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األذر اهٌشتٕ هتؾط اهّشبئل اهيشبؽدث فٕ خؾوى اهنة األيبيٕ ؽوٓ سِبز اهؾلوج هوعالة

د.ؽوٕ ؽتد اهضشً ضشًٖ
د .ؽوٕ سّاد ؽتد

 1-1اهيلديج ّ أُيٖج اهتضد

د.أشبيج ؽتد اهيٌؾى

خوٍٕ اًخوِٚبح اًضدٚذج تدٕر رئٚس ل ٙاًخؾٌٍ اًضري، ٙيَب أِٔب خشبؽد ؽٌٗ االرخوبء تَشخٕٖ

األداء ًتؾط أًَبراح اًضريٚج  ،لٔ ٙخؤد٘ إًٗ اشخذبرث اًَخؾٌٍ ٕ إشتبػ ضبسبخْ ًٌخؾٌٍ،
ٕخِٕػ اًختراح اًخ ٙخودَٔب.

يَب أُ اشخخداٍ اًخوِٚبح اًضدٚذج ٚؾد أَرا تبًـ األَٓٚج ِ،غرا الخخالك عتٚؾج اًِشبع اًتدِٙ

ل ٙاألِشعج اًرٚبظٚج  ،إذ خخعٌة ًؾتج اًسَِبشخى هدرا يتٚرا َُ اًخٕالن اًسٚد ًٌَٔبراح

الشَٚب ل ٙتداٚج اًخؾٌٍ ٕ،أٚظب اًودراح اًتدِٚج ٕاًذِٓٚج اًخبضج .

ٕ خؾَل ؽٌٗ زٚبدث اًَؾرلج ل ٙاًؾٌَٚج اًخؾٌَٚٚج َُ خالل خؾدد أدٕارٓب.يَب أِٔب خودٍ اًَؾٌَٕبح
اًخبضج تَخخٌك األؽظبء

إًغٚمٚج أذِبء ؽٌَٔب ل ٙاألداء اًضري ٕ ، ٙتخٕضٚل ٓذّ

اًَؾٌَٕبح ًٌَخؾٌٍ ٚيُٕ ًٔب خأذٚر ذٕ لبؽٌٚج ل ٙإخَبٍ ؽٌَٚج اًخؾٌٍ ََ،ب ِٚؾيس ؽٌٗ خعٕٚر
أًَبراح اًضريٚج ٓ ٕ،ذا ِخبر ًَب خودَْ اًخوِٚبح اًضدٚذج لَ ٙسبل اًخؾٌٍ ،الشَٚب إدخبل
اًضبشٕة ل ٙؽٌَٚج اًخؾٌٍ اًضري ٙإذ خؾع ٙخضٕر ضري ٙؽُ أًَبرث اًَراد خؾٌَٔٚب ٕرشٍ

َشبرٓب اًضري ٙاًضضٚص ٕاألَذل ََب ٚؤد٘ تبًخبً ٙإًٗ اِخوبئٔب االرخوبء تٔب إًٗ ألظل
اًَشخٕٚبح اًمِٚج .

 2-1يشنوج اهتضد -:
ِغرا ًضؾٕتج َٔبراح اًسَِبشخى َُ سٔج ٕخؾدد األسٔزث َُ سٔج أخرٖ َٕٔبرث اًعٌٕػ
تبًية ٕاضد َُ أًَبراح اًضؾة أداؤٓب َُ هتل عالة اًخرتٚج اًرٚبظٚج ٕٓ َُ ٙأًَبراح

اًخ ٙخخعٌة خٕالن ؽضت ٙؽظٌ ٙؽبً ٙأيذر َُ خعٌتٔب إًٗ سٔد تدِ َُ ٙاًعبًة َُٕ خالل
خترث اًتبضذُٕ ل ٙخدرٚس َبدث اًسَِبشخى َُٕ خالل َالضغخٍٔ إُ افٌة اًعالة ٚؾبُِٕ َُ

َشيٌج ؽدٍ إًضٕل إًٗ اًخٕالن اًؾضت ٙاًؾظٌ ٙاًيبَل ألداء ٓذّ أًَبرث ًذًى ارخبء

اًتبضذُٕ إًٗ ٓذّ أًَبرث ٕاًخ َُ ٙخالًٔب َٚيُ أؽعبء اًعبًة ضٕرث إًٗ إدخبل ٕشبئل
َشبؽدث ًخؾٌٓ ٍٚذّ اًخيِٚى اًضضٚص ٕاألَذل ألداء ٓذّ أًَبرث إذ أُ أؽعبء اًسرؽج اًخؾٌَٚٚج
ًٌوشٍ اًرئٚش َُ ٙإًضدث اًخؾٌَٚٚج ٚخٍ تشيل ؽشٕائ ٙل ٙافٌة األضٚبُ ٕألٚخٍ اًخريٚز ؽٌٗ

ٕشٌٚج َُ ٕشبئل اًخؾٌٍ ٕإؽعبئٔب األَٓٚج ل ٙخؾٌٍ أًَبرث اًضريٚج ًَب ًٔب َُ دٕر يتٚر َُ

رشٍ ضٕرث ًألداء األَذل ًٌَٔبرث .
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 3-1أُداف اهتضد:
 -1اًخؾرك ؽٌٗ األذر اًِشتًٌٕ ٙشبئل اًَشبؽدث ل ٙشرؽج خؾٌٍ َٔبرث اًية األَبَٙ
ؽٌٗ سٔبز اًؾوٌج

َ -2ؾرلج ألظل ٕشٌٚج ل ٙشرؽج خؾٌٍ َٔبرث اًية األَبَ ٙؽٌٗ سٔبز اًؾوٌج .

 4-1فرط اهتضد

ِٓ -1بًى اذر ِشت ٙيتٚر ًٌٕشٌٚج اًتضرٚج ل ٙشرؽج خؾٌٍ َٔبرث اًية األَبَ ٙؽٌٗ سٔبز
اًؾوٌج

 5-1يسبالح اهتضد

 -1اهيسبل اهتشرٔ -:عالة اهيرضوج اهذبهذج نوٖج اهخرتٖج اهرٖبظٖج هوؾبى اهدراشٕ (.)2007- 2006

 -2اهيسبل اهينبٌٕ  :هبؽدث اًسَِبشخى  /يٌٚج اًخرتٚج اًرٚبظٚج.
 -3اهيسبل أهزيبًٌٌٕ :مخرث .2007/1/15 -2006 /11/1

 -2اهدراشبح اهٌغرٖج

1-1-2اهعوّػ تبهنة األيبيٕ

1

خؤد٘ ضريج اًعٌٕػ تبًية األَبَ َُ ٙاًَرسضج األَبَٚج  ،إذ ٚسة خوٌٚل شرؽج اًَرسضج األَبَٚج

تضٚد خيُٕ يبلٚج َِٕبشتج ألداء اًضريج لِٔ ٙبٚج اًَرسضج األَبَٚج ذٍ ٚسة أُ خَرسص اًرسٌُٚ
ِضٕ اًؾبرظج ( َُ خالل فٌن زإٚج َمضل إًرى ) َُٕ ذٍ َد َمضل إًرى ؽِد اًرسٕػ
تبًَرسضج اًخٌمٚج ٕٚيُٕ اخسبّ اًَد ِضٕ األؽٌٗ ٕاًرسٌ ُٚهرٚتج سدا َُ اًؾبرظج ٕهتل ًٕضٕل

تبًسشٍ إًٗ إًظؼ اًؾَٕد٘ خضح اًؾبرظج .

ذٍ اًتدء تَد اًسشٍ َؼ خود ٍٚاًضدر إًٗ اإلَبٍ  َُٕ ،خالل ٓذا اًَدٖ ل ٙاًسشٍ َؼ خود ٍٚاًضدر

إًٗ اإلَبٍ ٚخٍ خٔٚئج اًؾظالح اًخ ٙؽٌٗ ذَِ ٙمضل إًرى تأشرػ َب َٚيُ ٕسٌة اًرسٌ ُٚهرٚتب

سدا َُ اًؾبرظج ذٍ تؾد ذًى ٚخٍ َد َمضل إًرى َُ اًَرسضج اًخٌمٚج ًٌسشٍ تضٚد خيُٕ

اًرسٌ ُٚهرٚتج سدا َُ اًؾبرظج ٕتِمس إًهح ٚخٍ خدٕٚر اًوتظج (هتظج اًٚد ) ُٚتبخسبّ اًضريج .

 -1صائب عطيت احود ألعبيدي,الجوناستك ( :جاهعت بغداد  .هطبعت جاهعت بغداد ,1191ص ) 114

111

المؤتمر العلمي السادس عشر لكليات وأقسام التربية الرياضية في العراق  .بابل 7002
أُ خورٚة َريز ذول اًسشٍ ِضٕ اًؾبرظج ٚؾَل ؽٌٗ زٚبدث شرؽج دٕراُ اًسشٍ ضٕل َضٕر
اًدٕراُ ( اًؾبرظج ) ٕؽِدَب ٚضل اًسشٍ إًٗ ٕظؼ االشخِبد األَبَٚ ٙسة َدّ إلٚوبك ضريج

اًدٕراُ .

 2-1-2كّاؽد ّؽرط ّشرش اهيِبرث اهضرنٖج فٕ اهخؾوى-:
أُ خؾٌٍ ٕإخوبُ ٕخذتٚح أ٘ َٔبرث ضريٚج إٔ رٚبظٚج خَر ل ٙذالد ٕشبئل ظرٕرٚج ٓ-:ٙ
 -1إًشٌٚج اًشَؾٚج (شرش خمبضٚل اًَبدث )

 -2إًشٌٚج اًتضرٚج( ؽرط أًَبرث أَبٍ اًَخؾٌٍ )

 -3إًشٌٚج اًؾٌَٚج ( خيرار أداء أًَبرث ) ٓذّ إًشبئل اًذالد َسخَؾج خدخل ل ٙضٌة ؽٌَٚج
اًخؾٌٍ اًضرئًٌَ ٙبرث ٕاًخ ٙخَر َُ اًِبضٚج اًمشًٕٕٚسٚج ل ٙذالد َراضل َخداخٌج الَٚيُ

اًمضل تَِٔٚب ٕٓ-: ٙ

َ -1رضٌج ايخشبة اًخٕالن األًًٌَٕٔ ٙبرث اًضريٚج .
َ -2رضٌج ايخشبة اًخٕالن اًدهٚن ًٌَٔبرث اًضريٚج.

َ -3رضٌج اًخذتٚح ٕاًٚج ( االخَٕبخٚيٚج( ًٌَٔبرث ٕاًؾرط اًسٚد ًٔب َُ هتل اًَدرس إٔ
إًَِذر إٔ ؽرط األلالٍ ٕاًضٕر اًخٕظٚضٚج ٕاًرشٍٕ اًخخعٚعٚج خسؾل اًَخؾٌٍ ٚدرى

سٚدا َبذا ٚسة أُ ٚؾٌَْ َٕب ٓ ٙإًِاض ٙاًمِٚج إٔ اًشيٌٚج ًٌَٔبرث اًضريٚج َٕب ٕٓ

َشبرٓب اًضريٕ ٙزَِٔب ًٕيٚ ٙيُٕ ؽرط اًضريج ٕشرضٔب ذا خأذٚر اٚسبت ٙل ٙؽٌَٚج

اًخؾٌٍ التد َُ أختبػ َٕالضغج هٕاؽد ؽرط أًَبرث ٕشرضٔب َُ هتل اًَدرس .

 3-1-2كّاؽد ؽرط اهيِبرث اهضرنٖج (اهّشٖوج اهتضرٖج )-: 1

ؽِد اإلسبتج ؽٌٗ األشئٌج اًخبًٚج َٚيُ َؾرلج أَٓٚج ٕهٕاؽد ؽرط اًضريج َذال َبذا ٚشبٓد
اًَخؾٌٍ َُ أًَبرث اًَؾرظج إَبَج ؟ ؽٌٗ أ٘ شٙء ٚضضل َِٔب ؟َب َدٖ إدرايْ ًٌَٔبرث ؟

لبًَٔبرث اًضريٚج اًَؾرٕظج أَبٍ اًَخؾٌٍ ألٕل َرث ٚدرى َِٔب اًشيل اًؾبٍ ًٔب ٕؽٌٗ اًخضٕر

األًًَٕ ٙغٔرٓب اًخبرسٕ ٙاًسزء أًٍَ َِٔب آذ اِْ الشخعٚؼ أُ ٚدرى ٕٚشخٕؽة سَٚؼ
خمبضٌٔٚب اًمِٚج ٕاًشيٌٚج ألِٔب خَر َُ إَبَج تضٕرث شرٚؾج ٕخبعمج ٕ ،ئٌب ؽرظح إَبَج

َرث ٕأخرٖ ازدادح َؾبرلْ تخمبضٚل أًَبرث .

ًٕيٚ ٙيُٕ خأذٚر ؽرط أًَبرث اًضريٚج اٚسبتٚب ل ٙخؾٌَٔٚب ٚسة َالضغج تؾط اًشرٕع

األشبشٚج ٕأًََج ل ٙهٕاؽد ؽرط أًَبرث -:

 -2عبد الرحمن إسماعيل  ،.عصام عبد الحليم  :استخدامات الحاسوب في التعليم والتعلم  ،ط 1وزارة التربية  . 1991 ،ص58
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ٚ -1سة أُ خؾرط أًَبرث اًضريٚج تضٕرث ضضٚضج ٕدهٚوج ٕتيل ِٕاضٔٚب اًمِٚج ٕاًشيٌٚج
َُ تداٚخٔب إًٗ أًِبٚج لبًقرط اًخبعئ ٕفٚر اًسٚد ٚؤذر شٌتٚب ل ٙاًخؾٌٍ ٕٚوٌل َُ

ضَبس اًَخؾٌٍ َُ َضبيبث ٕخوٌٚد إًَِذر ٕإًضٕل إًٗ َشخٕاّ اًمِ. ٙ

ٚ -2سة أُ ٚيُٕ ؽرط أًَبرث اًضريٚج تَشخٕٖ هبتٌٚج اًَخؾٌٍ ٕإَيبِبخْ اًتدِٚج لَذال
ؽرط َٔبرث اًقعس تَشخٕٖ تشٚع ٕضشة هبتٌٚج اًَخؾٌٍ ًٕٚس تَشخٕٖ ؽبل سدا  ،يبُ
ٚيُٕ لِ ٙتشٚع َُ َمضل إًرى .

ٚ -3سة خيرار ؽرط أًَبرث اًضريٚج ؽدث َراح ٕتخِت ْٚاًَخؾٌٍ يخريٚز ِغرّ ؽٌٗ سزء
َُ أًَبرث اًضريٚج إٔ سزء َُ أسراء اًسشٍ ٕذًى ًخٕشٚؼ ٕزٚبدث َداريْ ًيل أسزاء

أًَبرث .

ٚ -4سة أرشبد اًَخؾٌٍ إًٗ اًوشٍ اًرئٚس ٕأًٍَ َُ أًَبرث .

ٚ -5سة اًخأيد ؽٌٗ إًظؼ اًَِبشة ًٕهٕك اًَخؾٌَ ُٚؽرط أًَبرث اًضريٚج ،لبًٕهٕك
اًتؾٚد سدا ٕاًورٚة سدا الٚشَص تَشبٓدث سَٚؼ خمبضٚل أًَبرث اًضريٚج ٕ ،اُ َشبٓدث

أًَبرث اًَؾرٕظج َُ اًسبِة ٚيُٕ ألظل ٕأيذر شًَٕٚج ًَشبٓدث أسراء أًَبرث َُ

َشبٓدخٔب َُ األَبٍ ٕاًخٌك .

 4-1-2كّاؽد شرش اهيِبرث اهضرنٖج (اهّشٖوج اهشيؾٖج )
أُ ؽٌَٚج اًخؾٌ ٍٚخضتص َتخٕرث ٕخضبضتٔب أخعبء يذٚرث ٕيتٚرث ٚ ،ضؾة أضالضٔب تؾد ذًى

 ،أذا اهخضر ؽٌٗ ؽرط اًضريج لوع ًٍٕ ٚضبضتٔب اًشرش  .لشرش إًِاض ٙاًشيٌٚج ٕاًمِٚج
ًٌَٔبرث اًضريٚج َٕشبرٓب ٕأهشبَٔب اًضريٚج ٕؽالهج ٕخأذٚر اًوٕاِ ُٚاًَٚيبِٚيٚج تٔب خشبؽد ؽٌٗ

خشرٚؼ ٕخورٚة أًَبرث اًضريٚج إًٗ َدارى ٕذُٓ اًَخؾٌٍ يَب اًشرش اًضريج دٕر يتٚر لٙ

خضضٚص األخعبء َٕؾرلج إٔٚ ُٚسد اًخعأ َٕب ٕٓ اًؾَل اًتدٚل ًخضضٚص ٓذا اًخعأ .

ًٕيٚ ٙيُٕ اًشرش ذٕ خأذٚر اٚسبت ٙل ٙؽٌَٚج اًخؾٌٍ التد َُ َؾرلج تؾط اًوٕاؽد اًؾبَج -:

ٚ -1سة أُ ٚيُٕ اًشرش تسَل ٕاظضج ٕتشٚعج ٕفٚر َؾودث َٕمَٕٔج ٕاشخخداٍ
اًَضعٌضبح اًضضٚضج اًَخدإًج.

ٚ -2سة أُ خيُٕ اًعالة ؽٌٗ تؾد َِبشة ٕتٔدٕء خبٍ ٕخريٚز اِختبٍٓٔ إًٗ اًشرش .

ٚ -3سة ؽٌٗ اًَخؾٌٍ أُ ٚخأَل أًَبرث اًَؾرٕظج إَبَج ٕاًَشرٕضج إَبَج ًقرط إخوبِٔب
تشرؽج .

ٚ -4سة اشخؾَبل اًخقذٚج اًراسؾج ؽِد أؽبدث شرش اًضريج ٕخيُٕ اًَِبهشج ل ٙتداٚج اًدرس
ٕلِٔ ٙبٚخْ .
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 -5خٌُٕ اًضٕح أذِبء اًشرش ٕاًخأيٚد ؽٌٗ اًَذٚر اًٌمغ ٙل ٙاًوشٍ اًرئٚس َُ أًَبرث
اًضريٚج أَٓٚج يتٚرث ًشدث ٕخريٚز اًَخؾٌٍ .

ٚ -6سة أُ خيُٕ يَٚج اًشرش َالئَج ًَشخٕٖ أؽَبر اًَخؾٌَُٚ

َِٔ -3سٚج اًتضد ٕإسراءاخْ اًَٚداِٚج

َِٔ 1-3ز اًتضد  -:أشخخدٍ اًتبضذُٕ أًَِز اًخسرٚت ٙتخضَ ٍٚاًَسَٕؽبح اًَخيبلئج .
 2-3ؽِٚج اًتضد  -:اشخٌَح ؽِٚج اًتضد ؽٌٗ ( )50عبًة َُ عالة اًَرضٌج اًذبِٚج  /يٌٚج

اًخرتٚج اًرٚبظٚج اًخ ٙخشيل َ َُ %45سخَؼ اًتضد خٍ خوش ٍَٔٚإًٗ َسَٕؽخ ُٚخسرٚتٚخٕ ُٚيل

َسَٕؽج خخيُٕ َُ ( )25عبًتبً أذا خٍ أخذ ٓذّ اًؾِٚج َُ َسخَؼ اًتضد اًتبًـ ؽدد ( )123عبًتبً
تبًعرٚوج اًؾشٕائٚج .

 3-3أدٕاح اًتضد  -:أشخخدٍ اًتبضذُٕ األدٕاح آالخٚج ًسَؼ اًتٚبِبح اًخبضج تبًتضد .
 -1اًَضبدر ٕاًَراسؼ .
 -2اًَالضغبح .

 -3االخختبراح ٕاًَوبٚٚس .
 4-3األسٔزث اًَشخخدَج ل ٙاًتضد

 -1سٔبز اًؾوٌج تبرخمبػ ( )1.55خؾٌ. َٙٚ
 -2االتشعج األشمِسٚج .

 -3سٔبز ضبشٕة (. )PIII

 -4سٔبز ؽرط اًتٚبِبح (. )data show
 -5هرص ًٌَِٕ CDذر اًؾبًَ ٙاًَضٕر َُ تعًٕج أذِٚب (. )2004
 5-3اًخسرتج اًَٚداِٚج ٕ /خِوشٍ إًٗ -:
إٔالً -اًخسرتج االشخعالؽٚج -:

ًقرط إًهٕك ؽٌٗ دهج اًؾَل اًخبص تبًتضد ٕضالضٚخْ ٕخالل ٙاًَؾٕهبح اًخ ٙهد خغٔر خالل

إسراءاح اًخسرتج اًرئٚشٚج هبٍ اًتبضذُٕ تأسراء خسرتج َٚداِٚج اشخعالؽٚج تخبرٚخ 2006/11/1
ٕيبُ أًدك َِٔب ٕٓ اًخأيد َُ ضالضٚج األسٔزث (اًضبشٕة اًداخبشٕ)  .اًؾرط ٕاًخأيٚد َُ

ضالضٚج لٌٍ اًمٚد ٕٚاًذ٘ شٚخٍ ؽرظْ ٕاًتراَز اًَشخخدَج ًٔذا اًقرط َؼ خضدٚد اًَدث اًزَِٚج
اًيبلٚج ًٌؾرط ٕخوش ٍٚإًهح الشخخداٍ أشبًٚة اًؾرط اًَخخٌمج

ذبِٚبً -اًخسرتج اًَٚداِٚج  1" ٕٙٓ -:خِغَ ٍٚضيٍ ًٌغرٕك ٕاًشرٕع اًخَٚ ٙيُ أُ خالضغ لٔٚب
غبٓرث َؾِٚج شؾًٚب ًخضدٚد اًؾٕاَل اًَؤذرث لٓ ٙذّ اًغبٓرث " .

 -1فؤاد أبى حطب وهحود سيف الدين فهوي  :علن النفس والتدريب  ,ط , 1القاهرة  , 1191 ,ص. 19
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إذ خظَِح لوراح اًخسرتج اًَٚداِٚج األخ-: ٙ

 -1اًَسَٕؽج اًتضرٚج  -:خٍ ؽرط األَِٕذر اًَضٕر ًضريج اًية األَبَ ٙؽٌٗ اًؾوٌج
ًٌَسَٕؽج اًخسرٚتٚج األًٕٗ تبشخخداٍ سٔبز اًضبشٕة ٕاًتراَسٚبح اًَشبؽدث ٕسٔبز

اًؾرط ()Data show

إذ خٍ أؽعبء اًَسَٕؽج َدث اًدرس ٕاًتبًقج ( )90دهٚوج لوع ًَٔبرث اًية األَبًَ ٙؾدد َُ

اًالؽتَِ ( ُٚبذر ؽبًَٚج اًَشبريج ل ٙتعًٕج أذِٚب  َُٕ ) 2004إٔظبػ َخخٌمج ٕتأشبًٚة

ؽرط َخخٌمج ( تعٙء  ،شرٚؼ َ ،خوعؼ  ،إرسبػ ًٌخٌك  ...اًخ ) ٕ .ضشة ضبسج اًَخؾٌٍ

ٕتدُٕ أ٘ خؾٌٚن ضٕخ ٙإٔ شرش ِغر٘ إذ خٍ االؽخَبد ؽٌج إًشٌٚج اًتضرٚج لوع .

 -2اًَسَٕؽج اًشَؾٚج  -:خٍ اشخخداٍ ٕشٌٚج اًشرش اًٌمغ ٙلوع َُ ( هتل اًَدرس ) َ .ؼ
ٓذّ اًَسَٕؽج ٕخالل َدث ( )90دهٚوج أٚظًب  ،إذ خٍ اًخعرن إًٗ اًخؾرٚك تبًَٔبرث ٕؽٌٗ
أٚج أسٔزث خؤدٖ َٕب ٕٓ أًدك َِٔب ٕيٚمٚج أداؤٓب َُ اًِبضٚج اًَٚيبِٚيٚج ٕأهشبٍ اًضريج

( اًخضظٚر٘ ٕاًرئٚشٕ ٙاًوٚبد٘ ٕأًِبئ ) ٙدُٕ اشخخداٍ أٚج َخععبح خٕظٚضٚج إٔ
أشبراح خؾتٚرٚج .

ٕيبُ أًدك َُ ذًى ٕٓ ًَؾرلج َدٖ خأذٚر اًَؾٌَٕبح اًداخٌٚج ًٌدَبؿ َُ خالل أسٔزث
االشخوتبل اًتضرٚج ٕاًشَؾٚج َٕدٖ خأذٚر يل سٔبز ل ٙخذتٚح ٓذّ اًَؾٌَٕج ًدٖ اًَخؾٌٍ .

 -3االخختبر اًؾٌَ -: ٙتؾد أؽعبء يل ؽِٚج سرؽج خؾٌَٚٚج ًَٕدث ( )90دهٚوج تبشخخداٍ

ٕشبئل خؾٌَٚٚج َخخٌمج  .خٍ أسراء اخختبر إًًٌٔ ٙؾِٚج ًٌخؾرك ؽٌٗ َدٖ خأذٚر يل َُ

ضبشج اًشَؼ ٕضبشج اًتضر ل ٙخذتٚح اًَؾٌَٕج ًدٖ اًَخؾٌٍ ٕاًخؾرك ؽٌٗ ِشتج خأذٚر يل

َُ ٓذّ اًضٕاس ل ٙخؾٌٍ أًَبرث اًَشخوبث ًٌتضد َُٕ اًسدٚر تبًذير ِٓب أِْ خٍ أسراء

االخختبر ًيل عبًة تَؾزل ؽُ ألراد َسَٕؽخْ إذ خٍ خمرٚـ اًوبؽج َُ اًعالة ٕاًشَبش

تدخٕل عبًة ٕاضد لوع (اًَخختر) ًي ٙال ٚخأذر تألراد اًؾِٚج .

 -4خعتٚن أًَِز اًَورر  -:خٍ خعتٚن أًَِز اًَورر ل ٙيٌٚبح اًخرتٚج اًرٚبظٚج  /اًَرضٌج
اًذبًذج ل ٙخدرٚس َٔبرث اًية األَبَ ٙؽٌٗ سٔبز اًؾوٌج ٕذًى َُ هتل َدرس اًَبدث .
ٕتؾدٓب خٍ أسراء اخختبر ذبِ( ٙتؾد٘) ًَؾرلج اًمرٕن ت ُٚاًَسَٕؽخٕ ُٚأؽزاء خٌى

اًمرٕن ًٌٕشبئل اًخ ٙخٍ اشخخدأَب ل ٙتداٚج اًخسرتج .

 -5خو ٍٚٚاألداء اًمِ -: ٙخٍ خضٕٚر اًؾِٚج ل ٙاالخختبر األٕل ٕاًذبِ( ٙأًتؾد٘) ٕخٍ ؽرط
اًمٌٍ ؽٌٗ َسَٕؽج َُ َدرشَ ٙبدث اًسَِبشخى إلسراء اًخو )10( َُٕ 1ٍٚٚدرسج .

* هدة الونهج الكلي ( )11أسبىع بىاقع وحدة تعليويت األسبىع الىاحد .
* المقومون:
جاهعت القادسيت /كليت التربيت الرياضيت
 -1م.م حاهد نىري علي هاجستير تربيت رياضيت /جوناستك
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 6-3إًشبئل اإلضضبئٚج  -:خٍ اشخخداٍ ترِبَز  SPSSاإلضضبئ ٙالشخخرار اًتٚبِبح
اإلضضبئٚج .
 -1إًشع اًضشبت. ٙ
 -2االِضراك اًَؾٚبر٘ .
 -3اًِشتج اًَئٕٚج .

 -4اخختبر ًٌ tؾِٚبح اًَخِبغرث .

-5اخختبر ًٌ tؾِٚبح اًَشخوٌج .

 -4م -م رائد عبد االهير
 -3م-م هيثن حسين عبد

هاجستير تربيت رياضيت  /جوناستك
هاجستير تربيت رياضيت  /جوناستك

جاهعت بابل /هديريت التربيت الرياضيت
جاهعت بابل  /التربيت الرياضيت
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س-

-

+

اًِشتج اًَئٕٚج

ػ

اًِخٚسج

هَٚج ()t

اًَضشٕتج

اًَؾبًٍ اًَسبَٚؼ
اهيسيّؽج
األّهٓ

(اهشيؾٖج)
اهيسيّؽج
اهذبٌٖج

(اهتضرٖج)

1.5

%15

0.34

2.262
2.5

1.6

يؾٌّٔ

%25

 -4ؽرط اًِخبئز ٕخضٌٌٔٚب َِٕبهشخٔب
 1-4ؽرط ِخبئز اًمرن ت ُٚاالخختبراح اًوتٌٚج ًٌَسَٕؽخٕ ُٚخضٌٌٔٚب َِٕبهشخٔب .
يبِح هَٚج  tاًسد ًٕٚج( )2.02خضح درسج (َٕ )38شخٕٖ دالًج (0,05

ٚخت َُ ُٚاًسدٕل ( )1ه ٍٚاألٕشبع اًضشبتٚج ٕاالِضرالبح اًَؾٚبرٚج ًَسَٕؽخ ُٚاًتضد لٙ

االخخٚبر األًٕ ٙإذ تٌـ إًشع اًضشبتًٌَ ٙسَؾج اًشَؾٚج ( )1.5تبِضراك َؾٚبر٘ ()0.34
ٕؽِد اشخخداٍ اًِشتج اًَئٕٚج ًٌخؾٌٍ َُ خالل اشخخداٍ إًشٌٚج اًشَؾٚج لوع تٌقح (َُ )%15

اًخؾٌٍ اًيٌ ٙأَب اًَسَٕؽج اًذبِٚج  2.5تبِضراك َؾٚبر٘ ( ٕ )1.6تٌقح ِشتخٔب اًَئٕٚج

( َُ )%25اًخؾٌ ٍ اًيٌٕٓ . ٙذا ٚدل ؽٌٗ أُ إًشٌٚج اًتضرٚج  .يبِح ألظل َُ إًشٌٚج
اًشَؾٚج ل ٙإٚضبل اًميرث ؽُ أًَبرث إًٗ ذُٓ اًَخؾٌٍ ٕاًذ٘ أراد إُ ٚخٕضل إًٚج اًتبضذَُ ُٚ
خالل ٓذا اًتضد ٕٓ َؾرلج أ٘ َُ إًشٌٚخًٔ ُٚب ِشتج ألظٌٚج أيذر َُ األخرٖ  .إذ أُ اًيذٚر

َُ اًَضبدر ٕاًتضٕد اًؾٌَٚج خشٚر إًٗ أَٓٚج إًشٌٚج اًٌمغٚج اًتضرٚج تشيل َخخٌع ًٕيُ ًٍ
خضدد أ٘ إًشٌٚخ ُٚخؤذر أيذر َُ األخرٖ ًيٚ ٙخٍ اٚالؤٓب األَٓٚج ل ٙاؽدد اًتراَز اًخؾٌَٚٚج .
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 2-4ؽرط ِخبئز اًمرٕ هبح ل ٙاالخختبراح اًتؾدٚج ت ُٚاًَسَٕؽخ ُٚاألًٕٗ ٕاًذبِٚج ٕخضٌٌٔٚب

َِٕبهشخٔب .

سدٕل ()2

ٚت ُٚإًشع اًضشبتٕ ٙاالِضراك اًَؾٚبر٘ ٕاًِشتج اًَئٕٚج ٕهَٚج ( )tاًَضشٕتج ًالخختبر اًذبِٚج
اهيؾبهى

اهيسبيٖؼ
اهيسيّؽج
األّهٓ

(اهشيؾٖج)
اهيسيّؽج
اهذبٌٖج

(اهتضرٖج)

س-

5.03

_

+

اهٌشتج

اهيئّٖج

ػ
1.234

كٖيج ()t

اهيضشّتج

%50
4.781

6.7

اهٌخٖسج

1.1

يؾٌّٔ

%27

*هَٚج( )tاًسدًٕٚج()2.02خضح درسج ضرٚج(َٕ )38شخٕٖ دالًج()0.05

ٚخت َُ ُٚاًسدٕل( )2ه ٍٚاألٕشبع اًضشبتٚج ٕاالِضرالبح اًَؾٚبرٚج ًَسَٕؽخ ٙاًتضد لٙ

االخختبر اًذبِ،ٙإذ تٌـ إًشع اًضشبتًٌَ ٙسَٕؽج اًشَؾٚج(ٕ)5.03تبِضراك َؾٚبر٘()1.234

ٕيبِح اًِشتج اًَئٕٚج ًٌخؾٌٍ َُ خالل اشخخداٍ إًشٌٚج اًشَؾٚج( َُ )%50اًخؾٌٍ اًيٌ.ٙ

ل ٙض ُٚتٌـ إًشع اًضشبتٕ )6.7(ٙتبِضراك َؾٚبر٘ (ًٌَ )1.1سَٕؽج اًتضرٚج ٕيبِح

اًِشتج اًَئٕٚج ًٌخؾٌٍ َُ خالل اشخخدأَب ( َُ )%67هَٚج اًخؾٌٍ اًيٌََ .ٙب ٚدل ؽٌٗ ألظٌٚج ٓذّ

إًشٌٚج ل ٙخؾٌ ٍٚأًَبرث ؽٌٗ إًشٌٚج اًشَؾٚج ،إذ َُ خالًٔب خؾعٗ ضٕرث ٕاظضج ٕسٌٚج ًٌَشبر
اًضري ٙاًخبص تبًَٔبرث ََب ٚشٔل ؽٌَٚج اًخؾٌٍ ٕٕٓ أًدك اًَِشٕد َُ اًتضد.
 -3-4يٌبكشج اهٌخبئز -:
أُ شتة َؾِٕٚج اًمرن ت ُٚإًشٌٚخ ُٚاًشَؾٚج ٕاًتضرٚج ٚؾزّ اًتبضذُٕ إًٗ أُ إًشٌٚج اًتضرٚج ٚخٍ
ؽُ عرٚؤب ايخشبة اًخضٕر اًتضر٘ ًٌَٔبراح اًضريٚج اًسدٚدث تضٕرث ضضٚضج َُ اسل خٌن

ِغبٍ خٕس ٙٔٚؽِد اًَخؾٌٍ ٚشخعٚؼ َُ خالًْ أُ ٚوبرُ تَ ُٚب خٍ لؾال َٕب ٚسة أُ ٚخٍ .

لبًٕشٌٚج اًتضرٚج ٓ ٙيل َب خشخسٚة ًْ اًؾ ُٚأذِبء ؽٌَٚبح اًخؾٌٍ َذل َشبٓدث إًَِذر (إًَدٚل )

اًضري ٙتٕاشعج اًشرش ٕإًضك اًَيخٕة إٔ اًَضٕر .
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يَب أُ اًؾرط اًضري ٙإٔ إًَِذر اًضريٚ ٙؾٚد َُ إًشبئل اًخؾٌَٚٚج اًتضرٚج أًََج ًٌَٔبراح

اًضريٚج اًَشخخدَج لً ٙؾتج اًسَِبشخى تشرع أُ ٚيُٕ ضضٚضب  ،لبًالؽة

اًَخؾٌٍ دائٍ اًخشٕن ًرؤٚج يل سدٚد َُ اًضريبح اًخٚ ٙؾرظٔب اًَدرس إٔ اًَدرة ًقرط خؾٌَٔب
 ،لََٔب تٌقح دهج إًضك اًٌمغ ٙإٔ اًشرش  ،الَٚيُ أُ خضل إًٗ درسج رؤٚج إًَِذر اًخبص

تبًضريج ،آذ أُ ؽٌَٚج اًخؾٌٍ خرختع ارختبعب ٕذٚوب تبًضٕرث اًَرئٚج اًضوٚوٚج .أُ اًقرط اًمٚدَُ ٕٚ

إًشبئل اًخؾٌَٚٚج اًتضرٚج اًضدٚذج اًذ٘ ٚؾد ل ٙإًهح اًضبظر ظرٕرٚب ًيل َدرس إٔ َدرة آذ

ٚشبؽد لَٚب ٚأخ-:ٙ

 -1خمشٚر اًَؾٌَٕبح إًَظضج ٕزٚبدث اًودرث ؽٌٗ خؾٌٍ اًَبدث اًَراد خؾٌَٔب.

ََٚ -2يُ اًَخؾٌٍ َُ إرشبل اًضوبئن اًؾٌَٚج ؽُ عرٚن اًخميٚر اًَخشٌشل ٕاًَخراتع.
 -3خؾد عرٚوج إٔ ٕشٌٚج خدرٚة ٕخؾٌ ٍٚتدٚل ؽُ اًعرن اًخوٌٚدٚج اًخ ٙخودٍ اًَؾٌَٕبح اًَؾرلٚج
ًٌَخؾٌٍ.

 -4خوٌل اًسٔد اًتدِ ٙاًَتذٕل َُ هتل اًَخؾٌٍ.
ٚ -5ذٚر اًِشبع اًذاخً ٙدٖ اًَخؾٌٍ ٕتبًخبًٚ ٙزٚد َُ إِخبسٚج اًخؾٌٍ.
ٚ -6وٌل َُ ٓدر إًهح اًَشخِمذ.

ٚ -7ضبلغ ؽٌٗ أًدك اًَعٌٕة تدرسج ٕاشؾج آذ َٚيُ ؽرط اًضريج ؽٌٗ اًشبشج َؼ
شرضٔب أذِبء اًؾرط ٕإؽبدخٔب ؽدث َراح.

 -8اًودرث ؽٌٗ اًخضيٍ تشرؽج اًضريج اًَؾرٕظج.
يَب إُ اشخخداٍ اًضبشٕة ل ٙؽٌَٚج اًخؾٌٍ َُ إًشبئل اًخؾٌَٚٚج اًَشبؽدث اًتضرٚج ٕاًَخعٕرث

ل ٙإًهح اًضبظر إذ اشخخدَح تراَز اًضبشٕة لَ ٙسبل ًؾتج اًسَِبشخى ٕأضتضح
اًرشَٕبح اًتٚبِٚج ٕفٚرٓب َُ األَٕر اًَشبؽدث ل ٙخٕظٚص اًَؾٌَٕبح اًَعٌٕتج.

 -5االشخِخبسبح ٕاًخٕضٚبح
 1 – 5االشخِخبسبح

 -1أًَِز اًَعتن ؽٌٗ اًَسَٕؽج اًخسرٚتٚج األًٕٗ
(ؽرط إًَِذر ٕاًَضدر تبشخخداٍ اًضبشٕة) ًْ اذر اٚسبت ٙلِ ٙول أًَبرث اًية األَبَ.ٙ

 -2ألظٌٚج اشخخداٍ إًشٌٚج اًتضرٚج ل ٙخؾٌٍ أًَبرث ٕإٚضبل اًميرث إًٗ ذُٓ اًَخؾٌٍ ََب ٕٓ ؽٌْٚ
ل ٙاًشرش اًٌمغ ٙلوع.
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 2- 5اهخّضٖبح

 -1اشخخداى ؽرط اهٌيّذر اهيضّر تّاشعج اهضبشّة نّشٖوج خؾوٖيٖج فٕ خؾوى أداء اهيِبراح اهضرنٖج فٕ
اهسيٌبشخم.

 -2ظرّرث خنذٖف ٌشتج ؽرط اهٌيّذر ؽوٓ ضشبة اهشرش ّاهخّظٖص هيب هَ يً أُيٖج فٕ خذتٖح اهيِبرث
فٕ ذًُ اهيخؾوى.

 -3االشخفبدث يً ترايسٖبح اهضبشّة فٕ خؾوى األداء اهفٌٕ هويِبراح هوّضّل تِب إهٓ األداء األيذل.
 -4أسراء دراشبح ّتضّد تبشخخداى اهّشبئل اهخؾوٖيج شيؾج أّ يرئٖج فٕ خؾوى يِبراح أخرْ.
اهيضبدر

* -أشٖب نبغى ؛اإلٖلبؽبح اهيخخوفج ّأذرُب ؽوٓ اهخؾوى فٕ درس اهسيٌبشخم اإلٖلبؽٕ؛ رشبهج يبسشخٖر غٖر
يٌشّرٍ  ,سبيؾج تغداد ,نوٖج أهخرتَٖ أهرٖبظَٖ .1984 ,

* -تبً ؽدٌبً اهداغشخبٌٕ ؛ خأذٖر اشخخداى اهضبشّة فٕ تؾط اهيِبراح األشبشٖج فٕ اهسيٌبشخم اهفٌٕ هوٌشبء ,
رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌشّرٍ  ,سبيؾج تغداد  ,نوٖج أهخرتَٖ أهرٖبظَٖ 2000 ,

* -شبُرث رزاق ؛ اذر اهٌيّذر تّاشعج االسِزٍ اهشيؾٖج _ اهتضرٖج ؽوٓ األداء اهضرنٕ فٕ اهسيٌبشخم اإلٖلبؽٕ
 ,رشبهج يبسشخٖر غٖر يٌشّرٍ ,سبيؾج تغداد  ,نوٖج اهخرتٖج أهرٖبظَٖ 1993 ,

*-ؽبدل فبظل ؽوٕ ؛ خأذٖر تؾط اشخخدايبح أٌغيج كّاؽد اهيؾرفج فٕ ترايز اهخؾوٖى تبهٌيّذر اهريزٔ هخؾوٖى
اهيِبراح اهِسّيٖج تبهيتبرزث  ,اعرّضج دنخّراٍ غٖر يٌشّرٍ ,سبيؾج تغداد نوٖج أهخرتَٖ أهرٖبظَٖ 2000 ,
*-ؽتد اهرضيً ؽدس ؛ يتبدئ اإلضضبء فٕ ؽوى اهٌفس (اإلضضبء اهخضوٖوٕ)  ,ر2ؽيبً  ,دار اهيٖشرث هوٌشر
ّاهخّزٖؼ ّاهعتبؽج . 1997,

*-ضبئة ؽعٖج اضيد أهؾتٖدٔ ؛ اهسيٌبشخم  ,سبيؾج تغداد  ,يعتؾج اهخؾوٖى اهؾبهٕ . 1989 ,
*-فؤاد أتّ ضعة ّيضيد شٖف اهدًٖ فِيٕ ؛ ؽوى اهٌفس ّاهخدرٖة  ,ع , 1أهلبُرٍ ,دار اهفنر اهؾرتٕ 1984 ,
*-ؽتد اهيٌؾى شوٖيبً ؛ يّشّؽج اهسيتبز اهيؾبضر (,سبيؾج يؤخج) دار اهٌشر ّاإلؽالى . 1985 ,
*--ؽتد اهضيٖد شرف ؛ خنٌّهّسٖب اهخؾوٖى فٕ أهخرتَٖ أهرٖبظَٖ ع , 1اهلبُرث ,دار اهفنر اهؾرتٕ 2000 ,
* -ضبئة ؽعٖج اضيد ّإتراُٖى خوٖل يراد ؛ اهسيٌبشخم  ,تغداد  ,يعتؾج سبيؾج تغداد . 1985 ,
* -يضيد إتراُٖى شضبخج ؛ دهٖل اهسيتبز اهضدٖد ,اإلشنٌدرٖج ,يعتؾج اهخٌّٕ  , 1992,ص.115

*ٌّ -ريبً يبخرًّ ؛ يضعوضبح اهسيٌبشخم  ,خرسيج ضبئة أهؾتٖدٔ ,ؽتد اهشالى ؽتد اهرزاق ,تغداد ,

يعتؾج سبيؾج تغداد  1986 ,ص. 93
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