة البحث في االختبارين القبلي والبعدي إ فقد أفهرت النت ائج وج ود
ف روا معنوي ة لص ال المجموع ة التجريبي ة وعن د اس تخراج قيم ة ( )Tالمحتس بة
البالغة ( )4.161اتض انها أكبر من قيم ة ( )Tالجدولي ة البالغ ة ( )2.46وتح ت
درجة الحرية ( )1بأحتمال الخط أ ( )1.15مم ا ي دل عل ى وج ود ف را معن وي ب ين
االختبارين القبلي والبعدي لهي المجموعة .
اما بالنسبة للمجموعة الضابطة فقد بلغ ت قيم ة ( )Tالمحتس بة ( )4.111وق د
اتض انه ا اص غر م ن قيم ة ( )Tالجدولي ة البالغ ة ( )2.46وتح ت درج ة الحري ة
( )1وبأحتمال الخط أ ( )1.15إ ه يا م ا يؤك د وج ود ف را معن وي ب ين االختب ارين
القبلي والبعدي لهي المجموعة  .ولغرض معرفة معنوية الفروا للوس ط الحس ابي
واالنح را

المعي اري ب ين المجم وعتين التجريبي ة والض ابطة لالختب ار (البع دي

بعدي) تم عرض النتائج كما مبين في جدول (. )1
جدول ()1
يبين االوساط الحسابية واالنحرا

المعياري وقيمة ( )Tالمحتسبة وقيمة ()T

الجدولية للمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار(البعدي) في اختبار قيا
القدر على االستجابة الحركية االنتقالية .
الضابطة

التجريبية
ع
16.212

1.664

ع
11.261

1.222

421

T

T

المحسوبة

الجدولية

1.154

2.14

الداللة *
ريرمعنوي

* الداللة تحت درجة حرية  14 = 2-16وبأحتمال خطأ 1.15
يب ين الج دول ( )1قيم ة ( )Tالمحتس بة لالختب ار (البع دي بع دي) ب ين
المجموعتين( )1.154وهي أصغر من قيمة ( )Tالجدولية البالغة ( )2.14وتح ت
درجة حرية ( )14وبأحتمال خطأ ( )1.15مما يدل بشكل واض على ع دم وج ود
فرا معنوي يو داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية و الضابطة .
1- 4- 4

مناقشة نتائج اختبارقيا

القدر على االستجابة الحركية االنتقالية

ف ي ض وب النت ائج االحص ائية الت ي توص ل اليه ا الباحث ان م ن خ الل االختب ار
البدني إ تبين عدم وج ود ف روا معنوي ة ب ين المجم وعتين (التجريبي ة والض ابطة)
وبسبب قلة عدد افراد العينة وطبيعة االختبار والتقارب من حيث اال منة عن د قط ع
المس افةإاد يل ك ال ى فه ور التق ارب ف ي االنحراف ات المعياري ة  .ول و نفرن ا ال ى
جدول ( )1نجد هنالك تطور واض لصال المجموعة التجريبي ة  .ويع و الباحث ان
هيا التطور الحاصل في ه يا االختب ار ال ى نوعي ة التمرين ات المعتم د وم ا له ا م ن
تأثير فعال وطبيعة تنفيي تلك التمرينات بالشد القصو أو شبه القصو باألعتم اد
عل ى التك رار وبأقص ر وق ت ممك ن معتم دا عل ى نف ام الطاق ة الفوس فاجينية (CP-
 )ATPخالل االنتقال للمسافات القصير
وكما ي ر الباحث ان ان تط ور س رعة االس تجابة الحركي ة االنتقالي ة ج اب نتيج ة
تأثير التمرينات القوية والسريعة و من أدائه ا ف ي الم نهج الت دريبي وه يا م ا أك د
(رع د ج ابر) (امكاني ة تنمي ة ص فة الس رعة االنتقالي ة كنتيج ة لتط وير ص فة الق و
العض لية فض ال ع ن تنمي ة الق و ل د الف رد الرياض ي ف ي تط وير ص فة الس رعة
)(1

والسيما الس رعة االنتقالي ة )
ف ي لعب ة االس كوا

إ اض افة ال ى يل ك ف أن ت دريبات الس رعة الخاص ة

(س رعة االنط الا وس رعة التوق

وس رعة الخ داع وس رعة

تغيير االتجا ) مهمة في حدوث هيا التغيي ر إ ويش ترك (حم دي عب د الم نعم) (نح ن

) (1رعد جابر باقر  :تأثير القوة المميزة بالسرعة على بعض المتغيرات البدنية والمهارية بكرة السلة (اطروحبة دكتبوراه  ،كليبة التربيبة
الرياضية  ،جامعة بغداد  ، )5991ص . 507
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نحت اج ال ى الس رعة بمختل

أش كالها ولك ن ف ي س رعة االنتق ال تك ون الس رعة

لمسافة قصير والقدر على التحكم في الحركة بعد هي السرعة)

)(2

الباب الخام
- 5

االستنتاجات والتوصيات

1- 5

االستنتاجات :
في ض وب النت ائج الت ي توص لت إليه ا الباحث ان م ن خ الل التجرب ة الميداني ة

وفي حدود منهجية البحث نستنتج اآلتي :
 - 1ان للتمرينات المستخدمة اثر ايجابي في تطوير سرعة االستجابة الحركي ة
االنتقائية مما أد إلى تطوير األداب المهاري لد العبي االسكوا

.

 - 2وج ود ف روا يات دالل ة إحص ائية ب ين نت ائج االختب ار القبل ي والبع دي
ولص ال البع دي للمجموع ة التجريبي ة ف ي اختب ار س رعة األداب المه اري
للضربتين األمامية والخلفية لد العبي االسكوا

2- 5

.

التوصيات :

 - 1تعم يم البرن امج الت دريبي المع د م ن قب ل الباحث ان بع ض

التمرين ات

الخاصة في تطوير سرعة االستجابات الحركي ة االنتقالي ة لغ رض االس هام
في تطوير األداب المهاري لرياضة االسكوا

.

 - 2من الضروري التأكيد على أن يكون استخدام التمرينات الخاص ة أن تك ون
قريب ة ل ألداب المه اري م ن حي ث س رعتها ومس ارها الحرك ي للعض الت
العامل ة ف ي تط وير س رعة االس تجابات الحركي ة االنتقالي ة عن د رياض يي
االسكوا

.

)(2حمدي عبد المنعم  :وضع بطارية لقياس االستعداد البدني والمورفولبوجي ألختببار ناشبئين الكبرة الطبائرة (اطروحبة دكتبوراه  ،كليبة
التربية الرياضية  ،جامعة حلوان  )5923ص . 305
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 - 4التأكيد على اجراب اختب ارات مس تمر ومنتفم ة ألختب ارات س رعة األداب
للض ربة االمامي ة والخلفي ة والق در عل ى االس تجابات الحركي ة االنتقالي ة
الخاصة باألداب المهاري لرياضيي االسكوا

عند تطبيا البرن امج ولم د

تدريبية أطول .
 - 4ضرور اجراب دراسات مشابهة وفيفية وبدنية ولكال الجنسين .

المصادر
- 1يوس

الشيو :التعلم الحركي  :االسكندرية القمة للطبع والنشر . 1224

- 2س مير عط ا ه  .موس وعة الرياض ة  .ط 1إ بي روت  :ش ركة الطب ع والنش ر
اللبنانية . 1222
- 4ع ادل عب د البص ير  :الت دريب الرياض ي والتكام ل ب ين النفري ة والتطبي ا ط1
(القاهر إ مرك الكتاب للنشر) لسنة . 1222
- 4محم د حس ن ع الوي و نص ر ال دين رض وان  :اختب ارات االداب الحرك ي ( دار
الفكر العربي للنشر ) لسنة . 2111
 -5وجيه محجوب  :طرائا البح ث العلم ي ومناهج ه  .بغ داد دار الحكم ة للطباع ة
والنشر لسنة .1224
 -6محمد صبحي حسانين  :القيا

والتقويم في التربية البدني ة والرياض ية إ ج1

إ ط  4القاهر  :دار الفكر العربي لسنة . 1225
 -1علي جهاد رمضان  :أث ر م نهج ت دريبي ف ي تط وير بع ض المه ارات االساس ية
بلعبة االسكوا

(رسالة ماجستير رير منشور ) لسنة . 2111

 -2خالد العاقري (ترجمة)  :التحليل االحصائي بأستخدام برنامج  spssإ القاهر
إ دار الفاروا إ لسنة .2116
 -2قاسم حسن حسين  :فس يولوجيا إ مبادئه ا إ وتطبيقه ا ف ي المج ال الرياض ي .
الموصل  :دار الخليفة للطباعة والنشر لسنة . 1221
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 -11رعد جابر باقر  :تأثير القو الممي

بالسرعة عل ى بع ض المتغي رات البدني ة

والمهاري ة بك ر الس لة (اطروح ة دكت ورا إ كلي ة التربي ة الرياض ية إ جامع ة
بغداد . )1225
 -11حم دي عب د الم نعم  :وض ع بطاري ة لقي ا

االس تعداد الب دني والمورفول وجي

ألختب ار ناش ئين الك ر الط ائر (اطروح ة دكت ورا إ كلي ة التربي ة الرياض ية إ
جامعة حلوان . )1222

I an mckenzie, beyond the basics excelling at squash ,
London , hodder , and Stoughton , 1994 .
Alan colburn ;squash the Ambition Players Guide . London .
Faber paper back , 1981 .
Cecil J-zuber:squash Roketes For Coaches and Players .
Hong DAL Nippon prining CO (HK) Lta 1977.
Work shop . rules quiz , the squash player . vol . 26 , ISSUE
5 july /august , 1998.
ملحا()1
نمويج من مفردات المنهج التدريبي للتمارين البدنية
اليوم

الوحد

و

التدريبية

التاريو

واالسبوع

م
نوع التمرين

ن عدد

الراحة

التمرين مع المجاميع بين
ع

دد

المرات
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التكرارات

الراحة

الراحة

بين

بين

المجاميع

اتجا اخر

* التح رك بأتج ا
(اليم

 25ثا
5

ين) X

والرج وع ال ى  25مر
1

نف

 121ثا

مجاميع

نقطة الب دب

لمس افة ( 2م)
االسبوع

فقط مع المضرب

السبت

االول

بدون كر .

 25ثا

* التحرك بأتجا

X

االثنين

2

االربعاب

4

(االم

 5دقائا
 121ثا

ام)  25مر

والرج وع ال ى
نف

 11دقائا

5
مجاميع

نقطة الب دب

لمس افة ( 2م)
فقط مع المضرب  25ثا
بدون كر .

X

* التح رك بأتج ا

 25مر

(اليس

 121ثا
5

ار)

والرج وع ال ى
نف

مجاميع

نقطة الب دب

لمس افة ( 2م)
فقط مع المضرب
بدون كر .

نف

التمرين

نف

التمرين

مع

=

=

=

=

المضرب والكر
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=

=

=

=

=

=

تأثير تمرينات االستطالة المصاحبة باستخدام  T.E.N.Sفي تأهيل اآلالم
أسفل الفهر الناتجة من ضغط الغضاري

على الجيور العصبية

أ.م.د سعاد عبد حسين
 2111م

1442هـ
ملخص البحث

فهرت الحاجة إلى استخدام وسائل وتقنيات حديثة في العالج الطبيعي بشكل
واسع بين فئات المجتمع كافة القديم منها والحديثإ وهيا ما دعا إلى تطوير
الوسائل القديمة وتحوير البعض منها لتكون أكثر مالئمة وتأثيرا لتتوافا مع
المتطلبات الحديثة وتأهيل المصابين بشكل أسرع وأفضل بعد أن حقا العالج
الطبيعي نجاحا كبيرا في تأهيل الكثير من اإلصابات واألمراض والتشوهات
الجسمية.
وتكمن مشكلة البحث في معالجة اآلالم أسفل الفهر باستخدام برنامج تأهيلي
يضم تمرينات االستطالة المصاحبة باستخدام  T.E.N.Sلعالج وتخفي
أسفل الفهر الناتجة من ضغط والتهاب الح مة العصبيةإ ويهد

اآلالم

البحث إلى إعداد

برنامج تأهيلي يضم تمرينات االستطالة المصاحبة باستخدام  T.E.N.Sلتأهيل
اآلالم أسفل الفهر الناتجة من ضغط الغضاري

على الجيور العصبيةإ وتكمن

الفروض في وجود فروا يات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي في
متغيرات البحث لعينة البحثإ كما شملت االختبارات المستخدمة في البحث
اختبارات مرونة العمود الفقري من األمام والخل

والقو العضلية العاملة على

الفهرإ واهم االستنتاجات هناك فروا معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية
لمتغيرات البحث.
وأوصت الباحثة بضرور ممارسة التمارين البدنية الخفيفة لكافة األعمار ولساعة
واحد يوميا كما أوصت بتعميم البرامج التأهيلية يات طابع التمارين التأهيلية على
مراك العالج الطبيعي ومراك التأهيل في أرجاب القطر.
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Abstract
Elongation associated with the impact of exercises using
TENS in the rehabilitation of lower back pain resulting
from pressure on the nerve roots cartilage
There was a need to use the tools and techniques of
modern physical therapy are widely among all social
categories ancient and modern, this is necessary to develop
means old and adaptation of some of them to be more
appropriate

and

effective

to

comply

with

modern

requirements and rehabilitation faster and better, having
won a physiotherapy great success in the rehabilitation of a
lot of injuries and diseases and physical deformities.
The problem with research in addressing the pain the lower
back using the rehabilitation program includes exercises
Elongation associated with TENS treatment for pain relief
lower

back

pain

resulting

from

compression

and

inflammation of the package neurological research aims to
prepare

a

rehabilitation

program

includes

exercises

Elongation associated with using TENS to rehabilitate pain
lower back pain resulting from compression of cartilage on
the nerve roots, and is obligatory in the presence of
statistically significant differences between pre and post
tests in the research variables of the research sample also
included tests used in research tests, flexible spine, front and
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back muscle strength and working on your back, the most
important conclusions are significant differences between
the post and posterior tests for the variables Search.
The researcher recommended the need for light physical
exercise for all ages and one hour per day as recommended
rehabilitation programs would have the character exercises
rehabilitation centres, physical therapy and rehabilitation
centres throughout the country.

الباب األول
 -1التعري

بالبحث

 1-1المقدمة وأهمية البحث
ارتفعت معدالت اإلصابات الرياضية والمضاعفات المرضية الناتجة عنها ررم
التطورات الهائلة التي شملت ارلب جوانب الحيا والسيما في مجال العالجات
الطبيعية وريرهاإ وير الكثيرون إن يلك قد يعود إلى إدخال التقنيات والوسائل
الحديثة ياد إ وتغير نمط حيا اإلنسان أد

إلى فهور ما يسمى بأمراض

الحضار أو أمراض قلة الحركة فضال عن ياد التوجه لممارسة األنشطة
الرياضية وبرامج اللياقة البدنية بشكل رير مدرو

علمياإ ولهي األسباب فهرت

الحاجة إلى استخدام وسائل وتقنيات حديثة في العالج الطبيعي بشكل واسع بين
فئات المجتمع كافة القديم منها والحديث وهيا ما دعا إلى تطوير الوسائل القديمة
وتحوير البعض منها لتكون أكثر مالئمة وتأثيرا لتتوافا مع المتطلبات الحديثةإ
وتأهيل المصابين بشكل أسرع وأفضل بعد أن حقا العالج الطبيعي نجاحا كبيرا
في تأهيل الكثير من اإلصابات واألمراض والتشوهات الجسمية.
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من هنا جابت فكر البحثإ إي الحفت الباحثة إن ارلب البحوث التي تناولت
اآلالم أسفل الفهر تتناول جانب التمارين العالجية باختال

نوعية التمارين

وتكرارها وشدتها دون اقترات برنامج تأهيلي متكامل يضم أجه

عالج طبيعي

تعطى أثناب العالج التاهيلي مكملة لبرامج التمارين العالجيةإ وتناولت الباحثة نوع
جديد من التمارين التأهيلية فال وهي تمرينات االستطالة المصاحبة باستخدام
 T.E.N.Sلتأهيل اآلالم أسفل الفهر الناتجة من ضغط الغضاري

على الجيور

العصبية في الفقر القطنية الخامسة والعج ية األولىإ عسى أن يكون عملهما
إضافة علمية بسيطة في محافل العلوم.

 2-1مشكلة البحث-:
الم أسفل الفهر من األمراض الشائعة في مختل

مناطا العالمإ حوالي %21

من البالغين يصابون بنوبة واحد على األقل في حياتهم ويعاني حوالي  %4من
الم أسفل الفهر الم منإ وتندرج حاالت اآلالم أسفل الفهر تحت أسباب عد إن لم
يتم معالجتها مبكرا يكون السبب في اللجوب إلى التداخل الجراحي وما يرافقه من
أعراض أخر

ليا كان من الضروري استخدام برامج تأهيلية مصممة ومعد

بشكل منفم للمعالجة أو للتخفي

من هي اآلالمإ من هنا جابت مشكلة البحث في

تصميم برنامج تأهيلي يضم تمرينات االستطالة المصاحبة باستخدام T.E.N.S
لعالج وتخفي

 4-1أهدا

اآلالم أسفل الفهر الناتجة من ضغط والتهاب الح مة العصبية.

البحث-:

 -1إعداد برنامج تأهيلي يضم تمرينات االستطالة المصاحبة باستخدام T.E.N.S
لتأهيل اآلالم أسفل الفهر الناتجة من ضغط الغضاري

على الجيور العصبية.

 -2معرفة تأثير البرنامج التاهيلي في عالج اآلالم أسفل الفهر الناتجة من ضغط
والتهاب الجيور العصبية بين االختبارين القبلي والبعدي.

 4-1فروض البحث-:
 -1هناك فروا يات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي في متغيرات
البحث.
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 5-1مجاالت البحث-:
المجال البشري :عينة المرضى المصابين باآلالم أسفل الفهر الم منة الناتجة من
ضغط والتهاب الجيور العصبيةإ البالغ عددها  11ألعمار تتراوت بين 55-45
سنة.
المجال ال ماني :للفتر من  2111/2/1ولغاية .2111/4/1
المجال المكاني :مرك المغير التخصصي للتأهيل.

الباب الثاني
 -2الدراسات النفرية-:
 1-2تشري العمود الفقري-:
يتكون العمود الفقري من خم

مناطا هي:

(*)

 - 1الفقرات العنقية السبع دعامة للعنا وتوا ن الرأ
-2

الفقرات الصدرية أالثني عشر موصولة باألضالع لتشكل سوية القفص

الصدري.
 - 4فقرات أسفل الفهر التي تشكل أسفل الفهر(خم
-4

فقرات).

العج ويحتوي على خمسة عفام مدمجة سوية ويشكل مع الحوض قاعد

عفمية لحماية المثانة واألعضاب التناسلية.
 - 5العصعص في أسفل العمود الفقري وهو الينب الالوفيفي ومؤل

من أربعة

عفام مدمجة سوية وال وفيفة له إطالقا عند البشر.
ولعل من أهم أج اب الجسم بصور عامة العمود الفقري وبصور خاصة وجود
الحبل الشوكي  Spinal cordاليي يأخي موقعه داخل القنا الشوكية في العمود
الفقريإ وهو عبار عن حبل من النسيج يحتل الج ئين العلويين من القنا الفقرية
في العمود الفقري طوله بحدود (45-42سم) وقطر (55إ1سم) ويمتد من
الج ب العلوي لفقر الفقهة األولى إلى الج ب السفلي لفقر القطنية األولى أو
) -جيني ساتكليف .عالج مشاكل الظهر.ط .5مركز التعريب والترجمة ،الدار العربية للعلوم،5999 ،ص(* .50
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الج ب العلوي للفقر القطنية الثانية وينتهي بانتفاخ يسمى المخروط النخاعي
عصبية كثير تدعى األليا

 Conus Modulariseحيث تصدر منه أليا

النهائية وتسمى ييل الحصان  Cauda Equineتصل حتى الفقر العج ية
الثالثة.

(*)

وتخرج متفرعة من المخروط النخاعيإ عدد من الجيور العصبية لتمتد جانبا
وتكون على نوعينإ األول حسي والثاني حركي لتندمج مكونة هي الجيور
وتنقسم الجيور إلى قسمين أمامي وخلفيإ األمامي يتجه إلى األسفل مكونا العصب
( )

النسوي فيما يغيي الجير الخلفي منطقة الفهر.
 2-2اآلالم أسفل الفهر Low Back Pain

قد يبدأ بصور فجائية أو بالتدريج وعندما يكون حادا وشديدا فغالبا ما يبقى فتر
قصير تتراوت بين أيام وأسابيع وإيا استمر أكثر من ثالثة شهور فيصب ألما
م منا وألم أسفل الفهر قد يمتد إلى الساقين وقد يبقى موضعيا أسفل الفهر
( )

وأسباب اآلالم أسفل الفهر كثير منها-:


االستخدام الخاط للعمود الفقري ( القوام الغير سليم  /الجلو

الخاط ).



االنحناب بدون ثني الركبتين (الرفع الثقيل أو الخاط /

ياد الو ن

والسمنة /اإلصابات والحوادث /الترهل والضع


العضلي).

أمراض العمود الفقري ومنها (التآكل المبكر الحاد للغضاري

التهاب الغضاري

الفقرية /التهاب الغضاري

الفقرية/

الفقرية أو األنسجة الرخو

المحيطة /شد وتم ا العضالت أو األربطة القطنية).



االن الا الغضروفي.
ضغط الغضاري

على الجيور العصبية التي ينشا منها العصب على

الفقرات القطنية.

) -صالح الدين ابو الرب(وآخرون) .مبادئ علم التشريح.ط .5مكتبة الفالح ،5996 ،ص(* .592
((- Rene Cailliet, MD. Low back Bain syndrome. 4ed, F.a. Davis company Philadelphia, 1989. p220.
( )-http;// WWW.drlibrahim.com.
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مع عدم وجود التشخيص الدقيا لمعرفة السبب الحقيقي وراب اآلالم الفهر
يستسهل معفم األطباب القول للمريض( أنت تعاني من االن الا الغضروفي
وتل مك الجراحة إيا لم تستجب للعالج الدوائي) ويدخل المريض في دوامة العالج
الدوائي اليي ينتهي في معفم األحيان بالجراحةإ في هي الحالة يستغرب المريض
والجرات نفسه بعد إجراب الجراحة بان اآلالم ما الت موجود مثل ما كانت من
قبل الجراحة والسبب أن هيا المريض عالجه لي
الدوائي الموصو

بالجراحة وإنما بالعالج

من الطبيب والعالج الطبيعيإ واليي يعد العامل األهم في عالج

الم الفهر الم من.

(*)

وينص الخبراب بإراحة الفهر في األيام األولى لأللم لمد ال تتعد

يومين ثم

يبدأ المريض عمل تمارين رياضية حسب خطة موضوعةإ إن الراحة لمد أكثر
من يومين في السرير تؤدي إلى ضع

العضالت وفقد الكالسيوم من العفام

و ياد الم الفهر ولتقوية عضالت الفهر بعد اإلصابة ومنعا لحدوث اآلالم الفهرإ
على المريض أن يجري تمارين الهواب الطلا  Aerobicsواألنشطة (التمارين)
التي يمارسها المريض ال تسبب ضغطا على أسفل الفهرإ هي المشي لمسافات
قصير والسباحة في الماب واستخدام العالج الطبيعي إي له فوائد كثير لعالج
اآلالم أسفل الفهر ويهد

إلى تخفي

األلم ويسرع في عملية االلتئام أو الشفاب

ويقوي عضالت الفهر وي يد مرونة العضالت واألربطة ويمنع تكرار حدوث الم
الفهر مستقبال".

) (

 2-2التيارات المحف
stimulation

للعصب

Transcutaneous electrical never

()TENS

وهي تيارات فراديه مستمر متغير أو ثابتة التردد تستعمل هي التيارات في
اآلتي-:

( )

)* (- http//WWW.heelspurs.com.
)† (-.Daniel K. Resnick (& others ). Surgicar Management of Low Back Pain .Second Edition,American
Associaition Neurological Surgeons, Thieme copyrighted material, 2008 , p210.
( -)5أقدوس سليم حميد .ياسر عبد هللا حسين .محاضرات العالج الطبيعي والتأهيل الطبي .مستشفى ابن القف إلصابات الحبل
الشوكي ،3002 ،ص.31
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أ-

عالج اآلالم الحاد اآلالم العمليات الجراحية والكسور.

ب-

عالج الحاالت الم منة -:

 - 1اآلالم الجها الحركي.
 - 2اآلالم العصبية والوهمية.
إي يتم اختيار التيار المناسب لراحة المريض من ضمن هي الح مة من
التيارات وبعد تحديد مواقع األقطاب بصور مضبوطة تكون هي التيارات على
أربعة أنواع كاألتي-:
 HZ )51( -1متسمر ثابتة التردد.
 HZ )21( -2مستمر ثابتة التردد.
 HZ )41-5( -4مستمر متغير التردد.
 HZ )111-41( -4مستمر متغير التردد.
أفادت الدراسات السريرية والعلمية في اآلونة األخير إلى أن وجود كثافة
كافية من التحفي أمر ضروري لتحقيا تخفي

اآلالم عشرات المرات .إي أن

عشرات الترددات العالية والمنخفضة التي تنتج أثارها لتفعيل المستقبالت
االفيونية في النفام العصبي المرك ي على وجه التحديد .التيارات العالية التردد
من  TENSتنشط المستقبالت دلتا االفيونية في النخاع الشوكي

بينما عشرات من

التيارات المنخفضة التردد تنشط المستقبالت الالأفيونية في النخاع الشوكيإ وعالو على يلك يقلل

TENS

يي

الترددات العالية من إثار الخاليا العصبية المرك ية التي تنقل المعلومات  Nociceptiveإ يقلل من اإلفراج عن
الناقالت العصبية المثير (الغلوتامات) وي يد من اإلفراج عن الناقالت العصبية المثبطة (رابا) في النخاع الشوكيإ
وينشط مستقبالت

Muscarinic

مرك يا إلنتاج مسكن وحفر مؤقت على بوابة االلم.

TENS

التردد

المنخفض يعمل أيضا على إطالا السيروتونين وينشط مستقبالت السيروتونين في النخاع الشوكي و(رابا)إ وينشط
(*)
مستقبالت  Muscarinicللحد من استثار الخاليا العصبية  Nociceptiveفي الحبل الشوكي.

(*)- Tim Watson. Electrotherapy evidence – Baced practice, Elsevier Health Sciences, Ghina, 2008 ,
p401.
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الباب الثالث
 -4منهجية البحث وإجراباته الميدانية-:
 1-4منهج البحث-:
قامت الباحثة باستخدام المنهج التجريبي لمالئمته ومشكلة البحث.
 2-4عينة البحث-:
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من المرضى المصابين باآلالم أسفل
الفهر الم منة إي بلغت عينة البحث( )11مرضىإ تراوحت أعمارهم من 55-45
سنة وتم استبعاد اإلصابات الحاد للعمود الفقري.
 4-4األدوات واألجه

المستخدمة في البحث-:

 -1جها الكونيوميتر  Conimetenلقيا
الخل  -اليمين -اليسار) /وحد القيا

مرونة العمود الفقري( األمام-

( الدرجة ال اوية).

 -2جها الداينموميتر المعدل  Dynamometerلقيا
للعضالت العاملة على الفهر /وحد القيا

القو العضلية القصو

الكيلوررام.

 -4جها )*( T.E.N.S
 -4استمار جمع المعلومات
 -5استمار استبيان تحديد مستو الشفاب)**(.

 4-4االختبارات والقياسات-:
بعد عرض مفردات االختبارات على مجموعة من الخبراب تم اختيار االختبارات
المناسبة للبحث وهي كاألتي-:
 - 1اختبار قيا

مرونة العمود الفقري(األمام) بواسطة الكونيوميتر /وحد

القيا

الدرجة ال اوية) وكاالتي-:

وص

االختبار:

) -ملحق رقم((*)5
) -ملحق رقم (( )3
**
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ينحني المريض إلى األمام على أن تكون الساقين بكامل استقامتها ويتم وضع
نقطة الوسط في الكونيوميتر على امتداد الفقرتين(القطنية الخامسة والعج ية
األولى) ويثبت احد اليراعين ويتم تحريك اليراع الثانية بشكل يوا ي انحناب
العمود إلى األمام وتقربا عدد الدرجات المحصور بين اليراعين على المنقلة.
القو العضلية القصو

 -2اختبار قيا

للعضالت العاملة على الفهر باستخدام

جها الداينموميتر المعدل.
وص

االختبار:

يق

المريض على قاعد الجها (بحيث تكون الساقين محدود من مفصل

الركبة) وينحني إلى األمام إلى المستو

اليي يشعر عند المريض باأللم نتيجة

االنحنابإ وتسجل النتيجة بسحب عدد الكيلوررامات.
 -4استمار تحديد مستو الشفاب
قامت الباحثة بإعداد استمار تحديد مستو الشفاب ألالم أسفل الفهر الناتجة من
ضغط الغضاري

على الجيور العصبية للفقرات القطنية (الرابعة والخامسة)إ إي

تم تحديد عبارتي نعم وكال للمقيا إ وتضمنت االستمار على عشر فقرات
تناولت إحسا

المريض باآلالم والشفابإ إي تم عرضها على خبراب في

االختصاص الدقيا)*(.
أكد الخبراب صالحية هي االستمار بعد حصولها على نسبة اتفاا %21إ وتعطى
االستمار ألفراد عينة البحث المصابين باآلالم أسفل الفهر بعد االنتهاب من
البرنامج التاهيلي المتضمن تمرينات االستطالة باستخدام  T.E.N.Sوفي حالة
حصول اإلجابة بنعم يعتمد تحديد الشفاب على النسب اآلتية-:
21-111

هيا يعني شفاب تام.

21-21

هيا يعني شفاب عالي.

(*) -الخبراء المختصين
ا.د سميعة خليل /تأهيل /كلية التربية الرياضية للبنات
ا.د محمود موسى /اختبارات وقياس /كلية التربية الرياضية.
د .سعد حسين /طب وجراحة العظام والكسور /مستشفى الكندي.
د.اكو فائق /طب وجراحة العظام والكسور /مستشفى الكندي.
عالء محمود /معالج طبيعي /مستشفى ابن القف.
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11-21

هيا يعني شفاب جيد.

61-11

هيا يعني شفاب متوسط.

51-61

هيا يعني شفاب مقبول.

 51فما دون هيا يعني رير متماثل للشفاب.

 5-4التجربة االستطالعية-:
قامت الباحثة بإجراب تجربة استطالعية على عينة من المرضى المصابين باآلالم
أسفل الفهر والبالغ عددهم  2في يوم  2111/1/25ويلك للوقو
األجه

على سالمة

واألدوات وكيفية تطبيا البرنامج ألتأهيلي وكيفية إجراب االختبارات

وتهيئة كافة مستل مات البحث.

 6-4االختبارات القبلية-:
قامت الباحثة بتطبيا االختبارات القبلية على عينة البحث بتاريو .2111/2/1

 1-4البرنامج التاهيلي-:
قامت الباحثة بإعداد برنامج تأهيلي لآلالم أسفل الفهر الم منة الناتجة من
ضغط الغضرو

على الجيور العصبية وبعد عرض مفردات البرنامج التأهيلي

المتضمن تمرينات استطالة(*) مصاحبة باستخدام  T.E.N.Sعلى مجموعة من
الخبراب والمختصينإ للوقو

على أهم المعوقات والوصول إلى البرنامج األصل

واألمثل لعينة البحث إي تضمن البرنامج ما يأتي-:
مد البرنامج التأهيلي  2أسابيع 4 /وحدات تأهيلية في األسبوع /من أداب
الوحد التأهيلية  41دقيقة.
مد اإلحماب  11-5دقيقة تختل

من وحد إلى أخر وال تدخل ضمن من

الوحد التأهيلية.
من أداب تمرينات االستطالة  12-11دقيقة.
من أداب التأهيل باستخدام جها  11 T.E.N.Sدقيقة.

) -ملحق رقم((* )2
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يؤد كل تمرين بتكرار  5عدات تت ايد بت ايد الوحدات التأهيليةإ والراحة
بين تمرين وأخر 45ثا.
يؤدي المريض العالج بجها .T.E.N.S
من جلسة العالج الطبيعي بجها  11 T.E.N.Sدقيقة.
تؤدي عينة البحث جلسات العالج الطبيعيإ بجها  T.E.N.Sلمد 11
دقائا في بداية الوحد التأهيليةإ ثم إكمال الوحد التأهيلية بأداب تمرينات
االستطالة المقترحة.

 2-4الوسائل اإلحصائية-:
تم استخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة كاألتي-:
 -1الوسط الحسابي.
 -2االنحرا

المعياري.

 -4قانون  T testللعينات المترابطة)*(............
 -4النسبة المئوية

الباب الرابع
 -4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-:
 1-4عرض ومناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية الختبارات مرونة العمود
الفقري لعينة البحث

( ) -التكريتي ،وديع ياسين ،والعبيدي ،حسن محمد .التطبيقات اإلحصائية في بحوث التربية الرياضية  .الموصل :مديرية دار الكتب
للطباعة والنشر ،جامعة الموصل ، 881 ،ص. 31- 53
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جدول ()1
المعياري وقيمتي ت المحتسبة والجدولية

يبين الوسط الحسابي واالنحرا

الختبارات مرونة العمود الفقري لعينة البحث
المتغير

القبلي

وحد
القيا

البعدي
ع

ع

ت

ت

المحتسبة

الجدولية

المعنوية

مرونة
العمود

الدرجة

24.1

24.2

21.2

12.2

الفقري

ال اوية

4

2

4

2

2.54

2.21

معنوي

(األمام)
مرونة
العمود

الدرجة

16.1

الفقري

ال اوية

2

6.11

21.4
5

1.21

4.66

2.21

معنوي

(الخل )

من خالل النفر إلى جدول ( )1نالحف فهور فروا معنوية في اختبارات مرونة
العمود الفقري (لألمام) وللخل

بين االختبارين القبلي والبعدي إلى فعالية

تمرينات االستطالة وجلسات العالج الطبيعي لما لها من أهمية في ياد مرونة
المفاصل واألربطة والعضالت العاملة عليهاإ وان تأدية تمرينات االستطالة من قبل
أفراد عينة البحث تؤدي إلى سهولة انقباض وانبساط األليا

العضلية وبالتالي

ياد مطاطيتها مؤدية إلى ياد مرونة المفصل العاملة عليهإ وان ضع
المرونة هي من العوامل الرئيسية لحدوث ما يسمى باآلالم أسفل الفهر.
عملت هي التمارين على تجاو هي اآلالم " فالمرونة يات أهمية خاصة
الرتباطها بالصحة و أداب العمل إلى أقصى معدله وان عدم مرونة المفاصل
(*)

والعضالت يحد من كفاب الفرد في العمل.

( -)5محمد صبجي حسانين .القياس والتقويم في التربية الرياضية والبدنية.ط .5القاهرة :دار الفكر العربي ،5991 ،ص.232
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 2-4عرض ومناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية لمتغير القو العضلية
جدول ()2
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي ت المحتسبة والجدولية
لالختبارين القبلي والبعدي.
المتغير

القو العضلية

وحد

القبلي

القيا
الكيلو
ررام

البعدي
ع

22.55

12.14

41.4
4

ت

ت

ع

المحتسبة

الجدولية

14.22

4.11

2.21

من خالل النتائج المستخلصة من الجدول ( )2نالحف أن قيمة ت المحتسبة اكبر
من قيمة ت الجدولية وجابت الفروا معنويةإ وتع و الباحثة فهور الفروا
المعنوية إلى البرنامج المعد من قبل الباحثة المتضمن تمرينات االستطالة
وجلسات العالج الطبيعي لما لها من أهمية في تنمية القو العضلية " وإمكانية
تجنيد اكبر عدد من الوحدات الحركية ألداب العمل العضلي".

(*)

إي يتم عمل العضلة دون الشعور باأللمإ وب ياد قو العضالت ت داد قابلية العضلة
على تحمل األعباب المسلطة على العضلةإ كما يشيرمختار سالم" ان التمارين
العالجية تعمل على تنمية وتطوير القو العضلية".

( )

) -ابو العال عبد الفتاح .فسيولوجيا التدريب والرياضة .القاهرة :دار الفكر العربي ،3002 ،ص(*.530
) -مختار سالم .إصابات المالعب.ط .5الرياض :دار المريخ للنشر ،5972 ،ص( .539
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المعنوية

معنوي

جدول ()4
يبين النسبة المئوية الستمار تحديد مستو الشفاب
ت

الفقرات

نعم

كال

1

%41

%41

%61

2

%61

%61

%41

4

%51

%51

%51

4

%61

61

%41

5

%11

11

%41

6

%61

61

%41

1

%21

21

%11

2

%11

11

%41

2

%21

21

%21

11

%21

21

%21

%65

%45

المجموع

نالحف من خالل الجدول ( )4أن فقرات الشفاب أجاب عليها المرضى وحصلت
كل فقر على نسبة بنعم وكال وبالتالي حصلت مجموع الفقرات لعينة البحث على
نسبة  %65نعم ونسبة  %45كال وهيا يدل على شفاب المرضى شفاب رير تام
ولكنه تحسن ملحوف وتع و الباحثة فهور هي النسبة إلى التحسن الواض ألفراد
عينة البحث جراب تطبيقهم لمفردات البرنامج التاهيلي والت امهم بالوحدات
التأهيلية المتضمنة التمرينات التأهيلية (تمرينات االستطالة) والت امهم بجلسات
العالج الطبيعي مما أد إلى تحفي العصب وتخفي
الضغوط على الجيور العصبية.
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اآلالم أسفل الفهر الناتجة من

الباب الخام
 -5االستنتاجات والتوصيات-:
 1-5االستنتاجات
 - 1فهور فروا معنوية في مرونة العمود الفقري لألمام والخل

نتيجة

البرنامج المعد من قبل الباحثة.
 - 2فهور فروا معنوية في القو العضلية لعينة البحث.
 - 4للبرنامج المعد تأثير ايجابي في تحديد نسبة الشفاب والحصول على نسبة
شفاب مقبولة.

 2-5التوصيات
 - 1إجراب بحوث أخر باستخدام وسائل عالج طبيعي أخر .
 - 2مقارنة استخدام بعض األجه
-4

لعالج إصابات معينة.

استخدام العالج الطبيعي لتأهيل اآلالم الفهر بعد إجراب العملية الجراحية.
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المصادر
( -)1أق دو

س ليم حمي د .ياس ر عب د ه حس ين .محاض رات الع الج الطبيع ي
إلصابات الحبل الشوكيإ .2112

والتأهيل الطبي .مستشفى ابن الق

( -)2التكريت ي .ودي ع ياس ين .والعبي دي .حس ن محم د .التطبيق ات اإلحص ائية ف ي
بح وث التربي ة الرياض ية  .الموص ل :مديري ة دار الكت ب للطباع ة والنش رإ جامع ة
الموصلإ .1226
( -)4اب و الع ال عب د الفت ات .فس يولوجيا الت دريب والرياض ة .الق اهر  :دار الفك ر
العربيإ .2114
( -)4جين ي س اتكلي  .ع الج مش اكل الفه ر.ط .1مرك التعري ب والترجم ةإ ال دار
العربية للعلومإ .1222
( -)5صالت الدين اب و ال رب(وفخ رون) .مب ادئ عل م التش ري .ط .1مكتب ة الف التإ
.1226
( -)6مختار سالم .اصابات المالعب.ط .1الرياض :دار المريو للنشرإ .1212
والتقويم ف ي التربي ة الرياض ية والبدني ة.ط.1

( -)1محمد صبجي حسانين .القيا
القاهر  :دار الفكر العربيإ .1225

)2( -.Daniel K. Resnick (& others ). Surgicar Management of
Low Back Pain .Second Edition,American Associaition
Neurological Surgeons, Thieme copyrighted material, 2008.
)2)-Tim Watson. Electrotherapy evidence – Baced practice,
Elsevier Health Sciences, Ghina, 2008 ,
(10(- Rene Cailliet, MD. Low back Bain syndrome. 4ed, F.a.
Davis company Philadelphia, 1989.
(11)- WWW.drlibrahim.com
(12 (- http//WWW.heelspurs.com.
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المالحا
ملحا رقم ()1
جها T.E.N.S

ملحا رقم()2
استمار تحديد مستو الشفاب.
ع ي ي المريض.....................المحترم
ته د

ه ي االس تمار ال ى "التع ر

عل ى ت أثير تمرين ات االس تطالة المص احبة

باس تخدام  T.E.N.Sف ي تأهي ل اآلالم أس فل الفه ر الناتج ة م ن ض غط الغض اري
على الجيور العصبية".
الرجاب اإلجابة بكل دقة وص راحة عل ى ك ل عب ار م ن عب ارات االس تمار إ بوض ع
عالمة ( √) في المربع تحت البديل اليي يتفا معك.
شاكر تعاونكم معي
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ت

نعم

األسئلة

1

يمكنك أداب األعمال الوفيفية دون الشعور باآلالم.

2

يمكنك تأدية بعض التمارين السويدية دون الشعور باآلالم.

4
4

عند أدائك حركة الوقو

بعد جلو

طويل تشعر بتحدد

حركي.
ال يمكنك الوقو

باعتدال بعد جلو

طويل إال بعد أن تبقي

جسمك منحنيا قليال.

5

ال يمكنك الجلو

6

ال يمكنك المشي لمسافات طويلة.

1

على المكتب لفتر طويلة.

ال يمكنك أداب األعمال الحركية إال بعد اخي بعض مسكنات
المفاصل.

2

ال تشعر بارتيات جسمي بعد االستيقاف من النوم.

2

ال تستطيع النوم على الفهر إال على الجانبين.

1
1

كال

ال تتناول أي نوع من أدوية وأمراض المفاصل الم منة.

ملحا رقم()4
نمويج لوحد تأهيلية

ت

اليوم

الوحد
التاهيلية

التكرار

نوع التمرين
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من
االداب

عدد
المجاميع

الراحة

الراحة

بين

بين

التكرارات

المجاميع

12-11ثا

 -1يقوم المريض بثني الساقين  45درجة ثم
يقوم بجيب ساقيه بيديه برفا في اتجا بطنه.
 -2من وضع السجود يقوم المريض بفرد
يراعيه لألمام قدر اإلمكان واإلحسا

11

باالستطالة والشد في عضالت الفهر
 -4يأخي المربض وضع القطة بحيث يكون
مستندا على يديه وركبتيه يقو
مع رفع الرأ
خفض الرأ

ثم يقو

11

الفهر ألسفل

الفهر ألعلى مع

مع مالحفة عدم الضغط بشد

11

في أخر مد للحركة.
 -4من وضع الوقو

يقوم المريض بوضع

ساا مثنية لألمام وللخل

ويميل بجسمه لألمام

لشد عضالت الفخي االمامية للساا الخلفية.
1

االحد

االولى

2

االثنين

الثانية

11

 -5يقوم المريض بثني الساقين  45درجة ثم
يقوم برفع الجيع العلى والن ول ثانية.
 -6يقوم المريض من وضع النوم على البطن
برفع الرا

11

والصدر ألعلى والن ول ثانية.
خفي

 -1يحاول المريض وهو نائم على جانبه
مستندا على الكوع مع ثني الركبتين رفع الجيع
لجعله بمحايا باقي الجسم مع االستناد على

2

11ثا

61ثا

11
11

الكوع والركبتين ثم ن ول الجيع.
 -2من وضع النوم على البطن يقوم المريض
برفع الرا

والصدر ألعلى عن طريا فرد

11

اليراعين
 -2يجل

المريض على حافة السرير مع

وضع إحد ساقيه مفرود على السرير ويميل
بجسمه لإلمام محاوال لم

11

أصابع القدم مع

الحفاف على الركبة مفرود ويقوم بعمل نف
التمرين على الساا األخر .

11

 -11يقوم المريض بثني الساقين 45درجة ثم
يقوم بالضغط بفهر على السرير لفرد الفقرات
القطنية ثم يقوم برفع ساقيه في اتجا بطنه
والن ول ثانية.
 -1يقوم المريض بثني الساقين  45درجة ثم

1

11

يقوم بجيب ساقيه بيديه برفا في اتجا بطنه.
11

 -2من وضع السجود يقوم المريض بفرد

2

يراعيه لالمام قدر اإلمكان واإلحسا
خفي

باالستطالة والشد في عضالت الفهر
 -4ياخي المربض وضع القطة بحيث يكون
مستندا على يديه وركبتيه يقو

الفهر السفل
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11

11ثا

61ثا

مع رفع الرا
خفض الرا

الفهر العلى مع

ثم يقو

مع مالحفة عدم الضغط بشد

في اخر مد للحركة.
 -4من وضع الوقو

11
يقوم المريض بوضع

ساا مثنية لالمام وللخل

ويميل بجسمه لالمام
11

لشد عضالت الفخي االمامية للساا الخلفية.
 -5يقوم المريض بثني الساقين  45درجة ثم

11

يقوم برفع الجيع العلى والن ول ثانية.
 -6يقوم المريض من وضع النوم على البطن
برفع الرا

11

والصدر العلى والن ول ثانية.

 -1يحاول المريض وهو نائم على جانبه
مستندا على الكوع مع ثني الركبتين رفع الجيع
11

لجعله بمحايا باقي الجسم مع االستناد على
الكوع والركبتين ثم ن ول الجيع.
 -2من وضع النوم على البطن يقوم المريض
برفع الرا

11

والصدر العلى عن طريا فرد

اليراعين
 -2يجل

المريض على حافة السرير مع

وضع احد ساقيه مفرود على السرير ويميل
بجسمه لالمام محاوال لم

اصابع القدم مع
11

الحفاف على الركبة مفرود ويقوم بعمل نف
التمرين على الساا االخر .
 -11يقوم المريض بثني الساقين 45درجة ثم
يقوم بالضغط بفهر على السريرلفرد الفقرات
القطنية ثم يقوم برفع ساقيه في اتجا بطنه
والن ول ثانية.
 -1يقوم المريض بثني الساقين  45درجة ثم
يقوم بجيب ساقيه بيديه برفا في اتجا بطنه.
 -2من وضع السجود يقوم المريض بفرد

12-11ثا

11
11

يراعيه لالمام قدر االمكان واالحسا
باالستطالة والشد في عضالت الفهر
 -4ياخيي المربض وضع القطة بحيث يكون
4

الثالثاب

الثالثة

مستندا على يديه وركبتيه يقو
مع رفع الرا
خفض الرا

ثم يقو

الفهر السفل

الفهر العلى مع

مع مالحفة عدم الضغط بشد

في اخر مد للحركة.
 -4من وضع الوقو

11
2
خفي
11

يقوم المريض بوضع

ساا مثنية لالمام وللخل

ويميل بجسمه لالمام

لشد عضالت الفخي االمامية للساا الخلفية.
 -5يقوم المريض بثني الساقين  45درجة ثم

441

11

11ثا

61ثا

11

يقوم برفع الجيع ألعلى والن ول ثانية.
 -6يقوم المريض من وضع النوم على البطن
برفع الرا

والصدر العلى والن ول ثانية.

11

 -1يحاول المريض وهو نائم على جانبه
مستندا على الكوع مع ثني الركبتين رفع الجيع
لجعله بمحايا باقي الجسم مع االستناد على

11

الكوع والركبتين ثم ن ول الجيع.
 -2من وضع النوم على البطن يقوم المريض
برفع الرا

والصدر ألعلى عن طريا فرد

11

اليراعين
 -2يجل

المريض على حافة السرير مع

وضع أحد ساقيه مفرود على السرير ويميل
بجسمه لألمام محاوال لم

أصابع القدم مع

الحفاف على الركبة مفرود ويقوم بعمل نف
التمرين على الساا األخر .
 -11يقوم المريض بثني الساقين 45درجة ثم
يقوم بالضغط بفهر على السرير لفرد الفقرات
القطنية ثم يقوم برفع ساقيه في اتجا بطنه
والن ول ثانية.
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11

ملحا رقم()4
تمرينات االستطالة
ملحوظة هامة :كي تتأكد من أن أداء تمرينات استطالة العضالت تؤدي بشكل
صحيح يجب اإلحساس باالستطالة و الشد في العضالت التي يركز عليها التمرين
أثناء أداء التمرين.
.3

يقوم المريض بثنةي السةاقين خمةس و أربعةون درجةة ثةم يقةوم بجةذب سةاقيه

بيديه برفق في اتجاه بطنه و هذا التمرين يفيد في استطالة عضالت الظهر و يمكةن
أن يؤدي التمرين بجذب ساق واحدة ثم إنزالها ثم رفع الساق األخرى.
.1

مةةن وضةةع السةةجود يقةةوم المةةريض بفةةرد ذراعيةةه لألمةةام قةةدر اإلمكةةان و

اإلحساس باالستطالة و الشد في عضالت الظهر.

.1

يأخذ المريض وضع القطة و بحيث يكون مستندا علي يديه وركبتيه يقوس

الظهر ألسفل مع رفع الرأس ثم يقوس الظهر ألعلي مع خفض الرأس مع مالحظة
عدم الضغط بشدة في آخر مدي الحركة.

.9

من وضع النوم علي البطن يقوم المريض برفع الرأس و الصدر ألعلي عن

طريق فرد الذراعين و هذا التمرين يفيد في استطالة عضالت البطن و الفخذ ويمكن
أداء هذا التمرين من وضع الوقوف كما بالصورة.

442

.1

يجلس المريض علي حرف السرير مع وضع إحدى ساقيه مفرودة علي

السرير و يميل بجسمه لألمام محاوالً لمس أصابع القدم مع الحفاظ علي الركبة
مفرودة ثم يقوم بعمل نفس التمرين للساق األخرى و هذا التمرين يفيد في استطالة
عضالت الفخذ الخلفية.

.0

ينام المريض بحيث يكون الساقين إلى الركبتين خارج السرير ثم يقوم برفع

إحدى ساقيه إلى البطن بيديه مع الحفاظ علي الساق األخرى علي السرير ويحس
بالشد لعضالت الفخذ األمامية لهذه الساق وينتظر لثوان في هذا الوضع ويكرر هذا
التمرين للساق األخرى.
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.7

من وضع الوقوف يقوم المريض بوضع ساق مثنية لألمام و األخرى للخلف

ويميل بجسمه لألمام لشد عضالت الفخذ األمامية للساق الخلفية.

-9

لتقوية عضالت الظهر يقوم المريض بثني الساقين خمس و أربعون

درجة ثم يقوم برفع الجذع ألعلي و النزول ثانية.

-8

تقوية عضالت الظهر أيضا يقوم المريض من وضع النوم علي البطن

برفع الرأس و الصدر ألعلي و النزول ثانية.
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- 36

لتقوية عضالت البطن األمامية العلوية يقوم المريض بثني الساقين

خمس و أربعون درجة ثم يقوم بالضغط بظهره علي السرير لفرد الفقرات القطنية
مع يقوم برفع الرأس و الصدر ألعلي في اتجاه البطن و النزول ثانية مع مالحظة
أنه ال يلزم رفع الجذع إلى وضع الجلوس و لكن يكفي رفعه إلى وضع تكون فيه
الرأس و األكتاف مرفوعة عن السرير.

- 33

يكرر نفس التمرين السابق و لكن مع دوران الجذع في اتجاه أحد

الركبتين ثم يعود إلى وضع البداية ثم يرفع الجذع في اتجاه الركبة األخرى هذا
التمرين يفيد في تقوية عضالت البطن الجانبية العلوية.

- 31

يقوم المريض بثني الساقين خمس و أربعون درجة ثم يقوم بالضغط

بظهره علي السرير لفرد الفقرات القطنية ثم يقوم برفع ساقيه في اتجاه بطنه و
النزول ثانية و هذا التمرين يفيد في تقوية عضالت البطن األمامية السفلية.
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- 31

يكرر نفس التمرين السابق ولكن مع رفع الركبتين في اتجاه أحد

الكتفين ثم يعود إلى وضع البداية ثم يرفع الركبتين في اتجاه الكتف األخر و هذا
التمرين يفيد في تقوية عضالت البطن الجانبية السفلية.

- 39

يحاول المريض وهو نائم على جانبه مستندا على الكوع مع ثني

الركبتين رفع الجذع لجعله بمحاذاة باقي الجسم مع االستناد علي الكوع و الركبتين
ثم نزول الجذع .
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النظام الدراسي وعالقته بتطور بعض المؤشرات الوظيفية و البدنية و
المهارية في درس كرة السلة
بحث وصفي
على عينة من طلبة كليات التربية الرياضية في العراق
م.م رافد علي داود

م.م محمد مطلك بدر

 1636م

3913هـ

ملخص البحث
اشتملت الدراسة على خمسة ابواب و كما يلي:
الباب االول
اشةةتمل علةةى المقدمةةة حةةول الموضةةوع واالهميةةة اضةةافة الةةى المشةةكلة و المتلخصةةة
بالتعرف على افضل المناهج الدراسية ( نظام الكورسةات او النظةام السةنوي) كمةا و
وضةةع الباحثةةان فرضةةي البحةةث بهةةدف الوصةةول الةةى النتيجةةة و التةةي تةةتلخص علةةى
التعرف الى افضل األنظمة الدراسية.
الباب الثاني
اشةةتمل علةةى بعةةض الدراسةةات النظريةةة والمشةةابهه ذات العالقةةة بمشةةكلة واهةةداف
البحةةث اضةةافة الةةى الدراسةةات المشةةابهة و هةةي الدراسةةة التةةي قامةةت بهةةا الجمعيةةة
األمريكيةةة للصةةحة و التربيةةة الرياض ةية و التةةرويح ( تحديةةد افضةةل اسةةاليب تةةدريس
التربية البدنية).
الباب الثالث
تنةةاول الباحثةةان فةةي هةةذا البةةاب اجةةراءات البحةةث الميدانيةةة و كةةل الخطةةوات التةةي تةةم
اجرآءها للتوصل الى النتائج حيث اختار الباحثان المةنهج الوصةفي مةن نمةط دراسةة
الحالة.
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الباب الرابع
تضمن هذ الباب المعالجات االحصائية ومناقشة النتائج التةي تحصةل عليهةا الباحثةان
من خالل محاولة دعم هذه النتائج ببعض المصادر و اآلراء العلمية.
الباب الخامس
قةةةام الباحثةةةان باسةةةتخالص مجموعةةةة مةةةن االسةةةتنتاجات والتوصةةةيات و مةةةن اهةةةم
األستنتاجات:
ان للنظةةام الدراسةةي دورا فةةي تطةةور الجوانةةب األساسةةية التةةي تعتمةةد عليهةةا كليةةات
التربية الرياضةية فةي العةراق بوصةفها كليةات تتعامةل مةع طلبتهةا علةى اسةاس تقيةيم
األداء المهاري و البدني .
اما اهم التوصيات :
ضرورة اعادة النظر بمناهج كليات التربية الرياضية فةي العةراق و بنائهةا بشةكل
دقيق و ضرورة كون هذا البناء يشمل مفردات كل مادة دراسية عمليةة و تحقيةق
الربط الضروري لنفس المادة الدراسية حسب تطور مطلبات كل مرحلةة دراسةية
او فصل دراسي .

Abstract
The school system and its relationship to the development of
some of the indicators and physical fitness, Alodivip
basketball

lesson

in

Almehraip

The study included five doors and is as follows:
Par I
Included an introduction on the subject and important
addition to the problem and identify the best Almtl_khasp
curriculum (system or the system's annual courses), as
researchers develop and hypothetical research with the aim
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to reach the result and which can be summarized to identify
the

best

school

systems.

Part II
Included some of the theoretical studies and similar related
problem and the objectives of the research in addition to
similar studies and is a study undertaken by the American
Society of Health and Physical Education and Recreation
(determine the best methods of teaching physical education).
Part III
Researchers address the procedures in this section Search
field and all the steps that have been made to reach results,
where the researchers chose the descriptive style of the case
study.
Part IV
This section included statistical treatments and discuss the
results obtained by researchers by trying to support these
results

to

some

sources

and

scientific

consensus.

Part V
The researchers to draw a set of conclusions and
recommendations and conclusions of the most important:
That the mode of the system a role in the evolution of the
fundamental aspects on which they depend Colleges of
Physical Education in Iraq as schools deal with students
based on assessment of performance and physical skills.
The most important recommendations:
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Need to reconsider the curricula of colleges of education and
sports in Iraq are reconstructed accurately and the need to
include the fact that this building vocabulary each subject
and the process of achieving the necessary linkage to the
same subject by the development of exactly the requirements
of each grade level or semester

الباب األول
 3-3المقدمة و اهمية البحث
تعتبةةر فعاليةةة كةةرة السةةلة مةةن الفعاليةةات التةةي شةةهدت وتشةةهد تطةةورا كبيةةرا علةةى
صةعيد المهةةارات و األعةداد البنةةي الخةاص و العةةام و هةذا مةةا يضةهر بشةةكل واضةةح و
جلي على مستوى المنافسات الدولية و القارية و األقليمية و حتى المحلية منها .
تلعةةب كليةةات التربيةةة الرياضةةية دورا بةةارزا و اساسةةيا فةةي نشةةر الةةوعي العلمةةي و
األكاديمي لمختلف الفعاليات البدنية لمةا لهةا مةن عالقةة بالغةة األثةر فةي نشةر الةوعي
الرياضي العام و الثقافة البدنية األساسية  ،كما و ان خريجةي هةذه الكليةات يعتبةرون
البنةةة األساسةةية فةةي انتشةةار و اسةةتمرار األدبيةةات الرياضةةية النظريةةة و التطبيقةةات
العمليةةة الحديثةةة لةةذا وجةةد الباحثةةان ضةةرورة لدراسةةة نظةةامين تدريسةةيين فةةي مجةةال
التربية الرياضية في العراق من خالل المناهج المقررة لتدريس مادة كرة السةلة فةي
الجامعةةةات العراقيةةةة و هةةةذان النظةةةامين همةةةا ( نظةةةام الدراسةةةة بطريقةةةة الكورسةةةات
الدراسةةية و النظةةام السةةنوي ) لغةةرض التعةةرف علةةى تةةأثير النظةةامين علةةى الطالةةب
المتلقي من خةالل تطةور بعةض المؤشةرات الوضةيفية و تطةور اداء بعةض المهةارات
البنيةةة التخصصةةية فةةي فعاليةةة كةةرة السةةلة لمةةا لهةةذه المحةةاور مةةن اهميةةة عامةةة ألداء
الطالب بشكل عام و اهمية خاصةة لفعاليةة كةرة السةلة كةون ان الطالةب الخةريج مةن
هةةذه المؤسسةةات يعتبةةر فةةي اغلةةب األحيةةان هةةو المرجةةع و الموديةةل ألداء المهةةارة
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الرياضية لذا فمن الضروري محاولة اعداده بشكل جيد لغرض ايصةاله الةى ارضةية
جيدة من الناحية البدنية و المهارية تمكنه من اداء عمله بشكل مقبول .

 1-3مشكلة البحث
من خالل الخبرة الشخصية فةي مجةال التةدريس فةي كليةات التربيةة الرياضةية فةي
العراق لمادة كرة السلة وجد الباحثان انه من المناسب دراسة طريقتي التدريس فةي
الجامعات العراقية و معرفة الفروقات التي ممكن ان تكون موجودة ومحاولةة تحديةد
افضةةلها  ،حيةةث ان لتعةةدد الةةنظم الدراسةةية دورا فةةي تعلةةم المهةةارة اوال و فةةي تطةةور
مؤشةةرات اللياقةةة البدنيةةة ثانيةةا و مةةن هنةةا وجةةد الباحثةةان اهميةةة دراسةةة هةةذه الةةنظم
الدراسية .

 1-3اهداف البحث
 3التعةةرف علةةى مسةةتوى اداء بعةةض المهةةارات والمؤشةةرات البدنيةةة والوظيفيةةة فةةي
درس كرة السلة لطالب كليات التربية الرياضية.
 1التعرف على افضةل األنظمةة الدراسةية المعتمةدة فةي كليةات التربيةة الرياضةية فةي
الجامعات العراقية.

 9-3فروض البحث
 3هناك فروق واضحة في اداء بعةض المهةرات األساسةية لةدى طةالب كليةة التربيةة
الرياضية في العراق و تعتمةد نسةبة الفةروق علةى نوعيةة النظةام الدراسةي و لصةالح
النظام السنوي.
 1هناك فروق واضحة في بعض المؤشرات الوضيفية و البدنيةة لةدى طةالب كليةة
التربية الرياضية في العراق و تعتمةد نسةبة الفةروق علةى نوعيةة النظةام الدراسةي و
لصالح نظام الفصول الدراسية ( الكورسات ).

 1-3مجاالت البحث
 3-1-3المجال البشري  :اشملت عينة البحةث علةى مجموعةة مؤلفةة مةن  16طالبةا
بواقع  31طالب من كلية التربية الرياضية الجامعة المستنصةرية المرحلةة األولةى و
 31طالبا من كلية التربية الرياضية جامعة ديالى المرحلة األولى .
452

 1-1-3المجةةةةةال الزمةةةةةاني  :للفتةةةةةرة مةةةةةن  1668 / 33 / 31و لغايةةةةةة / 9 / 16
16360
 1-1-3المجةةةال المكةةةاني  :القاعةةةة الداخليةةةة فةةةي كليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية الجامعةةةة
المستنصرية و القاعة الرياضية الداخلية في كلية التربية الرياضية جامعة ديالى .

الباب الثاني الدراسات النظرية و الدراسات المشابهة
 3-1مفهوم المهارة

3

تشكةةـل الحركةةـات جانبةةـاًـى مهمةةـا ً فةةي حياتنةةا اليوميةةة بعضةةها حركةةات موروثةةة
( )Canticle Inheritedوبعضةةةةها حركةةةةات متعلمةةةةة ( )Learnedكتلةةةةك التةةةةي
نستخدمها في االنشطة الرياضية على شكل مهارات ( )Skillsوالتةي تتطلةب الكثيةر
من التدريب والخبرة الجل إتقانها .لقد وردت تعاريف عدة للمهةارة وبمفةاهيم كثيةرة
من قبل المختصين ،ففي المفهوم العام عرفها (احمد خاطر واخرون) بأنها "جةوهر
األداء الذي يتميةز بإنجةاز كبيةر مةن العمةل مةع بةذل مقةدار مةن الجهةد البسةيط" .كمةا
عرفهةةةا (محمةةةد خيةةةر هللا ممةةةدوح) بأنهةةةا "تلةةةك النشةةةاطات التةةةي تسةةةتلزم اسةةةتخدام
العضالت الكبيرة والصغيرة بنوع من التةزر يؤدي إلى الكفاية والجودة في األداء".
أما في المجال الرياضي فقد تطرق إليها (وجيه محجوب) فعرفها مةن وجهةة نظةر
مختصي علم الحركة بأنها "ثبات الحركة وآليتها واسةتعمالها فةي وضةعيات مختلفةة
وبشكل ناجح" .وذكر أيضا بأنها "الدقة في األداء عندما يلتقي المسار الحركةي مةع
مسار االداة بدون االنتبةاه الكامةل إلةى مجريةات األمةور" .امةا (شةمت) فعرفهةا بأنهةا
"امتالك القابلية في التوصةل إلةى نتةائج نهائيةة بةأعلى ثقةة وبأقةل جهةد بةدني ممكةن
وبأقل وقةت ممكةن" .وعرفهةا طلحةة حسةام الةدين بأنهةا "قةدرة عاليةة علةى اإلنجةاز
سةةواء كانةةت بشةةكل منفةةرد أو داخةةل فريةةق أو ضةةد خصةةم بةةأداة أو بةةدونها" .وكةةذلك
عرفها نجاح مهةدي شةلت وأكةرم محمةد صةبحي بأنهةا "عمةل وظيفةي لهةا هةدف أو

5

موقع األكاديمية الرياضية  ،ا.د عادل فاضل  ،محاضرة الى طلبة الدراسات العليا الماجستير  ،جامعة بغداد 3001
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غرض يستوجب الوصول اليه ويتطلةب حركةة طوعيةة للجسةم أو أحةد اعضةائه لكةي
يؤدي الحركة اداءاً سليما ً".
وقد عرفها (سنكر) بالمعادلة اآلتية:
المهارة = السرعة × الدقة × الشكل × المالئمة.
Adaptability * Skill = Speed * Accuracy * Form
تعد المهارات األساسية ألي رياضة او لعبة الطريق الوحيد لألجادة و التفوق في
هذه الرياضة  ،و تعني المهةارة حركةة او سلسةلة مةن الحركةات تةؤدى بدرجةة عايةة
من التصميم لتحقيق هدف معين  .وفي كرة السلة تعني كةل ( المفةردات و الواجبةات
الحركيةة المختلفةةة و التةةي يقةةوم بهةةا الالعةةب اثنةةاء الممارسةةة او المنافسةةة فةةي اطةةار
يحدده قانون اللعبة و قد تؤدى هذه المهارات بالكرة او بدونها و قةد تكةون هجوميةة
او دفاعية ).

3

 1-1التمرين واهميته في التعلم المهاري والتدريب:

1

يعد التمرين ذا اهمية كبيرة فةي اعةداد المتعلمةين بةدنيا ومهاريةا وذهنيةا فةي مختلةف
االلعةاب الرياضةية وبمةا يتناسةب مةع الفئةة .ولقةد تعةددت االراء حةول مفهومةه وذلةك
بسةةبب تعةةدد اغراضةةه ،فقةةد عةةرف بانةةه اصةةغر وحةةدة تدريبيةةة فةةي البرنةةامج الحركةةي
ومجمةةوع التمةةارين هةةي الوحةةدة التدريبيةةة ومجموعهةةا يكةةون البرنةةامج ،وهةةو اداء
حركي معلوم في الزمن والتكرار ،وال يمكن التعلم اال عن طريقه ويؤدي الةى تطةوير
المهارة والتعلم وبدونه ال يوجد تعلم .كما يمكن القول ان التمرين هو كل تعلةم يكةون
هدفةةه التقةةدم السةةريع لكةةل مةةن الناحيةةة الجسةةمية والعقليةةة وزيةةادة الةةتعلم الحركةةي
التكنيكي لالنسان .وانه ضروري للمحافظة على المادة المتعلمةة أو ترسةيخها ،كةذلك
فةةان التمةةرين المتزايةةد يةةؤدي الةةى المزيةةد مةةن التميةةز ويسةةاعد علةةى تةةدعيم الةةروابط
المناسةةبة بةةين المثيةةر واالسةةتجابة .ومةةن فوائةةد التمةةرين انةةه يجعةةل المعلومةةات تظةةل

5

مصطفى زيدان و جمال رمضان  ، 3002كتاب تعليم ناشئ كرة السلة  ،ص 20
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نشيطة اثناء القيام بعملية اختزان قصيرة المةدى .ولعةل مةن المهةم االشةارة هنةا الةى
تطوير المهارات االساسية يتم عن طريق التمرين.
 1-1الجانب البدني
يمثل الجانب البدني المؤشر الثاني اللةذي يتناولةه البحةث حيةث يعتبةر تطةور هةذا
الجانةةب مؤشةةرا للتكيةةف البةةدني اللةةذي مةةن الممكةةن ان يحصةةل عليةةه الطالةةب نتيجةةة
التمرينةةات البدنيةةة و المهاريةةة التةةي يؤديهةةا خةةالل الةةدرس و يمكةةن تعريةةف الحالةةة
البدنية بأنها ( درجة تنمية و تطوير القدرات البنية األساسية و الضةرورية ( طريقةة
األعداد البدني)

3

لةةذا يسةةتوجب علةةى التدريسةةي ان يكةةون علةةى درايةةة واسةةعة فةةي معرفةةة كيفيةةة
استخدام الجانب البةدني لتطةوير المؤشةرات الحيويةة للطالةب بشةكل عةام مةع مراعةاة
مكان الدرس بالنسةبة للجةدول اليةومي و بالنسةبة للجةدول العةام اي مةن ناحيةة بدايةة
العام الدراسي و نهايته.
 9-1المؤشرات الوضيفية
 3-9-1التنفس

1

هو تلك العمليات التي يتناوب فيهةا الشةهيق و الزفيةر و يبلةغ عةدد مةرات التةنفس
مةةن  30 – 39مةةرة فةةي الدقيقةةة و تةةزداد عةةدد مةةرات التةةنفس تبعةةا لشةةدة النشةةاط
الممارس  .و ترتفع هذه الزيادة في بداية النشاط ثم تقل لتصل لمستوى ثابت .
 1 -9-1النبض
يدفع القلب مع كل نبضة ما يساوي  76سنتمتر مكعب من الدم و هذه الكمية مةن
الدم تسمى الدفع القلبي للنبضة القلبية و تتكةرر هةذه الةدورة حةوالي مةن  06ال 76
مرة في الدقيقة و هي عدد نبضات القلب في الدقيقة .
 1-1التكيف الوضيفي
5

حسين علي العلي و عامر فاخر  ،استراتيجيات طرائق و اساليب التدريب الرياضي  ، 3050 ،ص 35
Jurgen stegmann, exercise physiology, physiologic bases of work and sport .year book medical
buplishers in chisago and London 1981 , p 22
3
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مةةن المعلةةوم ان اداء المجهةةود البةةدني المتكةةرر يةةؤدي الةةى تطةةور ملحةةوض فةةي
المجال الوضيفي من ناحية التكيةف اي ان ممارسةة الطالةب للنشةاط البةدني المترتةب
من خالل اداء الدروس ضمن المنهج الدراسي المقرر يؤدي كةل ذلةك الةى تطةور فةي
الجانب الوضيفي .
و يعرف التكيةف بأنةه (تغيةر أو أكثةر فةي البنةاء أو الوظيفةة تحةدث كنتيجةة لتكةرار
مجموعة من التمرينات البدنية)

3

 0 -1اساليب التدريس
هناك عدد من اساليب التدريس المختلفةة التةي تختلةف بةأختالف المةادة الدراسةية
فكةةل مةةادة لهةةا اسةةاليبها الخاصةةة بهةةا  ،فةةالمواد النظريةةة تسةةتخدم فةةي الغالةةب طريقةةة
المحاضرة و تعتمد ايضا على المناقشة  ،بينما تعتمد المواد العملية علةى المحاضةرة
و التجةةةارب المعمليةةةة  ،و التربيةةةة البدنيةةةة قةةةد تسةةةتخدم فيهةةةا اسةةةلوب المحاضةةةرة و
المناقشة و لكن الطابع الغالب لألساليب المستخدمة فيها هو الدروس العملية .

1

و ان ابرز طريقة مستخدمة في العراق هي طريقة شرح المهارة مةن قبةل التدريسةي
ثم ادائها و تكرارها من قبل الطالب لغرض األتقان اللذي يترتب من خةالل التكةرار و
استخدام اسةلوب التغذيةة الراجعةة ناهيةك عةن المجهةود البةدني اللةذي يؤديةه الطالةب
نتيجة هذا التكرار.

 -1الدراسات المشابهة
 3-1الدراسةةة التةةي قامةةت بهةةا الجمعيةةة األمريكيةةة للصةةحة و التربيةةة الرياضةةية و
الترويح
( تحديةةد افضةةل اسةةاليب تةةدريس التربيةةة البدنيةةة)حيةةث اسةةتخدمت الدراسةةة المةةنهج
الوصةةةفي للتعةةةرف علةةةى مسةةةتوى اللياقةةةة البدنيةةةة العامةةةة و نسةةةبة اتقةةةان المهةةةارات
األساسةةية فةةي المنةةاهج البدنيةةة األمريكيةةة و اختيةةار األفضةةل منهةةا وتحديةةد نوعيةةة

5

حسين علي العلي  ،اساسيات في علم الفسيلوجيا ،األكاديمية الرياضية 3006 ،
3
بدور المطوع و سهير بدير  ،التربية البدنية مناهجها و طرق تدريسه  ،الكويت  ،دار العلم  ، 3006ص 593

462

األساليب األمثل لدرس التربية الرياضية  ،اشتملت الدراسة على عينية مةن مةدارس
الشةةمال األمريكةةي مةةن واليتةةي ( مينيسةةوتا و وسكانسةةن) علةةى عينةةة مةةن المةةدارس
األعدادية التي حازت على مراتب متقدمة في مختلف البطوالت المقامة على الصعيد
األقليمي في فعاليات ( كرة السلة  ،كرة القدم األمريكيةة  ،هةوكي الجليةد  ،السةاحة و
الميدان ) ،حيث اثبت الدراسة ان هناك عالقة بةين نوعيةة األسةلوب التعليمةي المتبةع
و درجة التطور في اداء المهارات المقررة في المنةاهج المثبتةة مةن قبةل الواليةات و
هةةةذا يةةةنعكس علةةةى اختيةةةار نخبةةةة الطةةةالب الممثلةةةة لتلةةةك الواليةةةات ضةةةمن الفةةةرق
الرياضية.

3

الباب الثالث
 3-3منهج البحث و اجراءته الميدانية
استخدم الباحثان المنهج الوصفي من نمط دراسة الحالة لمالئمته لحل مشةكلة
البحةةث كةةون ان طبيعةةة المشةةكلة المةةراد دراسةةتها هةةي التةةي تحةةدد المةةنهج المطلةةوب
(وتعني دراسة حالة فردا مةا او جماعةة مةا او مؤسسةة مةا او مهةارة مةا كاألسةرة او
المدرسةةةة او المصةةةنع او لعبةةةة او مهةةةارة رياضةةةية معينةةةة،ويتم عةةةن طريةةةق جمةةةع
المعلومات و البيانات عةن الوضةع الحةالي للحالةة و األوضةاع السةابقة لهةا و معرفةة
1

العوامل التي اثرت عليها و الخبرات الماضية لها لفهم جذور هذه الحالة) 0

 1 -1عينة البحث
اشتملت عينة البحث على مجموعتين من طلبة كليةة التربيةة الرياضةية لجةامعتي
ديةةالى و المستصةةرية مةةن طلبةةة المرحلةةة األولةةى للعةةام الدراسةةي  1636-1668و
بواقع(  )91طالبا من كلية التربةة الرياضةية جامعةة ديةالى حيةث تةم اسةتبعاد طةالبين
بسبب األصابة و تةم اختيةار(  )31طةالب ألجةراء التجربةة األسةتطالعية ولةم يحضةر
عشرة افراد من العينة اي ان العينة البحثية من جامعة ديالى اصبحت(  )31طالبةا ،
اما في الجامعة المستنصةرية فقةد تةم اختيةار عينةة مؤلفةة مةن ( )11طالبةا حيةث تةم
5

موقع المنظمة على الشبكة الدولية للمعلومات http://www.aahperd.org/
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استبعاد( )1طالب بسةبب األصةابة و( )1طةالب بسةبب كةونهم مةن العبةي المنتخبةات
العراقية لبعض الفعاليات الرياضية  ،و بذلك اصبحت عينة البحةث مؤلفةة مةن ()16
طالبةةا و بواقةةع ( )31مةةن كليةةة التربيةةة الرياضةةية جامعةةة ديةةالى و ( )31مةةن كليةةة
التربية الرياضية الجامعة المستنصرية و من المرحلة الدراسية األولى .
 1-1األجهزة و األدوات المستخدمة في البحث
 3-1-1األجهزة المستخدمة
 3حاسوب الكتروني نوع ( ) hp
 1ساعة ايقاف نوع (  ) Torshicعدد () 1
 1-1-1ادوات البحث
 3شواخص عدد ()36
 1كرات سلة عدد () 1
 1شريط قياس

 9استمارة لتسجيل النتائج األختبارات
 9-1اجراءات البحث الميدانية
بعد تشةخيص الحالةة التةي اراد الباحثةان دراسةتها و ضةع خطةة لدراسةة المشةكلة
من خالل اسةتخدام المةنهج البحثةي المناسةب و هةو المةنهج الوصةفي  ،كمةا و اعتمةد
اسةةلوب األختبةةار القبلةةي و البعةةدي كوسةةيلة للتوصةةل للنتةةائج (اختيةةار ادوات البحةةث
3

الوصةةفي ( اسةةتبيان،مقابلة،مالحظة،اختبار)

اي ان اسةةلوب األختبةةار يعتبةةر احةةد

وسائل الحصول على النتائج في البحث الوصفي.
اعتمد الباحثان على رأي الخبراء في تحديد و بيان صالحية األختبارات المختارة
فةةي هةةذا البحةةث ،1كةةون ان طبيعةةة مشةةكلة هةةي تحديةةد افضةةل نظةةام دراسةةي متبةةع فةةي
كليات التربية الرياضية فأن الباحثان لم يتدخال في اعةداد او وضةع اي مةنهج تعلمةي
بل اعتبر المنهج القائم في الكليتين موضوع الدراسة هو المةنهج التعليمةي و البةدني

5
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و الوظيفي .
بعد ان قبل عدد من الطلبة الجدد في الكليتين و تم تثبيةتهم ضةمن المرحلةة الدراسةية
األولى ،قام الباحثان بأجراء األختبار القبلي للتبين من مستوى المؤشرات موضةوع
البحث لدى الطالب افراد البحث ثم تم ترك الطلبة لمنهج الكلية اي دون التةدخل فيمةا
يتعلمه الطلبة للمقةرر الدراسةي لمةادة كةرة السةلة ( طريقةة الةتعلم او الشةرح او عةدد
تكرارات ) .

 1-1األختبارات المستخدمة في البحث
 3-1-1األختبارات الوضيفية
اختبار قياس النبض اثناء الراحة
شرح األحتبار  :يتم قياس النبض بواسطة اخذ عدد مرات النبض من منطقةة الرقبةة
في دقيقة واحدة .
 1-1-1األختبارات البدنية
اختبار قياس التحمل الدوري التنفسي
شرح األختبار  :يسجل لكل مفحةوص المسةافة التةي يقطعهةا بةالجري خةالل مةدة 36
دقيقة .
 1-1-1األختبارات المهارية
اختلبار التصويب على السلة :
شةةرح األختبةةار  :يقةةف الطالةةب بةةأي وضةةع يةةراه مناسةةبا و مةةن خةةط الرميةةة الحةةرة و
تحتسب عدد مرات اصةابة السةلة فةي زمةن قةدره دقيقةة واحةدة  .اليسةمح اال للطالةب
نفسه بألقاط الكرة بعد كل رمية .
 0-1المعامالت العلمية لألختبار ( الصدق  ،الثبات  ،الموضوعية )
صدق االختبار :اعتمد الباحثان في استخراج صدق االختبةار علةى الصةدق الظةاهري
كونها اختبارات مقننة ومستخدمة من قبل أكثر من باحث ومتةواترة عبةر العديةد مةن
المصادر المتخصصة في مجال اللعبة .

465

ثبات االختبار :استخدم الباحثان طريقة اعادة االختبار اليجاد معامل الثبات اذ طبقت
االختبارات على المشاركين فةي التجربةة االسةتطالعية وتةم إعةادة االختبةار بعةد ()1
ايام وبنفس الظروف .
موضةةوعية االختبةةار:اسةةتعان الباحثةةان بمحكمةةين  3لغةةرض اعطةةاء تقةةويم حقيقةةي
لالختبارات وعبر تطبيةق قةانون ( بيرسةون) اتضةح ان جميةع االختبةارات كانةت ذات
موضوعية عالية و حسب الجدول (.)3
جدول ()3
يبين المعامالت الموضوعية لألختبارات المستخدمة في البحث
األختبارات

الصدق

الثبات

الموضوعية

النبض

6099

6098

6093

التحمل

6081

6080

6086

التصويب

6091

6096

6097

 7-1التجربة األستطالعية
بهدف ضبط االختبارات المعدة وجعلها في قالبها السليم منتهجة السياقات العلميةة
الصةةحيحة  ،اجةةرى الباحثةةان دراسةةتهما االسةةتطالعية والتةةي هةةي( دراسةةة تجريبيةةة
أولية يقوم بها الباحث على عينة صغيرة ن قبل قيامه ببحثه بهدف اختيةار األسةاليب
البحث وادواته)

1

حيث قام الباحث بةاجراء التجربةة علةى ()31طالبةا مةن المجتمةع االصةلي فةي يةوم
الثالثاء المصادف  1668/8/3ومن ثم تم استبعادهم من عينةة البحةث  ،وقةد هةدفت
التجربة الى .
-3

معرفة كفاءة األجهزة واألدوات المستخدمة بالبحث .

-1

معرفة مدى مالئمة االختبارات إلفراد عينة البحث .

-1

الفترة الزمنية التي تستغرقها االختبارات أثناء تنفيذها .

5

المحكمين ( م.م عدي عبد الحسين  /جامعة ديالى  ،م.م عمر عبد الغفور  /الجامعة المستنصرية )
3
مجمع اللغة  ،معجم علم النفس والتربية نج . 5القاهرة :الهيئة العامة لشوؤن المطابع االميرية ،5923،ص .72
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-9

معرفة كفاءة فريق العمل المساعد . 1

معرفة وتحديد أهم السلبيات التي ترافق التجربة لغرض تالفيها عند إجةراء التجربةة
الرئيسة .
 9-1التجربة الرئيسية ( األختبار القبلي و البعدي ):
قةةام الباحثةةان بةةأجراء التجربةةة الرئيسةةية و بمسةةاعدة فريةةق العمةةل المسةةاعد وتةةم
اجراء األختبارات القبليةة بتةأريخ  1668/8/31ثةم تةم تةرك عينةة البحةث للمةنهج و
األسةةلوب المقةةرر مةةن قبةةل الكليةةة و تبعةةا لنظامهةةا الدراسةةي  ،ثةةم اجريةةت األختبةةارات
البعدية بتأريخ  1636/9/16و حرص الباحثان على توفير نفةس الظةروف التةي تةم
بها األختبار القبلي .
 8-1الوسائل األحصائية :
اسةةتخدم الباحثةةان الحقيبةةة األحصةةائية ( )spssللتوصةةل الةةى النتةةائج لبحثهمةةا وتةةم
اسةةةتخدام القةةةونين األحصةةةائية التاليةةةة ( األنحةةةراف المعيةةةاري  ،الوسةةةط الحسةةةابي
،اختبار) t

الباب الرابع
-9عرض ومناقشة و تحليل النتائج
 3-9عرض النتائج
من خالل استخدام الوسائل األحصائية توصل الباحثان الى النتائج التالية:

3

فريق العمل المساعد  :م.م نزار علي جبار ،ماجستير تربية رياضية ( جامعة ديالى )  ،السيد ماهر محمد  ،بكلوريوس تربية
رياضية ( الجامعة المستنصرية)
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جدول () 1
يمثل األوساط الحسابية و األنحرافات المعيارية و قيمة  Tلألختبارات القبلية
والبعدية لعينة جامعة ديالى
األختبارات
النبض
التحمل
التهديف

بعدي

قبلي

 Tمحسوبة

 Tجدولية
10691

س

ع

س

ع

89011

10390

890900

30818

60717

890181

10897

10691

30709

360699

10691

31610600 3110900 31310111
30066

60710

00066

و كمةةةا يتضةةةح مةةةن الجةةةدول ( )1ان الوسةةةط الحسةةةابي لألختبةةةار النةةةبض هةةةو
(  )89011و األنحةةةراف المعيةةةاري ( )10390لألختبةةةار القبلةةةي يبنمةةةا كةةةان الوسةةةط
الحسةةابي ( )890900و األنحةةراف المعيةةاري ( )30818لألختبةةار البعةةدي و بلغةةت
قيمةةة  Tالمحسةةوبة (  )60717و الجدوليةةة ( ، )10691امةةا اختبةةار التحمةةل فكةةان
الوسةةط الحسةةابي و األنحةةراف المعيةةاري لألختبةةار القبلةةي كمةةا يلةةي و علةةى التةةوالي
( )31310111و ( )3110900امةةةةةا األختبةةةةةار البعةةةةةدي فكةةةةةان ( )31610600و
( )890181للوسةط الحسةابي و األنحةراف المعيةةاري علةى التةوالي و كانةت قيمةةة T
المحسةةوبة ( )10897و الجدوليةةة ( ،)10691و فيمةةا يخةةص اختبةةار التهةةديف فكةةان
الوسةةط الحسةةابي ( )30066و األنحةةراف المعيةةاري (  )60710لألختبةةار القبلةةي و
كان الوسط الحسابي لألختبار البعةدي (  )00066و األنحةراف المعيةاري ()30709
و قيمة  Tالمحسوبة ( )360699و الجدولية ( )10691علما ان جميةع القةيم كانةت
تحت مستوى داللة ( )%1و درجة حرية(. )10691
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الجدول ()1
االوساط الحسابية و األنحرافات المعيارية و قيمة  Tلألختبارات القبلية و البعدية
لعينة الجامعة المستنصرية
األختبارات
النبض
التحمل
التهديف

بعدي

قبلي

 Tمحسوبة

 Tجدولية
10691

س

ع

س

ع

890966

10333

810100

10630

90903

070193

10190

10691

30191

10171

10691

31900000 1810079 33180966
10166

60106

10000

و يبةةين الجةةدول ( )1ان الوسةةط الحسةةابي لألختبةةار النةةبض هةةو ( ) 890966و
األنحةةةةراف المعيةةةةاري ( )10333لألختبةةةةار القبلةةةةي يبنمةةةةا كةةةةان الوسةةةةط الحسةةةةابي
( )810100و األنحةةةراف المعيةةةاري ( )10630لألختبةةةار البعةةةدي و بلغةةةت قيمةةةة T
المحسةةوبة ( )90903و الجدوليةةةة ( ، )10691امةةةا اختبةةةار التحمةةةل فكةةةان الوسةةةط
الحسةةةةابي و األنحةةةةراف المعيةةةةاري لألختبةةةةار القبلةةةةي كمةةةةا يلةةةةي و علةةةةى التةةةةوالي
( )33180966و ( )1810079امةةةةةا األختبةةةةةار البعةةةةةدي فكةةةةةان ( )31900000و
( )070193للوسةط الحسةابي و األنحةراف المعيةةاري علةى التةوالي و كانةت قيمةةة T
المحسةةوبة ( )10190و الجدوليةةة ( ،)10691و فيمةةا يخةةص اختبةةار التهةديف فكةةان
الوسط الحسابي ( )10166و األنحراف المعياري ( )60106لألختبار القبلي و كةان
الوسةةط الحسةةابي لألختبةةار البعةةدي ( )10000و األنحةةراف المعيةةاري ( )30191و
قيمةةة  Tالمحسةةوبة ( ) 10171و الجدوليةةة ( )10691علمةةا ان جميةةع القةةيم كانةةت
تحت مستوى داللة ( )%1ودرجة حرية(. )10691

462

الجدول ()9
يبين األوساط الحسابية و األنحرافات المعيارية و قيمة  Tلألختبارات البعدية
لعينتي البحث جامعة ديالى و الجامعة المستنصرية ( بعدي بعدي)
األختبارات

بعدي مستنصرية

بعدي ديالى
س

ع

س

ع

النبض

890900

30818

810100

10630

التحمل

890181 31610600

التهديف

00066

30709

070193 31900000
10000

30191

 Tمحسوبة

 Tجدولية

10976

10691

-10711

10691

10697

10691

كما يظهر من الجدول اعاله فأن الوسط الحسابي و األنحةراف المعيةاري للمؤشةر
األول و هو النبض لالختبار البعدي لجامعةة ديةالى كةان علةى التةوالي ( )890900و
( )30818و كان الوسط الحسابي و األنحراف المعيةاري لةنفس المؤشةر و لألختبةار
البعةةةدي للجامعةةةة المستنصةةةرية و علةةةى التةةةوالي ( )810100و ( )10630و كانةةةت
قيمة  Tالمحسوبة ( )10976و الجدولية (، )10691
امةةةا فيمةةةا يتعلةةةق بأختبةةةار التحمةةةل فكانةةةت قيمةةةة الوسةةةط الحسةةةابي و األنحةةةراف
المعياري لألختبار البعدي لعينةة جامعةة ديةالى هةي علةى التةوالي ( )31610600و
( )890181و لعينة الجامعة المستنصرية فكان الوسط الحسةابي ( )31900000و
األنحةةةةراف المعيةةةةاري ( )070193و قيمةةةةة  Tالمحسةةةةوبة ( )10711و الجدوليةةةةة
(  ، )10691و اخيةةرا كانةةت األوسةةاط الحسةةابية و األنحرافةةات المعياريةةة لألختبةةار
التهديف لجامعة ديةالى و لألختبةار البعةدي ( )00066للوسةط الحسةابي و األنحةراف
المعيةةةةاري كةةةةان ( )30709و للمستنصةةةةرية الوسةةةةط الحسةةةةابي ( )10000و بلةةةةغ
الالنحراف المعياري ( )30191و بلغت قيمةة  Tالمحسةوبة (  )10697و الجدوليةة
( )10691تحت مسوى داللة ( )%1ودرجة حرية ( .) 10691
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 9-1مناقشة النتائج:
بعةةةد معالجةةةة النتةةةائج احصةةةائيا بواسةةةطة اسةةةتخدام الحقيبةةةة األحصةةةائية () spss
توصةةل الباحثةةان الةةى ان هنةةاك ارتباطةةات احصةةائية بةةين األختبةةارات المختةةارة لهةةذا
البحةةث و بةةين نةةوع المةةنهج الدراسةةي لكةةل عينةةة مةةن عينتةةي البحةةث  ،حيةةث اظهةةرت
النتائج ان عينة جامعة ديالى ظهر فيها تطور جيد في مسةتوى اداء المهةارة مقارنةة
بعينة الجامعة المستنصرية كما و اظهرت الجامعة المستنصرية تطورا ملحوظ علةى
مستوى المؤشرات الوظيفية و البدنية مقارنة بعينة جامعة ديالى .
و يعةةزو الباحثةةان ذلةةك الةةى المةةنهج الدراسةةي المتبةةع ف ةي الجةةامعتين و فةةي كليتةةي
التربيةةة الرياضةةية فيهةةا  ،حيةةث ان تطةةور المهةةارة فةةي جامعةةة ديةةالى يعةةزى الةةى ان
للنظام السنوي دورا كبيرا في التدريب و التكرار لمهارة ما مما يودي الى تأصةلها و
وصولها الى حالة من الثبات النسبي و جودة فةي األداء قةد تكةون مناسةبة لمتطلبةات
األداء في المنهج الدراسي المعتمد لةدينا فةي الجامعةات العراقيةة(المهةارة هةي مهمةة
او عمل معين يعكس فاعلية عالية في األداء) 3و قد اشار يعرب خيون الى ان الةتعلم
هةةو(تغيةةر دائةةم فةةي السةةلوك الحركةةي نتيجةةة التكةةرار و التصةةحيح )،1ممةةا تقةةدم يعةةزو
الباحثةان سةبب التراجةع فةةي مسةتوى اداء المهةارة لةةدى طلبةة الجامعةة المستنصةةرية
الى قصر الفتةرة الزمنيةة فةي المةنهج الدراسةي اضةافة الةى كثةرة المهةارات الحركيةة
المثبتة في المنهج الدراسي لهذه المرحلة و لمادة كرة السلة.
اما في الجانب الثاني الذي تناولته هذه الدراسة فقد ظهةر ان هنةاك تتطةور نسةبي
ملحةةوض لعينةةة الجامعةةة المستنصةةرية علةةى صةةعيد مؤشةةرات النةةبض و المطاولةةة و
لصةةالح عينةةة الجامعةةة المستنصةةرية  ،يعةةزو الباحثةةان هةةذا التطةةور ايضةةا الةةى نوعيةةة
المةةنهج الدراسةةي حيةةث كةةان لمتطلبةةات األداء المنوعةةة و لكثةةرة الفعاليةةات الرياضةةية
الملقةةةاة علةةةى عةةةاتق طلبةةةة الجامعةةةة المستنصةةةرية فةةةي مختلةةةف الةةةدروس ادت هةةةذه
المتطلبةةات الةةى تطةةور يمكةةن مالحظتةةه بالمقارنةةة مةةع عينةةة جامعةةة ديةةالى لمةةا لنظةةام
دراسةةة بطريقةةة الكةةورس الدراسةةي مةةن متطلبةةات يطلبهةةا كةةل اسةةتاذ لمةةادة دراسةةية
5

يعرب خيون؛التعلم الحركي بين المبدأ و التطبيق،ط، 5بغداد  ،مكتب الصخرة للطباعة  ، 3003،ص .59
3
يعرب خيون ؛ المصدر السابق  ،ص .57
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عملية ( ان المشاركة الدائمة في النشاطات المتعلقة بتحمل الجهاز الدوري التنفسي
يساعد في الوصول الى مستوى جيد من اللياقة البدنية العامة اضةافة الةى المحافظةة
علةةى وزن الجسةةم المناسةةب) 3كمةةا ان لتعةةدد النشةةاطات الملقةةاة علةةى عةةاتق طالةةب
الجامعةةة المستنصةةرية دورة فةةي تطةةور العناصةةر الفسةةلجية ( لغةةرض تطةةوير الجهةةاز
الدوري التنفسي يجب تحميل العضالت احمال عالية  ،فأن الجهةاز الةدوري التنفسةي
يعمل بنفس األتجاه التحفيزي الذي تعمل فيه العضةالت حيةث يقةوم القلةب بضةخ الةدم
اسرع من الحالة األعتيادية).1
فةةةي ضةةةوء النتةةةائج اعةةةاله يةةةرى الباحثةةةان ان الهةةةدف الرئيسةةةي لكليةةةات التربيةةةة
الرياضةةية هةةو اعةةداد مدرسةةي تربيةةة رياضةةية يتصةةفون بالقةةدرة علةةى شةةرح و اداء
المهارة بشكل نموذجي او اقرب الى النموذجي بوصفهم الموديل الذي يجب ان يمثل
تلك المهارة ( لذا فأن نجةاح الةدرس يعتمةد علةى قةدرة المعلةم فةي عمليةات الشةرح و
العةةرض و القيةةام بةةالعرض و التةةدريب علةةى المهةةارة و التقةةدم فالمهةةارة ) 1و يةةرى
الةةدكتور بسطويسةةي احمةةد و الةةدكتور عبةةاس السةةامرائي (تكةةون مهمةةة معلةةم التربيةةة
9

الرياضية تعليمه المباد األساسية و التي تشمل التكنيك الخاص بها)

الباب الخامس
األستنتاجات و التوصيات
 3-1األستناجات
 3ان للنظةةام الدراسةةي دورا فةةي تطةةور الجوانةةب األساسةةية التةةي تعتمةةد عليهةةا كليةةات
التربية الرياضةية فةي العةراق بوصةفها كليةات تتعامةل مةع طلبتهةا علةى اسةاس تقيةيم
األداء المهاري و البدني .

5

د فاضل كامل مذكور  ،د عامر فاخر شغاتي ؛ اتجاهات حديثة في التدريب  ،ط، 5مكتب النور ، 3002 ،ص. 30
3
المصدر السابق  ،ص. 17
2
عباس احمد السامرائي  ،عبد الكريم محمود السامرائي :كفايات تدريسية في طرائق تدريس التربية الرياضية ،ط، 5مطبعة دار
الحكمة،5995 ،ص.51
3
بسطويسي احمد ،عباس احمد :طرق التدريس في مجال التربية الرياضية ،ط،5مطابع جامعة الموصل،5923،ص.76
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 1اظهةةر النظةةام السةةنوي تطةةورا ملحوظةةا لةةدي الطلبةةة المتعلمةةين علةةى اساسةةه فةةي
المجال المهاري.
 1كةةان للطلبةةة المتعلمةةين علةةى اسةةاس نظةةام الكورسةةات الدراسةةية كةةان لهةةم تطةةورا
ملحوظا على اساس الجوانب البدنية و الوظيفية .

 1-1التوصيات
من كل ما تقدم وجد الباحثةان ان لكةال النظةامين الدراسسةين مجموعةة مةن المحاسةن
الملموسة اضافة الى عدد من المثالب و التي ال ترقةى لكونهةا سةيئات كبيةرة لةذا فقةد
اوصيا بما يلي :
 3ضرورة اعادة النظر بمناهج كليةات التربيةة الرياضةية فةي العةراق و بنائهةا بشةكل
دقيق و ضةرورة كةون هةذا البنةاء يشةمل مفةردات كةل مةادة دراسةية عمليةة و تحقيةق
الربط الضروري لنفس المادة الدراسية حسب تطور مطلبةات كةل مرحلةة دراسةية او
فصل دراسي .
 1ضةةرورة مراعةةاة الفصةةل بةةين الطةةريقتين الدراسةةيتين اي ان يعتمةةد منةةاهج خاصةةة
معةةدة للنظةةام السةةنوي و مثلهةةا لنظةةام الكورسةةات و ذلةةك عةةدم اعتمةةاد نفةةس مفةةردات
المنهج السنوي على الكورسات او بالعكس .
 1ينصح الباحثان التدريسيين على ضرورة توفير المزيةد مةن فةرص األداء المتكةرر
للطلبة المتعلمين بطريقة نظام الكورس الدراسةي مةن خةالل األعتمةاد علةى التمةارين
المركبة من اكثر مةن مهةارة خصوصةا فةي الفعاليةات الجماعيةة لغةرض التغلةب علةى
ضيق الوقت .
 9اجراء دراسات مشابهة لطالب كليات التربية الرياضية للمراحل المنتهية و تحديد
مدى اتقان المهارة و األحتفاض بها .
 1اجراء دراسةات مقارنةة للمؤشةارت الوضةيفية و البدنيةة بةين طلبةة كليةات التربيةة
الرياضية و طلبة اقسام التربية الرياضية في كليات التربية األساسية.
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تأثير المركبات الخططية في تطوير بعض المهارات
العقلية لالعبين الشباب بالكرة الطائرة
م.م سنان عبـــــاس

م.م محمد وليد شهـــاب

 1669م

 3919هـ
الباب االول
 -3التعريف بالبحث - :
 3- 3مقدمة البحث وأهميتهى-:

أن التطور المذهل للعيان الذي عكستهى بطولةب كاس العالم للكرة الطائرة من
مستوى فاق الكثير من التوقعات وهذا لم يكن وليد الصدفة بل جاءت نتيجة لجهود
العلماء والمختصين في المجالين األكاديمي والتطبيقي بأستخدام أساليب علمية
تهدف الى تطوير القدرت والمهارات لالعبين في كافة المستويات .
فقد كان المدربين يتسابقون مع الزمن في سبيل االرتقاء بمستوى أعداد
الالعبين من قدرات ( بدنية ومهارية وخططية ونفسية ) أذ وجدو أن المركبات
الخططية التي يؤديها الالعب تلعب دوراً هاما ً وكبيراً في تطوير الجوانب المذكورة
وهذا ما اكدهى (  " ) 1981 , Arnoldأن المطلوب من المتعلم أن يقوم بتطبيق
أشكال متنوعة لتنفيذ المهارة بأوضاع مختلفة وأن ينمون على اداء المهارة في
)(1

مواقف مشابه أو مقارب لحاالت اللعب الحقيقية قدر االمكان "

.

وأن أداء المركبات الخططية تفرض على الالعب جملة من المهارات العقلية تبدأ
من االنتباه ثم التوكيد وثم تركيز االنتباه ثم التصور العقلي  .....وصوالً الى
االستجابة الحركية لغرض حل الواجبات الحركية المطلوبة من الالعب أدائها  ،على
أساس أن المركبات الخططية ترفع مستوى اداء الالعبين نتيجة لتأثير هذه
المركبات على الجوانب المهارية والعقلية .

( 1) Arnold , Aeek ; Developing sport skills , ( New Jersey Monogragh Motor skills , 1981)p-78 .
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أن لخصوصية هذه اللعبة وتميزها بالكم الهائل من االستجابات المختلفة
والمتغيرة بأستمرار أثناء المباراة جعلت من الباحثان االهتمام بتسمية وتطوير
المهارات العقلية .
وأن أهمية البحث تكمن في أن المركبات الخططية التي تعطي لالعبين أثناء
الوحدات التدريبية وخاصة الالعبين الشباب من ىذ المراحل االولى للتدريب تؤدي الـى
تطوير المهارات العقلية لدى الالعب الذي بدور ِه يودي الى تطوير االداء المهاري
أثناء اداء المباريات في المنافسة النها مشابهة لحالة اللعب .

 1- 3مشكلة البحث - :
تعد لعبة الكر الطائرة من الفعاليات التي تحتاج الى الكثير من المتطلبات
الخاصة بها ومنها المهارات العقلية التي تلعب دوراً رئيسا في السلوك الحركي
وذلك من خالل اإلقالل من الحركات الزائدة واالقتصاد بالجهد المبذول ودقة في
أتخاذ القرار نتيجة معلومات دقيقة وبرامج حركية متنوعة مخزونة في الذاكرة مما
يودي الى حصول االستجابة الحركية الدقيقة وبالتالي الوصول الى الالعب المتكامل
الذي تحتاجهى لعبة الكرة الطائرة  ،فمن خالل خبره الباحثان كونهما متابعان للفرق
العراقية وجدا أن أغلب المدربين يركزون في مفردات مناهجهم التدريبية على
تطوير الجانب البدني والجانب المهاري وقلة تركيزهم على تطبيق االساليب العلمية
المتضمنة تطوير المهارات العقلية االساسية ضمن مناهجهم التدريبية أثناء
أستخدام المركبات الخططية مما دعا الباحثان الى أستخدام هذه المركبات والتعرف
على تأثيرها في تطوير بعض المهارات العقلية لالعبين الشباب بالكرة الطائرة .

 1- 3هدفا البحث
 -3أعداد تمرينات ( مركبات خططية ) لتطوير بعض المهارات العقلية لالعبين
الشباب بالكرة الطائرة .
 -1التعرف على تأثير المركبات الخططية في تطوير بعض المهارات العقلية
لالعبين الشباب بالكرة الطائرة .
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 9-3فرض البحث
 -3وجود تأثير للمركبات الخططية في تطوير بعض لمهارات العقلية لالعبين
الشباب بالكرة الطائرة .

 1-3مجاالت البحث
 3-1-3المجال البشري  -:الالعبين الشباب بالكرة الطائرة لالتحاد العراقي ( فرع
ديالى ) لالعمار (  ) 39 – 37وعددهم (  ) 39العبا ً .
 1-1-3المجال الزماني  - :الفترة من  1669/ 3 / 3لغاية 1669/ 1 /31
1- 1- 3

المجال المكاني  -:مالعب كلية التربية الرياضية جامعة ديالى ومدرسة
شهداء االسالم في بعقوبة .

الباب الثانــي
 -1الدراسات النظرية والدراسات المشابهة
 3-1الدراسات النظرية - :
 3-3-1المركبات الخططية - :
تعد المركبات الخططية واحدة من أهم االساليب التي تعمل على تطوير الجوانب
المهارية لالعب الكرة الطائرة كونها مشابهة لواجبات الالعب في ظروف
المنافسات  ،أذ تجمع أكثر من مهارة في التمرين الواحد فضال عن نوعها مما
يودي الى زيادة عنصري الرغبة والتشويق عند ممارستها  .وأن هذه المركبات
تجمع حاالت اللعب جميعها لتحتم على الالعب االنتباه الشديد ليتحرك وفق المتغير
الجديد بأنسياب وبدون فقدان جهد كبير ليودي المهارة بشكل فعال  ،أذ أنها
العمليات الهجومية والدفاعية سواء كانت فردية أو جماعية متناسبة مع روح
القانون وتهدف اللعبة الوصول بالفريق الى النتائج المرموقة .
1- 3- 1

المهارات العقلية ( برمجة معلومات ) ( ) Menta operation

" وهي العمليات المعرفية التي يتميز بها الكائن البشري من بين أهم العوامل
والمحددات في عملية تعلم المهارات الحركية والقدرات الخططية وهناك مراحل تمر
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بها العمليات العقلية أبتداء من دخولها الى الجهاز العصبي المركزي ثم تحديدها
ومن ثم البحث في الذاكرة عن معلومات لها عالقة بها  ،وكما هو معروف أن
أنسجام وتفاعل العمليات العقلية يودي الى أمتالك القدرات الحركية الخاصة التي
تتدخل فيها هذه العمليات بدرجة أو بأخـرى "). (1
وهذا ما أكدهى يعرب خيون في تعريف ِه "وهي جميع االحداث التي تدور داخل
الدماغ من ىذ لحظة  ،دخول المثير  stimulالى لحظة أتخاذ القرار باالجابة على ذلك
المثير). (2
أن االعداد للعمليات العقلية يكون في أتجاهين -:
أوالً – نظري  :أذ يجب على الالعبين اإللمام بالعمليات العقلية ووظيفة كل منها
وعالقتها بالنشاط الحركي بشكل عام .
ثانيا ً – عملي  :يتقسم الى ثالثة محاور
 التدريب العقلي لمختلف المهارات بأستخدام العمليات العقلية الموجهة لسير
الحركة .
 التدريب العملي بأستخدام االجهزة وكذلك االختبارات الورقية .
 التدريب على العمل العقلي المرتبط بالمهارات الحركية على أرض الملعب
الخاص بكل لعبة). (3
3- 1- 3- 1

مراحل العمليات العقلية stages of mental operations

أن مراحل العمليات العقلية هي كل مايقوم به الفرد عند االستجابة لمثير معين
 ،وأن كل هذه العمليات العقلية تأخذ وقتا ً قصيراً جداً وخصوصا ً في مجال الرياضة
فقد تصل الى أجزاء الثانية والمراحل هي)- : (1

)(1ب

ب

ي باحافب د فباح هيببغيزيب,باحعا يدباحعر مب ي هيبر فادهيب:ب(ب غفافب,بفا باحكدبب اح ي قب,ب4002ب)ب,بصب38ب–ب

80ب.بب
)(2ب ع ببخ بب,باحدع مباحح ك ب بباحا فرب احدل قب:ب(ب غفافب,بال عمبرياعمب غفافب,ب4004ب)ب,بصب27ب.بب
)(3ب

ب

ي باحافب د فباح هيببغيزيب,باحا ف باحسي قب,بصب80-38ب.ب

)(1ب ع ببخ بب,باحا ف باحسي قب,بصب77-23ب.ب
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المرحلة االولى  -:مثيرات المحيط ( المدخالت )

Environmental In put

المرحلة الثانية  -:مرحلة تحديد المثيرات

Stimulus Identification

المرحلة الثالثة  -:البحث في الذاكرة

Searching In memory

 -االحتفاظ والنسيان

Retention and forgetting

 -أنواع الذاكرة

Types of mmory
short – Term sensory stage

أ -الذاكرة الحسية قصيرة االمد

short –Term memory

ب -الذاكرة القصيرة االمد

Long – Term memory

ج -الذاكرة الطويلة االمد
د -الذاكرة الحركية

) Motor memory ( m.m

المرحلة الرابعة  :التفاعل بين المخزون وبين المثير – أتخاذ القرار
Decision making – Interaction Between memory Rstimali
المرحلة الخامسة  - :تنفيذ القرار
مثير

دماغ

Execution

الجهاز العصبي المركزي

أتخاذ القرار

االداء

بح في الذاكرة
للمعلومات المتعلقة
بالمثير
تفاعل بين مخزون
الذاكرة والمثير
اشارات حركية من
الجهاز العصبي
المركزي الى الجهاز
العصبي المحيطي
شكل (  ) 3يوضح سير العمليات العقلية عند االداء الحركي). (1
)(1ب يسمبالزمب,باحيض ادب(بدع مبح ك ب)ب احر دبد بل مباحف اسيدباحع يباحايرسد ب,بك مباحد مباح يض مب,برياعمبف يح ب,ب
4007ب.ب
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" في بداية التدريب يحتاج المتعلم وقتا طويالً لتحديد االستجابة ولكن بمرور
التكرار والتدريب على تلك االستجابة يقل الزمن المستغرق لالستجابة وكذلك تقل
العمليات العقلية من ناحية فاعلية البحث والتفاعل تطرا لشيوع أستعمال تلك
االستجابة  .وبالتدريب والتكرار الكبير سيهبط مستوى عمل العمليات العقلية الى
مستوى دنيا من عمليات البرمجة أذ تكون العمليات تلقائية أوتماتيكية نظراً لكونها
معروفة جيداً من قبل الجهاز العصبي المركزي)." (2
أذ رتب نصير صفاء وعبد الوهاب غازي العمليات العقلية
حسب تسلسلها الى)-: (3
-3االنتباه -1االحساس -1االدراك -9التصوير -1التذكر -0التفكير
-7رد الفعل
 3-3-1-3-1االنتباه

Attention

لقد تطرق الكثير من العلماء المختصين في التعلم الحركي الى تعريف االنتباه
أذ عرفهى حلمي المليجي  1666على أنه " توجيه الشعور وتركيزه في شي معين
أستعداداً لمالحظتهى أو أدائه أو التفكير فيه " ). (1
كما عرفهى علي االمير  1661على أنه " عملية أرادية ينتخب الفرد خاللها
منبها أو موضوعا ً معينا ً يهمهى ويحسر شعوره وحواسه فيه فهو توجيه الشعور
وتركيزه نحو وجهة معينة) " (2وهذا ما يتفق معه الباحثان .
 1-3-1-3-1التركيز

concentration

يعرف وجيه محجوب  3898التركيز على أنهى " تجميع االفكار وتثبيت االنتباه
لتحقيق الهدف فاذا كان مفهوم االنتباه عام فجوهرهى التركيز) (3ويشير يحيى النقيب
 3886التركيز على انه " أنتقاء الرياضي للمثيرات المرتبطة باالداء وتحويل

)(2ب ع ببخ بب:باحا ف باحسي قب,بصب72ب .ب
)(3ب

ب

ي باحافب د فباح هيببغيزيب,باحا ف باحسي قب,بصب80-38ب.ب

)(1بح ا باحا ر ب,بد مباح سباحاعي

ب,بلب3ب:ب(ب

دب,بفا باح هضمباحع مبح ل يدمب اح ش ب,ب4000ب)ب,بصب421ب.بب

)(2بد باالا ب,بفس رمباح سب,بل1ب:ب(ب غفافب,بفا باحشؤ بباح ريف مباحعيامب,ب4004ب)ب,بصب421ب.ب
)(3ب ر هباحر بب,بد مباحح كمب احدع مباحح ك ب:ب(باحا

ب,بالي عباحدع مباحعيح ب,ب1838ب)ب,بصب47ب.ب
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أنتباهه اليها فالرياضي عليه أن يسلك أنتباههى بدرجة عالية من الحدة نحو بعض
)(4

المثيرات في بعض االحيان "

أما أسامة كامل راتب فكان رأيه في التركيز هو "
)(5

عزل كل المثيرات وتوجيه االنتباه الى مثير واحد فقط "

وهذا ما يتفق معهه

الباحثان .
 1-3-1-3-1تركيز االنتباه - :

Concentrate the attention

أذ عرفهى محمد العربي  3880بأنهى " القدرة على تثبيت االنتباه على مثير
مختار لفترة من الزمن فعندما يكون مثير معين في بؤرة االنتباه فهذا يعني أن أنتباه
الفرد مركزا عليه خالل لحظة معينة). (6
كما عرف وجيه محجوب  1661بأنه " عملية ترشيح  Filterللمعلومات الداخلية
بحيث تدخل المعلومات المطلوبة فقط أما بقية المثيرات الخارجية فانها التدخل بعد
الترشيح). (7
 9-3-1-3-1التصور العقلــي
" يستخدم التصور لغرض تحسين االداء عن طريق مراجعة المهارات ذهنيا ً
ويتضمن ذلك التخلص من االخطاء بتصور االسلوب الصحيح لالداء الفني  ،أن
أغلب الذين لديهم فكرة واضحة عن الجوانب الرئيسة لتنفيذ المهارة يستطيعون
بواسطة التصور العقلي مقارنة أستجاباتهم باالداء االمثل ومـن ثـم محاولة تصحيح
االستجابات غير الصحيحة " ). (8
" ويأتي التصور العقلي أو المراجعة العقلية بعد التدريب على االسترخاء
العقلي وهو محاولة أسترجاع االحداث أو الخبرات السابقة أو بناء صورة جديدة "
). (9

)(4ب ح بكيظمباح ر بب,بد مباح سباح يض ب,بل8ب:ب(باح يض ب,باعهفبردفافباحريف ب,ب1880ب)ب,بصب478ب.ب
)(5برسيامبكيا ب ادبب,بدف بباحاهي ادباح س مبف باحاري باح يض ب,بل1ب:ب(باحريه ب)ب,بفا باح ك باحع
)(6باحافباحع

ب:باحدف بباحعر بف باحاري باح يض ب,ب(باحريه ب,بفا باح ك باحع

)(7ب ع ببخ بب:باحا ف باحسي قب,بصب23ب .ب
)(8ب ح بكيظمباح ر بب,باحا ف باحسي قب,بصب448ب.ب
)(9ب ع ببخ بب,باحا ف باحسي قب,بصب148ب.ب
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ب,ب4002ب,بصب438ب .ب

ب,ب1882ب)ب,صب 473ب

1-3-1-3-1االستجابة الحركية Moving res ponse
يمكن تعريف مصطلح االستجابة الحركية في مفهوم علم النفس كما ذكرنا في
معجم علم النفس " هو كل ما يطرأ على السلوك نتيجة لمنبه معين " ). (1
وقد عرف قاسم حسن االستجابة الحركية على أنها " تغيير أو ظاهرة تطرأ
على الغدد والعضالت وينعكس على السلوك نتيجة منبه معين مما يدعوه الى
التكيف وفقا ً للوضع الجديد الناشئ في فعل التنبيه واالثارة " ).(2
وأن سرعة االستجابة الحركية هي " الفترة الواقعه بين االثارة واالجابة
الكاملة المناسبة بأقصر وقت ويعتمد ذلك على أيعازات الجهاز العصبي وقابلية
الجهاز العضلي في التنفيذ الحركي). (3

 1-1الدراسات المشابهة ( المرتبطة )
 3 – 1 – 1دراسة ( ضياء منير فاضل شوكت ) 1660

(*))(4

( تأثير تمرينات خططية تعليمية باسةلوب اللعةب فةي تعلةم واحتفةاظ وتقةويم
االداء لبعض المهارات بكرة القدم للطالب )
هدف الدراسة الى -:
-3التعةةةرف علةةةى تةةةأثير التمرينةةةات الخططيةةةة باسةةةلوب اللعةةةب فةةةي الةةةتعلم
واالحتفاظ وتقويم االداء لبعض المهارات بكرة القدم للطالب .
-1التعرف على تأثير أسلوبي تعليم المهةارات المتتبةع والتعلةيم عةن طريةق
التمرينات الخططية باسلوب اللعب في التعلم واالحتفاظ وتقوية االداء .

)(1باراعباح غمباحع مب,باعرمبد مباح سب احد مب,بج1ب:ب(باحريه ب,باحه مباحعيامبحشؤ بباحالي عباالا مب,ب1882ب)ب,بصب87ب.ب
)(2ب يسمبحسببحس بب,بد مباحدف بباح يض بف باالداي باحاخد مب,بل1ب:ب(باال فبب,بفا باح ك بف باال فبب,ب1833ب)ب,بصب207بب
)(3براعمباحافبد ب,ب ياجبدف بحدل بس دمب فباح ع باحح ك ب ر هُبف بدحس بب ع
فكد اهب,بك مباحد مباح يض مب/برياعمب غفافب,ب1882ب)ب,بصب81ب.ب

باحاهي ادبف باحك باحلي ب:ب(برل حمب

)(4ض ي با ب فيض بأبف اسمبدي بدا يدبخلل مبدع ا مب يس بباح عببف بدع مب احد يظب در مباالفا بح ع
ح لالبب:ب(بال حمبفكد اهبغ با ش ب,بك مباحد مباح يض مب,برياعمب غفافب,ب4002ب).بب
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باحاهي ادب ك باحرفمب

-1التعرف على اسلوب التعلم بالتمرينات الخططيةة واالسةلوب المعتمةد فةي
تعلم واحتفاظ وتقويم االداء لبعض مهارات كرة القدم .
عينة البحث واالجراءات الميدانية -:
فقد اختار الباحث منهجةين للبحةث  ،اولهمةا اسةتخدم المةنهج التجريبةي للتوصةـل
الـى أفضل تعليم للمهارات واداء حاالت اللعب ( الهدف االول ).
ثانيا  ،المنهج الوصفي باالسلوب المسحي وبالمالحظة النسجامه ومطابقته مع
مواصفات البحث في حالة تقويم االداء االفضل لبعض المهارات .
تم اختيار عينة البحث والبالغ عددهم (  ) 11طالبا من شعبتي ( هـ  ،و ) مةن طلبةة
المرحلةةة االولةةى فةةي كليةةة التربيةةة الرياضةةية – الدراسةةات الصةةباحية – جامعةةة بغةةداد
والبالغ عددهم (  ) 381طالبا .
االستنتاجاتتوصل الباحث الى االستنتاجات االتية -:
اوال :آن اسةةةلوبي تعلةةةم المهةةةارات المتبةةةع والتعلةةةيم عةةةن طريةةةق التمرينةةةات
الخططية باسلوب اللعب قد حققا تأثيرا ايجابيا في االحتفاظ بتعلم بعض مهارات كةرة
القدم .
ثانيا :تفوق اسلوب التعليم عن طريق التمرينات الخططيةة التعليميةة باسةلوب
اللعب في تطوير مستوى اداء اللعب وبشكل متميز في الحاالت المالئمة .
ثالثا :ظهور تقارب فةي التةأثير بةين حةاالت تنفيةذ اداء المهةارة اثنةاء اللعةب ،
الن االسلوبين يهدفان الى تعليم المهارات ولكن بأسلوب مختلف .
رابعةةا :آن اسةةلوب تعلةةيم المهةةارات عةةن طريةةق التمرينةةات الخططيةةة باسةةلوب
اللعب قد زاد من كفةاءة المتعلمةين معرفيةا فةي الخطةط وإسةتراتيجيتهما ومهاريةا فةي
مجابهة متغيرات اللعب الطارئة والسيطرة والتحكم في حل المهمات الخططية .
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خامسا  :اظهر المتعلمين تشوقا ورغبة واندفاعا وتبديةدا للملةل فةي ممارسةة
تعلم المهارات من خالل بيئةة مشةابهة كحالةة اللعةب الحقيقيةة  ،وظهةر التجةاوب مةن
خالل االسئلة العامة التي طرحت في الوحدة التعليمية .

الباب الثالـــث
 -1منهج البحث وإجراءاته الميدانية -:
 3-1منهج البحث -:
أستخدم الباحث المنهج التجريبي لمالءمته وطبيعة البحث ولكون المنهج التجريبي
" هو محاولة لضبط كل العوامل االساسية الموثرة في المتغير أو المتغيرات التابعة في
التجربة ماعدا عامالً واحداً يتحكم فيه البحث ويغيرهى على نحو معين بقصد تحديد وقياس
تأثيره على المتغير أو المتغيرات التابعة) ، (1وأن هذا المنهج يتصف بدقة نتائجه مقارنة
مع النتائج االخرى من ( صدق وثبات وموضوعية )  .أذ أتبع الباحث تصميم المجموعة
الفردية ذات االختبارين القبلي والبعدي أي قياس مجموعة واحدة قبل التجربة وبعدها .
" وبعد الفرق بين النتجتين لقياس المتغير دليالً على أثر العامل التجريبي "

)(2

T2
x
T1
ببببببببببباسدر ببببببببب عفيب
Pre – Test

يعني أختبار قبلي
يعني متغير تجريبي ( مستقل )
يعني أختبار بعدي

T1
X

Post – Test

T2

شكل ( ) 1
يوضح التصميم التجريبي للبحث

)(1ب يبر اه مباحش كب افعباحك س ب:بفح باح حيثبحكدي مباال حيثبف باحد مباح يض مب(:ب غفافب,ب(بب.مب)ب,ب4002ب)ب,بصب78ب
.ب
بر بليحبباحافبسع فب,بد مبا يهجباح حثب,بج1ب:ب(ببب.بمب,ب1880ب)بصب41ب.ب

)(2
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 1-1عينة البحث - :
أشتملت عينة البحث على (  ) 31العبا ً من االتحاد الفرعي للكرة الطائرة في
ديالى لفئة الشباب لالعمار  39-37سنة والمسجلين رسميا ً ضمن كشوفات االتحاد
العراقي المركزي لكرة اليد للموسم . 1669-1667
 أختار البحث نادي ديالى الرياضي بالطريقة العمدية لالسباب االتية -:
 - 3قرب المركز التدريبي من محل سكن الباحثين .
 - 1تعاون االتحاد الفرعي مع الباحثين في سبيل انجاز البحث .
 3- 1- 1تجانس العينة في مؤثرات النمو - :
لغرض التأكد من أن مؤثرات نمو الالعبين جميعهم مالئمة قيد البحث ولمنع
المؤثرات التي تؤثر على نتائج التجربة من حيث الفروق الموجودة تتطلب تجانس
العينة ( عن طريق منحنى التوزيع الطبيعي ) أذ أستخدم قانون معامل االلتواء
لمؤشرات النمو ( الطول  ،الوزن  ،العمر ) .
جدول ( ) 3
يبين تجانس العينة في مؤثرات النمو ( الطول  ،الوزن  ،العمر )
وحدة

الوسط

االنحراف

الوسط

معامل

القياس

الحسابي

المعياري

و

االلتواء

370671

60939

370316

60119-

1019

371016

60919-

1001

71016

60913-

ت

مؤشرات النمو

3

الطول

سم

1

الوزن

كغم

379066

1

العمر

سنة

71016

يبين الجدول (  ) 3أن عينة البحث متجانسة في مؤشرات النمو ( الطول  ،الوزن ،
العمر ) أذ كانت قيم معامل االلتواء على التوالي (60913- ، 60919- ، 60119-
) وهي جميعها قيم محصورة بين (  ) 1 ±أذ أنهى " كلما كانت قيم معامل االلتواء
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محصورة بين ( ) 1 ±دل ذلك على أن الدرجات موزعة توزيعا ً أعتداليا ً أما أذا
زادت أو نقصت عن ذلك فان معنى هذا أن هناك عيبا ً ما في اختيار العينة " ).(1
 1-1االجهزة واالدوات المستعملة ووسائل جمع المعلومات
ويعني بأدوات البحث " الوسيلة التي يستطيع من خاللها الباحث جمع البيانات
وحل مشكلته لتحقيق أهداف البحث مهما كانت تلك االدوات من بيانات وعينات
وأجهزة "). (2
3- 1- 1

االجهزة واالدوات المستعملة في البحث - :

جهاز حاسوب نوع (  + ) P4أقراص . CDجهاز عرض .كاميرا تصوير فديوية .جهاز تسجيل صوتي لتثبيت التركيز نوع ( . ) Banasonyجهاز ضوئي يشير بسهم الى جهة اليمين وآخر لجهة اليسار .حاسبة يدوية نوع ( . ) sonyجهاز قياس الوزن .1- 1- 1

وسائل جمع المعلومات

المصادر والمراجع العربية واألجنبية .استمارات االستبانة .االختبارات والمقاييساستمارات تسجيل نتائج االختبارات الخاصة بالالعبين .الوسائل االحصائية . 9- 1تحديد متغيرات البحث - :
3- 9- 1

تحديد متغيرات المهارات العقلية - :

)(1باحافبحسببدال يب احافب

باحف بب ض ابب,باحر يسبف باحد مباح يض مب د مباح سباح يضلاير لاير ب( احريه ب,بفا باح ك باحع

4000ب)ب,بصب171ب.بب
يهرهُب,بل4ب:ب(ب غفافب,بفا باححكامبح ل يدمب اح ش ب,ب1833ب)ب,بصب148ب.بب
ب
)(2ب ر هباحر بب:بل ا قباح حثباحع ا ب ا
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ب,ب

أعد الباحثين أستمارة أستبانة الختبار أهم المهارات العقلية التي يكون
للمركبات الخططية عليها أكثر تأثيراً من غيرها .وتم عرض االستمارة على عدد
من المختصين في مجال ( التعلم الحركي وعلم النفس والكرة الطائرة ) وبلغ
عددهـــم (سبعة) خبراء وبعد تفريع االستمارات وأستخراج النسبة المئوية تم
ترشيح المهارات العقلية التي حصلت على نسبة مئوية مقدرها (  ) % 71فاكثر
وعلى النحو المبين في الجدول ( . ) 1
جدول ( ) 1
يبين المهارات العقلية التي أجمع عليها الخبراء حسب التوقيت
أهمية المتغيرات

التوقيت

المتغيرات

النهائي

المختارة
√

ت

المهارات العقلية

3

حدة االنتباه ( االنتباه )

11

1

تركيز االنتباه ( التركيز)

16

% 9107

1

التصور العقلي

18

% 9109

1

9

االستجابة الحركية

17

% 7703

9

√

1

التوقع

10

% 7901

1

X

0

رد الفعل

11

% 01091

0

X

7

االحساس

16

% 1703

7

X

9

توزيع االنتباه

39

% 1309

9

X

8

االدراك

37

% 9901

8

X

36

االدراك الحسي

31

% 9109

36

X

الدرجة الكلية

االهمية

()11

النسبية
% 9801

3
1

√
√

 3-3-9-1تحديد أختبارات المهارات العقلية -:
بعد تحديد أهم المهارات العقلية المستعملة في البحث من خالل أستمارة
االستبانة التي عرضت على الخبراء والمختصين  ،تم تحديد أهم المهارات العقلية
وهي :
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وتم ترشيح أختبارات مقننة قد سبق أستخدامها كاختبارات المهارات العقلية من
قبل الباحثين في التعلم الحركي وعلم النفس ونظراً لكثرة هذه االختبارات المرشحة
والتي بلغ عددها (  ) 9-1لكل عملية عقلية أذ تم عرضها على مجموعة من
المتخصصين والذي بلغ عددهم ( سبعة) خبيراً وذلك الختبار أنسبها عن طريق
وضع أشارة (√) أمام االختبار االنسب لكل مهارة عقلية والجدول (  ) 1يبين
االختبارات المعتمدة والتكرارات واالهمية النسبية .
جدول ( ) 1
يبين أختبارات المهارات العقلية في البحث حسب رأي الخبراء والمتخصصين وعدد
التكرارات واالهمية النسبية لكل اختبار
ت

المهارات العقلية

3

االنتباه

1

التصور العقلي

1

االستجابة الحركية

االختبارات المختارة
أختبار ( بوردن أنفيمون ) لقياس
مظاهر االنتباه
أختبار ( رينر -مارتينز  ) 3881تعريب
أسامة كامل راتب
أختبار الجري لمسافة (  ) 36م لمثير
متسلسل

التكرار

االهمية
النسبية

7

% 366

0

% 91

1

% 73

 1-1تجانس العينة في متغيرات البحث
لغرض التاكد من أن االختبارات جميعا مالءمة قيد البحث ولمنع المؤثرات التي
توثر على نتائج التجربة من حيث الفروق الموجودة يتطلب تجانس العينة عن
طريق منحنى التوزيع الطبيعي أذ أستخدم قانون االلتواء لالختبارات قيد البحث .
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جدول ( ) 9
يبين تجانس العينة في االختبارات المستعملة في البحث
ت
3
1
1
9
1
0
7

وحدة

االختبارات

لقياس حدة االنتباه
أختبار ( بوردن أنفيسون )
لقياس تركيز االنتباه

و

(ل)
60919

-س

±ع

درجة

179086

97016

193

درجة

97096

16003

91

60198

31036

1091

31

60697

33013

1001

33

60938

31068

1013

31

60670

33099

1087

33

60999

3078

6019

3071

60111

القياس

أختبار ( بوردن أنفيسون )

الوسيط

معامل االلتواء

أختبار ( رينر مارتنز ) لقياس

درجة

التصور البصري

16-9

أختبار ( رينر مارتنر )

درجة

التصور السمعي

16-9

أختبار ( رينر مارتنر )

درجة

لقياس الحس حركي

16-9

أختبار ( رينر مارتنر )

درجة

لقياس التصور االنفعالي

16-9

الجري لمسافة (  36م ) لمثير

زمن

متسلسل

 /ثا

يظهر الجدول ( )9ان عينة البحث متجانسة في االختبارات قيد البحث أذ كانت
قيم معامل االلتواء محصورة بين  1 ±أذ أنه " كلما كانت قيم معامل االلتواء
محصورة بين  1 ±دل ذلك على أن الدرجات موزعة توزيعا ً أعتداليا ً أما أذا زادت
أو نقصت عن ذلك فان معنى هذا أن هناك عيبا ً ما في أختيار االختبارات قيد
البحث). (1
 3-0-1التجربة االستطالعية -:
 3-0-1التجربة االستطالعية االولى - :

)(1باحافبحسببدال يب احافب

باحف بب:باحا ف باحسي قب,بصب171ب.ب
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" وهي عبارة عن تجربة صغيرة أو عمل مصغر للدراسة العامة يقوم بها
الباحث بغية لوقوف على السلبيات وااليجابيات التي قد ترافق اجراء التجربة
الرئيسية للبحـث ). (2
أجرى الباحثان التجربة االستطالعية االولى بتاريخ  1669/3/3وذلك لمعرفة
مالءمة المركبات الخططية على عينة البحث أذ أجريت التجربة بوجود العينة
بالكامل (  ) 31العبا ً وكان الهدف من التجربة االستطالعية االولى هو - :
 - 3معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الباحث 1عند تنفيذ التجربة .
 - 1مالءمة المركبات الخططية مع عين البحث .
 - 1مالءمة المركبات الخططية مع وقت الوحدات التدريبية المحددة .
1- 0- 1

التجربة االستطالعية الثانية -:

تم أجراء التجربة االستطالعية الثانية بتاريخ  1669/3/0على عينة من ( 0
) العبين من غير عينة البحث وهم من مجتمع البحث مع وجود فريق العمل * وذلك
للتعرف على صالحية ومالءمة االختبارات لمستوى العينة ولموضوع البحث
وقد كان الغرض من التجربة االستطالعية الثانية هو)- : (1
 - 3معرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه الباحث عند تنفيذ االختبارات
قيد البحث .
 - 1التعرف على الوقت المستغرق في تنفيذ االختبارات والقياس .
 - 1التاكد من كفاءة فريق العمل ومدى الدقة في تنفيذ االختبارات والقياس .
 - 9أختبار صالحية االدوات واالجهزة المستخدمة وأستمارة جمع المعلومات .
 - 1صالحية العينة المختارة ومدى أستجابتها لالختبارات .
 - 0أيجاد الشروط والمعامالت العلمية لالختبار اصدق و ثبات موضوعية .
 - 7التعرف على مدى أمكانية القيام بالدراسة .
)(2ب يبر اه مباحش كب افعباحك س ب,باحا ف باحسي قب,بصب38ب.ب
*بف قباحعا بابب يسمبر اه مب,باف ببا دخببف يح بح ادرفا ببسعفبد فباحك مب:باف ببا دخببف يح بح ش يبب,بفؤافبد فباح ل فب
كيح

سبد مب يض مب.ب

)(1ب يبر اه مباحش كب افعباحك س ب:باحا ف باحسي قب,بصب80-38ب.ب
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 7-1أجراءات البحث -:
 3-7-1االختبارات القبلية -:
بعد االنتهاء من جمع وتجانس العينة تم أجراء االختبارات القبلية لعينة البحث
يوم االبعاء الموافق  1669/3/30في القاعة المغلقة لنادي ديالى الرياضي /
بعقوبة  .وقد قام الباحثان بتثبيت الظروف الخاصة باالختبارات وطريقة أجرائها
وفريق العمل من أجل تحقيق الظروف نفسها قدر االمكان عند أجراء االختبارات
البعدية .
تم شرح أختبارات مظاهر االنتباه والتصور العقلي الرياضي واالستجابةالحركية من قبل الباحثان بصورة مفصلة قبل أجراء االختبار الى أفراد
العينة.
 تم تطبيق االختبار من قبل الباحثان حتى يتمكن أفراد العينة من فهماالختبارات وصحة تطبيقها .
-تم تسجيل النتائج طبقا ً للشروط والمواصفات المحددة لكل أختبار .

 1-7-1التجربة الرئيسة -:
بعد اكمال اعداد المركبات الخططية تم عرضها على مجموعة من الخبراء
والمتخصصين البداء أرائهم ومقترحاتهم ومدى مالءمتها لعينة البحث  .وأعتمد
الباحثان على المالحظات والتوجيهات الواردة من قبلهم  .وتم وضع مفردات
المركبات الخططية على ضوء ذلك .
وتم العمل بالتجربة الرئيسية على عينة البحث مدة (  ) 9أسابيع بدأت في يوم
السبت  1669/3/38ولغاية يوم االربعاء  1669/1/31بواقع ثالث وحدات
تدريبية في االسبوع الواحد ( السبت  ،االثنين  ،االربعاء ) وبلغ عدد الوحدات
التدريبيـــة (  ) 19وحدة وأستغرق زمن كل وحدة تدريبية (  ) 86دقيقة الى
( ) 316دقيقة قسمت الى ثالث أقسام هي -:
 -3القسم التمهيدي

 11دقيقة

 -1القسم الرئيسي

 06دقيقة –  86دقيقة
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 -1القسم الختامي

 1دقائق

* أن عمل الباحثان مقتصر في الجزئيين التعليمي والتطبيقي فقط من القسم
الرئيسي للوحدة التدريبية الوقت (  ) 91دقيقة وخصصت (  ) 1دقيقة للجزء
التعليمـــي و (  ) 19للجزء التطبيقي  ،والعمل في سائر أقسام الوحدة التدريبية
ملحق ( ) 3مع كادر تدريب فريق شباب نادي ديالى الرياضي بالكرة الطائرة .
* أعداد الباحثان مجموعة من المركبات الخططية باالعتماد على المصادر االجنبية
بالكرة الطائرة وبعض المصادر العربية الشائعة االستعمال بالكرة الطائرة .
* أن تجربة البحث تبدأ في مرحلة االعداد الخاص ( التي تسبق المنافسات ) .
 1-7-1االختبارات البعدية -:
تم أجراء االختبارات البعدية لعينة في يوم السبت الموافق  1669/1/31وقد
أتبع الباحثان شروط وإجراءات االختبارات القبلية نفسها .
 9-1الوسائل االحصائية -:
أعتمد الباحث الوسائل االحصائية االتية في معالجة النتائج .
 - 3الوسط الحسابي للبيانات غير المبوبة ( الدرجات الخام )
 - 1الوسيط  ( :في حالة القيم الخام – القيم الفردية )
 - 1االنحراف المعياري  :في حالة البيانات البسيطة
 - 9معمل االلتواء
 - 1النسبة المئوية
 - 0معامل االرتباط ( بيرسون ) بالطريقة المباشرة
 - 7اختبار ( )+االحصائي بداللة الفروق بين وسطين مرتبطين( للعينات
المتناظرة ).
 - 9نسبة التطور.
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الباب الرابــــع
 -9عرض وتحليل ومناقشة النتائج -:
وتضمن هذا الباب عرضا ً مفصالً لجميع نتائج االختبارات المستخدمة بالبحث
القبلية والبعدية الفراد عينة البحث وقد تم تحليل هذه النتائج على ضوء القوانين
االحصائية المستخدمة بالبحث والمناسبة لهذه البيانات على ضوء المرجع العلمي
المثبت لهذا االستخدام لكي يتم لنا أختبار فروض وأهداف البحث على ضوء
االجراءات الميدانية التطبيقية التي قام بها الباحثان بالتوصل الى هذه النتائج ومن
ثم تم مناقشتها على ضوء االطار المرجعي لها .
 3-9عرض وتحليل نتائج أختبارات المهارات العقلية في االختبار القبلي والبعدي
لعينة البحث -:
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جدول ( ) 1
يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار القبلي والبعدي وفرق
لالوساط الحسابية ونسبة التطور الختبارات المهارات العقلية
ت

3

1
1
9

الوسائل االحصائية
االختبارات
أختبار ( بوردن أنفيمون )
لقياس حدة االنتباه
أختبار ( بوردن أنفيمون )
لقياس تركيزاالنتباه

7

درجة

لقياس القصور البصري

16-9

أختبار ( رينر مارتنز )

درجة

لقياس التصور السمعي

16-9

الحركي
0

درجة

أختبار ( رينر مارتنز )

لقياس تصور الحس

القبلي

االوساط

%

11018

38016

1909

17083

31036

1091

30071

1010

1001

17090

33013

1001

39086

1078

1018

18091

القياس -س

درجة

أختبار ( رينر مارتنز )
1

وحدة

درجة
16-9

أختبار ( رينر مارتنز )

درجة

لقياس التصور االفتعالي

16-9

الجري لمسافة (  ) 36م

زمن/

لمثير متسلسل

ثا

البعدي

الفرق بين

نسبة التطور

±ع

-س

±ع

19708

9701

19107

9803

6

6

6

8

97096

31068

1600
3

1013

01

31016

3709
6

1010

1093

19016

33099

1087

39031

1077

1017

38036

3078

6019

3011

6038

6017

31069

من الجدول (  ) 1يتبين لنا قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار
القبلي والبعدي وفرق االوساط الحسابية ونسبة التطور الختبارات العمليات العقلية
وعلى النحو االتي -:
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 - 3حدة االنتباه -:
أذ تبين أن قيم االوساط الحسابية في االختبار القبلي ( ) 197086
وبأنحراف معياري قدرهى (  ) 97016في حين بلغ الوسط الحسابي
(  ) 191076في االختبار البعدي وبأنحراف معياري قدرهى (  ) 98038أما
فرق االوساط فبـغ

(  ) 11018وبنسبة تطور قدرها ( . ) 38016

 - 1تركيز االنتباه -:
أذ تبين أن قيم االوساط الحسابية بلغت في االختبار القبلي ( ) 97096
وبأنحراف معياري قدره ى (  ) 16003في بلغ الوسط الحسابي (  ) 01في
االختبار البعدي وبأنحراف معياري قدرهى (  ) 37096أما فرق االوساط
فبلـغ

(  ) 1909وبنسبة تطور قدرها ( . ) 17083

 - 1التصور البصري -:
أذ تبين أن قيم االوساط الحسابية بلغت في االختبار القبلي ( ) 31036
وبأنحراف معياري قدره ى (  ) 1091في بلغ الوسط الحسابي ( ) 30071
في االختبار البعدي وبأنحراف معياري قدرهى (  ، ) 1010أما فرق االوساط
فبلغ

(  ) 1001وبنسبة تطور قدرها ( . ) 17090

 - 9التصور السمعي -:
أذ تبين أن قيم االوساط الحسابية بلغت في االختبار القبلي ( ) 33013
وبأنحراف معياري قدرهى (  ) 1001في حين بلغت االوساط الحسابيــــة
(  ) 39086في االختبار البعدي وبأنحراف معياري قدرهى (  ، ) 1078أما
فرق االوساط فبلغ (  ) 1018وبنسبة تطور قدرها ( . ) 18091
 - 1التصور الحس حركي -:
أذ تبين أن قيم االوساط الحسابية في االختبار القبلي (  ) 31068وبأنحراف
معياري قدرهى (  ) 1013في بلغت االوساط الحسابية (  ) 31016في
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االختبار البعدي وبأنحراف معياري قدرهى (  ، ) 1010أما فرق االوساط فبلغ
(  ) 1093وبنسبة تطور قدرها ( . ) 19016
 - 0التصور االنفعالي -:
أذ تبين أن قيم االوساط الحسابية في االختبار القبلي (  ) 33099وبأنحراف
معياري قدرهى (  ) 1087في حين بلغت االوساط الحسابية (  ) 39031في
االختبار البعدي وبأنحراف معياري قدرهى (  ، ) 1077أما فرق االوساط فبلغ
(  ) 1017وبنسبة تطور قدرها ( . ) 38036
 - 7االستجابة الحركية -:
أذ تبين أن قيم االوساط الحسابية في االختبار القبلي (  ) 3078وبأنحراف
معياري قدرهى (  ) 6019في حين بلغت االوساط الحسابية (  ) 3011في
االختبار البعدي وبأنحراف معياري قدرهى (  ، ) 6038أما فرق االوساط فبلغ
(  ) 6017وبنسبة تطور قدرها ( . ) 31069
جدول ( ) 0
يبين قيم االوساط الحسابية للفروق ومجموع مربعات أنحرافات الفروق عن
متوسط تلك الفروق وقيمة (  ) tالمحتسبة والجدولية وداللة الفروق بين
االختبارين القبلي والبعدي الختبارات المهارات العقلية .
قيمة ( ) +
ت

3

الوسائل االحصائية

وحدة

االختبارات

القياس

أختبار ( بوردن أنفيمون )
لقياس حدة االنتباه

داللة

-س ف

مح  ،ف

درجة

11018

19971

1011

درجة

1909

1979031

1011

المحتسبة

الجدولية

الفروق

معنوي
1016

1

أختبار ( بوردن أنفيمون )
لقياس تركيزاالنتباه
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معنوي

1

9

1

0

7

أختبار ( رينر مارتنز )

درجة

لقياس القصور البصري

16-9

أختبار ( رينر مارتنز )

درجة

لقياس التصور السمعي

16-9

أختبار ( رينر مارتنز )

درجة

لقياس تصور الحس الحركي

16-9

أختبار ( رينر مارتنز )

درجة

لقياس التصور االفتعالي

16-9

الجري لمسافة (  ) 36م
لمثير متسلسل

زمن/ثا

1001

99097

9091

معنوي

1096

71067

9018

معنوي

1091

09003

9070

معنوي

1018

99001

9063

معنوي

6019

1069

109

معنوي

من الجدول (  ) 0تبين لنا قيم االوساط الحسابية ومجموع مربعات أنحرافات
الفروق عن متوسط تلك الفروق وقيمة (  ) tالمحتسبة والجدولية وداللة الفروق
بين االختبارين القبلي والبعدي الختبارات المهارات العقلية وعلى النحو االتي -:
 - 3حدة االنتباه -:
أذ تبين وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي أذ بلغت
االوساط الحسابية للفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي ( 11018
) ومجموع مربعات أنحرافات الفروق عن متوسط تلك الفروق ( 19971
) وبلغت قيمة (  ) tالمحتسبة (  ) 111في حين كانت قيمة (  ) tالجدوليــة
(  ) 1016عند مستوى داللة

(  ) 6061وبدرجة حرية (  ) 33ولما

كا نت القيمة المحتسبة أكبر من قيمتها الجدولية دل ذلك على معنوية
الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
 - 1تركيز االنتباه -:
أذ تبين وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي أذ بلغت
االوساط الحسابية للفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي ( ) 1909
ومجموع مربعات أنحرافات العروق عن متوسط تلك الفروق
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(

 ) 1979031وبلغت قيمة (  ) tالمحتسبة (  ) 1011في حين كانت قيمة (
 ) tالجدوليــة

(  ) 1016عند مستوى داللة (  ) 6061وبدرجة حرية (

 ) 33ولما كانت القيمة المحتسبة اكبر من قيمتها الجدولية دل ذلك على
معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
 - 1التصور البصري -:
أذ تبين وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي أذ بلغت
االوساط الحسابية للفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي أذ بلغت
االوساط الحسابية للفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي ( ) 1001
وبمجموع مربعات أنحرافات الفروق عن متوسط تلك الفروق ( ) 99097
وبلغت قيمة (  ) tالمحتسبة(  ) 9091في حين كانت قيمة (  ) tالجدوليــة
(  ) 1016عند مستوى داللة (  ) 6061وبدرجة حرية (  ) 33ولما كانت
القيمة المحتسبة أكبر من قيمتها الجدولية دل ذلك على معنوية الفروق بين
االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
 - 9التصور السمعي -:
أذ تبين وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي أذ بلغت
االوساط الحسابية للفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي ( ) 1096
وبمجموع مربعات أنحرافات الفروق عن متوسط تلك الفروق ( ) 71067
وبلغت قيمة (  ) tالمحتسبة (  ) 9018في حين كانت قيمة (  ) tالجدوليــة
(  ) 1016عند مستوى داللة (  ) 6061وبدرجة حرية (  ) 33ولما كانت
القيمة المحتسبة أكبر من قيمتها الجدولية دل ذلك على معنوية الفروق بين
االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
 - 1تصور الحس حركي -:
أذ تبين وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي أذ بلغت
االوساط الحسابية للفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي ( ) 1091
وبمجموع مربعات انحرافات الفروق عن متوسط تلك الفروق ( ) 09003
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وبلغت قيمة (  ) tالمحتسبة (  ) 9070في حين كانت قيمة (  ) tالجدوليــة
(  ) 1016عند مستوى داللة (  ) 6061وبدرجة حرية (  ) 33ولما كانت
القيمة المحتسبة اكبر من قيمتها الجدولية دل ذلك على معنوية الفروق بين
االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
 - 0التصور االنفعالي -:
أذ تبين وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي أذ بلغت
االوساط الحسابية للفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي ( ) 1018
وبمجموع مربعات أنحرافات الفروق عن متوسط تلك الفروق ( ) 99001
بلغت قيمة (  ) tالمحتسبة (  ) 9063في كانت قيمة (  ) tالجدولية (
 ) 1016عن مستوى داللة (  ) 6061وبدرجة حرية (  ) 33ولما كانت
القيمة المحتسبة أكبر من قيمتها الجدولية دل ذلك على معنوية الفروق بين
االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
 - 7االستجابة الحركية -:
أذ تبين وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي أذ بلغت
االوساط الحسابية للفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي ( ) 6019
وبمجموع مربعات االنحرافات الفروق عن متوسط تلك الفروق ( ) 1069
وبلغت قيمة (  ) tالمحتسبة (  ) 109في حين قيمة (  ) tالجدولية ( 1016
) عن مستوى داللة (  ) 6061وبدرجة حرية (  ) 33ولما كانت قيمة
المحتسبة اكبر من قيمتها الجدولية دل ذلك على معنوية الفروق بين
االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
 1- 9مناقشة نتائج االختبارات المهارات العقلية -:
من العرض والتحليل المبين في الجدولين (  ) 1و (  ) 0أظهرت هذه النتائج
بان هناك فروقا ً معنوية ذات داللة أحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي لعينة
البحث في االختبارات االمهارات العقلية ولصالح االختبار البعدي وهذا يظهر تأثير
المركبات الخططية التي أدخلت في المنهج التدريبي على تطوير بعض المهارات
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العقلية ومنها حدة االنتباه أذ تعد واحدة من اهم المهارات العقلية التي يحتاجها
العب الكرة الطائرة أثناء اداء المهارات الحركية وخاصة أثناء الوحدات التدريبية
وهذه العملية تتطلب أعلى درجة أو مستوى من حدة االنتباه لغرض فهم الالعب
لكافة أجزاء المهارات الحركية المطلوب تعلمها والتدريب عليها االمر الذي يودي
الى أعطاء صورة متكاملة عن طبيعة االداء الحركي للمهارة المطلوب تنفيذها أو
الخطة المطلوب التدريب عليها ،االمر الذي يودي الى أعطاء صورة متكاملة عن
طبيعة االداء الحركي للمهارة المطلوب تنفيذها أو الخطة المطلوب التدريب عليها .
أذ يحتاج العب الكرة الطائرة في عملية التعلم االولى للمهارة الحركية االنتباه
الكامل لمجريات االداء الحركي بشكل ِه الكامل والجزئي من خالل أستقبال المثيرات
الرئيسة المشاركة في العمل والتي تأتي من حاستي السمع والبصر مما يؤدي الى
تكوين الية العمل الحركي بواسطة أختبار المثير الرئيسي المناسب للعمل الحركي
وبالتالي تكوين أو أختبار االستجابة الحركية المناسبة للمثير المختار .
وكذلك أظهرت النتائج الى أن تطوراً حاصالً في التركيز وتركيز االنتباه أذ أن
المركبات الخططية أعطت لعينة البحث فرصة جديدة للسيطرة والتحكم في االفكار
مما زاد على قدرة التركيز لديهم وذلك بعزل العوامل المشتتة لالنتباه ومحاولة
التركيز على الجوانب المرتبطة باالداء التي لعبة دوراً مهما ً في تطوير قدرة التركيز
لديهم  " ،فالرياضي الذي يمتلك التركيز العميق هو الذي يستطيع أن يوفق بين
موافقة الجسدية والعقلية لكيانه الخاص

)(1

.

أذ أن العب الكرة الطائرة بحاجة ماسة الى ضبط توتر ِه لغرض السيطرة على
أدائ ِه المهاري والخططي فضالً عن الثقة العالية بالنفس تساعدهى بالتغلب على
المواقف الصعبة أثناء المباراة وهذا ما أشار اليه ( أسامة راتب )  " 3887أذ أن
لزيادة الثقة بالنفس لدى الالعب أثناء المباراة تساعد على زيادة تركيز االنتباه مما
يودي الى قلة توتر الالعب " ).(2
( 1 ) John suer ; sporting body sporting mind united king on Cambridge univ press . .. 1993 p . 90
)(2برسيامبكيا ب ادبب,بد مباح سباح يض ب/باحا يه مب احدل ريدب.بل4ب:ب(باحريه ب,بفا باح ك باحع
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كذلك أظهرت النتائج الى أن المركبات الخططية أدت الى تطور التصور العقلي
لعينة البحث ومنهى ا لتصور البصري لالداء الحركي أذ كلما زادت االشياء التي تراها
زادت معرفتنا بها ويقول المثل المشهور (( أن صورة واحدة أفضل من الف كلمة
)).
وبمعنى أخر أن التفكير بالصورة يسبق التفكير بالكلمات في اكثر االحيان فضالً عن
ذلك فان الصور هي الناطق الفعلية التي يكتسب االنسان خبرته منها  ،أما الكلمات
فهي مجرد دالالت صوتية على تلك المناطق .
أن المركبات الخططية التي أعتمدت أعطت معلومات وتكرارات عقلية كافية
لضمان تحسن الصورة الداخلية للجهاز العصبي من خالل تقوية الممرات العصبية
المرسلة من الجهاز العصبي الى هذه العضالت العاملة .
كذلك أظهرت النتائج على وجود تطور في التصور السمعي ويعتقد الباحثان أن
هذا يرجع الى طبيعة المركبات الخططية التي أستخدمت في المنهج التدريبي أذ أن
مفردات المنهج ساعدت على ضبط الحركات واالحساس وااليقاع الحركي لكل
أجزاء الحركة بصورة قريبة من االداء الفعلي وأن تحسين التصور السمعي يرجع
الى أستخدام المعلومات السمعية التي يعطيها المدرب وتحويلها الى برامج تصورية
في الدماغ  ،أي أن الدماغ يأخذ صورة عن المحيط أما عن طريق النظر وجمع
المعلومات البصرية أو عن طريق السمع وتحويل الكلمات االرشادية والوصفية
التي يعطيها المدرب الى صور تدخل الى الدماغ وهذا ما أتفق معهى ( محمد العربي
وعبد النبي . (1) ) 3881
كذلك أظهرت النتائج على وجود تطور في التصور الحس حركي ويعتقد
الباحثان أن السبب يعود البرنامج التدريبي الذي أستخدم المركبات الخططية التي
أعطت فرصة جيدة لعينة البحث لمالحظة االحساس الحركي للمهارات ومحاولة
اعادتها وتكرارها عقليا مما يعزز دقة االشارة الحسية الذاهبة واالتية من العضالت
وان االحساسات الحركية تلعب دوراً مـهما ً فـي عملية التوافق بالنشاط للمركبات
)(1باحافباحع

بشاع بب د فباح

باحراي ب,باحدف بباحعر بف باحد سب:ب(احريه ب,بفا باح ك باحع
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التي تتطلب التميز مـن أجزائها المختلفة فضالً عـن رأي ( ) Gross Et , 1986
)(1

في دراسته عن التأثير في اكتساب وحفظ الحركات عن طريق السيطرة على

القابلية التصورية .
وكذلك أظهرت النتائج الى أن المركبات الخططية التي استخدمت في المنهج
التدريبي وتكرارها يخفض من الحالة االنفعالية فكل ما كان الجهاز العصبي
المركزي (  ) C . N . Sمنخفض االستثارة زادت السيطرة الحركية وزادت الدقة
الن االنفعال يكون بمستوى واطى  ،مما أعطى لالعبين فرصة جيدة للسيطرة على
االنفعاالت بصورة مالءمة وعزلها  ،وأن المركبات الخططية تودي الى عزل االفكار
غير مطلوب التركيز عليها أذ يكون التركيز في المهارات التي يؤديها الالعب أثناء
التمرين الواحد .
وهذا يودي بالتالي إلى تحسن قدرة التحكم باالنفعاالت الن اكثر االنفعاالت
تكون نتيجة التفكير الن " الفكرة تؤكد المزاج والمزاج يولد التصرف "

)(2

ولغرض السيطرة على الموج يجب أن يكون هناك سيطرة على الفكرة والتي تكون
عن طريق التركيز الداخلي وعزل االفكار وبذلك تنخفض االنفعاالت المصاحبة
لالفكار المناسبة.
وكذلك أظهرت النتائج أن هناك تطور حاصل في زمن االستجابة الحركية  ،أذ
أن مفردات المنهج التدريبي المتضمن على المركبات الخططية كان موفقا ً في تطور
زمن االستجابة الحركية وذلك الحتوائه على مركبات وتشكيالت تميزت بأدائها
الحركي باالنتقال بحركة الجسم من مهارة الى أخرى والذي سيؤدي الى " زيادة
سرعة كفاءة الجهاز العصبي لدى الالعب في ادارة العمل العضلي الذي يودي
بالوصول الى مرونة العمليات بمقدرة عالية في االنتقال مابين عمليات االستشارة
وعمليات الكف " ). (3

)(1

Grosset . at . al : Imagery ability and the acquisition of retention of movement , memory and
congnition , 14 , 1986 , pp , 469 , 477 .
(2) Burns ; feeling Good , Burgees comp U . S . A 1978 , p 34 .بب
)(3بر باحعالباحافبد فباح ديشبأباحدف بباح يض ب االسسباح س ح ر مب:ب(باحريه ب,بفا باح ك باحع ب,ب1877ب)ب,بصب137ب.ب
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وأن استخدام المركبات الخططية المتنوعة والتكرارات سيؤدي الى قدرة
العضلة على االنقباض واالنبساط بسرعة عالية  " ،أن قدرة العضلة على االرتخاء
والمطاطية تعد عامالً مهما لتحقيق السرعة العالية واالداء المهاري الجيد " ). (1

الباب الخامـــس
 3-1االستنتاجات -:
في ضوء النتائج التي توصل اليها الباحث فقد خرج باالستنتاجات االتية -:
 - 3للمركبات الخططية االثر االيجابي ضمن الفئة العمرية ( الشباب ) من خالل
تقبلهم وتطورهم في أختبارات المهارات العقلية .
 1-1التوصيات -:
في ضوء النتائج التي توصل اليها الباحث يوصي بما ياتي -:
 - 3أعتماد المركبات الخططية ضمن المناهج التدريبية المخصصة لالعبين
الشباب بالكرة الطائرة .
 - 1االهتمام بالتدريب العقلي وأجراء االختبارات العقلية بصورة منتظمة الى
جانب االعداد البدني واالعداد المهاري لفرق الشباب في العراق .
 - 1ضرورة وجود متخصصين في علم النفس مع فرقنا الوطنية لالسهام في
بنائها النفسي والعقلي .

)(1بر باحعالبرحافبد فباح ديشب رحافب

باهللبسعفبأبفس ح ر يباح ي مباح ف مب,بلب:1ب(باحريه ب,بفا باح ك باحع

133ب.ب
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