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 (الخماسية)السمات الدافعية الرياضية لالعبى منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصاالت
 على يوسف زريبه/ د

 زريبهيوسف عبد المنعم / د                                           
 :المقدمة ومشكلة البحث -1-1
   

التدريب ، ولكافة المراحل السنية والعمرية إن اإلعداد النفسى لالعبى كرة القدم عملية ضرورية وهامة جدًا فى      
ولكافة فترات التدريب ، فالمشاكل التى يواجهها الالعب فى عملية التدريب والتغيرات التى تطرأ عليه ، ما هى إال 

جتماعية ، مما تجعل المدرب يهتم بالالعب ويوليه ال ، رعاية الكافية طيلة فترة التدريبتغيرات نفسية وفسيولوجية وا 
لى المدرب أيضًا اإلهتمام باإلعداد النفسى طويل المدى والذى يشمل طيلة فترة اإلعداد والمنافسات وحتى وع

أما اإلعداد النفسى  ،اإلنتقالية ، إذ أن اإلعداد النفسى يفترض أن يكون متواصل لخوض غمار تلك المنافسات 
أو المباراة مباشرة ، والذى بدوره  ى المنافسةقصير المدى والذى يتعلق باإلعداد المباشر لالعب قبل إشتراكه ف

 .يهدف إلى التركيز لتعبئة كل قوى الالعب إلستغاللها ألقصى مدى ممكن
الغرض والهدف من اإلعداد النفسى هو ضمان وتطوير : بأن ( 1811)ويؤكد ذلك زهير الخشاب وآخرون     

واإلنتباه من حيث سعته وتوافره ، واإلنتقال من ( ة اإلحساس بالكرة بالزمن وبالمساف) العمليات التدريبية مثل 
 (11411)(. المراقبة والقدرة على تقدير الموقف بسرعة فى ظروف اللعب المعقدة والمختلفة) فعاليات ألخرى مثل 

الصاالت ،  ولما كان العبو المستويات الرياضية العليا هم الصفوة الممتازة من الالعبين فى كرة القدم داخل   
مات الدافعية الرياضية الشخصية لكل العب ، والتى بدورها تلعب دورًا هامُا ومباشرًا سن خالل التعرف على الوم

فى أداء الالعب ، والتى تمكن المدرب من االستفادة القصوى من قدرات الالعبين وتوظيفها فى خدمة الفريق ، 
 .فة وبالتالى تحقيق أفضل النتائجللوصول بهم إلى أعلى مراتب األداء داخل فترات اللعب المختل

تجاه هذه ف   نما يشمل أيضًا السمات الذاتية لالعب وا  علم النفس الرياضى اليشمل العمليات النفسية فقط ، وا 
، وأن هذه العمليات النفسية وسمات الالعب الذاتية تظهر فى فعاليات الالعب فع والقابلية واألخالق السمات كالدا

فى ظروف اللعب المختلفة ، ولذلك فإن علم النفس يهتم بدراسة تلك الخصائص  الفعاليات من خالل تنفيذه لتلك
النفسية للفعاليات الرياضية ، والتى تتمثل فى االحساس والشعور والتصور وسرعة الفهم والتفكير واإلنفعال والذاكرة 

ن دور هام جدًا فى تنمية هذه السمات فعلى المدربي . واإلنتباه والحماسة والموهبة ، وغيرها من تلك الفعاليات
 . النفسية لدى الالعبين ، والتى تلعب دورَا بالغ اإلهمية فى تحقيق النتائج المتقدمة

، نوع السمات التى تظهر على الالعبومعرفة مييز بدقة تإذا أمكننا ال:بأنه( 2002)ير محمد حسن عالوىويش    
 (174: 1.) األقل يمكن تفهم سلوكه الحالىعلى لوكه فى المستقبل، أو من المعتقد إمكانية التنبئو بكيفية س فإنه
البحوث قد اثبتت أن الالعبين الذين يفتقرون إلى العديد من : أن ( 1882)ويضيف محمد حسن عالوى   

ى ة ، كما يسجلون نتائج أقل من المستو يالسمات الخلقية واإلرادية يظهرون بمستوى يقل عن مستوى قدراتهم الحقيق
 (17: 5) .يةالمتوقع لهم بالرغم من حسن إعدادهم فى القدرات البدنية والمهارية والخطط
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لم يلقى العناية الكافية ، فقد أصبح المدرب عاجزًا عن ( الرياضية) ونظرًا ألن موضوع السمات الشخصية     
 .لمختلفة عن اآلخرأسلوب التعامل مع تلك السمات لكثرة عددها ، عالوة على أنه لكل العب شخصيته ا

يوجد بينها إرتباط نسبى ، وأن النظر إلى الشخصية ( الرياضية) أن السمات الشخصية   ومن المعروف    
ليسمح بالتعرف  كوحدة واحدة يجعل من الضرورى معاملة كل السمات الشخصية الرياضية معًا فى تصميم واحد

يتطلب أن نهتم بالسمات الشخصية الرياضية لكل العب على النمط العام إلستجابتها من مواقف اللعب ، وهذا 
اإلنجازات والنتائج الرياضية  ه ، حتى يمكن االستفادة من قدرات كل العب النفسية وبالتالى تحقيق أفضلدعلى ح

 (.الخماسية)لكرة القدم داخل الصاالت 
صاالت ة القدم داخل الومن واقع خبرة الباحث الرياضية والشخصية وكعضو فنى بمنتخب ليبيا لكر      

طالع على العديد من المراجع العربية واألجنبية المتخصصة فى كرة القدم داخل ، ومن خالل اإل( الخماسية)
بيانات أو  ، فقد أمكن القول بأنه لم يتم البحث فى هذا الموضوع بالقدر الكافى ، ولم نجد( الخماسية) الصاالت

خاصة (الخماسية)المميزة لالعبى كرة القدم داخل الصاالت ( لرياضيةا)أية معلومات خاصة بالسمات الشخصية 
التعرف عليها ومحاولة تعزيزيها من قبل المدرب والوقوف عليه إلحداث الفارق  لذوى المستويات العليا ن وبالتالى

 .فى األداء
 ة القدم داخل الصاالتوأيضًا من خالل المعلومات المتوفرة فإنه ليس لدينا مدربين متخصصين فى تدريب كر     
 لطرق ووسائل اإلعداد النفسىالمستفيظة معرفة األلمام وال، وبالتالى أغلب الموجودين األن ليس لديهم ( الخماسية)

والتى بدورها تلعب دورًا ( الرياضية)طويل أو قصير المدى ، ومن خالل التعرف على السمات الدافعية الشخصية 
 .(الخماسية)كرة القدم داخل الصاالت  إيجابيًا ومؤثرًأ فى أداء العب

خاصة فى إثراء هذا الموضوع فى التعرف على السمات الدافعية الشخصية  مما اثار لدى الباحث أهمية    
من أجل تطويرها وتنميتها كعامل من ( الخماسية)التى يتمع بها العبوا كرة القدم داخل الصاالت ( الرياضية)

رجة كبيرة فى التربية الشاملة والمتزنة للشخصية الرياضية ، وبالتالى للوصول العوامل الهامة التى تسهم بد
 .بالالعب إلى أعلى المستويات

 :أهداف البحث -1-2
- :يهدف البحث إلى التعرف على      
 (.الخماسية)منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصاالت  ىالسمات الدافعية الرياضية لدى العب -1

 منتخب ليبيا لكرة القدم داخل بى ة الرياضية بين العلدافعيالسمات اعلى  التعرف -2

 (.الخماسية)الصاالت     
 :تساؤالت البحث -1-3

 (.الخماسية)هل يوجد إنخفاض فى السمات الدافعية لدى العبى منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصاالت -1

يبيا لكرة القدم فى السمات الدافعية الرياضية بين العبى منتخب لذات داللة احصائية هل توجد فروق  -2
 (.الخماسية)الصاالت  داخل
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 :الدراسات السابقة -2        
 ( 2() 1811)راسة صالح مفتاح اليسيرد -1

 ببعض القدرات المهارية والبدنية لالعبى( اإلرادية)عالقة السمات الدافغية الرياضية "وعنوانها 
 .سنة( 11-11)كرة القدم 

السمات الرياضية اإلرادية وبعض القدرات البدنية والمهارية التعرف على العالقة بين  - :هدف الدراسة
التعرف على الفروق الدالة المعنوية فى السمات الدافغية الرياضية اإلرادية بين ذوى  -.فى كرة القدم

 .البدنى والمهارى العالى والمنخفض المستوى
 المنهج الوصفى باألسلوب المسحى:منهج الدراسة        
م بطريقة الحصر الشامل سنة ، تم إختياره( 11-11)العب كرة قدم أعمارهم من ( 101) :لدراسةعينة ا        

 :م1887لموسم( إتحاد الخمس، المشعل ،الريف)أندية مدينة الخمسمن جميع 
 :أداة الدراسة        

 افز ، الح) قائمة سمات اإلستعداد للعمل واإلنجازوهى تشمل أربع سمات دافعية رياضية إرادية وهى  -1

 (العدوانية ، التصميم ، القيادة                
 لقياس القدرات المهارية العامة فى كرة القدم ، باإلضافة إلى بعض Vernonبطارية إختبار فرنون  -2

 قدرات عضالت الرجلين ، المرونة ،قوة عضالت البطن ، عضالت الظهر ،)القدرات البدنية 
 (ذراعين، الرشاقة ، التحمل الدورى التنفسىالسرعة االنتقالية ، قدرة عضالت ال

القيادة والتحمل الدورى من سمتى التصميم و وجود عالقة إيجابية دالة معنوية بين كل  :نتائج الدراسة        
 وكذلك سمة التصميم والقدرة العضلية ، كما توجد عالقة سلبية بين سمتى العدوانية والتصميم التنفسى 
 .لمتعرج بالكرة والرشاقةوبين الجرى ا        

 
 :إجراءات البحث-3   
 

 .لمالئمته وطبيعة البحثالمنهج الوصفى :منهج البحث-3-1     
  (الخماسية) كرة القدم داخل الصاالت منتخب ليبيا ليتكون مجتمع البحث من العبى  :مجتمع البحث-3-2     

 .العبًا ( 11)والبالغ عددهم 
 ، (الخماسية ) لكرة القدم داخل الصاالت األول نتخب ليبيا العبى م:عينة البحث-1-1     

 .العباً  (11) وعددهم( 2010/2011)للعام                
التى ، و  ( 4() 1881)إستمارة إستبيان والمعدة من قبل محمد حسن عالوى :وسائل جمع البيانات -1-4     

 وذلك بهدف التعرف على أنسب.عض الخبراء الشخصية ، وقد تم توزيعها على بمات تشمل العديد من الس
 (.2010/2011)خالل موسم( الخماسية)لالعبى منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصاالت  شخصيةالسمات ال
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 -:السمات الشخصية التى تم تناولها وهى:متغيرات البحث -3-5    
 فس ، الضبط اإلنفعالى ، الصرامة العقلية ،الحافز، العدوانية ، التصميم ، المسئولية ، القيادة ، الثقة بالن)    
 (.القابلية للتدريب ، يقظة الضمير ، الثقة باآلخرين    
 :المعامالت العلمية لإلختبارات -1-1    

 بهدف حساب المعامالت العلمية لإلختبارات 21/7/2011-18أجريت دراسة إستطالعية فى الفترة من       
 .العبًا من مجتمع الدراسة ومن خارج عينة الدراسة األصلية( 20)ينة بلغتع ىعلوقياس الثبات والصدق     
بعد لحساب معامالت الثبات تم إعادة توزيع اإلستمارة على افراد العينة االستطالعية :ثبات اإلختبار: أوأل    

 .إحصائيًا تحليلها ، حيث تم اسبوعين 
 يوضح معامالت ا لثبات اإلختبارات( 1)والجدول 

 المتغيرات االحصائية        
 المحور

الصدق        الثبات   
 الذاتى

 0411 0441 الحافز
 0470 0448 العدوانية
 0472 0452 التصميم
 0474 0451 المسئولية
 0411 0441 القيادة

 0470 0448 الثقة بالنفس
 0471 0457 الضبط االنفعالى

 0474 0451 (الصالبة)الصرامة العقلية 
 0417 0444 لتدريبالقابلية ل

 0470 0448 يقظة الضمير
 0472 0452 الثقة باألخرين

 
االختبارات أن جميع االختبارات قد تحققق بمعامالت ارتباط دالة  والخاص بمعامالت ثبات( 1)جدول يتضح من             

وهى ( 0.57 ، 0.44)الثبات مابينومعامالت  (0471 ، 0417)إحصائيًا ، كما أن معامالت الصدق الذاتى قد تراوحت ما بين
 .جميعها دالة إحصائياً 

تم حساب صدق االختبارات لقياس السمات الشخصية لالعبى كرة القدم داخل :صدق اإلختبار: ثانيا      
والذى تحقق عن طريق الجذر التربيعى لمعامل ثبات االختبار من نتائج تطبيق االختبارات  (الخماسية)الصاالت
 .(1)معامالت الثبات بالجدول السابق حساب  فى مرحلة
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 االستبيانحيث تم توزيع إستمارات   10/1/2011 -1نفذت الدراسة فى الفترة من :الدراسة األساسية -3-7
الدراسة ، وتم تجميع اإلستمارات بعد ساعة من توزيعها وحصرها وتفريغها واستخالص النتائج  على أفراد عينة

 .منها
 :ئيةالمعالجات اإلحصا -3-1
 (التوزيع التكرارى والنسبة المئوية) اإلحصاء الوصفى -1

 .للفروق( 2كا)اإلحصاء المقارن -2

 :عرض النتائج -4-1
توضح  12-2من خالل التحليل اإلحصائى للبيانات ونواتج تطبيق اإلختبارات على العينة والجداول من رقم  

اإلختبار فى درجة الموافقة للعبارات لدى عينة وداللة ( 2كا) ئوية ودرجة الفروقمالتوصيف اإلحصائى والنسب ال
  .البحث 

                                                                                             13=ن     .يوضح التحليل اإلحصائى لمعامالت اإلرتباط بين متغيرات البحث( 2)الجدول            
 طياتالمع              ت

 
 العبارات

 قيمة الدرجات
 2كا

 داللة
درجة  اإلختبار

 كبيرة جدا
درجة 
 كبيرة

درجة 
 متوسطة

درجة 
 قليلة

درجة فليلة 
 جدا

% % % % % 
 9.692a .046 5351 757 757 1554 1554 اشعر بحساسية عندما ينتقدنى 1

اريد عمل أى شىء يحقق الفوز على  2
 المنافس

1458 757 757 0 0 15.385b .000 

 6.231c .013 0 0 0 1554 1458 اتجنب تحدى المنافسين االقويا 3

 الذىابدل جهدى فى المباراة بالقدر  4
 نتقاد مدربىيجنبنى ا

2351 0 757 757 8155 10.077d .018 

اعتقد فى قدرتى على هزيمة اى  5
 منافس

0 0 1554 2351 8155 4.769b .092 

والخاص ( 2)يتضح من جدول  على محور الحافز( 2كا)خالل النسبة المئوية و من استجابات العينةيبين درجات ( 2)جدول      
ولصالح ( 2،4)عن العبارات ( درجة كبيرة جدا)ان درجة االختيار كانت دالة احصائيًا ولصالح االختيار( 2كا)بالنسب المئوية ومعامل

وهى اصغر قيمة عند درجة .( 000)كدته داللة االختبار والتى كانتا ما أوهذ (1،1)من خالل العبارات( درجة قليلة جدا)االختيار
   (.5)وعدم وجود فروق اجابات العينة عند العبارة ( 0405)معنوية
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 (                                        3)جدول                                              
                                                                                                   13=ن على محور العدوانية( 2كا)بة المئوية و  ة من خالل النسيبين درجات استجابات العين    

 المعطيات              ت
 

 العبارات

 قيمة الدرجات
 2كا

 داللة
درجة كبيرة  اإلختبار

 جدا
درجة 
 كبيرة

درجة 
 متوسطة

درجة 
 قليلة

درجة 
فليلة 
 جدا

% % % % %  
 2.769a .597 1041 747 1041 1544 1544 انا العب عنيف فى لعبتى 1

 4.538b .209 0 1544 1041 747 4142 يتميز بالعنفاخشى المنافس الذى  2

 7.385a .117 1145 747 1145 747 747 يثقوا فى يصعب على االخرين ان 3

 5.846a .211 1544 747 1544 1544 4142 يثقوا فىاالخرين ان  يسهل على 4

 6.385b .094 0 747 4142 747 1145 إلخافة المنافسالعب بخشونة  5

 فى تبينأن درجة االختيار كانت غير دالة احصائيا ، وهذا ما ( 2كا)والخاص بالنسب المئوية ومعامل (1)يتضح من الجدول   
وهذا ما اكدته قيمة داللة االختيار  (5،4،1،2،1)ق فى اجابات العبارات ارقامها بعدم وجود فرو ارات كلاستجابات العينة على العب

 (0405)ار عند درجة معنوية وهى اكبر من قيمة داللة االختي
    13=ن فى محور التصميم( 2كا)يبين نسب درجات إستجابات العينة من خالل النسبة المئوية و( 4)جدول   

                                                                                                  

 المعطيات              ت
 

 العبارات

 قيمة الدرجات
 2كا

 داللة
درجة  اإلختبار

 كبيرة جدا
درجة 
 كبيرة

درجة 
 متوسطة

درجة 
 قليلة

درجة فليلة 
 جدا

% % % % % 
 9.308a .002 0 747 0 0 8241 استسلم بسهولةور عندما تسوء االم 1

 فى المباراة اعتقد اننى ابذل جهدا 2
 اكثر من اغلب زمالئى فى الفريق

2141 747 1041 747 1041 3.538b .472 

 امارس التدريب لفترات اضافية 3
 خارج اوقات التدريب الرسمى

1544 0 0 747 7148 11.231c .004 

 18.692d .000 747 747 747 0 7148 داءاألفى  جهدىل كل ال أبذ 4

 1.923a .016 1842 1041 0 0 0 زمالئى  توجيهلجهدى ابذل كل  5

( 4)يتضح من الجدول رقم  فى محور التصميم( 2كا)يبين نسب درجات إستجابات العينة من خالل النسبة المئوية و( 4)جدول    
فى نتائج استجابات ( درجة كبيرة جدا)ولصالح االختيار تيار كانت دالة احصائياً أن درجة االخ( 2كا)والخاص بالنسبة المئوية ومعامل

أكدته موهذا ( 5،1)فى نتائج استجابات العينة عن العبارات أرقام ( درجة قليلة جدا)، ولصالح االختيار(4،1)العينة عن العبارات أرقام
 ، وعدم وجود فروق فى العب(0405)ة االختيار عند درجة معنويةوهى اصغر من قيمة دالل.( 000)قيمة داللة االختبار والتى كانت
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                                                                                                13=ن فى محور المسئولية( 2كا)يبين نسب درجات إستجابات العينة من خالل النسبة المئوية و( 5)جدول 

 المعطيات              ت
 

 العبارات

 قيمة الدرجات
 2كا

 داللة
درجة  اإلختبار

 كبيرة جدا
درجة 
 كبيرة

درجة 
 متوسطة

درجة 
 قليلة

درجة 
 فليلة جدا

% % % % % 

 15.385a .000 8..6 7.7 0 7.7 0  بعدم تحمل المسئولية زمالئى يصفوننى 1
 3.538b .472 25.4 7.7 ..43 ..43 56.3 فشلى القى اللوم على اآلخرين عند 2
عن اإلشتراك فى المنافسات مع أعتذر  3

 المنافسين األقوياء
25.4 43.. 43.. 7.7 56.3 3.538b .472 

 أتجنب توجيه اللوم لزمالئى فى 4
 حالة إرتكابهم لبعض األخطاء

43.. 7.7 0 25.4 35.6 6.385c .094 

 ال أستطيع التعامل مع األخرين 5
 بدرجة كبيرة

0 43.. 43.. 7.7 84.3 9.462c .024 

فى ( درجة قليلة جدا)ولصالحاالختيار ختيار كانت دالة إحصائياً االأن درجة ( 2كا)والخاص بالنسب المئوية ومعامل ( 5)يتضح من جدول      
وهذا ما أكدته قيمة داللة اإلختبار  العينة على العبارات كلها ، فى استجابات تبين، وهذا ما ( 5،1)نتائج استجابات العينة عن العبارات أرقام

فروق فى اختيار اجابات العينة فى العبارات  وعدم وجود( 0405)وهى أصغر من قيمة داللة اإلختبار عند درجة معنوية ( 0040)والتى كانت
 (.4،1،2)ارقام

                                                                                  11=ن  لقيادةفى محور ا( 2كا)يبين نسب درجات إستجابات العينة من خالل النسبة المئوية و( 1)جدول      
 المعطيات              ت

 
 العبارات

 قيمة الدرجات
 2كا

 داللة
درجة  اإلختبار

 كبيرة جدا
درجة 
 كبيرة

درجة 
 متوسطة

درجة 
 قليلة

درجة 
 فليلة جدا

% % % % % 

 154a .926. 0 0 50.6 50.6 56.3 المواصفات لقيادة فريقلدى جميع  1
 3.538b .472 7.7 50.6 25.4 7.7 50.6 قيادة الفريق غيرىأفضل أن يتولى  2
 9.692b .046 ..43 7.7 ..43 7.7 35.6 ما يقل مستواى أخبر زمالئى عند  3
 3.923c .270 7.7 0 25.4 25.4 8.2. ضغط العصبىللاتجنب المناصب  4
 إذا كنت سببًا فى هزيمة فريقى فإننى 5

 أتحمل هذه المسئولية بصدر رحب
400.0 0 0 0 0 0 0.00 

فى ( درجة كبيرة جدا)اراالختب ار كانت دالة إحصائيًا ولصالحبختأن درجة اال( 2كا)المئوية ومعامل  والخاص بالنسب( 1)يتضح من جدول   
العينة على العبارات كلها ، وهذا ما أكدته قيمة داللة اإلختبار  فى استجابات تبين، وهذا ما  (1،5)نتائج استجابات العينة عن العبارات أرقام

وعدم وجود فروق فى اختيار اجابات العينة فى العبارات ( 0405)وهى أصغر من قيمة داللة اإلختبار عند درجة معنوية ( 0040)والتى كانت
 . (1،2،4)ارقام
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                                                                                          13=ن سفى محور الثقة بالنف( 2كا)تجابات العينة من خالل النسبة المئوية ويبين نسب درجات إس( 7)جدول 
 المعطيات              ت

 
 العبارات

 قيمة الدرجات
 2كا

 داللة
درجة  اإلختبار

 كبيرة جدا
درجة 
 كبيرة

جة در 
 متوسطة

درجة 
 قليلة

درجة 
 فليلة جدا

% % % % % 
.15 76.9 لياقتى البدنيةو تى  افى مهار  لدى  ثقة 1

4 

747 0 0 11.231

a 

.004 

 4.538b .209 46.2 0 15.4 7.7 30.8 يقلقنى ما يعتقده االخرين عنى 2

 9.308c .002 7.7 0 0 0 92.3 انا غير متأكد من ثقتى بنفسى 3

 9.308c .002 0 0 0 7.7 92.3 بقدر كبير من الثقة فى نفسىأتمتع  4

أحيانا أعتذر عن التدريب أو االشتراك  5
 فى بعض المباريات ألسباب مختلفة

30.8 0 15.4 7.7 46.2 4.538b .209 

فى ( درجة كبيرة جدا)ختياراال ار كانت دالة إحصائيًا ولصالحأن درجة االختب( 2كا)مئوية ومعامل والخاص بالنسب ال( 7)يتضح من جدول  
العينة على العبارات كلها ، وهذا ما أكدته قيمة داللة اإلختبار  ، وهذا ما ظهر فى استجابات( 4،1،1)نتائج استجابات العينة عن العبارات أرقام

   اجابات العينة فى العبارات  وعدم وجود فروق فى اختيار( 0405)وهى أصغر من قيمة داللة اإلختبار عند درجة معنوية ( 0040)والتى كانت
 .(5،2)ارقام 
 

                                      فى محور الضبط اإلنفعالى( 2كا)يبين نسب درجات إستجابات العينة من خالل النسبة المئوية و( 1)جدول 
 13=ن                                                                                        

 المعطيات              ت
 

 العبارات

 قيمة الدرجات
 2كا

 داللة
درجة  اإلختبار

كبيرة 
 جدا

درجة 
 كبيرة

درجة 
 متوسطة

درجة 
 قليلة

درجة 
فليلة 
 جدا

% % % % % 
 اشعر بضيق عندما يكون  1

 ادائى ضعيفا
0 0 0 23.1 76.9 3.769

a 
.052 

عودة لحالتى ينتابنى القلق ومن الصعب ال 2
الطبيعية عند حدوث أشياء غبر متوقعة فى 

 المباراة

30.8 15.4 38.5 7.7 7.7 5.077
b 

.279 

بهدوئى رغم مضايقة  استطيع أن أحتفظ 3
 االخرين لى

38.5 
  

7.7 38.5 7.7 7.7 7.385
b 

.117 

ال استطيع التحكم فى انفعاالتى عندما  4
 يرتكب البعض خطا ضدى

30.8 15.4 53.8 0 0 2.923
c 

.232 

انا شخص معروف على أننى عنيد أثناء  5
 المباراة

46.2 15.4 15.4 7.7 15.4 5.846
b 

.211 
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فى ( درجة قليلة جدا)االختيار ار كانت دالة إحصائيًا ولصالحأن درجة االختب( 2كا)مئوية ومعامل والخاص بالنسب ال( 1)يتضح من جدول 
العينة على العبارات كلها ، وهذا ما أكدته قيمة داللة اإلختبار والتى  فى استجابات تبينوهذا ما  ،( 1)نتائج استجابات العينة عن العبارة 

وعدم وجود فروق فى اختيار اجابات العينة فى العبارات ( 0405)وهى أصغر من قيمة داللة اإلختبار عند درجة معنوية ( 0040)كانت
 (5،4،1،2)ارقام
                                               13=ن فى محور الصالبة( 2كا)بات العينة من خالل النسبة المئوية ويبين نسب درجات إستجا( 8)جدول   

 المعطيات              ت
 
 لعباراتا

 قيمة الدرجات
 2كا

 داللة
درجة  اإلختبار

 كبيرة جدا
درجة 
 كبيرة

درجة 
 متوسطة

درجة 
 قليلة

درجة 
 فليلة جدا

% % % % % 
3.769 76.9 23.1 0 0 0 الصعبة أدائى افضل فى المباراة 1

a 
.052 

 فى إستطاعتى أداء التدريب العنيف 2
 لعدة فترات خالل االسبوع

30.8 15.4 38.5 7.7 7.7 5.077
b 

.279 

 من الصعب االستمرار فى التدريب 3
 العنيف لعدة مرات فى االسبوع

38.5 7.7 38.5 7.7 7.7 7.385
b 

.117 

 سترد حالتى الطبيعية سريعا بعدا 4
 المباراة او بعد انتقادات المدرب

30.8 15.4 53.8 0 0 2.923c .232 

5.846 15.4 7.7 15.4 15.4 46.2 احيانا ال أبذل كل جهدى فى المباراة 5
b 

.211 

فى ( درجة قليلة جدا)االختيار ولصالحختيار كانت دالة إحصائيًا االأن درجة ( 2كا)والخاص بالنسب المئوية ومعامل ( 8)يتضح من جدول 
وهى أصغر من قيمة داللة اإلختبار عند ( 0040)، وهذا ما أكدته قيمة داللة اإلختبار والتى كانت( 1)نتائج استجابات العينة عن العبارة رقم

 .(5،4،1،2)وعدم وجود فروق فى اختيار اجابات العينة فى العبارات ارقام( 0405)درجة معنوية 
 فى محور القابلية للتدريب( 2كا)يبين نسب درجات إستجابات العينة من خالل النسبة المئوية و( 10) جدول

 13=ن

 المعطيات              ت
 

 العبارات

 قيمة الدرجات
 2كا

 داللة
درجة  اإلختبار

 كبيرة جدا
درجة 
 كبيرة

درجة 
 متوسطة

درجة 
 قليلة

درجة 
 فليلة جدا

% % % % % 
 9.462a .024 0 7.7 15.4 15.4 61.5 التدريب اعتبرها ممتعةفترات  1

 9.462a .024 0 15.4 15.4 7.7 61.5 التدريب بالنسبة لى متعة حقيقية 2

 154b .926. 38.5 0 30.8 0 30.8 التدريب المتكرر يبعث فى الملل 3

 2.077a .557 30.8 7.7 30.8 0 30.8 ال أتقبل التدريب لفترات طويلة 4

ا من الرياضيين اذين يساعدون ان 5
 المدرب أثنا التدريب

53.8 15.4 30.8 0 0 2.923b .232 
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درجة كبيرة )اربختاال ار كانت دالة إحصائيًا ولصالحأن درجة االختب( 2كا)مئوية ومعامل والخاص بالنسب ال( 10)يتضح من جدول 
العينة على العبارات كلها ، وهذا ما أكدته قيمة  ظهر فى استجابات ، وهذا ما( 2،1)فى نتائج استجابات العينة عن العبارة رقم( جدا

وعدم وجود فروق فى اختيار ( 0405)وهى أصغر من قيمة داللة اإلختبار عند درجة معنوية ( 0040)داللة اإلختبار والتى كانت
 (5،4،1)اجابات العينة فى العبارات ارقام

 
                                                                                                                   فى محور يقظة الضمير( 2كا)من خالل النسبة المئوية ويبين نسب درجات إستجابات العينة ( 11)جدول 

 13=ن
 المعطيات              ت

 
 العبارات

 قيمة الدرجات
 2كا

 داللة
درجة  اإلختبار

 كبيرة جدا
ة درج
 كبيرة

درجة 
 متوسطة

درجة فليلة  درجة قليلة
 جدا

% % % % % 

 3.769a .052 23.1 0 0 0 76.9 اظهر الود لمدربى ليرضى عنى 1
 2.692b .442 30.8 7.7 38.5 0 23.1 اشعر غالبا بالتقصير أثنا الهزيمة 2
احترم نظم وقواع الفريق حتى ولو  3

 تعارض ذلك مع مصلحتى
84.6 7.7 0 0 7.7 15.385c .000 

اتجاهل نظم وقواعد الفريق اذا  4
 كانت ليست فى مصلحتى

84.6 7.7 7.7 0 0 15.385c .000 

اتحكم فى إنفعالى فى االوقات  5
 الحرجة اثناء المباراة

46.2 7.7 38.5 0 7.7 6.385b .094 

درجة كبيرة )اراالختب كانت دالة إحصائيًا ولصالحار أن درجة االختب( 2كا)المئوية ومعامل  والخاص بالنسب( 11)يتضح من جدول 
العينة على العبارات كلها ، وهذا ما أكدته  ، وهذا ما ظهر فى استجابات( 4،1،1)فى نتائج استجابات العينة عن العبارة رقم( جدا

وعدم وجود فروق فى اختيار  (0405)وهى أصغر من قيمة داللة اإلختبار عند درجة معنوية ( 0040)قيمة داللة اإلختبار والتى كانت
 .(5،2)اجابات العينة فى العبارات ارقام

 13=ن باآلخرين فى محور الثقة( 2كا)يبين نسب درجات إستجابات العينة من خالل النسبة المئوية و( 12)جدول 
 المعطيات              ت

 
 العبارات

 قيمة الدرجات
 2كا

 داللة
درجة  اإلختبار

 كبيرة جدا
درجة  ةدرجة كبير 

 متوسطة
درجة فليلة  درجة قليلة

 جدا
% % % % % 

 2.000a .736 23.1 7.7 30.8 23.1 15.4 أثق فى االخرين بسهولة 1
 15.385b .000 0 0 7.7 7.7 84.6 أشك فى االخرين بسهولة 2
 5.077a .279 15.4 7.7 30.8 7.7 38.5 الثقة فى  يصعب على االخرين 3
 5.846a .211 15.4 7.7 15.4 15.4 46.2 ن ان يثقوا فىيسهل على االخري 4
اشعر بالسعادة عند تفوق زمالئى  5

 فى االداء أثنا المباراة
0 0 0 0 400.0 0.00 0.00 
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درجة كبيرة )اراالختب ار كانت دالة إحصائيًا ولصالحأن درجة االختب( 2كا)المئوية ومعامل  والخاص بالنسب( 12)يتضح من جدول 
فى نتائج استجابات العينة عن العبارة ( درجة قليلة جدا)ار ، ولصالح اإلختب( 2)ن العبارة رقمنتائج استجابات العينة عفى ( جدا
وهى أصغر ( 0040)العينة على العبارات كلها ، وهذا ما أكدته قيمة داللة اإلختبار والتى كانت وهذا ما ظهر فى استجابات( 5)رقم

                              .(4،1،1)وعدم وجود فروق فى اختيار اجابات العينة فى العبارات ارقام( 0405)درجة معنوية من قيمة داللة اإلختبار عند 
 يبين مصفوفة االرتباط بين متغيرات البحث لدى أفراد العينة( 11)جدول 

 
الثقة  

 باالخرين
يقظة 

 الضمير
القابلية 
 للتدريب

الصرامة 
 العقلية

الضبط 
 االنفعالى

الثقة 
 بالنفس

 الحافز العدوانية التصميم المسئولية القيادة

           0.76 الحافز
           0.45 العدوانية

          0.26- 0.78 التصميم

         0.33 0.20- 0.73 المسئولية

        0.49 0.59 0.22- 0.84 القيادة

الثقة 
 بالنفس

0.75 -0.26 0.51 0.70 0.75       

ضبط ال
 االنفعالى

0.50 -0.05 0.35 0.69 0.67 0.81      

الصرامة 
 العقلية

0.48 -0.49 0.16 0.65 0.79 0.47 0.74     

القابلية 
 للتدريب

0.32 -0.24 0.48 0.48 0.71 0.72 0.54 0.74    

يقظة 
 الضمير

-0.17 -0.41 0.36 0.70 0.71 0.91 0.84 0.51 0.76   

الثقة 
 باالخرين

1 -0.53 0.69 0.76 0.67 0.72 0.85 0.76 0.76 0.47 1 

 
 والخاص بمصفوفة االرتباط بأن هناك عالقة طردية موجبة عالية جدًا بين متغيرات( 45)من الجدول  يتضح 
، ( 42)، وعدد العالقات الطردية الموجبة المتوسطة ( .2)وعدد العالقات الطردية الموجبة العالية بلغ ( .)البحث وكان عددها  
، وعدد العالقات العكسية ( 4)، وعدد العالقات الطردية الموجبة الضعيفة جدًا بلغ ( .)عدد العالقات الطردية الموجبة الضعيفة و 

 .على حسب درجة عالقة االرتباط ( 40)السالبة بلغ 
 

 :مناقشة النتائج -4-2
ن درجة االختيار بأ( 2)ى جدول فى محور الحافز ف( 2كا)يتضح من النتائج الخاصة بالنسب المئوية ومعامل   

( 5،2)فى نتائج استجابات العينة عن العبارات ارقام ( درجة كبيرة جدا)حصائيًا ولصالح االختيارإكانت دالة 
فى اجابات  تبينوهذا ما ( 4،.)فى نتائج اجابات العينة عن العبارات أرقام ( درجة قليلة جدا)ولصالح االختيار 

وهى أصغر من قيم داللة ( 00.0)ختبار والتى كانت ، وهذا ما أكدته قيمة داللة اال العينة على العبارات كلها
وتوضح أيضًا ( . 3)وعدم وجود فروق فى اختيار اجابات العينة فى العبارة ( 0.03)االختبار عند درجة معنوية 
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كبير وذلك من خالل بأن محور الحافز لدى الالعبين ( 2)فى جدول النتائج التى تم التوصل إليها فى البحث 
عمل أى شىء  يمكن أن يفعله الالعبين  لكلى يحققوا الفوز على المنافس ، وهذه النتائج تتفق مع ما توصلت 

. بأن العبى خط الوسط يتسمون بسمة الحافز بدرجة كبيرة (2)(4996)إليه نتائج دراسة صالح مفتاح اليسير 
االختيار  أن درجةب( 5)جدول فى محور العدوانية فى ( 2كا)ل ويتضح من النتائج الخاصة بالنسب المئوية ومعام

فى اجابات العينة على العبارات كلها بعدم وجود فروق فى اختيار  تبينكانت غير دالة إحصائيًا ، وهذا ما 
 ، وهذا ما أكدته قيمة داللة االختيار وهى اكبر من قيمة داللة( 5،2،4،.،3)اجابات العينة فى العبارات أرقام 

بأن  ( 5)وتوضح أيضًا النتائج التى تم التوصل إليها فى البحث فى جدول  ( .0.03)االختبار عند درجة معنوية 
بعنف ويتميز أسلوب لعبه بالخشونة ، وهذا يتفق مع ما توصلت إليه  أكثر الالعبين يخشون المنافس الذى يلعب

سلبية دالة معنوية بين كُل من سمتى العدوانية  بأنه هناك عالقة (2)(4996)نتائج دراسة صالح مفتاح اليسير 
أن ب (.)فى محور التصميم فى جدول  (2كا)ويتضح من النتائج الخاصة بالنسب المئوية ومعامل . والتصميم 

فى نتائج اجابات العينة عن العبارات ( درجة كبيرة جدا)درجة االختيار كانت دالة احصائيا ولصالح االختيار 
 تبين، وهذا ما ( 3،5)فى نتائج اجابات العينة عن العبارات ارقام ( درجة قليلة جدا)ح االختيار ولصال( 4،.)ارقام

وهى اصغر من ( 00.0)كلها ، وهذا ما أكدته قيمة داللة االختبار والتى كانت  فى اجابات العينة على العبارات
(. 2)ابات العينة فى العبارة رقم وعدم وجود فروق فى اختيار اج( 0.03)داللة االختبار عند درجة معنوية 

بأن الالعبون اليستسلمون بسهولة عندما ( .)وتوضح أيضًا النتائج التى تم التوصل إليها فى البحث فى جدول 
تسوء األمور فى المباراة ، وان الالعبين يبذلون كل جهودهم نحو توجيه زمالئهم فى الفريق ، وهذا ما يتفق مع ما 

بأنه هناك عالقة إيجابية بين سمة التصميم ومعظم  (2) (4996)سة صالح مفتاح اليسير توصلت إليه نتائج درا
السمات االخرى والقيادة ، وأيضًا بين سمة التصميم والحافز عند العبى الخطوط المختلفة ، وأيضًا بين سمة 

فى محور ( 2كا)ة ومعامل ويتضح من النتائج الخاصة بالنسب المئوي التصميم والمهارات االساسية فى كرة القدم ،
فى نتائج ( درجة قليلة جدا)أن درجة االختيار كانت دالة احصائيُا ولصالح االختيار ب( 3)المسئولية فى جدول 

فى اجابات العينة على العبارات كلها ن وهذا ما أكدته  تبين، وهذا ما ( 3،4)اجابات العينة عن العبارات ارقام 
، وعدم ( 0.03)وهى اصغر من قيمة داللة االختبار عند درجة معنوية ( 00.0)نت قيمة داللة االختبار والتى كا

وتوضح أيضًا النتائج التى تم التوصل إليها ، ( 5،2،.)وجود فروق فى اختيار اجابات العينة فى العبارات أرقام 
سئولية ، وأنه والخاصة محور المسئولية بأن إغلب الالعبين على قدر من تحمل الم( 3)فى البحث فى جدول 

بإمكانهم أن يكونوا فى موقف المسئولية داخل الفريق ، وأنهم يتجنبون توجيه اللوم لومالئهم فى حال إرتكابهم 
أن ب( 8)فى محور القيادة فى جدول ( 2كا)ويتضح من النتائج الخاصة يالنسب المئوية ومعامل  بعض األخطاء ،

فى نتائج اجابات العينة عن العبارات أرقام ( درجة كبيرة جدا)ختيار درجة االختيار كانت دالة احصائيًا ولصالح اال
 وهذا ما أكدته قيمة داللة االختبار والتى كانت فى اجابات العينة على العبارات كلها ، تبين وهذا ما( 3،5)
 جابات، وعدم وجود فروق فى إختيار إ( 0.03)وهى أصغر من قيمة داللة االختبار عند درحة معنوية  (0.00)

( 8) لتوصل إليها فى البحث فى جدولوتوضح أيضًا النتائج التى تم ا( . 2،4،.)العينة فى العبارات أرقام 
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والخاصة بسمة القيادة بأن كل الالعبين يتحملون المسئولية المباشرة إذا كانوا سببًا فى هزيمة فرقهم ، وأنهم 
ويتضح من النتائج الخاصة  .ل من مستواهم الحقيقىيتقدمون بالنصح لزمالئهم عندما يكون أدائهم يتسم بأق

أن درجة االختيار كانت دالة إحصائيًا ( 7)فى محور الثقة بالنفس فى جدول رقم ( 2كا)بالنسب المئوية ومعامل 
فى  اتضح، وهذا ما ( 5،4،.)رقام فى نتائج استجابات العينة عن العبارات أ( درجة كبيرة جداً )ولصالح االختيار 

، وهى أصغر من ( 00.0)العينة على العبارات كلها ، وهذا ما أكدته قيمة داللة االختبار والتى كانت  جاباتا
، وعدم وجود فروق فى اختيار إجابات العينة فى العبارات أرقام ( 0.03)قيمة داللة االختبار عند درجة معنوية 

والخاصة بمحور الثقة بالنفس بان ( 7) جدول لتوصل إليها فى البحث فىوتوضح أيضًا النتائج التى تم ا، ( 3،2)
. أغلب الالعبين على قدر كبير من الثقة فى النفس وأنهم لديهم ثقة كبيرة فى مهاراتهم وفى لياقتهم البدنية 

درجة  أنب( 6) فعالى فى جدول فى محور الضبط االن( 2كا)ويتضح من النتائج الخاصة بالنسب المئوية ومعامل 
، وهذا ( 4) ائج اجابات العينة عن العبارة فى نت( درجة قليلة جداً )لة إحصائيًا ولصالح االختيار االختيار كانت دا

، وهى ( 00.0)اجابات العينة على العبارات كلها ، وهذا ما أكدته قيمة داللة االختبار والتى كانت فى اتضحما 
إجابات العينة فى  فروق فى اختيار ، وعدم وجود( 0.03)أصغر من قيمة داللة االختبار عند درجة معنوية 

والخاصة ( 6)توصل إليها فى البحث فى جدول وتوضح أيضًا النتائج التى تم ال ،( 5،2،.،3)العبارات أرقام 
ويتضح الضبط االنفعالى بأن معظم الالعبين يشعرون بضيق وتوتر عندما يكون مستوى أدائهم ضعيفًا ،  بمحور

بأن درجة االختيار كانت  (9)فى محور الصالبة فى جدول ( 2كا)وية ومعامل من النتائج الخاصة بالنسب المئ
، ويتضح من النتائج  (4)ئج اجابات العينة عن العبارة فى نتا( درجة قليلة جداً )دالة إحصائيًا ولصالح االختيار 
الختيار كانت دالة أن درجة اب( 40)ور القابلية للتدريب فى جدول فى مح( 2كا)الخاصة بالنسب المئوية ومعامل 

فى  تبين، وهذا ما ( 2،4)أرقام فى نتائج اجابات العينة عن العبارات( جداً  كبيرةدرجة )إحصائيًا ولصالح االختيار 
، وهى أصغر من ( 00.0) اجابات العينة على العبارات كلها ، وهذا ما أكدته قيمة داللة االختبار والتى كانت

ينة فى العبارات أرقام إجابات الع ، وعدم وجود فروق فى اختيار( 0.03)نوية قيمة داللة االختبار عند درجة مع
والخاص بمحور القابلية للتدريب ، بأن معظم ( 40)تى توصل إليها البحث فى جدول وتوضح النتائج ال( 5،.،3)

هم اليقبلون الالعبين يعتبرون فترات التدريب ممتعة ومشوقة ، وأنهم يجدون أنفسهم فى فترات التدريب ، وأن
. التدريب المتكرر والذى بدوره يبعث فى أنفسهم الملل ، وأنهم اليتقبلون التدريب الذى يستمر لفترات طويلة

أن درجة ( 44)جدول  فى يقظة الضميرفى محور ( 2كا)ويتضح من النتائج الخاصة بالنسب المئوية ومعامل 
أرقام  فى نتائج اجابات العينة عن العبارات( بيرة جداً درجة ك)االختيار كانت دالة إحصائيًا ولصالح االختيار 

عبارات كلها ، وهذا ما أكدته قيمة داللة االختبار والتى فى اجابات العينة على ال اتضحا ما ، وهذ(  5،4،.)
 ، وعدم وجود فروق فى اختيار( 0.03)، وهى أصغر من قيمة داللة االختبار عند درجة معنوية ( 00.0)كانت 

والخاص (  44) لتى توصل إليها البحث فى جدولوتوضح النتائج ا ،( 3،2)العينة فى العبارات أرقام إجابات 
بمحور يقظة الضمير بأن معظم الالعبين يحترمون نظم وقواعد الفريق حتى ولو تعارضت مع مصالحهم ، وأنهم 

فى ( 2كا)سب المئوية ومعامل ويتضح من النتائج الخاصة بالنيحاولون إظهار الود للمدرب حتى يرضى عنهم ، 
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درجة كبيرة )أن درجة االختيار كانت دالة إحصائيًا ولصالح االختيار ب( 42)فى جدول رقم  الثقة باآلخرينمحور 
فى نتائج اجابات العينة عن ( درجة قليلة جداً )ولصالح االختيار( 2)رقم  ةفى نتائج اجابات العينة عن العبار ( جداً 

فى اجابات العينة على العبارات كلها ، وهذا ما أكدته قيمة داللة االختبار والتى  تبينذا ما ، وه( 3)العبارة رقم 
، وعدم وجود فروق فى اختيار ( 0.03)، وهى أصغر من قيمة داللة االختبار عند درجة معنوية ( 00.0)كانت 

( 45)فى جدول  ة االرتباط ، ويتضح من النتائج الخاصة بمصفوف( 5،4،.) إجابات العينة فى العبارات أرقام
وعدد العالقات الطرية الموجبة ( .)هناك عالقة طردية موجبة عالية جدا بين متغيرات البحث وكان عددها  هأنب

( .)، وعدد العالقات الطردية الموجبة الضعيفة ( 42)، وعدد العالقات الطردية الموجبة المتوسطة ( .2)العالية 
، على حسب درجة  ( 40)، وعدد العالقات العكسية السالبة ( 4)جبة الضعيفة  جدًا ، وعدد العالقات الطردية المو 

 .عالقة االرتباط 
ى التالى حسب محاور متحصل عليها ، فقد أمكن التوصل إلمن خالل نتائج البحث ال :اإلستنتاجات -5-1

 -:متغيرات البحث
ؤكد معظم ي، حيث ت على العبارات واالجابامن خالل ما تم مالحظته فى هذا المحور  :الحافز ويقظة الضمير

متيازًا ، ويرجع ذلك إلى التركبز فى التدريبات  بأن الالعبون ومحاولة لديهم اهتمام كبير بأن يكونوا أكثر تفوقًا وا 
 .يع ، وأكثر قناعة ورضاء عن النفسالوصول إلى مستوى عال ورف

بأنهم ؤكد معظم الالعبون مناقشتها ، حيث ي التى تم على العباراتمعظم االجابات فى هذا المحور  :المسئولية
من تحمل المسئوليات  تخوفيقبلون القيام بالمسئوليات المطلوبة منهم عن رضا ، والكثير منهم يؤمن بالحظ وي

 .االجتماعية ، ومنهم من يخشى القيام بتدريبات بمفرده
إن أغلب الالعبون لديهم أهداف واضحة فى :والثقة بالنفس والثقة باآلخرين( الصالبة ) الصرامة العقلية 

وأن هناك تعاون بين المجال الرياضى ، و كل  يعمل على حساب مستقبله وفقًا لخطة رسمها كل العب لنفسه ، 
ويطمح بعضهم يسبق التخطيط لها من قبل ،  مسابقات الرياضية واالشتراك فى مباريات لم الالعبين فى اإلعداد لل
 .الرياضى هإلى الرفع من مستوا

هذه المرحلة غالبا ما تتميز بالتصميم واإلرادة ، وأيضا تهدف لتحقيق الذات والظهور :الضبط االنفعالى والتصميم
بمستوى عال من الكفاءة والقدرة على تحمل الصعاب فى سبيل الوصول إلى أعلى المستويات والتى من خاللها 

بية دون ملل ، ومحاولة الدخول فى المنافسات ، وأغلبهم يفكر بعد تكون لديهم القدرة على القيام بواجباتهم التدري
يخافون من الفشل أثناء تدخل بعض المعوقات التى قد تحول دون تحقيق  انهم الو  ،إعتزاله فى مواصلة التدريب

 .أهدافهم
صرامة العقلية ومن خالل االستنتاجات أيضَا نجد تتطابق إجابات عينة البحث فى محورى الضبط االنفعالى مع ال 

تمامًا ، وذلك لكون عدد مفردات العينة قليلة نسبيًا ، فإن االجابات تتطابق فى نتائج المحورين ، وهذا ما يحدث 
 .فى بعض االحيان القليلة
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معظم الالعبون يحاولون جاهدين أن يكونوا أفضل حال والفوز فى كل المنافسات للتدريب القيادة والقابلية 
فية لتحسين مستواهم الرياضى ضايتدربون لساعات إ لرضا ، وأكثرهممنحهم درجة كبيرة من االرياضية والتى ت

والمهارى ، وذلك لرغبتهم العالية فى التفوق والنجاح واالستمتاع بتحمل أية مهمة والتى يرى بعض الالعبين 
 .وقوااالخرين أنها مهمة صعبة ولديهم استعداد للتدريب طوال العام بدون إنقطاع لكى يتف

 الفشل يؤثر تأثيرًا كبيرا فى بعض االحيان عندما ينهزم الالعبون فى منافسة وذلك يسبب لهم القلق  إن :العدوانية
 ، ولكن أغلب الالعبون الذين لديهم خبرة واسعة بإمكانهم التغلب على اغلب الحاالت التى واإلحباط لعدة أيام

قت لكى ينسوا فى االداء اثناء المنافسة ويحتاجون لبعض الو تؤدى الى الفشل ، وخاصة عند ارتكاب االخطاء  
هذه االخطاء ، ومن خالل االجابات هناك صعوبة فى النوم عند الالعبين عقب الهزيمة فى المنافسة ، والشعور 

 خاصة فى اللحظات التى تسبق  بالتوتر والخوف قبل المنافسة ، بالرغم من البعض منهم يحاول أن يكون هادئا
 .افسة مباشرةالمن

 :التوصيات-5-2
 .(الخماسية)خاصة كرة القدم داخل الصاالت إجراء دراسات وبحوث على عينات والعاب مختلفة .4
 .توفير برامج للتدريب النفسى والعقلى للتغلب على الظروف الضاغطة التى يتعرض لها الالعبون .2
كساب الالعبينضرور  .5  .المفاهيم التربوية النفسية الصحيحة ينشئاالن ة وجود االخصائى التربوى الرياضى وا 
 .إعداد برامج لتدريب الالعبين على كيفية الوصول إلى مراحل الفوق الرياضى بمختلف أنواعه ..
 . بمجال علم النفس الرياضىتوجيه البحوث والدراسات المستقبلية إلى االهتمام  .3
 (.الخماسية)م داخل الصاالتضرورة تكثيف برامج خاصة لإلعداد النفسى طويل المدى لالعبى كرة القد .8

 
 :المراجع
 .القدم ، دار الكتب للطباعة والنشر ، العراق (4966)زهير الخشاب، ماهر البياتى، محمد اسمر .4
 عالقة السمات الدافعية الرياضية اإلرادية ببعض القدرات المهارية( : 4996)صالح مفتاح اليسير  .2

 سنة ، رسالة ماجستير غير( 46-48)بى كرة القدم فئةوالبدنية لالع                                
 .منشورة ، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ، جامعة طرابلس                                

 .علم نفس التدريب والمنافسات الرياضية ، دار الفكر العربى ، القاهرة: ( 2002) محمد حسن عالوى .5
 .ة االختبارات النفسية للرياضيين ، مركز الكتاب للنشر، القاهرةموسوع( : 4996) ----------- ..
 سيكولوجية التدريب والمنافسات ، الطبعة السابعة ، دار المعارف ،( : 4992) ----------- .3

 .القاهرة                               
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 "داديةتقويم االهداف التعليمية لمنهج الكرة الطائرة بالمرحلة االع"

 كميلة ابوالقاسم العمورى/ د                                                     

 صبحية سالم محمد سلمان/ د  

 الحصائرى عاشورعمران / د                                                          

  المقدمة وأهمية البحث-

نجاحها في فمن خالله نستطيع أن نحكم على مدى  التربوية،ات العملية التقويم مقومًا أساسيًا من مقوم"     
م ومدى ما يحققه ، وكذلك قياس قدرة المتعلم ومدى تحصيله، وتشخيص نتائج عملية التعلتحقيق األهداف وقيمتها

ية في واإليجابالنواحي السلبية  على، فإن تقويم مناهج التربية الرياضية يستهدف التعرف المنهج من أهداف
 (34:9)". مختلف وحداته

ن تقويم وتعديل وتطوير االهداف       المدرسية على فترات دورية، امرا ضروريا لمواجهة والبرامج  التعليميةوا 
، كما إن كل مادة تعلمية تحتاج من التعليميةمطالب التغيير المستمر في المجتمع ولضمان استمرار حيوية المادة 

لنظر بشأن تقوميها ومحاولة البحث عن حلول لها بهدف التحسين والتجديد ولكي يكون وقت الى آخر الى إعادة ا
فعاال ومستمرا البد من إن يكون مشتمال على فلسفة المنهج وأهدافه ومحتواه وطرق  التعليميةتقويم االهداف 
 .التدريس والتقويم

لبرنامج  التعليميةك البد من صياغة االهداف نقطة انطالق لدراسة البرنامج ولذل التعليميةوتعتبر االهداف "     
يمكن توضيح طرق واساليب تحقيقها وما تستقر عنه نتائج من نتائج تعبر  حتىالكرة الطائرة صياغة دقيقة محددة 

". ممارستهم لها علىعن نفسها في معلومات التي ترغب في نقلها الي الطالب و في المهارات التي تحرص 
المنهج "من اآلراء والتصورات االخرى حول دور المنهج وتعريفه، حيث يشير الى أن  وهناك العديد(  57:4)

تتجسد في مجموعة من المعارف والمعلومات والمهارات البدنية والعقلية، يتلقاها  ميةعليتالدراسي هو غايات تربوية 
، التعليميةله المؤسسات التربوية ،وتقدمها ميةعليتالمتعلم في شكل خبرات ومواقف وانشطة وبرامج وفعاليات تربوية 

أيا كان شكلها، بهدف إحداث تغيرات وتعديالت ايجابية في سلوكه وفي أدائه، وتصل به الى تحقيق االهداف 
                   ".المنشودة التعليميةالتربوية 
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ي أي مرحلة من مراحله من ف ميعليالتوتعد المناهج الدراسية الوسيلة التي يمكن بواسطتها ما يرجوه النظام      
ا واهدافها أساليبه علىالتربية بصفة عامة، و  علىوتربوية، وتختلف هذه االهداف تبعا لما يطرأ  ميةعليتاهداف 

 (43:9)وطرقها من تغيرات 

الكثير من الخبراء  الهتماموالكرة الطائرة إحدى االلعاب الجماعية التي وصلت الى مستوي متطور نتيجة      
محليا  هاعليمين حيث وصلت الى المستويات الرياضية العالية، وهي من االلعاب التي يشتد التنافس والمهت

انها تطورت تطورا ملحوظا من نشأتها وحتي االن في ( 4998)وذكر حمدي عبد المنعم  .وعالميا و اولمبيا ودوليا
الحديثة في التدريبات واختبار الناشئين  قوانينها وفي أدائها الفني والخططي نتيجة الى استخدام الطرق العلمية

 (.                      2:6)بمواصفات جسمية ومكونات بدنية تتناسب مع متطلبات الكرة الطائرة الحديثة

الدراسات واالبحاث السابقة والمرتبطة ببرامج التربية البدنية من  علىمن خالل إطالع الباحثان  :مشكلة البحث-2
، ( 2000)دراسة جمال الشناوي إبراهيم : المناهج والتي تمثلت في العديد من الدراسات مثل حيث تطوير وتقويم
( 2007)، ودراسة  الشارف عثمان الكوم ( 2008)، دراسة  محمد ابراهيم امين( 2002) علىدراسة محمود سيد 

دراسية الحالية وقد تمثلت فقد ألحظتا وجود قصور في البرامج ال(  2042)، ودراسة  كميلة ابو القاسم العموري
اوجه القصور في عدم وجود اهداف واضحة ومحدده للمناهج وعدم وجود ارتباط واضح بين محتوي المقررات 

 التعليميةمما دفع الباحثان لمحاولة تقويم االهداف ‘ المستعان بها التعليميةوقصور في الوسائل ‘ الدراسية واهدافها
 .العدادية ووضع اهداف لهالمنهج الكرة الطائرة بالمرحلة ا

لمنهج الكرة الطائرة لمرحلة الدراسة االعدادية  التعليميةتقويم االهداف -: ىاليهدف هذا البحث  اهداف البحث-3
-االهداف االنفعالية -االهداف النفس حركية -االهداف المعرفية   -:وذلك من خالل  تحديد العناصر التالية, 

 .التقويم-لتدريسااساليب  طرق-العمليالمحتوي 

 االعدادية؟لمنهج الكرة الطائرة لمرحلة الدراسة  التعليميةما مدى مناسبة األهداف  4-. :تساؤالت البحث -.

 من هو القائم بالتخطيط وماهي العوامل التي يجب مراعاتها عند التخطيط لمحتوى برنامج الكرة الطائرة ؟ 2-.

 دريس هذا المحتوى ؟ماهي طرق وأساليب التدريس المناسبة لت 5-.
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 :المستخدمة في البحث المصطلحات-3

هوالتعديل او االصالح او التغيير الذى يمكن إدخاله في نفس العمل أو التخطيط للعمل التالي له "التقويم 3-4
 (48:.4)للوصول به الي أفضل النتائج 

 معليتددة التي يراد تنميتها من خالل هي المهارات المحو معين،  ميعليتهي نتائج موقف " التعليمية األهداف 3-2
 (46:9.)جمحتوي معين من المنهاخبرة دراسية معينة أو 

ثم تقدمها  التعليميةوتنظمها المؤسسة التربوية ,هو مجموعة من الخبرات واالنشطة تضعها "المنهج  3-5
 .(3:.2" )للمتعلمين 

دي االلعاب الراقية التي تمارس في القاعات الدولية تعتبر الكرة الطائرة بصورتها الحالية اح"الكرة الطائرة  .-3
واالولمبية وتجدب العديد من جمهور المشاهدين وذلك بسبب كونها احدي العاب الكرة التي تميزت بخصائص 

 (9:8". )خاصة ميزتها عن باقي االلعاب الجماعية األخرى لعدم ارتباطها بزمن معين 

 :الدراسات النظرية  -8

إن التقويم من العمليات المستمرة والمتتابعة والتي يمكن من خاللها تحديد ما أمكن تنفيذه من أهداف :مفهوم التقويم
او التدريبية ، ومعرفة أوجه القصور والضعف لمعالجتها علما بأن اهداف التقويم التقف عند حد  التعليميةالمناهج 

يتعداه إلي ما يجب ان يقوم به المدرب أو المعلم من معين مدى التقديم الذى احرزه المتدرب او المتعلم فقط وانما 
تعديالت في الخبرات التي يقدمها الي المتدربين او المتعلمين او في الطريقة التي تقدم بها تلك الخبرات ، كما إن 

باستعمال وسائل القياس واالختبار  هاعليالمعلومات وكيفية الحصول  علىدقة وسالمة عملية التقويم تتوقف 
 (.وصفية)رها من االساليب التي تزودنا ببيانات كمية وغي

االختبارات  باستخداموللتقويم عالقة بالقياس تتلخص في أن القياس وضع الظواهر في صورة كمية      
 .والمقاييس

 .أهمية التقويم بالجانب الرياضي

 .يعتبر أساسا لوضع التخطيط السليم للمستقبل -

 .وحدات التدريس او التدريب إلمكانية الطلبة أو الالعبينيعتبر مؤشرا لتحديد مدى مالئمة  -
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م والتدريب علىيساعد المدرس او المدرب في معرفة المستوي الحقيقي للطلبة والالعبين ومدي مناسبة الت -
 .إلمكانياتهم وقدراتهم وتجاوبهم

وأوجه القوة في تدريب  التشخيص فبواسطة التقويم يمكن لنا تحديد أوجه القصور علىيساعد المعلم او المدرب  -
عالجها سواء كانت تخص  علىالالعبين وتحصيل الطلبة وجوانب نموهم المختلفة ومعرفة االسباب والعمل 

والتقويم بمثابة التغذية الراجعة لالعب  التعليميةالمنهج وطرائق التدريب أو التدريس أو الوسائل التدريبية أو 
 .(86:44)نها والمتعلم ليقف على نتائج جهوده ويعدل م

انهناك نوعيين للتقويموفقا لطريقة جمع المالحظات والبيانات (2004)تذكر ليلي فرحات:أنواع التقويم -
 .(74:48)عي و الموضالتقويم و التقويم الذاتي ، -وهما  الضرورية لعملية التقويم

التقويم  -عيو وضالتقويم الم-يهناك ثالث انواع للتقويم وهان  (4967)بينما يذكر محمد صبحي حسانين 
 (.6:42.)اريالتقويم االعتب -الذاتي 

نة لها حتي تقوم بدورها نوالوسيلة المق,يعتبر المنهاج عامال اساسيا في أحداث التربية المدرسية : مفهوم المنهج  -
اصبح صمام االمان ضد ,فالمنهاج اذا ما احسن صياغة وتخطيطها وتنفيذا .في توجيه وتطوير عمليات التعلم

فهو من جهة يساعد المعلمين , حدا سواء  علىوالمنهاج هام جدا للمعلم والمتعلم .يات العوامل غير المدرسيةسلب
 .ويساعد المتعلمين في البلوغ لألهداف التربوية المراد تحقيقها , على تنظيم عملية التعلم

نهج وطرق واساليب اهداف المنهج ومحتوي الم:يتكون المنهج من عناصر اساسية هي:  عناصر المنهج -
 .والتقويمالتدريس 

تعتبر االهداف من اهم الخطوات الهامة والضرورية ألي منهاج للتربية الرياضية وغيرها يراد : اهداف المنهج -
وتشكل ,لها النجاح،فاألهداف تتضمن الوان السلوك المرجو اكسابها للمتعلم من خالل الدور بخبرات تربوية معينة 

الف وجهات النظر  في الحياة واختالف وجهات النظر في الحياة واختالف الفلسفات التربوية ، االهداف وفقا الخت
ومما تقدم يبدو واضحا ما لتحديد االهداف من اهميه بالغه ال يمكن انكارها ، و انه ألغنا عنها ،وترجع هذه 

 .(54-50:  6)اختيار األنشطة و الخبرات التي يحتويها المنهاج علىاالهمية في انها تساعد 
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يقصد بالمحتوي كل ما يضعه المخطط من خبرات سواء خبرات معرفية او انفعاليه او حركية و : المنهج ىمحتو  -
, بهدف تحقيق النمو الشامل المتكامل للتلميذ فان المحتوي في المنهاج التربية الرياضية يمثل الجزء االساسي فيه 

و ,لمنهاج في التربية الرياضية يجب اجراء دراسات كثيرة تتعلق بالمادة وعند اختبار محتوى ا,واداء لتحقيق اهدافه 
 .الرياضيةان يكون مصمم المنهج ملما الماما تاما بأنشطة التربية و 

تتضمن الخطوات التي يستخدمها المعلم والتي عن طريقها يكتسب التالميذ :  الطريقة:طرق واساليب التدريس -
هي تشمل مجموعة االجراءات التي يتخذها واالنشطة التي يقوم بها لكي يصل الي و .النتائج المطلوبة من الدرس

الطريقة -الطريقة الجزئية الكلية -الطريقة الكلية -الطريقة الجزئيةوهي  هناك انواع لطرق التدريسو  .هذا العرض
 .(.49-478: 5)   الدروس العلمية و -المناقشات -هي المحاضرة فاساليب التدريس أما .الجزئية المتدرجة

ان المهارات " Keerكير "نقال عن ( 4967)يذكر محمد حسن عالوي  :المهارات االساسية في الكرة الطائرة -
الحركية في االلعاب الرياضية هي حركي خاص باألنشطة الرياضية تتميز بالترابط والتعاقب وتتطلب استخدام 

 .(54:44)ائج متعددة أكثر العضالت الكبيرة في الجسم وذلك لتحقيق اهداف ونت

ان اتقان االداء الفني للحركة شرط اساسي هام بالرغم من ( 4963" )الين وديع "ى تر وفي لعبة الكرة الطائرة    
 .(27:4).   انها تتطلب جهد كبير في اتقانها ان المهارات تبدو سهلة االداء اال

 علىللكرة الطائرة هي الحركات التي يتحتم  ان المهارات االساسية( 4978)واخرون " زينب فهمي "وتشير      
العب أداؤها في جميع المواقف التي تتطلبها اللعبة بغرض الوصول الي افضل النتائج مع االقتصاد في بذل 

 .(7:.4)ان يجيدها كل العب اجادة تامة المجهود لذلك يجب 

نبغي ان يؤدي جميع الالعبين انه ي( 4997" )حمدي عبدالمنعم احمد","محمد صبحي حسانين "ويؤكد      
مستوي متكافئ لكي يتمكن كل العب من تنفيذ المهام المكلف بها في المعلب ومن  علىالمهارات االساسية كلها 

حيث ان هذا االداء  هو نوع وطريقة تنفيذ ,االداء الفني للحركة شرطا اساسيا لألداء المهارى  علىهذا تعد القدرة 
 .(86:45)راعاة مطابقتها لقانون اللعبة الذي يعد عنصرا هاما من عناصر فن الحركةالحركة وخطوات سيرها مع م

و ( 4976)وسيجور فرينس ( 4978)فهمي واخرون  زينب اتفق كل من :تقسيم المهارات في الكرة الطائرة -
على ان مهارات الكرة الطائرة ( 4968)حمدي عبدالمنعم "ومحمد صبحي حسين ( 4963)الين وديع فرج 

 :قسم الي تن
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الدفاع عن االرسال بأنواعه وطرق  -. تحسينهاالرسال بأنواعه وطرق  -. تحسينهالتمرير بأنواعه وطرق  -
الدفاع عن الملعب  -.الصد بأنواعه وطرق تحسينه -.ة بأنواعها وطرق تحسينهاالضربات الهجومي -. تحسينه

 .(27:45)،(28:4)،(65:47)،(43:7)بأنواعه وطرق تحسينه 

 :دراسات السابقةال -7

تقويم دليل معلم التربية الرياضية بالحلقة الثانية "-:عنوان الدراسة(4()2222)دراسة جمال الشناوى إبراهيم -1-
وكان الهدف منها معرفة رأى معلم التربية الرياضية في اهداف التربية " األساسي بمحافظة الشرقية معليالتمن 

( 60)وأستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي واشتملت عينة البحث الرياضية ومدى تحقيق الدليل لألهداف 
تحليل الوثائق  –المالحظة  -المقابلة الشخصية –االستفتاء  اإلعداديةواستخداممعلم للتربية الرياضية في المرحلة 

ياس مصاغة بطريقة مركبة يصعب ق ألنهالجمع البيانات وكانت النتائج صياغة االهداف غير واضحة  كأدوات
 .لألهدافقصور في مدى تحقيق الدليل  –نتائجها المتوقعة 

تقويم المقررات الدراسية لعلوم الصحة الرياضية "-:عنوان الدراسة (14()2222) علىدراسة محمود سيد  -7-2
 علىوكان الهدف منها التعرف " بكليات التربية بجمهورية مصر العربية( اإلدارة  –التجريبي  – معليالت) لشعب 

مدى تحقيق المقررات الدراسية لعلوم الصحة الرياضية ألهدافها ومحتواها وعدد الساعات الدراسية المقررة واساليب 
طالب شعبة ( 420)الطالب واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي واشتملت عينة البحث  آلراءالتقويم وفقا 

استطالع  –استمارات  –لوثائق استخدم تحليل اطالبا شعبة إدارة و ( 400)طالب شعبة تدريب و( 400)و معليت
لجمع البيانات وكانت اهم النتائج مناسبة اهداف ومحتوي واساليب التقويم لمقررات علوم الصحة وعدم  يكأدواتالرأ

مقررات علوم الصحة الرياضية واهدافها في كليات التربية الرياضية بمخلف  علىوجود دليل اكاديمي يحتوى 
 .فة عدا كلية التربية الرياضية جامعة حلونالجامعات المعر 

تصور مقترح لمنهاج الكرة الطائرة لطلبة "-:عنوان الدراسة  (12()2222)دراسة محمد إبراهيم أمين  7-3
وكان الهدف منها وضع تصور مقترح لمنهاج الكرة الطائرة لطلبة التربية "التربية البدنية والرياضة جامعة األزهر

خبيرا ( 23)بجامعة األزهر واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي واشتملت عينة البحث البدنية والرياضة 
االستبيان كادوات لجمع البيانات وكانت أهم  –تحليل الوثائق  والمراجع  –واستخدم الباحث المقابلة الشخصية 

 .ية البدنية والرياضة بجامعة االزهرالنتائج يعد المنهاج المقترح أول توظيف علمي لمنهاج الكرة الطائرة لكلية الترب
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األداء المهارى لفرق الدرجة  ةعليفاتقييم "-:عنوان الدراسة(2( )2227)راسة الشارف عثمان الكوم د 7-4
األداء المهارى لفرق الدرجة األولي لكرة  ةعليفاوكان الهدف منها معرفة مدي ".األولي لكرة السلة بالجماهيرية

و استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب مسح العينة ( 2007-2008)م الرياضيالسلة بالجماهيرية للموس
لجمع البيانات وكانت أهم النتائج التي  كأدواتاستمارة تقييم االداء  –واستخدم الباحث استمارة تحليل االداء 

اقل  علىصر نسبة نجاح لمتغير التمرير بينما تحصل فريق الن علىتوصل لها الباحث قد تحصل فريق األهلي 
للهجوم المنظم  ةعليفادرجة  على،تحصل فريق االهلي ا(وهي بشكل عام كانت نسبة عالية للفرق االربعة)نسبة 

، (وهي بشكل عام كانت نسبة ضعيفة . )  ةعليفااقل درجة  علىبينما تحصل فريق االتحاد , والهجوم السريع
 ةعليفادرجة اقل  علىاالتحادبينما تحصل فريق , ب ألنواع التصوي ةعليفادرجة  علىا علىتحصل فريق الشباب 

 وهي بشكل عام كانت نسبة ضعيف.) 

تحديث محتوي تخصص تدريب الكرة الطائرة : "عنوان الدراسة(8()2212)دراسة كميلة ابوالقاسم العموري  7-5
الهدف منها تحديث  وكان" بأقسام التدريب الرياضي بكليات التربية البدنية ببعض جامعات الجماهيرية الليبية

طرابلس , سبها,الزاوية "برنامج تخصص تدريب الكرة الطائرة إلعداد المدرب مهنيا بكليات التربية البدنية بجامعات 
-األهداف النفس حركية-االهداف المعرفية: وذلك من خالل الواجبات التي تؤدي الي وضع العناصر التالية"

التقييم  -طرق واساليب التدريس -(األدوات واألجهزة والتقنيات)مكانيات اإل -المحتوي العلمي.األهداف االنفعالية
من أعضاء هيئة (23)موزعة كاالتي( .9)واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي واشتملت عينة البحث

لألساسية ( 20)ولالستطالعية( 3)الطائرة منهم  التدريس المتخصصين في مجال المناهج وطرق التدريس الكرة
لألساسية واشتملت عينة البحث (8)لالستطالعية و(5)مدربين منهم ( 9) علىما اشتملت عينة البحث ك

من الخرجين منهم ( .4) علىلألساسية واشتملت (.2)لالستطالعية و( 3)دارسين منهم (29)على
وسيلة االتصال  –المقابلة الشخصية )لألساسية واستخدمت الباحثة وسيلة المقابلة منها ( 40)لالستطالعية و(.)

لجمع البيانات  وكانت  كأدواتتحليل الوثائق  -(ايميل -انترنت)عن طريق شبكة االتصاالت الدولية  للمعلومات 
اهم النتائج لتحديث مادة الكرة الطائرة في قسم التدريب بكليات التربية البدنية بالجماهيرية تم وضع برنامج مقترح 

البرنامج الحالي الذي يدرس وتطويره وشمول المحتويات بالمفردات  دراسة المحتويات في:بتحقيق اآلتي 
المختلفةوتوزيع المحتويات من الصف االول حتي الصف الثامن من ابتداء من السهل للصعب ووضع معلومات 
ومعارف وتطبيقات عملية إلعداد بدني عام وخاص وتكنيك وتكتيكات مرتبطة بأهداف البرنامج لتخريج طالب 

 .ع مثيلة من البالد المتقدمة في اللعبة ،اسلوب تقييم بسيط يساعد الطالب في أدائه لالختباراتيتواكب م
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 (.المسحي )المنهج الوصفي  ينالباحث استخدم: منهج البحث 1-:إجراءات البحث-8

عدد : موزعة كاالتي( 30)عدد  علىتم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية حيث شملت :عينة البحث-2-
من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال ( 3)من الخبراء للدراسة االستطالعية منها عدد ( 40)عشرة 

واشتملت عينة البحث االساسية , من موجهين التربية البدنية بالمدارس ( 3),المنهاج وطرق تدريس الكرة الطائرة
 ,دنية بالمدارس اإلعدادية بالزاويةمن المدرسين والمدرسات ومن يقومون بتدريس التربية الب( 0.) على

تحليل الوثائق ، المقابلة الشخصية:في جمع البيانات باألدوات االتية ينالباحث استعان:أدوات جمع البيانات8-3
 .استمارة استبيان ، المراجعو 

،  حركية االهداف النفس، االهداف المعرفية :م تحديد محاور االستمارة كالتاليت :تحديد محاور االستمارة 8-4
 .التقويم، طرق واساليب التدريس، المحتوي العمليالوجدانية، االهداف 

 .التي يجب ان تكون في المنهج الدراسي التعليميةتحديد االهداف : الهدف من االستمارة  8-5

والتي هدفت  2043/./43 – .204-.-4تمت الدراسة االستطالعية في الفترة من:الدراسة االستطالعية 8-2
لمنهج الكرة الطائرة  ميةعليالتلتعرف على رأي خبراء طرق التدريس والمناهج والموجهين بالزاوية في االهداف الى ا

 .المستخدم حاليا بالمدارس

 ينالباحث امقة وحساب معامل الصدق والثبات بعد إن اصبح االستبيان في صورته النهائي:الدراسة األساسية 8-9
عينة البحث المكونة من المدرسين والمدرسات  على .40/3/204 – .204/./20بتطبيقه في المدة من 

 . بالمدارس االعدادية بالزاوية وفق المحاور 

النسبة : سبة لطبيعة أهداف الدراسة ومنهاتم استخدام األساليب اإلحصائية المنا: اإلحصائيةالمعالجة  6-40
 .لحسن التطابق مربع كاي ، اختبارالمئوية
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 :النتائجعرض ومناقشة -9

للتكرارات والنسب المئوية اختبار مربع كاي الخاصة باستجابات عينة الدراسة على محتوى االهداف ( 1)جدول 
 42=ن.      المعرفية 

 الوحدات
 : إكساب الطاب المعارف والمعلومات المرتبطة بالكرة الطائرة ويتحقق ذلك من خالل

 .ان يتعرف الطالب على تاريخ الكرة الطائرة-1

 كآىقيمةاختبار  غير مناسب مناسب
 مربع كاي

 مستوى
 000. 36.100** %2.5 1 %97.5 39 الداللة

 .للمهارات االساسية للكرة الطائرة التعليميةان يتعرف الطالب على الخطوات -2

42 122% 2 2 - - 
 .ان يفهم الطالب قوانين وقواعد لعبة الكرة الطائرة_ 3

35 87.5 5 12.5 **22.500 .000 
 .ان يتعرف الطالب على االدوات واالجهزة المستخدمة في تعلم الكرة الطائرة– 4

42 122% 2 2 - - 
 .في لعبة الكرة الطائرة الواردةان يفهم الطالب المصطلحات – 5

27 27.5 13 32.5 *4.900 .027 

الدراسة على محتوي  ةباستجابات عينالخاصة ى آوالخاص بالتكرارات والنسب المئوية وقيمة اختبارمربع ك( 4)من الجدول تبين 
حيث كانت كل التكرارات متمركزة علي (5،2،4،.)ه قد اتفق كل افراد العينة عليها بأنها مناسبة في الوحدات االهداف المعرفية ان

فقد وافق عليها (طائرةان يفهم الطالب المصطلحات الواردة في لعبة الكرة ال()3)بديل االجابة مناسب ماعداالوحدة ذات التسلسل 
غير مناسب وللتعرف علي داللة الفروق (52.3)مدرسا وبنسبة(45)بينما اختير افراد العينة حجم%(87.3)مدرسا وبنسية (27)

احصائيا بين حجم التكرارات لكل وحدة استخدم اختبار مربع كآي لحسن التطابق وكانت قيم االختبار دالة إحصائيا علي الوحدات 

 .ثم الموافقة عليها باإلجماع( 2،.)ا بان الوحدتين ،علم(3،5،4)

ويرى الباحثين أن األهداف المعرفية حصلت على درجات ذات أهمية عالية نظرًا ألهميتها ، حيث أن 
كما أن لكل جانب مهاري ( الوجدانية  –المهارية ) المعرفة هامة جدًا وبدونها ال يمكن تحقيق األهداف األخرى 

على أن األهداف ( 2008)ويتفق ذلك مع دراسة محمد إبراهيم أمين  .به يعد هو األساس له جانب معرفي مرتبط
المعرفية ذات أهمية في تحقيق األهداف األخرى ، وأن المعرفة والفهم يعدان بمثابة أساس التطبيق العملي ف 

 (40.)الواعي للمعارف الكرة الطائرة ، وأن تنمية الرغبات والعادات والمهارات الرياضية مرتبطة بالتلقي
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 الستجابات عينة الدراسة كايالتكرارات والنسب المئوية وقيمة اختبار مربع ( 2)جدول 

 0.=ن .محتوي األهداف النفس حركية على

 :تنمية وتطور عناصر اللياقة البدنية المرتبطة الخاصة والعامة بالكرة الطائرة من خالل :الوحدات

قيمةاختبار  غير مناسب مناسب
 ربع كايم

 مستوى
 الداللة

 .أدواتان يمارس الطالب بعض التمرينات الفنية باألدوات وبدون -1

33 82.5% 7 17.5% **16.90 .000 
 .ان يكسب الطالب القوام السليم-2

19 47.5% 21 52.5% .100 .752 

 .واألجهزةان يتعود الطالب المحافظة على االدوات _  3

 

22 25.2% 14 35% 3.600 .058 

 :إكساب الطالب المهارات االساسية بالكرة الطائرة ويتحقق ذلك من خالل– 4
 .جيدة ان يؤدي الطالب المهارات االساسية بالكرة الطائرة بصورة– 4-1
 
 

42 122% 2 2 - - 
 .ان يربط الطالب بين الدفاع والهجوم 4-2

15 37.5% 25 22.5% 2.500 .114 
 .ط الصدان يتقن الطالب مهارة حائ 4-3

28 72% 12 32.2% *6.400 .011 

 .ان ينمي الطالب عناصر اللياقة البدنية الخاصة باللعبة الكرة الطائرة 4-4

39 97.5% 1 2.5% **36.100 .000 

 .ان يبتكر الطالب خطط لعب اثناء المباراة 4-5

12 25.5% 32 75.5% **10.000 .002 

 .ية بانسيابية وتناسقان يؤدي الطالب المهارات الحرك 4-2

  
2
4 

     22%    12  42% 1.60 .206 
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 األهدافمحتوي  علىالستجابات عينة الدراسة  يوالخاص بالتكرارات والنسب المئوية وقيمة اختيار مربع كا( 2)يتبين من الجدول 
أن األهداف النفس حركية الواردة في ما يخص النفس حركية 

إن يمارس الطالب بعض التمرينات )أن الهدف النفس حركي(بدنيةالمرتبطةالخاصةوالعامةبالكرةالطائرةتنميةوتطورعناصراللياقةال)وحدة
بينما اختير غير مناسب ما نسبته %( 62.3)قد حصل علي موافقة عالية من قبل المبحوثين وبنسبة (الفنية باألدوات وبدون أدوات

اختيرت بديل اإلجابة غير (5،2)دالة إحصائيا،أما الوحدات ( 48.90)وتبين من الجدول أن قيمة اختبار مربع كاى %( 47.3)
إكساب الطالب المهارات األساسية )،أما ما يخص الوحدة (0.03)مناسب وهي غير دالة إحصائيا الن مستوي الداللة اكبر من 

اإلجابة مناسب،وكانت قيم قد حصل موافقة عالية من المبحوثين ببديل (  5،4،.)عن األهداف النفس حركية ( ةبالكرة الطائر 
كانت قيم اختبار مربع كآي غير دال الن مستوى داللته اكبر من (8،2)ذات التسلسل  تاالختبار دالة إحصائيا، بينما الوحدا

أن قيمة اختبار مربع (يؤدى الطالب المهارات الحركية بانسيابية وتناسق )ويظهر من الجدول ان الهدف النفس حركي( 0.03)
 (.0.03)اكبر من مستوى (0.208)ير دال الن مستوى داللتهغ(4.80)كآي

ويعزي الباحثين ذلك إلى أنه يرجع إلى طبيعة المادة ذاتها حيث أنها تعد أحد المواد العملية التي تعتمد  
 بصفة طبيعية على الجانب المهاري ومن ثم يجب على التلميذ تعلم المهارات المختلفة للكرة الطائرة وأدائها بطريقة
صحيحة والتعرف على جميع جوانب األداء والتطبيقات العملية لمختلف الجوانب كالجانب البدني بنوعيه والمهاري 

حيث أن هذا الجانب هو األساس لعمل التلميذ بعد ( 2008)ويتفق هذا مع دراسة محمد إبراهيم أمين  .والخططي
 (40. )التخرج كمدرس تربية بدنية
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 الخاص الستجابات  نسب المئوية وقيمة اختبار مربع كايتكرارات واللل( 3)جدول 
 42=ن.    الوجدانية  األهدافمحتوى  علىعينة الدراسة 

 :تنمية وتطوير السمات االرادية واالتجاهات االيجابية السليمة لدى الطالب من خالل االهداف السلوكية التالية

 :مما يعود عليه بالنفع والفائدةان يتمكن الطالب من استثمار وقت الفراغ -1

قيمة اختبار مربع  غير مناسب مناسب

 كاي

 مستوى

 الداللة
38 8755% 1 255 **36.100 .000 

 5ان يشترك الطالب في االنشطة المتعلقة بالكرة الطائرة-2

40 100% 0 0 - - 

 5ان يشعر الطالب بالسعادة نتيجة لممارسة اللعبة-3

38 8755% 1 255 **36.100 .000 

 5ان يهتم الطالب بالوصول الي المستوي المهاري للعبة الكرة الطائرة-4

38 8755% 1 255 **36.100 .000 

 5ان يتحلى الطالب بالروح الرياضية اثناء المباراة-5

40 100% 0 0 - - 

 5تنمية االستعداد عند الطالب لالمتثال آلداب وقيم المجتمع-8

38 8755% 1 255 **36.100 .000 

 5تنمية الروح الرياضية والجماعية عند الطالب-7

40 100% 0 0 - - 

 5ان يتمكن الطالب من اختيار اللعبة المفضلة لديه-1

40 100% 0 0 - - 

والخاص بالتكرارات والنسب المئوية وقيمة اختبار مربع كاي الخاص الستجابات عينة الدراسة على محتوى ( 5)يتبين من جدول 
العينة حيث كانت تكرارات بديل  أفرادكل  عليهاقد اتفقت ( 2،3،7،6)في الفقرات  الواردةان االهداف الوجدانية الوجدانية ، هداف اال

مبحوث بفقد اختارت بديل االجابة غير المناسب ( 8،.،4،5)في الفقرات  الواردةاما الوحدات %.400وبنسبة ( 0.)االجابة مناسب 
تم الموافقة عليها (6،7،3،2)علما بان الوحدات (5،4،.،8)نت قيم االختبار دالة إحصائيا علي الوحدات وكا %(2.3)وبنسبة ( 4)

 .باإلجماع
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ويرى الباحثين أن هذه النتائج ترجع إلى أهمية الجانب الوجداني ، حيث يتعلق هذا الجانب باالتجاه والميل والرغبة 
ذا والحب والتفضيل وهذا الجانب هو الذي يجعل التلم يذ يحب أو يفضل نشاط معين عن غيره من األنشطة وا 

في  تحقيق األهداف الوجدانية السابقة فإنها تكون بمثابة المحرك للتلميذ لتعلم الجوانب األخرى بحب ورغبة  انجحن
 ومن ثم يمكنه االبتكار واإلبداع في هذا المجال عن غيره ومن ثم تصبح لديه الرغبة في متابعة كل جديد ومساير

حيث ( 2044)العموري موهذا ما يتفق مع دراسة كميله أبو لقاس .لركب التطور في هذا المجال أو التخصص
أكدت على ـأنه البد أن يعرف الدارسون كيفية تحمل المسؤولية والقيادة من خالل اإلحماء داخل المحاضرة لكل 

سية ، وكما تؤكد الدراسة على أهمية إعداد طالب على أن يهتم بالجانب التربوي في تكوين السمات الخلقية والنف
المعلم الجيد المتمكن من مهنته والذي يمتلك بعض الكفاءات الالزمة مثل التمكن من مادة التخصص واإلبداع 
وحسن التعامل مع الطلبة والتخطيط الجيد للبرنامج وقدرته على استخدام طرق التدريس المختلفة واختياره للوسائل 

 ( 6.) ف التعليميالمناسبة للموق
 (4)جدول 

 42=التكرارات والنسب المئوية وقيمة اختبار مربع كآي الخاصة الستجابات عينة الدراسة على المحتوى    ن
 المحتوى

من يقوم بتخطيط ووضع المحتوى *

 5المقرر لبرنامج الكرة الطائرة

- :الخيارات

 

 

 

اختبار قيمة  

 مربع كآى
 مستوى الداللة

 % ك

 055. 9.250 1255 5 التعليم والتربية وزارة-1

 20 1 لجان استشارية من كليات التربية الرياضية-2

 35 14 الموجهين والموجهات-3

 25 10 المدرسين والمدرسات-4

 755 3 الطلبة-5

عند تخطيط محتوى برنامج الكرة * 

 :الطائرة يراعي االتي
 % ك

6.200 .401 

 25.0 10 لمدارساألمكانيات المتاحة با-1

 1255 5 الزمن المحدد لكل نشاط-2

 20.0 1 .عدد الوحدات التعليمية لكل درس-3

 1255 5 5استعدادات الطلبة-4

 10.0 4 5ميول الطلبة-5

 1255 5 5قدرات الطلبة-8

 755 3 5الفروق الفردية بين الطلبة-7
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سب المئوية وقيمة اختبار مربع كآي الخاصة الستجابات عينة الدراسة على المحتوى والخاص بالتكرارات والن( .)يتبين من الجدول 
خيارات وان أكثر االختيارات تكرار هي  3موزعة علي ( من يقوم بتخطيط ووضع المحتوى المقرر لبرنامج الكرة الطائرة)أن الوحدة 

( 0,033)غير دال الن مستوي داللته (9.23)ربع كآي ويظهر من الجدول أن قيمة اختبار م%(53)وبنسبة( الموجهين والمدرسين)
خيارات وان أكثر االختيارات تكرارا هي 7موزعة علي ( عند تخطيط محتوى برنامج لكرة الطائرة)، بينما الوحدة (0.03)اكبر من 

ر دال إحصائيا الن غي( 8,20) ويظهر من الجدول إن قيمة اختبار مربع كاى %( 23,0)ونسبة ( اإلمكانيات المتاحة بالمدارس)
 (.0.033)اكبر من ( 04.,0)مستوى داللته

أن المحتوى النظري والعملي قد ارتبط ارتباطًا وثيقًا باألهداف النظرية والعملية كذلك راعى ن يرى الباحثيو  
داف كذلك النضج والخبرة السابقة للمتعلمين واتسم بالتدرج والشمول والتتابع واالستمرار والمرونة والتناسب مع األه

تنوعت مصادر المعرفة فيه وروعي عدم تكرار أي أنشطة فيه ومناسبته لإلمكانات المتاحة والزمن المخصص 
للتدريس كذلك تناسب المحتوى مع الهدف من تدريس الكرة الطائرة واستعدادات وميول الطلبة وقدراتهم والفروق 

ويتفق ذلك مع دراسة محمد  .يمة تعود بالفائدة على الدارسالفردية بين التالميذ في القدرات المختلفة كما أنه ذا ق
الذي أكد على أن المحتوى البد أن يحقق األهداف التي تم تحديدها في ضوء عدة معايير ( 2008)ابراهيم أمين 

 واالهتمام واالستفادة والنضج والخبرة واآلمن والسالمة كما أن اختيار المحتوى يجب أن يساعد لاالنجاز والتفاع
 (40. )الطالب على التعلم إلى أقصى مدى

              0.=ن .يسالتدر  وأساليبالتكرارات والنسب المئوية وقيمة اختبار مربع كاي الستجابات عينة الدراسة على طرق (5)جدول 
إكساب الطالب المعارف والمعلومات * 

الخاصة بتدريس مهارات الكرة الطائرة 

 :لك من خالل \ويتم 

 

 

 

  

 مربع كآى قيمة

 

 % ك مستوى الداللة

ان يتعلم الطالب المهارات -1

 (5الطريقة الكلية)الحركية

      15     3755 2.500 .114 

ان يتعلم الطالب المهارات أجزاء -2

 (5الطريقة الجزئية)

      25    8255 

يستخدم في تدريس برنامج الكرة *

   % ك :الطائرة التعليميةالوسائل التالية

 572. 2.000 1755   7      5مجالت الحائط-1

 2255   8      5الصور بأنواعها-2

 2755   11     5الشرح العرضي-3

 3255   13     5النموذج-4

نستعين باألدوات التعليمية المساعدة *

   % ك 5عند تدريس برنامج الكرة الطائرة

 000. 25.500** 70    21      الكرات الطبية-1

 755    3      الحبال-2
 22.5 9 قوائم الوثب-3
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(  .0,44) عند مستوى داللة(2.30)يظهر من الجدول أن اختبار مربع كآى%( 82.3)وبنسبة(  23)بتكرار( (الطريقة الجزئية) 
وزعة مال( ئرة التعليمية الوسائل يستخدم في تدريس برنامج الكرة الطا) اما الوحدة (0,03) وهو غير دال إحصائيا الن داللته اكبر من

( 2.00)ويظهر من الجدول ان اختبار مربع كاى%(  52,3)وبنسبة( 45)له اكثر تكرار( النموذج)اختيارات و أن االختيار ( .)علي
عند  نستعين باألدوات التعليمية المساعدة) اما الوحدة ( 0.03)وهو اكبر من (0.372)وهو غير دال إحصائيا الن مستوى داللته 

و ( 26)علي أكثر تكرار (الكرات الطبية)اختيارات وحصل االختيار االول ( .)الموزعة علي ( تدريس برنامج الكرة الطائرة
 ( .0,03)وهو دال إحصائيا عند ( 23.30)وظهر من الجدول ان اختبار مربع كاى %( 70)بنسبة

تمد على العديد من االعتبارات مثل الهدف ويرجع الباحثين ذلك الى أن اختيار طريقة التدريس المناسبة يع 
من التدريس وطبيعة وخصائص ومستوى التالميذ ومهارة المدرس في استخدام الطريقة المختارة واإلمكانات 
المدرسية والحاجة الى التجديد واالبتكار وطبيعة ونوع النشاط موضوع الدراسة والنمط القيادي لشخصية المعلم 

ثارة اهتمام التالميذ نها وسيلة وليست غاية والتنوع لتحقيق أكبر قدر من االستفادة حيث ال توجد طريقة  وا  ، وا 
تدريس مثالية يمكن استخدامها تجمع بين خصائص ومميزات كل الطرق وتناسب كل الظروف لذا يجب على 

ك تربوي موجه المعلم أن يختار الطريقة أو األسلوب المناسب وفقا للمتغيرات السابقة وذلك ألن التدريس سلو 
يساعد المتعلم على القيام بتحقيق األهداف التعليمية المنشودة والسلوك الموجه قد يكون بهدف إثارة دوافع التلميذ 
وتنظيم المحتوى التعليمي واسلوب تنفيذه وتقديم المهارات المختلفة سواء بأداء النموذج أو الشرح والتفسير وتقويم 

يز وتقديم التغذية الراجعة وهذا يعني أن التدريس عبارة عن نشاط متعدد األوجه يتحدد فاعلية األداء واإلثابة والتعز 
في بعدين هما التعليم والتعلم إلحداث تغيير أو تعديل في سلوك المتعلم وذلك عن طريق تنظيم وتوجيه الخبرات 

 .والبيئة التعليمية للتالميذ
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 الستجابات اختبار مربع كاينسب المئوية وقيمة التكرارات وال( 2)جدول 

 42=ن.اساليب ووسائل التقويم  علىعينة الدراسة 
إكساب الطالب المعارف * 

والمعلومات الخاصة بأساليب 

ووسائل التقويم بمهارات الكرة 

 :الطائرة ويتم ذلك من خالل

 

 

 

 
 

اختبار قيمة 

 مربع كاى

 

 مستوى الداللة
 % ك

 1385 3505 3755 15 5للعبةالمعلومات والمفاهيم الخاصة با-1

 32.5 13 (التحكيم –قانون اللعبة )أن يتعلم -2

ان يتعلم المهارات الحركية الخاصة -3

 5باللعبة
12 30.0 

لتقويم الطلبة في الكرة الطائرة *

 :نستخدم االتي
   % ك

 150 050 50.0 20 5االختبارات المقننة-1
 50.0 20 المالحظات التقديرية-2

تم تقويم الطلبة في الكرة ي5*

 :الطائرة 
   % ك

 2845 35100 25.0 10 5عقب كل حصة-1

 1755 7 5 كل فترة-2

 20.0 1 5عقب كل شهر-3

 3755 15 5اخر العام-4

اساليب التقويم المستخدمة في *

 :الكرة الطائرة التي تساعد علي 
   % ك

 8155 15100 30.0 12 5قياس تقدم الطلبة-1

 2255 8 5قنيين الطالبت-2

 30.0 12 5تحديد مستوى الطالب-3

 1755 7 5تصنيف الطالب-4
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الخاص بالتكرارات والنسب المئوية وقيمة اختبار مربع كاي الستجابات عينة الدراسة على اساليب ووسائل ( 8)يتبين من الجدول 
 5مقسمة الي كانت (بأساليب ووسائل التقويم بمهارات الكرة الطائرةإكساب الطالب المعارف والمعلومات الخاصة )التقويم إن الوحدة 

لتقويم الطلبة في الكرة )أما الوحدة%(57,3)وبنسبة( 43)بتكرار(المعلومات والمفاهيم الخاصة باللعبة)خيارات وكانت الوحدة 
( تقويم طلبة الكرة الطائرة)اما الوحدة %( 30)وبنسبة ( 20)موزعة غلي اختيارين حيث كانت التكرارات متساوية فيهما بتكرار(الطائرة

أساليب التقويم )بينما الوحدة %( 57.3)وبنسبة( 43)علي اكثر تكرار( اخر العام)اختيارات وحصلت الوحدة (.)موزعة علي 
وبنسبة ( 42)علي اكثر تكرار (قياس تقدم الطلبة )اختيارات وحاز االختيار االول ( .)موزعة علي ( المستخدمة في الكرة الطائرة

 (.0.03)الن مستوى داللتهم اكبر من دالة احصائية غير  جميعها مربع اختبار كآىقيمة ونالحظ ان %( 50)

ين أن التقويم هام جدا وضروري لمعرفة ما إذا كانوا المتعلمين قد حققوا األهداف الموضوعة رى الباحثيو  
رف على نقاط القوة والضعف والتعرف على معالمها للمنهاج سواء كانت عامة أو خاصة أو سلوكية أم ال وللتع

عادة النظر في المنهاج مرة أخرى كذلك يلعب التقويم دورًا مهمًا في عملية التعزيز والثواب  حتى يمكن معالجتها وا 
والعقاب في التعلم بحيث تكون عملية التقويم بمثابة حافز ودافع نحو تحسين األداء واالنجاز كذلك وجد أن 

التقويم المختارة جيدة حيث أنها مرتبطة باألهداف وشاملة وتتسم باالستمرارية والديمقراطية والمعامالت أساليب 
على أن االختبارات تستخدم لمعرفة تحصيل الطلبة ( 2000)العلمية ويتفق ذلك مع دراسة جمال الشناوي  

ف طرقه وأساليبه باختالف البرامج للمعلومات والحقائق والمهارات المتعلمة ومعرفة ماتحقق من أهداف وتختل
وفلسفته وأسسه ومن خالله يمكن أن نتعرف على مدى فائدة أو فعالية البرامج أو المناهج التي تدرس 

   (.).للطالب

يتضح لنا ان اهداف منهج الكرة الطائرة غير مصاغة بشكل سلوكي بحيث تحدد للمدرسة  أالستنتاجات -
 .اليهوالطالب مايجب تحقيقه والتواصل 

الخاصة لدرس الكرة الطائرة ليست منتظمة  التعليميةبالمدارس غير متوفرة وان الوحدة  واإلمكانياتان االدوات  -
 .سلسلالتو في التدرج 

 .ال يكفي لتنفيذ المقرر التعليميةان زمن الوحدة  الدرس، كماالمنهج اليراعي زمن تنفيذ  -

 .رات الالزمة للطلبةفي تقديم الخبعدم توفر الوسائل المساعدة  -

 .تحديد اسلوب موضوعي لتقييم مستوى اداء الطلبة ىتوفر فرصة للقائمين بالتدريس عل عدم-

 . اإلعداديةبالمدارس  بالكرة الطائرةدعم االمكانيات واالدوات الرياضية الخاصة - :التوصيات -
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توى واحتياجات حه حتى يتناسب مع موزيادت الطائرةللكره  صالمخصاعادة النظر في التوزيع الزمنى للوقت  -
 .األنشطةاالخرىمن  المرحلة

واساليب التقييم , اقامة دورات للقائمين بعملية التدريس الطالعهم على ما هو جديد في مجال عملهم  -
 .  الطائرةبالكره  البدنيةوالحركيةالخاصةالموضوعية لقياس التحصيل والقدرات 

 :قائمة المراجع

 .بات كلية التربية الرياضية دراسة برنامج مقترح في الكرة الطائرة لطال:(4960)الين وديع فرج  -4

االداء المهاري الهجومي لفرق الدرجة االولي لكرة السلة بالجماهيرية  ةعليفاتقييم : (2007) الشارف الكوم -2
 .ويةكلية التربية البدنية بالزا (رسالة ماجستير غير منشورة )

 -دار العلم –الكتاب للنشر مركز  –ية البدنية مناهجها وطرق تدريسها الترب: (4999)بذور المطوع  -5
 .تالكوي

األساسي  معليالتتقويم دليل معلم التربية الرياضية بالحلقة الثانية من :(2000)جمال الشناوي إبراهيم  -.
 . بمحافظة الشرقية ، إنتاج علمي  

 .منشورات جامعة قاريونس بنغازي –المناهج التربوية والتربية البدنية : (.200) خليفة شحاتة -3
 .االسكندرية-دار المعارف-جية تدريبات الدفاع والهجومتيسترااالكرة الطائرة : (4996)زكي محمد حسن  -8
 .الكرة الطائرة ،الجزء االول ، دار المعارف(:4978)زينب فهمي وأخرون -7
التدريب  بأقسامالطائرة   دراسة تحديث محتوى تخصص تدريب الكرة: (2042)العموري  والقاسمكميلة اب -6

، رسالة غير منشورة كلية التربية (ليبيا)الرياضي بكليات التربية البدنية ببعض جامعات الجماهيرية 
 .الرياضية ابو قير

أهداف التربية اإلسالمية وغايتها، مكتبة دار التراث، المدينة المنورة (:2000)ماجد عرسان الكيالني  -9
 .ه2، 4.06،ط

جامعة تصور مقترح لمنهاج الكرة الطائرة لطلبة التربية الرياضية     : (2008)م أمين محمد إبراهي-40
 .، بحث منشور  زهراال
االختبارات المهارية والنفسية في المجال الرياضي ،دار الفكر العربي (: 4967)محمد حسن عالوي  -44

 .القاهرة
 .رسالة ماجستير البدنيةالقياس والتقويم في التربية :(4967)محمد صبحي حسانين -42
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  االسس العلمية للكرة الطائرة، طرق القياس للتقويم (:4973)محمد صبحي حسانين وحمدي عبد المنعم -45
 (.تحليلي-معرفي-مهاري)

 -التمرين -يمعلالت)تقويم المقررات الدراسية لعلوم الصحة الرياضية لشعب : (2002)محمود سيد على -.4
رسالة الماجستير غير منشورة ، كلية التربية  –ة الرياضية لجمهورية مصر العربية بكليات التربي( اإلدارة 

 .الرياضية جامعة حلوان 

 .هرةمركز الكتاب للنشر ، القا –ة مناهج التربية الرياضي: (4999)مكارم حلمي ابوهرجة ومحمد زغلول-43

 .كتابالالقاهرة مركز  -القياس واالختبارات في التربية الرياضية: (2004)ليلي فرحات -48

17- Oskolk.v.a-a,congorov, figkoltora 4 sport,moskem.c.volleyball1961. 
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 بناء اختبار للذاكرة الحركية قصيرة المدى

 خديجة يوسف أبوخريص / د. ك . أ                                                        

 كمال على خليفة الغول/ د.  ك. أ                                           

 :مقدمة البحث

نسـانية مرتبطـة بالنشـاط العقلـى إهميـة، فالـذاكرة خاصـية ألمـر بـالغ اأيعد البحـث و الدراسـة فـى مجـال الـذاكرة        
حاضـره فيتعامـل معـه نسان يدل على انه يستعيد ماضـيه بكـل مـا فيـه مـن خبـرات ليواجـه بـه إلوسلوك ا اإلنسانلدى 
  .(111: 12) ،  (112: 11) ،عظم أكبر ومهارة أبخبرة 

تثــرى الحيـاة العقليـة بتصــورات متعـددة عمـا أدركــه  هافضـلمميـزة للنشـاط النفســي اإلنسـاني وب الـذاكرة ركيـزة أساســيةف  
يــة، حيــث يــرتبط فقــط يصــير التفكيــر اإلنســاني محــدودا للغاها الفــرد مــن أشــياء أو ظــاهرات فــي مواقــف ســابقة، وبــدون

وممــا الشــك فيــه أن الــتعلم والـــذاكرة واألداء  للحيــاة النفســية شــرط أساســـي راك العيــانى المباشــر لــذا فهــيبعمليــة اإلد
مرتبطة ببعضها أشد ارتباط، فدراسة الـتعلم ترتكـز علـى كيفيـة اكتسـاب المـرء للمعلومـات،  أسمـا دراسـة الـذاكرة فترتكـز 

اتــه ويحــتفظ بهــا ثــم يســترجعها عنــد الحاجــة اليهــا، بينمــا ترتكــز دراســة األداء علــى علــى كيــف يســتبقي المــرء معلوم
  .( 114: 10) كيفية استخدام المعلومات 

يمكـن اإلحاطـة بكـل  وبالتـالى ال ظـواهر النفسـية والوظـائف العصـبيةمما سـبق يتبـين لنـا أن الـذاكرة مـن أخطـر الو    
ولهـذا مـن بـاب المسـموح بـه فـي . بارها ظاهرة متعددة الجوانب واألنساقمكوناتها الحيوية والنفسية إال عن طريق اعت

إطار التنـاول العلمـي للظـواهر المعقـدة كالـذاكرة مـثال علينـا أن نقتصـر علـى اسـتقراء االسـتنتاجات التـي تفسـر وتـؤول 
لبنــاء  ياضــيالر  ميــدانوانطالقــا مــن هــذا المنظــور ننتقــى ال( 1: 21. )عالقــة الظــاهرة خاصــة بميــدان معرفــي معــين

  .الحركية قصيرة المدىلذاكرة اختبار يقيس ا

فـى  هامـاً  نـه يلعـب دوراً أل حسـاس العضـلى الحركـىإلداء الحركـى علـى األغالبا ما يعتمد نجاح ا : مشكلة البحث

كلمـا  فـي هـذه المرحلـةو   (22111( )1712( )24011)ولـى أسرعة تعلم المهارات الحركية وفى تكوين تصـور حركـى 
قليـل فـي أداء الحركـة كلمـا كانـت الحركـة أكثـر بقـاء فـي الـذاكرة حيـث أن  CNSالجهاز العصبي المركزي  كان دور

يحتــاج إلــى كثيــر مــن االنتبــاه و التفكيــر ومــا يحتاجــه هــو الجهــد المبــذول ألداء الحركــة  الالعــب فــي هــذه الحالــة ال
فمـــن .لهـــا تــأثير مباشـــر فـــى شـــكل األداءأن القـــدرة علـــى تــذكر الحركـــة بكـــل مواصـــفاتها  الشـــك فيـــه مــامو  (111:1)
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لفتــرات مــوجزة مــن الوقــت  االبقــاء علــى المعلومــات الحديثــةتعمــل علــى  مميــزات الــذاكرة الحركيــة قصــيرة المــدى أنهــا
 . (115)ويكون االسترجاع بسيطا ومباشرا ويتطلب القليل من الجهد الواعى

بطـة تبـين للباحثـان أن موضـوع الـذاكرة موضـوع هـام ومـن خـالل اسـتعراض اإلطـار النظـري و الدراسـات المرت       
ويستحق البحث والدراسة بشكل متعمق ودقيق وخاصة ما يتعلق بالذاكرة الحركيـة قصـيرة المـدى وطريقـة قياسـها كمـا 
ـــم يســـفر عـــن أي دراســـة تطرقـــت لهـــذا الموضـــوع والمجـــال  ان المســـح المكتبـــي والمرجعـــي الـــذي قـــام بـــه الباحثـــان ل

ضــرورية لالختبــارات مــن هــذا النــوع ألنهــا تســاعد علــى تحديــد بعــض المشــاكل التــي قــد تواجــه  الرياضــي بحاجــة جــد
ســنة هــي مرحلــة نمــو وتطــور ( 15-12) المعلــم والمــدرب  علــى حــد ســوى حيــث تفيــد المراجــع بــان المرحلــة الســنية 

ف علـى امكانيـة قيـاس القـدرة مثلى للكثيـر مـن المهـارات الحركيـة االمـر الـذي دفـع الباحثـان للقيـام بهـذه الدراسـة للتعـر 
 . على االسترجاع للمعلومات التي تم تخزينها في الذاكرة الحركية قصيرة المدى  للمرحلة السنية قيد البحث

 :األهمية النظرية والتطبيقية للبحث

 .بناء اختبار يقيس الذاكرة الحركية قصيرة المدى -1

 .بمختلف أنواعها ولمختلف المراحل العمرية  قد تفتح هذه الدراسة مجاالت البحث فى الذاكرة الحركية -2

 :الهدف من البحث

  اس الذاكرة الحركية قصيرة المدىقيموضوعي لبناء اختبار يهدف هذا البحث الى 

 التعرف على مدى التذكر الحركي للذاكرة الحركية القصيرة ألفراد عينة البحث 

 حل السنية قيد البحثقياس القدرة على االسترجاع للذاكرة الحركية القصيرة للمرا. 

 :البحث  تاؤالتس

 قصيرة المدى ؟ الذاكرة الحركية ما هو مدى  

 ما مدى قدرة المرحلة السنية قيد البحث على التذكر الحركي ؟ 

 هل مدى الذاكرة الحركية قصيرة المدى تتقدم طبقا لنمو العمر قيد البحث؟ 

 ؟ ما مدى قدرة الذاكرة الحركية قصيرة المدى على االسترجاع 
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 :مصطلحات البحث

القــــدرة علــــى التمثيــــل االنتقــــائي للمعلومــــات التــــي تميــــز بشــــكل فريــــد خبــــرة معينــــة، واالحتفــــاظ بتلــــك هــــي  : الذذذذذاكرة
عـــادة انتـــاج بعـــض او كـــل هـــذه المعلومـــات فـــي زمـــن معـــين  المعلومـــات بطـــرق منظمـــة فـــي بنيـــة الـــذاكرة الحاليـــة، وا 

  (.18:  14) بالمستقبل وذلك تحت ظروف او شروط معينة 

وهــي مقـدرة المـى علــى تـذكر االداء الحركـي وتكــرار تنفيـذه عنـد الحاجــة اليـه،  وتخـتص باكتســاب   :الذذاكرة الحركيذة
،  ، ومقــدارها ، وســعتها الحركيــة لشــكل الحركــة، وســرعتها -نمــاذج الحركــة وحفظهــا واســتدعائها التصــورات الحســية

يقاعها ، ووتيرتها وتتابعها   (.220:  7.)  ، واتجاهها ، وا 

 :الدراسات المرتبطة

البصـــرى  الـــذاكرة الحركيـــة القصـــيرة واإلدراك: " وعنوانهـــا Ronald B  ( 22) ( 1881)دراسذذذة رونالذذذد  -1
واســتخدم الباحــث . وقــد أجريــت الدراســة بهــدف التعــرف علــى الفـروق فــى ســعة الــذاكرة بــين األفــراد"  لألرقـام

، ولمعرفــة ســـعة (طالبـــان وثــالث طالبـــات)طــالب  5 المــنهج التجريبــى،  وقـــد اشــتملت عينـــة الدراســة علـــى
الذاكرة تم استخدام مجموعة قوائم في كل قائمة أرقام مختلفة عن األخرى، وكانـت أهـم النتـائج تفـوق البنـين 

 .فى سعة التذكر كما أن المرة الثانية هي األفضل في األداء

بــين مخــزن الــذاكرة الحركيــة  العالقــة"وعنوانهــا   XU Lechun( 23( ) 1884)لوشذذن  أكسذذيو دراسذذة  -2
تبحــث هــذه الدراســة فــى العالقــة بــين تخــزين المعلومــات فــي الــذاكرة : " قصــيرة المــدى ودقــة الــتعلم الحركــى

الحركية قصيرة المدى ودقة الفرد فى التعلم  الحركى، واستخدم الباحث المنهج الوصـفى علـى عينـة عـددها 
سـنة ( 18 -14 -10) إلى ثالث مجموعات وفقـا للسـن  تلميذ من تالميذ المدارس والرياضيين مقسمة 10

وذلــك لجمــع البيانــات وقــد أوضــحت ( المقابلــة –المالحظــة )علــى التــوالى، واســتخدم تحليــل التقريــر الــذاتى 
 وهذا يتوقف على معدل ممارسـة الـتعلم الحركـي" 5+2" اسقصى معدل لتذكر العناصر اناهم نتائج الدراسة 

 . قف على الدقة فى الممارسة األوليةودقة التذكر الحركى تتو  ،

 إجراءات البحث

 .فه فى وذلك لمناسبته لطبيعة البحث وأهداالمنهج الوص انالباحث استخدم :منهج البحث -1

 .بنين سنة 15-12يمثل مجتمع البحث المراحل العمرية من  :مجتمع البحث -2
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والبــالغ ( 15-12) لمراحــل العمريــة تــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العمديــة مــن ا :عينذذة البحذذث -3

، كمـا تـم  افـراد 10تم تقسيمهم حسب األعمـار إلـى أربـع مجموعـات كـل مرحلـة عمريـة تشـمل  .تلميذا 40عددهم 

بهـدف إجـراء الدراسـات االسـتطالعية ويبلـغ  ة للبحـثاألصـليومن خارج العينة مجتمع نفس الاختيار عينة أخرى من 

 .يوضح حجم وتوزيع عينة البحث( 1)جدول رقموال تلميذا 145عددهم 

  حجم وتوزيع عينة البحث (1) جدول
 المجموع  المجموعة التجريبية االستطالعية الثالثة االستطالعية الثانية االستطالعية األولى التصنيف

 115 40 1 78 10 العدد 

 : أسباب اختيار العينة

ــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــنية مــــــــــــــــــــــن -1 أبحــــــــــــــــــــــاث                                                                                      تعتبــــــــــــــــــــــر مرحلــــــــــــــــــــــة مناســــــــــــــــــــــبة إلجــــــــــــــــــــــراء 15-12 إن المرحل
ويضــيف . (28118)الحفــظ الــذاكرة حيــث يؤكــد علــي الهنــداوى أن هــذه المرحلــة هــى أفضــل مرحلــة للتــذكر و 

 .(15115)لطفلاخليل عوض أن قدرة المراهق على التذكر تفوق قدرة 

 .(12814)طبقا لنمو العمر إال انه يتوقف عن الزيادة إلى حوالى سن السادسة عشر مدى الذاكرة يتقدم -2

 (. 128111)تزداد القدرة على التركيز واالنتباه والتذكر الواعى والمالحظة  -1

تزايـــد منـــتظم فـــى القـــوة ورد الفعـــل والقـــدرات التناســـقية مـــع تفـــوق واضـــح لـــألوالد علـــى البنـــات فـــى المهـــارات  -4
  .(140:1)الحركية ككل

يتفـق العديـد مــن البـاحثين علــى أن هـذه المرحلــة السـنية هـي مرحلــة نمـو وتطــور مثلـى للكثيــر مـن المهــارات  -5
الحركيـــة وكـــذا مراكـــز ضـــبط وتوجيـــه الحركـــات بالقشـــرة المخيـــة كمـــا أنهـــا تتميـــز بنمـــو مختلـــف الخصـــائص 

الممارســة المنتظمــة الحركيــة والوظــائف الســيكوحركية بالطــابع العفــوي غيــر المنــتظم وخصوصــا فــي غيــاب 

 . (11:  11)، (246:  17) للتربية البدنية والرياضة

 باختبــــار اعتداليــــة توزيــــع عينــــة البحــــث باســــتخدام اختبــــار انالباحثــــ قــــام :اعتداليذذذذة توزيذذذذع عينذذذذة البحذذذذث
كمـا تحليـل التبـاين للتأكـد مـن تجـانس مجموعـات البحـث المختلفـة  كوليموجروف سيمرنوف وكـذلك اسـتخدما

 (. 4)إلى ( 2)الجداول منهو موضح ب
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  (40 ن(  )السن –الوزن  –الطول )اعتدالية توزيع عينة البحث فى متغيرات (2)جدول   

 الدالالت اإلحصائية
 المتغيرات

 المتوسط
 الحسابى
 س

 االنحراف
 المعيارى
 ع±

 اختبار كوليموجروف سيمرنوف
Z  الداللة(P) 

 0485 0451 11441 111400 (سم)الطول 
 0414 0474 11411 14415 (كجم) الوزن
 0412 0475 1414 11450 (سنة)السن 

الخاص بعتدالية توزيع عينة البحث بأن العينة االساسية تتبع التوزيع المعتدل في متغيرات الطول والوزن ( 2)يتضح من الجدول 
 (.  p > 0405)في اختبار كوليموجروف سيمرنوف غير دالة   zوالسن حيث كانت قيمة 

 (40 =ن ( ) مظاهر االنتباه)اعتدالية توزيع عينة البحث فى متغيرات (3)ول جد
 الدالالت اإلحصائية

 المتغيرات
 المتوسط

 الحسابى
 س

 االنحراف
 المعيارى

 ع±

 اختبار كوليموجروف سيمرنوف
Z  الداللة(P) 

 46.4 46.1 46.1 46.1 (درجة)حدة االنتباه 

 4600 4.93 4640 46.4 (درجة)ثبات االنتباه 

 46.4 46.0 .464 ..56 (درجة)تحويل االنتباه 

 .465 4644 ..56 .61. (درجة)تركيز االنتباه 

 ..46 4601 ..6. 4605. (درجة)توزيع االنتباه 

ه الخاص بعتدالية توزيع عينة البحث بأن العينة االساسية تتبع التوزيع المعتدل في متغيرات مظاهر االنتبا( 1)يتضح من الجدول 
 (.  p > 0405)في اختبار كوليموجروف سيمرنوف غير دالة   zحيث كانت قيمة 
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 مظاهر االنتباه تحليل التباين لعينة البحث فى متغيرات( 4  )جدول                 

 المتغيرات

وحدة 
 االقياس

 ف سنة 43 سنة .4 سنة 45 سنة 42

 المتوسط
 

 االنحراف 

 ارىالمعي
 االنحراف  المتوسط

 المعيارى
 االنحراف  المتوسط

 المعيارى
 االنحراف  المتوسط

 المعيارى
حدة 

 االنتباه
 0475 0414 1452 0471 1484 0454 1441 0451 1414 درجة

ثبات 

 االنتباه
 0417 0415 0471 0415 0412 0411 0415 0411 0477 درجة

تحويل 

 االنتباه
 2477 1405 2481 1404 2405 1421 1451 0417 2400 درجة

تركيز 

 االنتباه
 1418 1427 4410 2445 1400 1414 1420 2417 1410 درجة

توزيع 

 االنتباه
 2448 1481 41404 1471 51451 1415 55451 5414 41410 درجة

 1401=  0405قيمة ف الجدولية عند مستوى داللة  

البيانات والمعلومات المرتبطة بالمتغيرات قيد البحث، والتى فى جمع  انالباحث استند :أدوات ووسائل جمع البيانات
 :  األدوات التاليةى تحقيق هدف البحث على تعمل عل

باإلطالع على المؤلفات العلمية  وذلك ان بمسح مرجعي فى حدود ما تحصل عليهالباحث قام :المسح المرجعى:أوال  
 :بهدف تحقيق التالى ة المعلومات الدولية، تصال بشبكوالدراسات المرجعية العربية واألجنبية واال

 .بناء اإلطار النظرى المحقق لهدف البحث -

 .معرفة أهم مظاهر االنتباه -

 معرفة االختبارات الحركية التى تقيس التذكر الحركى قصير المدى          -

( انفيموف_ بوردون)اعدها لقياس مظاهر االنتباه قام الباحثان باالستعانة باستمارة االختبار التي :  ثانيا
Attention Test, Pordona Anivmov   

سـطر،ويتكون كـل سـطر مـن مجموعـات مـن الحـروف ( 11)مـن حـروف روسـية موضـوعة فـى  ةكونوهي م
حــروف مختلفــة التوزيــع والترتيــب لضــمان عــدم حفظهــا لــدى  5-1الموضــوعة بطريقــة مقننــة، وتتكــون كــل منهــا مــن 

ــــــــــــــــــــــــاه وهــــــــــــــــــــــــي                                         اخمســــــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــــــن المختبر،وهــــــــــــــــــــــــو مكــــــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــــــيس مظــــــــــــــــــــــــاهر االنتب ختبــــــــــــــــــــــــارات تق
 (11)( . تركيز -توزيع -تحويل -ثبات -حدة)
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فـرد مـن  10علـى عينـة قوامهـا  5/1/2014يـوم قام الباحثـان بـإجراء  هـذه دراسـة فـى  :الدراسة االستطالعية االولى
 التأكد من صدق وثبات االختبارمجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية بهدف 

 مظاهر االنتباه لدى أفراد عينة الدراسة االستطالعية ىصدق وثبات اختبار مستو  (5)جدول 

المتوسط  االختبار
 الحسابى

 س

االنحراف 
 المعيارى

 ع±

 الثبات

 (ألفا كرونباخ)

 الصدق

الجذر التربيعى لمعامل )
 (الثبات

 04887 04885 04120 14150 حدة االنتباه

 04882 04815 04114 04115 ثبات االنتباه

 04815 04175 04885 1421 تحويل االنتباه

 04871 04854 2457 5411 تركيز االنتباه

 04854 04812 12441 50475 توزيع االنتباه

 04887 - 04815صــالحية اختبـار االنتبــاه للتطبيـق حيــث كانــت معـدالت الصــدق  والثبـات تتــراوح بــين ( 5)يتضـح مــن نتـائج جــدول 

 . وهي عالية وتقترب من الواحد الصحيح

 :بإتباع الخطوات التالية الباحثانيقيس الذاكرة الحركية قصيرة المدى وتم بنائه من قبل حركى اختبار : ثالثا

مسح شامل للمراجع العلمية والدراسات السابقة التي تمكن الباحثان من الحصول عليها،  - :خطوات بناء االختبار
ث بالشبكة الدولية للمعلومات لمعرفة طرق قياس الذاكرة الحركية قصيرة المدى غير أننا لم نجد اختبار يقيس والبح

لذا قام الباحثان ببناء اختبار بإتباع الخطوات ى يتناسب مع عينة البحث وأهدافه الذاكرة الحركية قصيرة المد
 :التالية

 .القدرة على االسترجاع للمرحلة السنية قيد البحثقياس  -: تحديد الهدف من بناء االختبار: أوال  

قـابالت مـن المصـادر العلميـة والم علـى المعلومـات النظريـة التـى جمعهـا الباحثـان بنـاء: بنذاء االختبذاراسس /  نيا  ثا
 :وهذه البيانات هى ء االختباراخاللها تحديد اسس بنن مكن مإلى مجموعة من البيانات أ الشخصية توصل

 .ثيرصغر حجم الم -

 . ثانية/ زمن عرض المثير -
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 . ثانية 20-15ال يمكن استرجاع المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى بعد  -

 .عرض المثير مرتين يعطى نتائج أفضل -

قـــام الباحثـــان بتشـــكيل مجموعـــة مــــن   4/1/2014وحتـــى  21/2/2014يــــوم فـــى  :لثانيذذذةسذذذتطالعية االالدراسذذذة ا
لتصـميم االختبـار الحركـي وتـم عرضـها علـى عينـة ( الرجـل  –الـذراع  –س الـرا) الحركات تؤدى بـاجزاء مـن الجسـم 

، الختيــار العضــو الــذى ســيمثل ومــن نفــس العمــر المســتهدف للبحــث مــن خــارج العينــة االساســية تالميــذ( 1) قوامهــا
خـالل  المثير الحركي فـي االختبـار الحركـى باإلضـافة الـى التعـرف علـى أهـم الصـعوبات التـى قـد تواجـه أفـراد العينـة

 :تطبيق االختبار وقد أسفرت التجربة عن اآلتى

 .اختيار الذراع كمثير مناسب في االختبار -

 .سهولة فهم االختبار -

 .   سهولة تطبيق االختبار -

 :بناء على النتائج التى تم التوصل إليها قام الباحثان بالخطوات التالية

 (.  الذراع)تم إيجاد مثير بصرى صغير الحجم  -

 :فتح ملف يحتوى على ثالث حركات تؤدى بذراع واحد كانت كالتالي تم -

 .الذراع جانبا والكف لألمام: الحركة األولى

 .العضد جانبا والساعد لألعلى والكف لألمام: الحركة الثانية

 . الذراع جانبا والكف لألعلى:الحركة الثالثة

 . Power Pointنامج بتصويرها ثم بعرضها على الكمبيوتر على بر الباحثان  قام -

 .استغرق عرض كل مثير ثانية واحدة  -

مسـاعد فمـا فـوق وقـد مـن حملـة الـدرجات العلميـة اسـتاذ  1تم عرض االختبار على مجموعة من الخبراء وعددهم  -
ضــافة مجموعــة اخــرى مــن الملفــات يكــون عــدد  ايــدوا الفكــرة ونصــحوا بتجربتهــا قبــل تنفيــذها علــى العينــة االساســية وا 

 :، وبناء على ذلك تم االتيات بها متزايد تصاعديا للوصول للحد االعلى من قدرة افراد العينة للتذكر الحركيالحرك

 :على النحو التالى ملفات خمسةتم تصميم  -

 :الملف االول ويحتوى على الحركات التالية -1

 .(الذراع جانبا والكف لألمام) الحركة األولى -

 (.د ألعلى والكف لألمامالعضد جانبا والساع)الحركة الثانية  -
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 (.الذراع جانبا والكف ألعلى) الحركة الثالثة -

 :الملف الثانى ويحتوى على الحركات التالية -2

 .(الذراع جانبا والكف ألسفل) الحركة األولى -

 .(الذراع جانبا والكف لألمام) الحركة الثانية  -

 (.العضد جانبا والساعد ألسفل) لثةالحركة الثا -

 (.انثناء والعضد جانبا) ابعة الحركة الر  -

 :الملف الثالث ويحتوى على الحركات التالية -3 

 .(الذراع جانبا والكف لألمام) الحركة األولى - 

 .(العضد جانبا والساعد ألعلى والكف لألمام)الحركة الثانية  -

 (.الذراع جانبا والكف ألعلى) لثةالحركة الثا -

 (.لساعد ألسفلالعضد جانبا وا)الحركة الرابعة  -

 (.انثناء والعضد جانبا) الحركة الخامسة  -

 :الملف الرابع ويحتوى على الحركات التالية -4

 .(الذراع جانبا والكف لألعلى) الحركة األولى - 

 .(انثناء)الحركة الثانية  -

 (.العضد جانبا والساعد ألعلى والكف لألمام) لثةالحركة الثا -

 (.جانبا والكف لألمامالذراع )الحركة الرابعة  -

 (.انثناء والعضد جانبا) الحركة الخامسة  -

 (.العضد جانبا والساعد ألسفل)الحركة السادسة  -

 :الملف الخامس ويحتوى على الحركات التالية -5

 .(الذراع جانبا والكف ألسفل) الحركة األولى - 

 .(انثناء)الحركة الثانية  -

 (.الكف لألمامالذراع جانبا و ) لثةالحركة الثا -

 (.انثناء والعضد جانبا)الحركة الرابعة  -
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 (.الذراع جانبا والكف ألعلى)الحركة الخامسة  -

 (.العضد جانبا والساعد ألسفل)الحركة السادسة  -

 (.العضد جانبا والساعد ألعلى والكف لألمام)الحركة السابعة  -

ــــان الدراســــة ا :الثالثذذذذةالدراسذذذذة االسذذذذتطالعية  ــــاريىة ثالثــــالســــتطالعية الأجــــرى الباحث وحتــــى  21/1/2014 بت
حركــى الختبــار الســنة  بهـدف تقنــين ا 15-12تلميــذ تتـراوح أعمــارهم بــين  78علـى عينــة قوامهــا   10/4/2014

 .يوضح نتائج هذه الدراسة( 1)الذاكرة الحركية قصيرة المدى والمصمم من قبل الباحثان والجدول رقم الخاص ب

 : خطوات تنفيذ االختبار

 يبدأ عرض االختبار بعد أن يشير المفحوص إلى استعداده التام للمشاهدة. 

 التطبيق مباشرة بعد انتهاء العرض . 

 يشترط فى انتقال المفحوص من ملف آلخر أن يسترجع جميع حركات الملف السابق وبالترتيب. 

 مدة العرض للشريحة الواحدة ثانية 

 

 الثالثةستطالعية ملفات التذكر الحركى فى التجربة اال( 1)شكل 
 (حركات  3)   الملف االول -

- 1                                                2                                           1 

-              
 (تحركا 4) الملف الثانى  -

- 1                                               2                                               3 

-         
- 4 

- 4 

-  
-  
-  
-  
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 (حركات 5) الملف الثالث  -

- 1                                             2                                          3 

-          
- 4                                      5 

-    
 (حركات 8)  رابعالالملف   -

- 1                           2                    3 

-        
- 4                           5                   8 

-       
 (حركات 7)  خامسالالملف  -

- 1                             2                     3 

-         
- 4                            5                     8 

-  

-          
- 7 
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-  
 
 

  في التذكر الحركي الثالثة ( االستطالعية)النسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة (8)جدول 

 الفئة العمرية
 ة للتذكرالنسبة المئوي

 حركات 7 حركات 1 حركات 5 حركات 4 حركات 1

 %5 %5 %10 %15 %75 سنة 12

 %5 %11 %17 %42 %78 سنة 11

 %14 %28 %41 %71 %100 سنة 14

 %17 %47 %11 %18 %100 سنة 15

ملف األول والمحتوى على سنة بال 11سنة، و  12وجود فاقد في نسبة التذكر ألفراد العينة من أعمار ( 1)يتضح من نتائج الجدول 
حركتين كحد أدنى إلمكانية التعرف على نسبة التذكر الحركي التي  على ثالث حركات مما دفع الباحثان إلى إضافة ملف يحتوى

 يمكن ان يبدأ بها المفحوص 

 تــم احتســاب معامــل الثبــات لالختبــار ككــل باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ: صذذدق وثبذذات اختبذذار التذذذكر الحركذذى
ممــا يــدل  04801= ، ومعامــل الصــدق هــو الجــذر التربيعــى لمعامــل الثبــات  04111= وكانــت قيمــة معامــل الثبــات 
  .على صدق وثبات االختبار

 تتراوحــتلميــذا  40علــى عينــة قوامهــا  20/5/2014فــى يــوم الباحثــان الدراســة االساســية  ىأجــر  :لدراسذذة االساسذذيةا
 : لتجربة كالتاليوقد تم تنفيذ اسنة  15-12أعمارهم بين 

بعــد تقســيم العينــة حســب الفئــات العمريــة قــام الباحثــان بشــرح طريقــة االختبــار لكــل مرحلــة عمريــة علــى حــدا 
 :حسب الخطوات التالية

 .يجلس التلميذ مواجه شاشة الكمبيوتر على مسافة مناسبة -
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تبـاع الخطـوات كمــا تظهـر صـفحة امـام التلميــذ فيهـا شـرح تفصــيلي مختصـر لمـا ســيراه علـى الشاشـة وعليــه ا -
 .تظهر

ــــذ تكــــرار الحــــركتين  - ــــدئا بــــالملف االول المحتــــوي علــــى حــــركتين وعلــــي التلمي تعــــرض الملفــــات بالترتيــــب مبت
 .  بالترتيب بمجرد انتهاء العرض مباشرة ، وهكذا لكل الملفات

 .امام كل حركة في كل ملف على حدا( خطأ او صح ) يتم التسجيل من قبل المختبر بوضع عالمة  -

 ملفات التذكر الحركى فى التجربة االساسية ( 2)شكل                         
                                     ( نيحركت ) األولالملف  -

- 1                                   2 

-             
-  

 (حركات  3) الملف الثانى   -

- 1                                     2                                           1 

-              
 (حركات 4) الملف الثالث  -

- 1                                               2                                               3 

-         
- 4 

- 4 

-  
-  
-  
-  
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 (حركات 5)  رابعالملف ال -

- 1                                             2                                          3 

-          
- 4                                      5 

-    
 (حركات 8)  خامسالملف ال -

- 1                           2                    3 

-        
- 4                           5                   8 

-       
 (حركات 7) سداسالملف ال -

- 1                             2                     3 

-         
- 4                            5                     8 

-          
- 7 

-  
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 :عرض ومناقشة النتائج

 .في التذكر الحركياسية النسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة االس (7)جدول 

الفئة 
 العمرية

 النسبة المئوية للتذكر

 حركات 7 ركاتح 1 حركات 5 حركات 4 حركات 1 حركتان

 سنة 12
.4 .4 04 44 44 4 

 سنة 11
.4 .4 14 44 44 4 

 سنة 14
444 444 444 04 54 4 

 سنة 15
444 444 444 14 04 44 

 ( .7)يتضح من الجدول 

ويعــزي الباحثــان ذلــك الــى نمــو النضــج العقلــي  العمــر يــزداد كلمــا تقــدم الحركيــة قصــيرة المــدى مــدى الــذاكرة -1
و ما يؤكده كل مـن جـودت بـن جـابر وأخـرون حيـث ذكـروا بـان مـدى الـذاكرة يتقـدم مـع للعينة االكبر سنا وه

 (.128 : 4)نمو العمر ويتوقف عن الزيادة عند السادسة عشر

كلمــا زاد عــدد الحركــات كلمــا قلــت القــدرة علــى تــذكرها وخاصــة عنــد األصــغر ســنا ويــرى الباحثــان بــان هــذه  -2
او العناصـر او الحركـات قلـت القـدرة علـى تـذكرها وهـذا مـا يؤكـده النتيجة منطقية فكلما زاد عدد المعلومـات 

سـيد الطـواب حيـث يشـير الـى ان الـذاكر قصـيرة المـدى ذات قـدرة محـدودة علـى السـعة والتخـزين ممـا يـؤدى 
كمــا يــذكر  (255: 1. )  المعلومــات التــي تصــل اليهــا مــن الــذاكرة الحســية ذلــك الــى ضــياع جــزء كبيــر مــن

 رة قصيرة المـدى تكـون سـجال تـذكريا يتميـز بمعلومـات هشـة وسـريعة االنـدثار والنسـياناحمد اوزى بان الذاك
ايضـــا اذ يشـــير الـــى ان مـــن مميـــزات الـــذاكرة الحركيـــة قصـــيرة ميخائيـــل أســـعد و هـــذا مـــا يؤكـــده  (1:  20) 

يطا المدى أنها تعمل على االبقاء علـى المعلومـات الحديثـة لفتـرات مـوجزة مـن الوقـت ويكـون االسـترجاع بسـ
 (.1115) ومباشرا ويتطلب القليل من الجهد الواعى
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حركـة وهــو نفـس العــدد للـذاكرة اللفظيــة قصــيرة  (2±5)هـي مــن تـذكرها الفــرد ي ان التـى يمكــن عـدد الحركــات -1
المدى اذ يؤكده سيد محمود الطواب مـن ان االفـراد نـادرا مـا يحفظـون أكثـر مـن سـبع تراكيـب أو مجموعـات 

 ( 255:  1) . من أي شئ

 :   أهم االستنتاجات

  تم التوصل إلى اختبار حركى يقيس الذاكرة الحركية قصيرة المدى. 

 يزداد معدل تخزين المعلومات بالذاكرة الحركية قصيرة المدى كلما زاد العمر. 

  وبالتــالي تتســاوى مــع ( 2±5)عـدد العناصــر التــي يمكــن اسـترجاعها مــن الــذاكرة الحركيــة قصــيرة المـدي هــي
 .ظية القصيرةالذاكرة اللف

 :التوصيات

فــى ضــوء عينــة البحــث واألســلوب اإلحصــائى المســتخدم وعلــى ضــوء مــا توصــل اليــه الباحثــان مــن نتــائج 
 :نوصى بما يلى

 . ضرورة االهتمام بتنمية الذاكرة الحركية قصيرة المدى كجزء من البرامج التدريبية -

ــــذاكرة اليمكــــن  - ــــة قصــــيرة المــــدى فــــىاســــتخدام االختبــــار الحركــــى المصــــمم لقيــــاس ال العديــــد مــــن االلعــــاب  حركي
 . والرياضات

 .الجنسينمن  إجراء أبحاث مشابهة على أعمار سنية أخرى متدرجة فى الكبر ولكل   -

 مشابهة ولكن على عينات ذات مستويات مهارية رياضية متقد إجراء أبحاث -
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  :المراجع

 ، مركـز اإلسـكندرية للكتـاب ، علـم الـنفس التعليمـي ، أحمـد صـالح منسـي مإبراهيم وجيه، ومحمود عبد لحلـي -1
 .م2002،  ، اإلسكندرية

 ، ، دار الفكـر العربـي الطبعـة األولـى ، التـدريب الرياضـى األسـس الفسـيولوجية: أبو العال احمـد عبـد الفتـاح -2
 .م1887

   .م2000طباعة والنشر، لأحمد أمين فوزي سيكولوجية التعلم الحركي الحرية ل -1

المــدخل إلــى علــم الــنفس، الطبعــة األولـــى، : عبــد العزيـــز المعايطــة ر، ســعيد عبــد العزيــز، جــودت بــن جــاب -4
 .م2002مكتبة دار الثقافة والدار العلمية الدولية، 

  .م1811 ،، دار الفكر الجامعي الطفولة والمراهقة –سيكولوجية النمو : خليل ميخائيل معوض  -5

 .1885بيقاته ، دار المعرفة الجامعية،أسسه وتط –النمو اإلنسانى : سيد محمود الطواب -1

اسـس علـم الــنفس العـام، مكتبـة االنجلــو : طلعـت منصـور، انـور الشــرقاوي، عـادل عزالـدين، فــاروق ابوعـوف -7
 .م2001المصرية، القاهرة، 

     .م1887اتجاهات،  –مفاهيم  –التدريب الرياضي، أسس : عصام محمد حلمي، ومحمد جابر بريقع -1

 .م2002، ، دار الكتاب الجامعي 2المراهقة، طللطفولة و  –علم النفس النمو : علي فالح الهنداوى -8

، (االبتكـار -الـذاكرة-المعرفـة) البيولوجيـة والنفسـية للنشـاط العقلـي والمعرفـياألسس : فتحى مصطفى الزيات -10
  .م1887دار الجامعات للنشر، القاهرة، 
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                           بدنية حركية وال -تأثير برنامج تدريبي نوعي على تطوير بعض القدرات الحس
 "لمهارة الدورة األمامية المكورة على جهاز الحركات األرضية 

   عائشة البهلول محمد. د 
   

 :مقدمة البحث 
تعد مهارة الـدورة األماميـة مـن مهـارات جهـاز الحركـات األرضـية برياضـة الجمبـاز والتـي تتطلـب تـدريبات نوعيـة 

 .ريبات تكون في نفس اتجاه العمل العضلي والمسار الحركي خاصة لتحسينها ، فهذه التد
والعملية التدريبية عمومًا ترتكز على برامج مختلفة بهدف رفـع مسـتوى األداء المهـاري وذلـك مـن خـالل التـدريب 
على المهارة بحيـث تـؤدى هـذه المهـارة بالشـكل المطلـوب ، لـذلك مـن الضـروري أن تـنظم تلـك البـرامج بحيـث تتمشـى 

 .هداف الخطة التدريبية الموضوعة مع أ
وع ـباإلضافة إلى ضرورة االهتمام بالتمرينات الخاصة المشابهة لألداء والتي تسمى بالتدريب النوعي ، فهذا الن

من التمرينات يتصف بالخصوصية في تطوير الصفات البدنية والقدرات الحس حركية في أماكن معينة من الجسم 
رة ، فهذه التدريبات تعمل على تركيز الكمية الالزمة من قوة انقباض العضالت لألداء بناء على طبيعة أداء المها

 ( 51_  57:  12). السليم وكذلك توقيت انقباضها 
أن المســـــتقبالت الحســــــية تعطــــــي للفـــــرد القــــــدرة علـــــى اســــــتخدام القــــــدرات Nichols  (1884  )فيـــــرى نيكــــــولز 

  (20). حركية لفهم البيئة المحيطة به _الحس
أن تطــوير األداء المهــاري يتطلــب ضــرورة تطــوير العمليــات العقليــة لمــا (  1882) يضــيف حســني ســيد أحمــد و 

لهـــا مـــن دور كبيـــر فـــي نجـــاح األداء الحركـــي باعتبـــار أن عضـــو الحـــس حركـــي قـــادرًا علـــى اكتشـــاف التغييـــر فـــي 
 (  21:  7) . التنبيهات الحسية 

تمـــاد علـــى التـــدريبات التــي تكـــون مشـــابهة لـــألداء الفعلـــي بأنــه يجـــب االع(  2004) ويؤكــد جمـــال كامـــل مطـــر 
للمهـارات بأقصــى درجـات التخصــص مـن حيــث الكـم والنــوع والتوقيـت وهــذا مـا يعــرف بالتـدريب النــوعي الـذي يغطــي 

 . ( 20:  4) جانب الخصوصية في األداء المهاري 
 : أهمية ومشكلة البحث 

بذل مجهود كبير من القائمين بعملية التدريب لمعرفة  تحتاج التدريبات النوعية في رياضة الجمباز إلى
التفاصيل الدقيقة للمهارات الحركية وذلك بمعرفة العضالت التي تشترك في أداء المهارة الحركية وكذلك اتجاه 

 العمل العضلي الخاص بها ، فالتدريب النوعي يعتمد على ما يسمى بخريطة العمل العضلي لألداء المهاري 
                                                                                             (11  :211 .) 

كمــا يجــب تحديــد الصــفات البدنيــة التــي يجــب توافرهــا عنــد اإلعــداد للبــرامج التــي تعتمــد علــى التــدريبات النوعيــة 
 .ورة األمامية المكورة حركية المرتبطة بمهارة الد_ والتي تعمل على تطوير القدرات الحس 
حركيـــة فـــي عمليـــة تطـــوير المهـــارات _علـــى أهميـــة القـــدرات الحـــس(  1815) حيـــث يؤكـــد حســـني ســـيد أحمـــد 

 (  15:  1). الحركية والتي تتطلب دقة التمييز بين أجزائها المختلفة 
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حركــي بكليــة مــن خــالل عمــل الباحثــة كعضــو مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بقســم التمرينــات والجمبــاز والتعبيــر ال
التربيــة البدنيــة بالزاويــة الحظــت انخفــاض فــي مســتوى الطــالب فــي األداء المهــاري لمهــارة الــدورة األماميــة المكــورة ، 

حركيـة والبدنيــة المرتبطــة _ ورجحـت الباحثــة ذلـك إلــى عــدم االهتمـام بوضــع تـدريبات نوعيــة لتطــوير القـدرات الحــس 
 .ع بهذه المهارة في البرنامج التدريبي الموضو 

حركيــة والبدنيــة تتشــابه فــي _فمهــارة الــدورة األماميــة المكــورة تحتــاج إلــى تــدريبات نوعيــة لتطــوير القــدرات الحــس
وكــذلك تكــون فـي نفــس اتجــاه ( المســافة ، القــوة ، الـزمن ) تكوينهـا مــع األداء مــن حيـث المتغيــرات األساســية للمهـارة 

 .(  1:  11 )العمل العضلي 
علــى أنــه مــن الضــروري أن تكــون التــدريبات البدنيــة (  Charles   ،Ruth  ( )1884) ويؤكــد تشــارلز وروث 

 . ( 108:  19)منبثقة من طبيعة أداء المهارة المراد تطويرها 
علــى الدراســات الســابقة الحظــت أن هــذه الدراســات لــم تطبــق ( فــي حــدود علــم الباحثــة ) ومــن خــالل االطــالع 

جهــاز الحركـــات األرضــية بــالرغم مـــن أن هــذا الجهــاز يعـــد أســاس ألجهـــزة  علــى مهــارة الـــدورة األماميــة المكــورة فـــي
حركيــة والبدنيــة _ الجمبــاز األخــرى ، لــذلك تــرى الباحثــة أهميــة وضــع برنــامج تــدريبي نــوعي لتطــوير القــدرات الحــس 

وى األداء المرتبطة بمهارة الدورة األمامية على جهاز الحركات األرضية فـي الجمبـاز لطـالب البكـالوريوس لرفـع مسـت
 .المهاري لهم 

 : يهدف البحث إلى التعرف على  :ف البحث اهدأ
علــى  حركيــة لمهــارة الــدورة األماميــة المكــورة -تــأثير برنــامج تــدريبي نــوعي علــى تطــوير بعــض القــدرات الحــس_ 1

 .لطالب كلية التربية البدنية الزاوية  جهاز الحركات األرضية
علـــى جهـــاز  وير بعـــض القـــدرات البدنيـــة لمهـــارة الـــدورة األماميـــة المكـــورةتـــأثير برنـــامج تـــدريبي نـــوعي علـــى تطـــ_ 2

 .لطالب كلية التربية البدنية الزاوية  الحركات األرضية
 :من خالل الهدف تفترض الباحثة ما يلي  :فروض البحث  4_1
القــــدرات توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائيًا بــــين المجمــــوعتين التجريبيــــة والضــــابطة فــــي القيــــاس البعــــدي فــــي بعــــض _ 1

حركيـــة والبدنيـــة ومســـتوى أداء مهـــارة الـــدورة األماميـــة المكـــورة علـــى جهـــاز الحركـــات األرضـــية لطـــالب _الحـــس
 .البكالوريوس بكلية التربية البدنية الزاوية 

حركيــة _توجـد فـروق دالــة إحصـائيًا للمجموعـة التجريبيــة بـين القياسـين القبلــي والبعـدي فـي بعــض القـدرات الحـس_ 2
ســتوى أداء مهــارة الــدورة األماميــة المكــورة علــى جهــاز الحركــات األرضــية لطــالب البكــالوريوس بكليــة والبدنيــة وم

 .التربية البدنية الزاوية 
حركيـة _توجـد فـروق دالـة إحصـائيًا للمجموعـة الضـابطة بـين القياسـين القبلـي والبعـدي فـي بعـض القـدرات الحـس_ 1

المكــورة علــى جهــاز الحركــات األرضــية لطــالب البكــالوريوس بكليــة والبدنيــة ومســتوى أداء مهــارة الــدورة األماميــة 
 .التربية البدنية الزاوية 
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 : المصطلحات المستخدمة في البحث 
التــدريب الــذي يهــتم بتــدريبات لحظيــة أو مرحليــة منطلــق مــن نفــس طبيعــة األداء المهــاري " هــو  :التذذدريب النذذوعي 

  ( 58:  12) "  فعلي بكل خصائصه وتفاصيله الدقيقة ويشمل كل لحظات األداء ال
تلــك القــدرات التــي تســـاعد علــى تحديــد أوضـــاع الجســم وأجزائـــه فــي الفـــراغ وكــذلك " هــي  :حركيذذة _القذذدرات الحذذس

 ( .تعريف إجرائي " . )تحيد القوة المطلوبة النقباض العضالت والتحكم في االتجاه والمسافة المطلوبة أثناء األداء 
العناصـر أو الصـفات البدنيـة الفسـيولوجية التـي تولـد مـع اإلنسـان وتنمـو بنمـوه ويتوقـف ذلـك " هي  :القدرات البدنية 

 ( 11:  1) " النمو على طبيعة وعمل وأسلوب الفرد في الحياة  
 :الدراسات المشابهة 

الشــقلبة  أثــر اســتخدام التمرينــات النوعيــة لرفــع مســتوى أداء مهــارة( " 2002)دراسذذة ريذذم محمذذد الدسذذوقي محمذذد _ 
، هــدف الدراســة هــو االرتفــاع بمســتوى أداء مهــارة الشــقلبة " األماميــة علــى اليــدين للناشــئات علــى حصــان القفــز 

األماميــــة علــــى اليــــدين للناشــــئات علــــى جهــــاز حصــــان القفــــز مــــن خــــالل البرنــــامج المقتــــرح للتمرينــــات النوعيــــة ، 
 8، واشـــتملت عينــة الدراســة علـــى ناشــئات تحـــت  اســتخدمت الباحثــة المـــنهج التجريبــي لمالئمتــه لطبيعـــة الدراســة

ناشـــئة ، وأســفرت نتـــائج هــذه الدراســـة إلــى البرنـــامج المقتــرح لـــه أثــر إيجـــابي علــى ارتفـــاع  14ســنوات ، وعــددهن 
 ( .10)مستوى أداء مهارة الشقلبة األمامية على اليدين للناشئات على جهاز حصان القفز 

لتحسـين " حركـي _ الحـس " تـأثير التـدريبات النوعيـة لـإلدراك " ( 2002)دراسة مهاب عبد الرزاق أحمد دسوقي _ 
، تهــدف الدراســة إلــى تحســين األداء الفنــي لمهــارة " األداء الفنــي للــدورة األماميــة المتكــورة علــى عارضــة التــوازن 

اســتخدم حركــي ، و _ الــدورة األماميــة المكــورة علــى عارضــة التــوازن مــن خــالل التــدريبات النوعيــة لــإلدراك الحــس 
 1الباحـــث المــــنهج التجريبــــي ذو المجموعـــة الواحــــدة لمناســــبته لطبيعـــة الدراســــة ، واشــــتملت عينـــة الدراســــة علــــى 

ســـنة ، مــن مركــز تـــدريب االتحــاد بمنطقــة اإلســـكندرية ، وأســفرت نتــائج هـــذه الدراســة إلـــى أن  12العبــات تحــت 
المتغيـــرات البيوميكانيكيـــة بمهـــارة الـــدورة  حركـــي أدى إلـــى تحســـين_ اســـتخدام التـــدريبات النوعيـــة لـــإلدراك الحـــس 

 ( .11. )األمامية المتكورة على عارضة التوازن وكذلك االرتقاء بمستوى األداء المهاري لمجموعة الدراسة 
تــأثير التــدريب النــوعي علــى تحســين مســتوى أداء مهــارة الشــقلبة ( " 2010)دراسذذة إيمذذان فذذر  بشذذير الصذذنعاني _ 

، تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى تــأثير البرنــامج " رة أماميــة مفــرودة لناشــئات الجمبــاز األماميــة المتبوعــة بــدو 
التــدريبي النــوعي علــى تحســين األداء المهــاري لمهــارة الشــقلبة األماميــة المتبوعــة بــدورة أماميــة مفــرودة لناشــئات 

ذه الدراســـة مـــن خـــالل الجمبـــاز ، اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي والمـــنهج التجريبـــي لمالئمتـــه لطبيعـــة هـــ
ســنة بنــادي ســموحة  11مجموعــة تجريبيــة واحــدة ، وقــد تــم اختيــار العينــة بالطريقــة العمديــة مــن العبــات تحــت 

الرياضـي ، وأسـفرت نتـائج هـذه الدراسـة إلـى أن  برنـامج التـدريبات النوعيـة الـذي اشـتمل علـى تمرينـات متشــابهة 
لمهــارة الشــقلبة األماميــة المتبوعــة بــدورة أماميــة مفــرودة وأيضــًا لطبيعـة األداء يــؤدي إلــى تحســين األداء المهــاري 

 (2. )إلى تحسين المتغيرات الكينماتيكية لمهارة الشقلبة األمامية المتبوعة بدورة أمامية مفرودة 
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باسـتخدام القياسـين ( التجريبيـة والضـابطة)اسـتخدمت الباحثـة المـنهج التجريبـي بأسـلوب المجمـوعتين  :منهج البحث 
 .قبلي والبعدي لمالئمته طبيعة البحث ال

يتمثــل مجتمــع البحــث فــي طــالب الســنة الرابعــة بكليــة التربيــة البدنيــة جامعــة الزاويــة بليبيــا ، للعــام  :مجتمذذع البحذذث 
 م 2011_  2012الجامعي 

الزاويـة فـي طالـب مـن المسـجلين بالسـنة الرابعـة لكليـة التربيـة البدنيـة ب 11اشتملت عينـة البحـث علـى  .عينة البحث 
 :ليبيا مقسمين كما يلي 

 ، وللتأكد من صالحية االختبارات والبرنامج ( الصدق والثبات ) دراسات استطالعية إلجراء المعامالت العلمية _ 
 1طالـب تـم تقسـيمهم بطريقـة عشـوائية إلـى مجمـوعتين المجموعـة التجريبيـة  12الدراسة األساسـية واشـتملت علـى _ 

 .طالب  1ضابطة طالب ، والمجموعة ال
                                         في القياسات األولية واألداء المهاري" التجريبية والضابطة"المجموعتين الفرق بين  ( 1)جدول 

 لمهارة الدورة األمامية المكورة قبل التجربة للتكافؤ 
 الدالالت اإلحصائية

 
 

 المتغيرات

 المجموعة التجريبية
8= ن   

وعة الضابطةالمجم  
8= ن  الفرق بين  

 المتوسطين
 قيمة
 ت

ع± س ع± س   

ت 
سا

يا
لق

ا
ية

ول
أل
 ا

 0.208 0.003 0.028 1.750 0.027 1.747 الطول

 0.120 0.500 7.417 71.927 6.987 72.427 الوزن

 0.647 0.327 0.872 21.545 0.878 21.218 العمر

 1.526 0.646 0.758 3.584 0.707 2.938 ةاألمامية المكورالدورة األداء المهاري لمهارة 

 2.22=  0.03معنوي عند مستوى * 
القياسـات األوليـة ومهـارة الـدورة "المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة الضـابطة فـيبـين والخاص بداللـة الفـروق ( 1)يتضح من جدول 

_  04120)المحتسـبة مـا بـين "ت"رات حيث بلغت قيمة،عدم وجود فروق معنوية في جميع المتغي(التكافؤ)األمامية المكورة  قبل التجربة
هـذه المتغيـرات  فـيممـا يؤكـد أن المجمـوعتين متكـافئتين ( 0405)عنـد مسـتوى (2422)الجدوليـة  "ت"وهذه القيم أقل من قيمـة ( 14521

 . قبل إجراء التجربة
 :حركية والبدنية واختباراتها وقياساتها _تحديد القدرات الحس

 :حركية والبدنية _ستحديد القدرات الح
حركيــة والبدنيــة عــن طريــق الدراســات والبحــوث المشــابهة _قامــت الباحثــة بحصــر مجموعــة مــن القــدرات الحــس

والمراجــع العلميــة ، وعليــه قامــت بتصــميم اســتمارة اســتطالع رأي ، وقامــت بعــرض هــذه االســتمارة علــى خبــراء مــن 
للبنـــين والبنـــات بجامعـــة اإلســـكندرية وكليـــة التربيـــة البدنيـــة أســـاتذة وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس بكليـــة التربيـــة الرياضـــية 

 .بالزاوية 
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                                                            حركية والبدنية المرتبطة _النسب المئوية للقدرات الحس(2)جدول
  13=ن  بمهارة الدورة األمامية المكورة طبقا  لرأي الخبراء

 النسب المئوية عدد الخبراء القذدرات ت

1 

س 
الح

 _
كية

حر
 

 %100 11  .0عند الزاوية  لثني مفصل الركبةالعضلي الحركي حساس إلا
 عنـــد الزاويـــة ثنـــي مفصـــل الحـــوضالعضـــلي الحركـــي لحســـاس إلا 2

.5 

11 100% 

 الكتــــف عنــــد الزاويــــةمفصــــل  ثنــــيالعضــــلي الحركــــي لحســـاس إلا 1
441 

12 82% 

 %100 11 مقارن بالمسافة اإلحساس البصري ال 4

 %100 11 اإلحساس بالمسافة 5

 %100 11 باالتجاه واإلحساس بقدم االرتقاء اإلحساس 1

 %82 12 بالزمن اإلحساس 7

1 

نية
لبد

ا
 

 %444 40 القوة المميزة بالسرعة للرجلين

 %444 40 القوة المميزة بالسرعة للذراعين 8

 %444 40 القوة المميزة بالسرعة للبطن 10

 %444 40 القوة المميزة بالسرعة للظهر 11

 %444 40 القوة االنفجارية للرجلين 12

 %444 40 التوازن الثابت 11

 %444 40 الرشاقة 14

علــى أن القــدرات الحــس الحركيــة والبدنيــة ذات أهميــة لعينــة %( 100_ % 82)إن الخبــراء وافقــوا بنســبة ( 2)يتضــح مــن جــدول 
حركية األخرى وكذلك القدرات البدنيـة األكثـر ارتباطـًا بنـاءًا علـى األهميـة النسـبية لـرأي _تم تحديد الزوايا والقدرات الحسحيث . البحث 
 .الخبراء 

 :االختبارات والقياسات المستخدمة في البحث 
 :حركية والبدنية المرتبطة بمهارة الدورة األمامية المكورة _االختبارات الخاصة بالقدرات الحس

امت الباحثة بتحديد االختبارات والقياسـات المرتبطـة بمهـارة الـدورة األماميـة المكـورة فـي ضـوء أهـداف وفـروض ق
حركية والبدنية واالختبـارات والقياسـات الخاصـة بهـا والتـي تـم تحديـدها بواسـطة الخبـراء _البحث وطبقًا للقدرات الحس
 .واستشهادًا بالمراجع العلمية 
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 حركية والبدنية المرتبطة بالمهارة الدورة األمامية المكورة _ ختبارات القدرات الحس ا(  3) جدول 

 االختبارات القدرات  ت

1 

س 
ح

ال
 _

ية
رك

ح
 

العضــــلي الحركــــي حســــاس إلا
ــــــي مفصــــــل الركبــــــة عنــــــد  لثن

  .0الزاوية 

خطأ اإلحساس العضلي الحركي الزاوي لثني مفصل الركبة عند 
 (يساريمين ، ).0الزاوية 

العضــــلي الحركــــي حســــاس إلا 2
ــــي مفصــــل الحــــوضل عنــــد  ثن

 5. الزاوية

خطأ اإلحساس العضلي الحركي الزاوي لثني مفصل الحوض عند 
 (يساريمين ، )5.الزاوية 

العضــــلي الحركــــي حســــاس إلا 3
ــــــيل ــــــد مفصــــــل  ثن ــــــف عن الكت

 441 الزاوية

خطأ اإلحساس العضلي الحركي الزاوي لثني مفصل الكتف عند 
 (يسارن ، يمي)441الزاوية 

 اإلحساس البصري المقارن بالمسافة اإلحساس البصري 4
 سم4. بالقدمين معًا لمسافة الوثب اإلحساس بالمسافة 5
 سم4. لمسافة بقدم االرتقاء الوثب  بقدم االرتقاء اإلحساس 8
 ( ث04) لمدة  الزمنقياس  بالزمن اإلحساس 7
1 

نية
لبد

ا
 

الوثب االرتدادي فوق (سم04وقوف مواجه صندوق بارتفاع ) القوة المميزة بالسرعة للرجلين
 ث.4الصندوق اكبر تكرار في 

ــــــــــــزة بالســــــــــــرعة  8 ــــــــــــوة الممي الق
 للذراعين

أكبر تكرار في . دفع األرض باليدين للتصفيق (انبطاح أفقي)
 ث.4

10 
 القوة المميزة بالسرعة للبطن

ين أكبر رفع الجذع والرجلين للمس المشط(رقود الذراعين عالياً )
 ث.4تكرار في 

11 
 القوة المميزة بالسرعة للظهر

رفع الرجلين عاليًا أكبر تكرار (انبطاح عال منحني الرجلين ألسفل)
 ث.4في 

 "سم"الوثب العمودي  القوة االنفجارية للرجلين 12
 ث.الثبات بدون حركة لمدة ( وقوف على اليدين )  التوازن الثابت 13
 في أقل زمن ممكن .x.متعدد االتجاه على أرض مربعة الجري  الرشاقة 14

 .اختبار األداء المهاري لمهارة الدورة األمامية المكورة 
، وقـام بتقيـيم ( 10الدرجة الكلية للجملـة مـن)تم تقييم األداء المهاري لمجموعتي البحث باستخدام استمارة التقييم 

، وقامـــت الباحثـــة بحســـاب المتوســـط الحســـابي الســـتخراج  األداء المهـــاري عـــدد أربعـــة مـــن األســـاتذة المتخصصـــين
 . 10الدرجة النهائية لكل طالب من 
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 : األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث 
شــريط _ جهــاز المــدرج الــدائري لقيــاس الزوايــا _ جهــاز الميــزان لقيــاس الــوزن _ جهــاز ريســتاميتر لقيــاس الطــول _ 

جهـاز الحركـات األرضـية لقيـاس _ اإلحساس البصري المقارن بالمسـافة  جهاز مسطرة لقياس_قياس لقياس المسافة 
أعـالم _ شـريط الصـق _ مقعـد سـويدي _ مراتـب _ أوراق وأقـالم لتسـجيل البيانـات _ األداء المهاري  سـاعة إيقـاف 

    .جهاز الكمبيوتر لتنفيذ الخطوات اإلحصائية _ 
 :المعايير العلمية الختبارات وقياسات البحث 

علـى عينـة مماثلـة لعينـة الدراسـة األساسـية للبحـث وهـي ( الصـدق والثبـات ) اب المعايير العلميـة للبحـث تم حس
عينـــة الدراســـة االســـتطالعية األولـــى  والخاصـــة بمعـــامالت البحـــث والتـــي تـــم اختيارهـــا بطريقـــة عشـــوائية مـــن العينـــة 

 .طالب (  10) األساسية وقوامها 
 . ختبارات والقياسات وذلك باستخدام صدق التمايز تم حساب معامل صدق اال: صدق التمايز

 لمهارة الدورة األمامية المكورة   حركية والبدنية واألداء المهاري_معامل صدق التمايز في القياسات الحس  (4)جدول 
 10=ن  المجموعتين المميزة والغير المميزةبين 

 الدالالت اإلحصائية
 المتغيرات

 المجموعة المميزة

 5= ن 
جموعة الغير مميزةالم  

معامل  "ت"قيمة  5= ن 
 ع± س ع± س الصدق

 0.966 10.624** 1.958 7.866 0.942 0.565 يمين 97ثني  الركبتين
 0.892 5.588** 4.883 10.002 1.641 0.899 يسار97ثني  

 0.988 18.197** 1.230 9.532 0.928 0.667 يمين 28ثني  الحوض
 0.992 22.448** 0.803 8.668 0.843 0.400 يسار28ثني 

 0.997 35.434** 0.525 8.534 0.497 0.431 يمين 111ثنى  الكتفين
 0.987 17.534** 1.068 8.000 0.820 0.534 يسار111ثنى 

 0.993 23.588** 0.385 4.332 0.367 0.365 اإلحساس البصري 
 0.981 14.339** 1.547 9.200 1.033 0.767 اإلحساس بالمسافة 

 0.973 11.856** 2.361 11.102 1.280 1.032 اإلحساس بقدم االرتقاء 
 0.972 11.790** 0.597 3.472 0.607 0.298 إحساس بالزمن 

وة 
الق

زة 
ممي

ال
عة 

سر
بال

الت
عض

ل
 

 0.956 9.244** 0.516 19.600 3.900 31.100 الرجلين
 0.965 10.426** 0.667 10.000 4.715 25.700 الذراعين
 0.928 7.049** 1.229 10.800 8.117 29.100 البطن
 0.923 6.799** 1.578 11.400 7.177 27.200 الظهر

 0.905 6.029** 0.065 0.318 0.127 0.590 القوة االنفجارية
 0.934 7.380** 0.467 1.064 1.446 4.609 التوازن الثابت

 0.933 7.327** 0.292 10.226 0.785 8.286 الرشاقة
 0.981 14.493** 0.172 3.125 1.006 7.800 هاري األداء الم

 2411=  0405معنوي عند مستوى ** 
 

خطــأ "إليجـاد معامــل صــدق التمـايز لقياســات " المميــزة والغيـر المميــزة "والخـاص بداللــة الفــروق بـين المجمــوعتين ( .)مـن جــدول 
واإلحســاس بالمســـافة واإلحســـاس بقـــدم االرتقـــاء  واإلحســـاس البصـــرياإلحســاس العضـــلي الحركـــي لمفصـــلي الركبــة والحـــوض والكتـــف 

يتضـــح وجـــود فـــروق معنويـــة بـــين " والقـــدرات البدنيـــة قيـــد البحـــث واألداء المهـــاري لمهـــارة الـــدورة األماميـــة المكـــورة واإلحســـاس بـــالزمن 
عنويـة عنـد مسـتوى وهـذه القـيم م( 35.434_  5.588)المحتسبة ما بـين " ت"المجموعتين لصالح المجموعة المميزة حيث بلغت قيمة 

ممـا يؤكـد إن المتغيـرات تتسـم بالصـدق التمييـزي ،  وأنهـا تقـيس مـا (  0.997_  0.892)كمـا بلـغ معامـل الصـدق مـا بـين .  0.03
 .وضعت من اجله 
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تـم حسـاب معامـل الثبـات باسـتخدام معامـل االرتبـاط بـين تطبيقـين لالختبـارات والقياسـات ، حيـث تـم  :معامل الثبات 
عـادة تطبيقهـا تحـت نفـس الظـروف وفـي نفـس المكـان وبـنفس األدوات ، ( قيد البحث)ارات والقياسات تطبيق االختب وا 

م ، وتـــم إعــادة تطبيقهـــا بعـــد 1/1/2011_5فقامــت الباحثـــة بــإجراء االختبـــارات والقياســات للتطبيـــق األول فـــي الفتــرة 
م حســـاب معامـــل االرتبـــاط بـــين م ، وتـــ 11/1/2011_12مـــرور أســـبوع مـــن كـــل اختبـــار أو قيـــاس فكـــان فـــي الفتـــرة 

 .األول والثاني نالتطبيقي
 

 . 10=حركية والبدنية واألداء المهاري لمهارة الدورة األمامية المكورة ن_معامل الثبات في القياسات الحس (  5) جدول 
 الدالالت اإلحصائية

 المتغيرات

 معامل الثبات "ت"قيمة  التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع± س ع± س

 0.918 0.077 4.144 4.315 4.033 4.216 يمين 97ثني  الركبتين
ثني  

 يسار97
5.451 5.863 4.751 4.919 0.409 0.948 

 0.952 0.044 4.788 5.166 4.670 5.100 يمين 28ثني  الحوض
 0.927 0.049 4.241 4.468 4.316 4.534 يسار28ثني 

 111ثنى  الكتفين
 يمين

4.483 4.186 4.533 4.239 0.038 0.959 

ثنى 
 يسار111

4.267 3.940 4.300 3.935 0.027 0.974 

 0.888 0.104 1.995 2.282 2.068 2.349 اإلحساس البصري 
 0.962 0.153 4.819 5.209 4.511 4.984 اإلحساس بالمسافة 

 0.984 0.019 5.437 6.101 5.487 6.067 اإلحساس بقدم االرتقاء 
 0.955 0.072 1.669 1.847 1.730 1.885 إحساس بالزمن 

وة 
الق

زة 
ممي

ال
عة 

سر
بال

الت
عض

ل
 

 0.942 0.675 8.317 23.758 6.491 25.350 الرجلين
 0.918 0.018 8.885 17.900 8.695 17.850 الذراعين
 0.952 0.089 10.353 19.650 10.957 19.950 البطن
 0.906 0.161 10.050 19.800 9.554 19.300 الظهر

 0.951 0.993 5.269 1.625 0.171 0.454 النفجاريةالقوة ا
 0.930 0.929 10.977 5.158 2.098 2.837 التوازن الثابت

 0.964 0.409 1.485 9.084 1.150 9.256 الرشاقة
 0.906 0.070 2.587 5.519 2.499 5.463 األداء المهاري 

 

 2421=  0405معنوي عند مستوى *  
 

الفــروق بــين التطبيــق األول والثــاني ومعامــل االرتبــاط  بــين التطبيقــين إليجــاد معامــل الثبــات فــي  والخــاص بداللــة( 3)مــن جــدول 
واإلحسـاس بالمسـافة واإلحسـاس بقـدم  واإلحسـاس البصـريخطأ اإلحساس العضلي الحركي لمفصلي الركبة والحوض والكتـف "قياسات 

يتضح عدم وجود فـروق معنويـة " ء المهاري لمهارة الدورة األمامية المكورة والقدرات البدنية قيد البحث واألدااالرتقاء واإلحساس بالزمن 
 0.03وهذه القيم غير معنوية عند مسـتوى ( 0.993_  0.046)المحتسبة ما بين " ت"بين التطبيق األول والثاني ، حيث بلغت قيمة 

مما يؤكـد إن المتغيـرات تتسـم بالثبـات ( 0.984_  0.666)، كما بلغ معامل الثبات ما بين  ( 2.28)الجدولية " ت"حيث بلغت قيمة 
 .وأنها تعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقها مرة أخرى على نفس العينة وفى نفس الظروف 

 :الدراسات االستطالعية 
أجريـــت هـــذه الدراســـة علـــى عينـــة مـــن خـــارج أفـــراد العينـــة األساســـية وتـــم اختيـــارهم  :الدراسذذذة االسذذذتطالعية األولذذذى 

/  12/  21_22طالب ، وقـد أجريـت هـذه الدراسـة فـي الفتـرة  5العشوائية من نفس مجتمع البحث وقوامها بالطريقة 
 :حيث أجريت لتحقيق األهداف التالية ( قيد البحث)م وقبل البدء في تنفيذ االختبارات والقياسات 2011

 .ينة التعرف على مدى مناسبة األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث ألفراد الع_ 1
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التعــرف علــى مــدى مناســبة االختبــارات والقياســات ألفــراد العينــة وقــدرة تنفيــذها بســهولة مــع االقتصــاد فــي الجهــد _ 2
 .والوقت 

 .التعرف على الوقت الالزم إلجراء االختبارات والقياسات _ 1
 .التعرف على مدى مناسبة التدريبات والتمرينات النوعية ألفراد العينة _ 5
 .ى مدى صالحية البرنامج المقترح ألفراد العينة التعرف عل_ 1

غيـر مميــزين ، وأجريــت  5مميــزين و 5طـالب مــنهم  10أجريــت علــى عينـة قوامهــا  :الدراسذة االسذذتطالعية الثانيذذة 
 . م بهدف إيجاد معامل الصدق  2011/  1/  1_5هذه الدراسة في الفترة من 

وأجريــت هــذه . طــالب بهــدف إيجــاد معامــل الثبــات ، 10قوامهــا أجريــت علــى عينــة  :الدراسذذة االسذذتطالعية الثالثذذة 
 م 2011/  1/  12_5الدراسة في الفترة 

قامــــت الباحثــــة بعــــرض البرنــــامج المقتــــرح علــــى خبــــراء فــــي مجــــال التــــدريب التمرينــــات  :ضذذذذبط محتذذذذوى البرنذذذذامج 
 .والجمباز

وحــدات فــي األســبوع ، ( 1)بوع بواقــع أســ( 12)وحــدة مقســم إلــى ( 11)يضــم البرنــامج  :التقسذذيم الزمنذذي للبرنذذامج 
 .زمن كل وحدة ساعتين 

م علـى مجمـوعتي البحـث 2011/  1/  17_11قامت الباحثة بتطبيق القيـاس القبلـي فـي الفتـرة  :الدراسة األساسية 
 ( .التجريبية والضابطة)

رات قيـــد البحـــث فـــي القياســـات واالختبـــا" التجريبيـــة والضـــابطة"الفـــروق بـــين المجمـــوعتين يوضـــح ( 1)والجـــدول 
 :إلجراء التكافؤ قبل التجربة 
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                                       حركية والبدنية _في القياسات الحس  التجريبية والضابطة"المجموعتين الفروق بين ( 8)جدول 
 . 12=ن (التكافؤ)قبل التجربة " واألداء المهاري لمهارة الدورة األمامية المكورة 

 الدالالت اإلحصائية
 المتغيرات

الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المتوسطين
 ت"قيمة 

 ع± س ع± س
 1.435 2.833 2.074 11.500 4.367 14.333 يمين 97ثني  الركبتين

ثني  
 يسار97

13.000 2.191 10.833 1.722 2.167 1.904 

 0.200 0.167 1.414 10.000 1.472 9.833 يمين 28ثني  الحوض
 0.211 0.167 1.265 10.000 1.472 9.833 يسار28ثني 

 111ثنى  الكتفين
 يمين

8.167 1.329 8.833 0.983 0.166 0.246 

ثنى 
 يسار111

9.333 0.816 9.167 0.753 0.166 0.366 

 1.041 0.667 0.983 7.833 1.225 8.500 اإلحساس البصري 
 0.308 0.167 0.548 9.500 1.211 9.333 اإلحساس بالمسافة 

 0.362 0.166 0.753 9.167 0.516 9.333 اإلحساس بقدم االرتقاء 
 0.782 0.363 0.785 8.927 0.821 9.290 إحساس بالزمن 

وة 
الق

زة 
ممي

ال
عة 

سر
بال

الت
عض

ل
 

 0.438 0.333 1.366 18.667 1.265 19.000 الرجلين
 0.415 0.167 0.753 10.167 0.632 10.000 الذراعين
 0.766 0.334 0.753 9.833 0.753 10.167 البطن
 0.469 0.500 2.137 11.833 1.506 11.333 الظهر

 0.700 0.014 0.024 0.400 0.044 0.386 القوة االنفجارية
 0.291 0.016 0.098 0.193 0.090 0.177 التوازن الثابت

 1.313 0.327 0.529 10.732 0.300 10.405 الرشاقة
 0.275 0.167 0.987 3.250 1,114 3.417 ألداء المهاري ا

 

 2422=  0405معنوي عند مستوى *  

 خطــأ اإلحســاس العضــلي الحركــي"قياســات فــي " التجريبيــة والضــابطة"المجمــوعتين بــين الفــروق والخــاص بداللــة ( 1)مــن جــدول 
والقـدرات البدنيـة  زمنحساس بقدم االرتقاء واإلحساس بـالمسافة واإلبال واإلحساس البصري واإلحساسالحوض والكتف و  الركبة يلمفصل

) المحتسـبة مـا بـين " ت"يتضح عدم وجود فـروق معنويـة حيـث بلغـت قيمـة " قيد البحث واألداء المهاري لمهارة الدورة األمامية المكورة 
ممــا يؤكــد أن المجمـــوعتين  0.05عنــد مســتوى  (2422)والتــي بلغــت  الجدوليــة "ت"وهــذه القيمــة أقــل مــن قيمــة (  14804_  04200

  . قبل إجراء التجربةقيد البحث المتغيرات  جميع فيمتكافئتين 
وبعــد التأكــد مــن تــوفر الشــروط العلميــة واإلداريــة واســتكمال كافــة اإلجــراءات للبــدء فــي تنفيــذ التجربــة األساســية 

 :قامت الباحثة بالتالي ( التدريب الميداني)للبحث 
م 2011/  1/  18يبي على المجموعة التجريبية من العينـة األساسـية للبحـث فـي الفتـرة مـن تطبيق البرنامج التجر _ 

 .م 2011/  4/  11إلى 
تطبيــق البرنــامج التقليــدي الخــاص بالســنة الدراســية الرابعــة علــى المجموعــة الضــابطة مــن العينــة األساســية للبحــث _ 

 .م 2011/  4/  11م إلى 2011/  1/  18في الفترة من 
االنتهــاء مــن تنفيــذ البرنــامج التجريبــي المقتــرح علــى المجموعــة التجريبيــة ، وتنفيــذ البرنــامج التقليــدي علـــى بعــد 

 .م 2011/  4/  21_20المجموعة الضابطة قامت الباحثة بإجراء القياسات البعدية وذلك في الفترة من 
وتتضـمن (  SPSS) البرنـامج اإلحصـائي استخدمت الباحثة في معالجة البيانات إحصـائيًا  :المعالجات اإلحصائية 

 :المعالجات اإلحصائية األتي 
   .المتوسط الحسابي ،  معامل االنحراف ، النسبة المئوية ، معامل االرتباط _ 



   

11 

 

 .للمجموعة الواحدة ( ت ) لمجموعتين مستقلتين ، اختبار ( ت) اختبار _ 
 عرض ومناقشة النتائج

                                   حركية والبدنية _في القدرات الحس  التجريبية والضابطة"تين المجموعالفروق بين داللة  (7)جدول 
 . 12=ن في القياس البعدي واألداء المهاري لمهارة الدورة األمامية المكورة 

 الدالالت اإلحصائية
 المتغيرات

الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

 المتوسطين
 %نسبة الفروق  "ت"قيمة 

 ع± س ع± س
 91.667 9.769* 5.500 1.265 6.000 0.548 0.500 يمين 97ثني  الركبتين

 89.996 4.341* 6.000 1.366 6.667 0.516 0.667 يسار97ثني  

 85.719 6.519* 5.000 1.602 5.833 0.983 0.833 يمين 28ثني  الحوض

 93.340 7.601* 4.667 1.414 5.000 0.516 0.333 يسار28ثني 

 88.461 8.036* 3.833 1.033 4.333 0.548 0.500 يمين 111ثنى  الكتفين

 94.600 9.173* 5.834 1.472 6.167 0.516 0.333 يسار111ثنى 

 87.500 7.014* 3.500 1.095 4.000 0.548 0.500 اإلحساس البصري 

 85.178 5.445* 3.833 1.517 4.500 0.816 0.667 اإلحساس بالمسافة 

 90.919 4.451* 3.334 1.033 3.667 1.516 0.333 اإلحساس بقدم االرتقاء 

 82.573 4.314* 2.985 1.622 3.615 0.495 0.630 إحساس بالزمن 

وة 
الق

يزة 
مم

ال
عة 

سر
بال

الت
عض

ل
 

 51.853 11.609* 11.667 1.871 22.500 1.602 34.167 الرجلين

 91.952 16.200* 13.333 1.378 14.500 1.472 27.833 الذراعين

 54.854 10.707* 18.833 3.507 15.500 2.503 34.333 البطن

 74.044 10.572* 12.834 1.862 17.333 2.317 30.167 الظهر

 48.608 13.353* 0.227 0.036 0.467 0.024 0.694 القوة االنفجارية

 62.636 12.110* 2.870 0.476 1.712 0.330 4.582 التوازن الثابت

 37.608 9.010* 2.595 0.452 9.495 0.546 6.900 الرشاقة

 48.491 5.591* 2.667 0.707 5.500 0.931 8.167 األداء المهاري 

 2522=  0505معنوي عند مستوى * 

يـة قيـد البحـث حركيـة والبدن_والخاص بداللة الفروق بـين المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي القـدرات الحـس(  7) من خالل الجدول 
واألداء المهـاري لمهـارة الـدورة األماميـة المكـورة فـي القيـاس البعـدي ، يتضــح وجـود فـروق معنويـة فـي جميـع المتغيـرات فقـد بلغـت قيمــة 

% 174101)وقـد بلغـت نسـبة التحسـن مـابين  0405وهي قيم معنوية عند مستوى داللة (  114200_  44114) المحتسبة مابين " ت"
 _844100. )% 

                      حركية والبدنية   _في القدرات الحس الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية داللة ( 8)جدول 
 . 2=واألداء المهاري لمهارة الدورة األمامية المكورة ن

 الدالالت اإلحصائية
 المتغيرات

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسطين
 %نسبة الفروق  "ت"يمة ق

 ع± س ع± س
 96.512 7.330* 13.833 0.548 0.500 4.367 14.333 يمين 97ثني  الركبتين

 66.700 12.921* 12.333 0.516 0.667 2.191 13.00 يسار97ثني  

 91.529 17.430* 9.000 0.983 0.833 1.472 9.833 يمين 28ثني  الحوض

 96.613 7.751* 9.500 0.516 0.333 1.472 9.833 يسار28ثني 

 93.878 11.500* 7.667 0.548 0.500 1.329 8.167 يمين 111ثنى  الكتفين

 96.432 24.646* 9.000 0.516 0.333 0.816 9.333 يسار111ثنى 

 94.118 13.857* 8.000 0.548 0.500 1.225 8.500 اإلحساس البصري 

 92.853 20.553* 8.666 0.816 0.667 1.211 9.333 اإلحساس بالمسافة 

 96.432 34.816* 9.000 1.516 0.333 0.516 9.333 اإلحساس بقدم االرتقاء 

 93.219 24.628* 8.660 0.495 0.630 0.821 9.290 إحساس بالزمن 

وة 
الق

يزة 
مم

ال
عة 

سر
بال

الت
عض

ل
 

 79.826 14.076* 15.167 1.602 34.167 1.265 19.000 الرجلين

 64.071 22.507* 17.833 1.472 27.833 0.632 10.000 الذراعين

 70.387 29.000* 24.166 2.503 34.333 0.753 10.167 البطن

 62.432 15.073* 18.834 2.317 30.167 1.506 11.333 الظهر

 79.793 11.839* 0.308 0.024 0.694 0.044 0.386 القوة االنفجارية

 96.137 27.768* 4.405 0.330 4.582 0.090 0.177 التوازن الثابت

 50.797 12.994* 3.505 0.456 6.900 0.300 10.405 الرشاقة

 84.899 22.179* 3.750 0.931 9.167 1.114 4.417 األداء المهاري 

 2.37=  0.03معنوي عند مستوى * 
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حركيـة والبدنيـة _ريبيـة فـي القـدرات الحـسوالخاص بداللة الفروق بين القياسـين القبلـي والبعـدي للمجموعـة التج(  1) من خالل الجدول 
" ت"قيد البحث واألداء المهاري لمهـارة الـدورة األماميـة المكـورة ، يتضـح وجـود فـروق معنويـة فـي جميـع المتغيـرات ، حيـث بلغـت قيمـة 

_ % 50.797)وقـد بلغـت نسـبة التحسـن مـابين  0405وهـي قـيم معنويـة عنـد مسـتوى داللـة (  144111_  74110) المحتسبة مـابين 
814111. )% 

                     حركية والبدنية     _في القدرات الحس  الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةداللة ( 9)جدول 
 . 2=واألداء المهاري لمهارة الدورة األمامية المكورة ن

 الدالالت اإلحصائية
 المتغيرات

رق بين الف القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسطين
 %نسبة الفروق  "ت"قيمة 

 ع± س ع± س
 47.826 5.205* 5.500 1.265 6.000 2.074 11.500 يمين 97ثني  الركبتين

 43.027 5.259* 4.666 1.366 6.167 1.722 10.833 يسار97ثني  

 41.670 4.110* 4.167 1.602 5.833 1.414 10.000 يمين 28ثني  الحوض

 50.000 15.727* 5.000 1.414 5.000 1.265 10.000 ريسا28ثني 

 50.945 20.119* 4.500 1.033 4.333 0.983 8.833 يمين 111ثنى  الكتفين

 32.726 4.743* 3.000 1.472 6.167 0.753 0.167 يسار111ثنى 

 48.934 6.378* 3.833 1.095 4.000 0.983 7.833 اإلحساس البصري 

 52.632 9.684* 5.000 1.517 4.500 0.548 9.500 اإلحساس بالمسافة 

 59.998 9.775* 5.500 1.033 3.667 0.753 9.167 اإلحساس بقدم االرتقاء 

 59.505 9.485* 5.312 1.622 3.615 0.785 8.927 إحساس بالزمن 

وة 
الق

يزة 
مم

ال
عة 

سر
بال

الت
عض

ل
 

 20.534 3.136* 3.833 1.871 22.500 1.366 18.667 الرجلين

 42.618 5.139* 4.333 1.378 14.500 0.753 10.167 ذراعينال

 57.327 4.250* 5.667 3.507 15.500 0.753 9.833 البطن

 46.480 4.466* 5.500 1.862 17.333 2.137 11.833 الظهر

 16.750 4.741* 0.067 0.036 0.467 0.024 0.400 القوة االنفجارية

 88.318 5.571* 0.512 0.476 1.712 0.098 0.193 التوازن الثابت

 11.526 4.621* 1.237 0.452 9.495 0.529 10.732 الرشاقة

 69.231 10.505* 2.250 0.477 5.500 0.987 3.250 األداء المهاري 

 2457=  0405معنوي عند مستوى * 
 

حركيــة _الضــابطة فــي القــدرات الحــس والخــاص بداللــة الفــروق بــين القياســين القبلــي والبعــدي للمجموعــة(  8) مــن خــالل الجــدول رقــم 
والبدنية قيد البحث واألداء المهاري لمهارة الدورة األمامية المكورة ، يتضح وجـود فـروق معنويـة فـي جميـع المتغيـرات حيـث بلغـت قيمـة 

% 114521) وقد بلغت نسبة التحسن مـابين  0405وهي قيم معنوية عند مستوى داللة (  204118_  14111) المحتسبة مابين " ت"
 _114111. ) % 

 :مناقشة النتائج 
بناء على النتائج التي قد تم التوصل إليها والتي قامت الباحثـة بمعالجتهـا إحصـائيًا ، واسترشـادًا بالدراسـات المشـابهة 

 :قامت الباحثة بمناقشة هذه النتائج كما يلي 
جمذوعتين التجريبيذة والضذابطة فذي القيذاس ائيا  بذين المتوجد فروق دالة إحص" الفرض األول والذي ينص / أوال  

حركيذذة والبدنيذذة ومسذذتوى أداء مهذذارة الذذدورة األماميذذة المكذذورة علذذى جهذذاز _البعذذدي فذذي بعذذض القذذدرات الحذذس
 ." الحركات األرضية لطالب البكالوريوس بكلية التربية البدنية الزاوية 

وهــي قــيم أكبــر مــن القيمــة ( 114200_  44114)المحتســبة انحصــرت مــا بــين " ت"يتضــح أن قيمــة (7)مـن الجــدول 
ممــا يعنــي وجــود فـــروق معنويــة فــي جميــع المتغيــرات قيــد البحــث كمـــا  0405عنــد مســتوى داللــة ( 2422)الجدوليــة 

بـأن اإلحسـاس ( 2002)، حيـث يؤكـد مهـاب عبـد الـرزاق %( 844100_ % 174101)بلغت نسـبة التحسـن مـا بـين 
 ( . 21:  11) مهارة في رياضة الجمباز بالزمن له دور كبير في إنجاح أداء أي 
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بــأن تحســن القــدرات البدنيــة األساســية يحســن مــن ( 1887)ويؤكــد كمــال عبــد الحميــد ، محمــد صــبحي حســانين 
 ( . 118:  15) مستوى األداء المهاري 

( 2007)وأحمــد محمــد الســيد ( 2005)وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة كــل مــن حــازم حســن محمــود 
 ( . 1( )  5) للتان تشيران إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطةوا

_ هــذه الفــروق إلــى أن البرنــامج التــدريبي النــوعي المقتــرح يــؤدي إلــى تطــور القــدرات الحــس الباحثــة حيــث تعــزى 
 .طور أدائها  حركية والبدنية المرتبطة بمهارة الدورة األمامية المكورة مما يؤدي إلى الت

ومن خالل ما سبق تؤكد الباحثة أن الفروق بين المجموعتين التجريبية والضـابطة قيـد البحـث فـي القيـاس البعـدي 
حركيـــة _ يمكـــن إرجاعهـــا إلـــى أنـــه للبرنـــامج التـــدريبي النـــوعي المقتـــرح تـــأثير ايجـــابي علـــى تطـــوير القـــدرات الحـــس 

 .ألمامية المكورة على جهاز الحركات األرضية والبدنية قيد البحث والمرتبطة بمهارة الدورة ا
توجذد فذروق دالذة إحصذائيا  للمجموعذة التجريبيذة بذين القياسذين القبلذي " الفرض الثاني والذي ينص على / ثانيا  

حركيذذة والبدنيذذة ومسذذتوى أداء مهذذارة الذذدورة األماميذذة المكذذورة علذذى جهذذاز _والبعذذدي فذذي بعذذض القذذدرات الحذذس
 الب البكالوريوس بكلية التربية البدنية الزاوية الحركات األرضية لط

وهـــي قـــيم أكبـــر مـــن ( 144111_  74110)المحتســـبة انحصـــرت مـــا بـــين " ت"يتضـــح أن قيمـــة (  1) مـــن الجـــدول 
ممــا يعنــي وجــود فــروق معنويــة فــي جميــع المتغيــرات قيــد البحــث  0405عنــد مســتوى داللــة ( 2422)القيمــة الجدوليــة 

أن ( 1882)، وتؤكــــد دراســــة حســــني ســــيد أحمــــد %( 814111_ % 504787)ا بــــين كمــــا بلغــــت نســــبة التحســــن مــــ
اإلحســاس العضــلي الحركــي لــه قــدرة علــى الــتحكم فــي حركــات الجســم وأجزائــه المختلفــة مــن حيــث المــدى واالتجــاه 

هـــذا باإلضـــافة إلـــى مـــا ذكـــره عبـــد الحـــق عمـــاد بنـــي عطـــا (  12:  7) بـــدون اســـتخدام الحـــواس البصـــرية والســـمعية 
بــــأن المســــتقبالت الحســــية الموجــــودة بالعضــــالت واألوتــــار Shmidt (2000 )وشــــميدت ( 2005)اشــــم الكيالنــــي وه

طالــة العضــلة ، وأيضــًا عــن  والمفاصــل تقــوم بإرســال إشــارات عصــبية حســية تحمــل معلومــات عــن مــدى تقصــير وا 
 ( .21) (11)سرعة االنقباض العضلي وقوته باإلضافة إلى أوضاع أجزاء الجسم المختلفة ككل 

بـــأن ( 2001)ودراســـة قاســـم محمـــد خويلـــة ( 2005)عبـــد الحـــق عمـــاد بنـــي عطـــا وهاشـــم الكيالنـــي وتؤكـــد دراســـة 
حركية يعزى إلى كون المتدرب يستخدم تـدريبات علـى القـدرات البدنيـة المختلفـة فيـتعلم _ التحسن في القدرات الحس 

_ نـــاء قيامـــه بالتـــدريب علـــى تطـــوير القـــدرات الحـــس توزيـــع قوتـــه وجهـــده والمســـافات التـــي يقطعهـــا الجســـم وأجزائـــه أث
 ( .14( )11)حركية ومنه تطوير مستوى األداء المهاري 

حركيـة _ بأن استخدام التـدريبات النوعيـة تـؤدي إلـى تطـوير القـدرات الحـس ( 2002)كما يؤكد مهاب عبد الرزاق 
 ( .11)المهاري والقدرات البدنية وهذا التطوير يؤدي بدوره إلى تطوير مستوى األداء 

والتـي تــنص ( 2005)وتتفـق نتـائج هــذه الدراسـة مـع نتــائج دراسـة حنــان عبـد الفتـاح خضــر وهالـة مصـطفى عليــوة 
حركيــة والبدنيـــة ، حيـــث لـــه تـــأثير _ إلــى أن البرنـــامج التـــدريبي المقـــنن يســـاعد علــى تنميـــة وتطـــوير القـــدرات الحـــس 

 ( .1)تحسن أدى إلى تحسين مستوى األداء المهاري ايجابي على كفاءة الجهاز العصبي التلقائي وهذا ال
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بـين القياسـين القبلـي والبعـدي  0405ومن خالل ما سبق يمكن إرجاع الفروق الدالة إحصـائيًا عنـد مسـتوى الداللـة 
حركيـة والبدنيـة قيـد البحـث ومسـتوى األداء المهـاري لمهـارة الـدورة األماميـة _ للمجموعة التجريبيـة فـي القـدرات الحـس

 .كورة على جهاز الحركات األرضية إلى فاعلية البرنامج التدريبي النوعي المقترح الم
توجذد فذروق دالذة إحصذائيا  للمجموعذة الضذابطة بذين القياسذين القبلذي " الفرض الثالث والذي ينص علذى / ثالثا  

ورة علذذى جهذذاز حركيذذة والبدنيذذة ومسذذتوى أداء مهذذارة الذذدورة األماميذذة المكذذ_والبعذذدي فذذي بعذذض القذذدرات الحذذس
 الحركات األرضية لطالب البكالوريوس بكلية التربية البدنية الزاوية 

وهــي قــيم أكبــر مــن ( 204118_  14111)المحتســبة انحصــرت مــا بــين " ت"يتضــح أن قيمــة ( (  8) مــن الجــدول 
قيــد البحــث  ممــا يعنــي وجــود فــروق معنويــة فــي جميــع المتغيــرات 0405عنــد مســتوى داللــة ( 2422)القيمــة الجدوليــة 

، وهذه النتيجـة تتفـق مـع دراسـة كـاًل مـن حسـني سـيد % ( 114727_ % 114521)كما بلغت نسبة التحسن ما بين 
ومحمـــــد زايـــــد ( 2010)وايمـــــان الصـــــنعاني ( 2007)وخالـــــد حـــــدود ( 2002)ومهـــــاب عبـــــد الـــــرزاق ( 1882)أحمـــــد 

ي إلـــى تحســـن بســـيط فـــي األداء المهـــاري والتـــي تـــنص علـــى أن البرنـــامج التقليـــدي التـــدريبي المهـــاري يـــؤد( 2011)
(7()17()8()2()11. ) 

 :االستنتاجات 
فـــي ضـــوء هـــدف البحـــث وفروضـــه ، وفـــي ضـــوء عينـــة البحـــث واجراءاتـــه ، وكـــذلك فـــي ضـــوء المعالجـــات  

 :اإلحصائية تم التوصل إلى االستنتاجات التالية 
المرتبطـة بمهـارة الــدورة األماميـة المكـورة علــى حركيــة والبدنيـة _أدى البرنـامج النـوعي إلـى تطــوير القـدرات الحـس_ 1

 .جهاز الحركات األرضية لطالب كلية التربية البدنية بالزاوية 
حركيــــة والبدنيــــة _ هنــــاك فــــروق بــــين المجمــــوعتين التجريبيــــة والضــــابطة فــــي القيــــاس البعــــدي للقــــدرات الحــــس _ 2

رضـــية لطـــالب كليـــة التربيـــة البدنيـــة بالزاويـــة المرتبطـــة بمهـــارة الـــدورة األماميـــة المكـــورة علـــى جهـــاز الحركـــات األ
 .لصالح المجموعة التجريبية 

حركيــة والبدنيــة المرتبطــة _ هنــاك فــروق بــين القياســين القبلــي والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة فــي القــدرات الحــس _ 1
لزاويـة لصـالح القيـاس بمهارة الدورة األماميـة المكـورة علـى جهـاز الحركـات األرضـية لطـالب كليـة التربيـة البدنيـة با

 .البعدي 
 :التوصيات 

 :بناء على ما أسفرت عنه النتائج ، وفي حدود وطبيعة عينة البحث توصي الباحثة باالتي  
عطائهــا أهميــة _ ضـرورة وضــع برنـامج تــدريبي نــوعي لتطـوير القــدرات الحـس _ 1 حركيــة المرتبطــة مـع كــل مهـارة وا 

 .بدنية بالزاوية خالل الدروس العملية في كلية التربية ال
عطائهــا أهميــة خـــالل _ 2 ضــرورة وضــع برنــامج تـــدريبي نــوعي لتطــوير القــدرات البدنيـــة المرتبطــة مــع كــل مهـــارة وا 

 .الدروس العملية في كلية التربية البدنية بالزاوية 
 .والبنين  إجراء المزيد من الدراسات المشابهة لتطوير المهارات على جميع األجهزة في الجمباز الفني للبنات_ 1
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 :العربية المراجع 
فاعلية التدريبات النوعيـة باسـتخدام األجهـزة المسـاعدة لرفـع مسـتوى مهـارة المرجحـة الدائريـة : أحمد محمد السيد _ 1

، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ، كليـة ( انـدو)فتحًا أمامًا للوقوف على اليدين على جهـاز العقلـة 
 .م 2007ية ، التربية الرياضية ، جامعة اإلسكندر 

تـأثير التـدريب النـوعي علـى تحسـين مسـتوى أداء الشـقلبة األماميـة المتبوعـة بـدورة : ير الصـنعاني إيمان فـرج بشـ_ 2
رياضــية للبنــين، أماميــة مفــرودة لناشــئات الجمبــاز ، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ، كليــة التربيــة ال

 . م 2010، جامعة اإلسكندرية
 .م 1881ظريات الحركة ، الطبعة األولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، أسس ون: بسطويسي أحمد _ 1
الخصــــائص التكنيكيــــة لــــبعض المهـــارات القريبــــة مــــن عارضــــة العقلــــة كمحــــددات لوضــــع : جمـــال كامــــل مطــــر _ 4

التمرينـــات النوعيـــة ، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ، كليـــة التربيـــة الرياضـــية ، جامعـــة حلـــوان ، 
 . م2004القاهرة ، 

أثـر برنـامج تـدريبي باسـتخدام التـدريبات النوعيـة علـى تحسـين األداء الفنـي لمهـارة : حازم حسن محمود عبـد اه _ 5
الهيلي كير على المتوازيين ، المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضـة ، العـدد الرابـع ، كليـة 

 .م 2005التربية الرياضية ، جامعة المنصورة ، 
أثـر اسـتخدام أسـاليب تطـوير اإلحسـاس العضـلي الحركـي واإلحسـاس البصـري علــى : يد أحمـد حسـين حسـني سـ_ 1

،كلية التربيــة الرياضــية يــدين ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورةســرعة تعلــم الشــقلبة األماميــة علــى ال
 .م1815جامعة حلوان،للبنين،

ركـــي علـــى تحســـين بعـــض المتغيـــرات ح_أثـــر برنـــامج مقتـــرح لتطـــوير اإلدراك الحـــس: حســـني ســـيد أحمـــد حســـين_ 7
الكنيماتيكيــة للــدورة الهوائيــة األماميــة فــي رياضــة الجمبــاز ، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ، كليــة 

 .م 1882التربية الرياضية للبنين ، جامعة اإلسكندرية ، 
لحـس حركـي برنامج تدريبي لتحسـين بعـض متغيـرات اإلدراك ا: حنان عبد الفتاح خضر ، هالة مصطفى عليوة _ 1

وتــأثيره علـــى المســتوى المهـــاري فــي رياضـــة الجمبـــاز والكــرة الطـــائرة لــذوي االحتياجـــات الخاصـــة 
، كليـــة التربيـــة الرياضـــية للبنـــين ، جامعـــة اإلســـكندرية ،  11الســـمعية ، المجلـــة العلميـــة ، العـــدد 

 .م 2007
ت نوعيـــة لتحســـين مســــتوى أداء المؤشـــرات البيوميكانيكيـــة كأســـاس لتصــــميم تـــدريبا: خالـــد محمـــد أحمـــد حــــدود _ 8

مهارتي الدورة األمامية والخلفية المكورة لناشئ الجمباز بالجماهيريـة الليبيـة ، رسـالة دكتـوراه غيـر 
 .م 2007منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة اإلسكندرية ، 

أداء مهــارة الشــقلبة األماميــة علــى أثــر اســتخدام التمرينــات النوعيــة لرفــع مســتوى : ريــم محمــد الدســوقي محمــد _ 10
اليدين للناشئات على حصان القفز ، رسالة ماجستير غير منشورة، كليـة التربيـة الرياضـية للبنـين 

 .م 2002، جامعة اإلسكندرية ،
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األســـس الحركيـــة والوظيفيـــة للتـــدريب الرياضـــي ، دار الفكـــر العربـــي ، القـــاهرة ، : طلحـــة حســـين حســـام الـــدين _ 11
 .م 1884

التمرينــات النوعيــة وعالقتهــا بالتحصــيل الحركــي فــي الجمبــاز ، التربيــة : طلحــة حســين حســام الــدين وآخــرون _ 12
 .م 1881الرياضية للبنين ، جامعة حلوان ، القاهرة ، 

مســتوى إنتــاج  نســبة إلــىحركــي _الحــس دراكمســتوى اإل:  عبــد الحــق عمــاد بنــي عطــا أحمــد ، هاشــم الكيالنــي_ 11
، مجلـة العلـوم التربويـة والنفسـية ، جامعـة البحـرين ،  بعض االختبـارات البدنيـة القوة العضلية في

 .م 2005
أثـر تطـوير مسـتوى اللياقـة البدنيـة علـى تحسـين بعـض متغيـرات اإلدراك الحـس حركـي لـدى : قاسم محمد خويلة _ 14

امن ثـــــالمجلد ال،مجلــــة مؤتــــة للبحــــوث والدراســــات،طالبــــات كليــــة علــــوم الرياضــــة، جامعــــة اليرموك
 .م2001،األردن،1عشر،العدد 

اللياقـة البدنيـة ومكوناتهـا ، دار الفكـر العربـي ، الطبعـة الثالثـة ، : كمال عبد الحميد ، محمـد صـبحي حسـانين _ 15
 .م 1887القاهرة ، 

حركيــة ومســتوى _ تــأثير التصــور العقلــي فــي تطــوير بعــض القــدرات الحــس : محمــد عبــد الحميــد فهمــي زايــد _ 11
الحركـــات األرضـــية ، رســـالة دكتـــوراه غيـــر منشـــورة ، كليـــة التربيـــة الرياضـــية للبنـــين ،  أداء جملـــة

 .م 2011جامعة اإلسكندرية ، 
حركيــة الخاصــة بــاألداء علــى عارضــة _ فعاليــة برنــامج تــدريبي لتنميــة القــدرات الحــس : مــروة كاشــف حســين _ 17

ة للبنــات ، جامعــة اإلســكندرية ، التــوازن ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، كليــة التربيــة الرياضــي
 .م 2008

تــأثير التــدريبات النوعيــة لــإلدراك الحــس حركــي لتحســين األداء الفنــي للــدورة : مهــاب عبــد الــرزاق أحمــد دســوقي_ 11
كليـــــة التربيــــة الرياضـــــية ميــــة المتكــــورة علـــــى عارضــــة التوازن،رســــالة دكتـــــوراه غيــــر منشــــورة ،األما
 م 2002,نين،جامعة اإلسكندرية للب

 :لمراجع االنجليزية ا
 

19_ Charles B., Ruth . : Concepts of Physical fitness, W.M.C. Brown Pupliahers, 

Duluque ,U.S.A. 1994 . 

20_ Nichols ,B : Moving and learning , st . louis , Times Mirror / mosby . 1994 . 

21_ Schmidt R : Motor Learning and performance. Second edition Human Kinetics 

Published. United Kingdom, 2000 . 
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 مستوى الطموح وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى الالعبين األواسط 

 بكرة القدم بأندية مدينة طرابلس   

 على يوسف زريبه/د                                                                             

 عبد المنعم يوسف زريبه/د

 :البحثمقدمة  -1
يتأثر مستوى الطمـوح بعوامـل عديـدة منهـا الظـروف االجتماعيـة للفـرد وتجـارب النجـاح والفشـل ومسـتوى التفاعـل  

حيــث يــذكر  .بينــه وبــين اآلخــرين ، كــذلك يتــأثر مســتوى الطمــوح بالصــعوبات التــي تواجــه الفــرد أثنــاء أدائــه لعملــه 
مستوى الطمـوح يحـدد نشـاط الفـرد االجتمـاعي وعالقتـه بـاآلخرين وصـحته النفسـية : بأن (2000)اسامة كامل راتب 

 ( 63:  8)  .وتقبله لذاته والقيام بالمسئولية وقبول األدوار المختلفة 
مستوى الطموح قد يتأثر بما لدى الفرد من إمكانات جسمية واستعدادات فطرية : بأن( 4968)ويضيف أحمد زكى 

 ( 42:  5. ) ا قد يتأثر بالمواقف والخبرات االجتماعية للفرد أو مكتسبة وأخير 
مستوى الطموح عامل هام في توجيه سلوك الفرد : بأن( .200)وتؤكد إخالص محمد عبد الحفيظ وآخرون  

والكشف عن أمكانياته باعتبارها سمة ثابتة نسبيا تفرق بين األفراد في حالة الوصول إلى مستوى معين يتفق مع 
طاره المرجعي  تكوينه  ( 76:  .. ) وا 

مسـتوى الطمــوح يــرتبط بالحاجـة إلــى اإلنجــاز لـدى الالعبــين حيــث : بــأن( 4969)ويشـير أحمــد السـيد إســماعيل  
أن دافعيــة اإلنجــاز مــن أحــد األبعــاد الهامــة التــي تهــتم بأســباب ومحركــات الســلوك لــدى اإلنســان ، فكــل ســلوك خلفــه 

 ( 4:  2. ) قوة دافعة معينة 
بأن األفراد ذوي اإلنجاز المرتفع يميلون إلى أن يكونوا واقعيين في مواقف ( 4990)د جمال محمد عباس ويؤك 

المغامرة فهم يتجنبون الدخول في مواقف يكونوا غير متأكدين من النجاح فيها  ولكنهم سوف يحصلون على عائد 
لهم فيها على الرغم من أنهم في حالة من فشالتي يكونوا متأكدين إلى حد كبير صغير ، كما يتجنبون المواقف 

   (6:2)صلون على عائد كبيرالنجاح سوف يح
تعــد كثــرة التطــورات وســرعة التغيــرات التــي تتميــز بهــا طبيعــة العصــر الــذي نعــي  فيــه ،  : البحذذثمشذذكلة  1-1

والتـي تشـمل كـل جوانـب الحيــاة ، وهـذا يـؤدي إلـى تغيـرات فــي مسـتوى الطمـوح والتطلعـات ، وتصـبح الحيــاة 
وتــذكر  .بــارة عــن ميــدان ســباق وتنــافس وصــراع بغيــة الوصــول إلــى األهــداف وتحقيــق المطــامح واآلمــال ع

مســتوى الطمــوح يحظــى باهتمــام بــالغ مــن جانــب البــاحثين والمنشــغلين فــي : أن(  4968) رمزيــة الغريــب 
طمــوح مجـال علـم الـنفس وتظهـر بوضـوح مـن خـالل البحــوث والدراسـات التـي احتـل فيهـا موضـوع مسـتوى ال

 ( 447:  9) .مكانا بارزا 
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الطموح يتأثر بفكرة المرء عن نفسه ، وهذا يـؤثر علـى مسـتوى طموحـه : أن( 2000)ويضيف اسامة كامل راتب  
، وان الفرد الذي لديه مقدار قليل مـن القلـق البـد أن يكـون طموحـه أعلـى نسـبيا مـن مسـتوى إمكانياتـه حتـى يسـتطيع 

ن ي ) ويشــــير أحمــــد الســــيد إســــماعيل ( 598:  8.) حقــــق إشــــباعه لدوافعــــه وحاجاتــــه أن يرضــــي اعتبــــاره لذاتــــه ، وا 
مظــاهر الــدافع لإلنجــاز يتضــح مــن خــالل ســعي الفــرد إلــى القيــام باألعمــال الصــعبة ، وبراعتــه فــي "بــأن (  4969

تمثــل تنــاول وتنظــيم األفكــار مــع انجــاز ذلــك بســرعة قــدر اإلمكــان ، ويمكــن النظــر إلــى دافعيــة اإلنجــاز علــى أنهــا 
ه ومالحظاتـــ الباحثـــانومـــن خـــالل خبـــرة  ( 24:  2" .) الســـعي والكفـــاح نحـــو مســـتوى معـــين مـــن االمتيـــاز والتفـــوق

علــى الدراســات العلميــة والمصــادر والمراجــع تبــين أن الالعبــين الــذين لــديهم مســتوى طمــوح عــال يتميــزون  واإلطــالع
ــــرا مــــن المثــــابرة فــــي أدائهــــم بمعــــدل مرتفــــع ، ويتميــــزون باالســــتقاللية وتحمــــل  بدافعيــــة لإلنجــــاز ويظهــــرون قــــدرا كبي

المسؤولية فيما يقومون به من أعمال ويحبون معرفة نتائج أدائهم لتقييم قدراتهم وتطورهـا نحـو األفضـل ويميلـون إلـى 
التفــوق فــي المواقــف االنجازيــة المختلفــة ، وتكمــن المشــكلة فــي التعــرف علــى مســتوى طمــوح الالعبــين األواســط لكــرة 

عالقــة ذلــك بدافعيــة االنجــاز لــديهم وذلــك كمــا لمســتوى الطمــوح مــن أهميــة بالغــة فــي زيــادة دافعيــة اإلنجــاز القــدم و 
 .الرياضي 

 :في اآلتي  البحثتكمن أهمية  : البحث أهمية 1-2
التـــي تناولـــت العالقـــة بـــين مســـتوى الطمـــوح ودافعيـــة االنجـــاز الرياضـــي لـــدى القليلـــة  البحـــوث عـــد مـــن ي -4

سـوف تحـدد مالمـح هـذه البحـث  ذاق أندية كرة القدم بطرابلس وعليه فإن نتائج هـالالعبين األواسط في فر 
 .العالقة 

مساعدة المدربين والمهتمين في التعرف على مسـتوى الطمـوح لـدى الالعبـين ومـن ا البحث على عمل هذي -2
 .تم يمكن استخدامه وتعزيزه في تنمية دافعية االنجاز الرياضي لدى الالعبين 

 :للتعرف على  بحثهدف الي : بحثأهداف ال   1-4
 .طرابلس  مدينةمستوى الطموح الرياضي لدى الالعبين األواسط في كرة القدم بأندية  -4
 .طرابلس مدينةدافعية اإلنجاز الرياضي لدى الالعبين األواسط في كرة القدم بأندية  -2
ألواســط فــي كــرة القــدم العالقــة بــين مســتوى الطمــوح الرياضــي ودافعيــة اإلنجــاز الرياضــي لــدى الالعبــين ا -5

 .طرابلس  مدينةبأندية 
 : بحثتساؤالت ال   1-5

 طرابلس ؟ مدينةما هي درجة مستوى الطموح الرياضي لدى الالعبين األواسط في كرة القدم بأندية  -4
 طرابلس ؟ مدينةما هي درجة دافعية اإلنجاز الرياضي لدى الالعبين األواسط في كرة القدم بأندية  -2
دالة إحصائيا بين مستوى الطموح الرياضي ودافعيـة اإلنجـاز الرياضـي لـدى الالعبـين هل توجد عالقة  -5

 طرابلس ؟ مدينةاألواسط في كرة القدم بأندية 
 :بحثمصطلحات ال   1-2
 ( 83:  3) " .د الوصول إليه في عمل معينالمستوى الذي يتوقع الفر "هو :مستوى الطموح  -1
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 أو نفسية تثير السلوك في ظروف معينة ، وتوصله   حالة داخلية جسمية"هي :الدافعية  -2

 ( 89:  4)   " . حتى تنتهي إلى غاية معينة       
كثيـر مـن المهـام التـي  مـن أجـل النجـاح فـي إنجـاز بعـض أوالجهد الـذي يبذلـه اإلنسـان "هي :الدافعية لالنجاز  -3

مواجهــة مواقــف الفشــل والشــعور بــالفخر عنــد هــذه المثــابرة عنــد   لقيــام باألعمــال اليوميــة ، وكــذلكيكلــف بهــا أثنــاء ا
                                   (  45:  9" . ) األعمال

 :الدراسات السابقة  2-2

مسذتوى الطمذوح والقلذق وعالقتهمذا بذبعض سذمات : بعنذوان :(  45 ( )1984" )محمذد بيذومي خليذل "ذ دراسذة 1
)  :مـــوح والقلـــق وعالقتهمـــا بـــبعض ســـمات الشخصـــية مثـــل إلـــى معرفـــة مســـتوى الط وهذذذدفت الدراسذذذة.الشخصذذذية 

مفـردة مـن طـالب وطالبـات المرحلـة الجامعيـة ( 5.9)مـن  وتكونت العينذة( . التفكير، الحيوية، الحرص، العالقات 
فــؤاد )، ترجمــة (لجــوردن)وقائمـة الشخصــية ( كاميليــا عبــدالفتاح )واسـتخدم الباحــث للقيــاس اســتبيان الطمـوح إعــداد . 

 ( . أبوحطب
توجــد عالقــة طرديــة بــين مســتوى الطمــوح وســمات الشخصــية وهــي التفكيــر :  توصذذلت الدراسذذة إلذذى النتذذائج اآلتيذذة

  . والحيوية والحرص والعالقات، كما أبانت الدراسة إلى أن الطالب هم أكثر طموًحا من الطالبات 
 ( 11( )  1993) دراسة فتحية حسين حمادي  -2

والتكيف النفسي والعائلي لدى  طية بين مستوى الطموح وكال من العصابيةالعالقة االرتبا: بعنوان 
التعرف على العالقة االرتباطية بين مستوى الطموح وكال من العصابية  :هدف الدراسة  .طالب الجامعة 

 .والتكيف النفسي والعائلي لدى طالب الجامعة 
اشتملت العينة  :عينة الدراسة  .المسحي استخدمت الدراسة المنهج الوصفي باألسلوب  :منهج الدراسة 

طالبا وطالبة من طالب السنة األولى والرابعة بجامعة اإلسكندرية وتراوحت أعمارهم ما (  320) على 
وجود عالقة عكسية بين مستوى الطموح المهني وبين الميول  :نتائج الدراسة  .سنة (  55 – 48) بين 

بين مستوى الطموح وبين التكيف النفسي والعائلي لدى أفراد ( ة موجب) العصابية ، ووجود عالقة طردية 
 العينة ككل ، كما أن الذكور أكثر طموحا من اإلناث

 ( 12( )  1994) دراسة منال علي شفيق  -3
 .العالقة بين مستوى الطموح المهني واألكاديمي والتوافق االجتماعي : بعنوان 

ح المهني واألكاديمي والتوافق االجتماعي والمقارنة بين طالبات العالقة بين مستوى الطمو  :هدف الدراسة 
 .المدارس العامة واللغات في المتغيرات السالفة الذكر 

 .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي باألسلوب المسحي  :منهج الدراسة 
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مدارس طالبة من طالبات الصف الثاني اإلعدادي بال(  500) اشتملت العينة على  :عينة الدراسة 
عدم وجود فروق بين مستوى الطموح ودرجة التوافق االجتماعي ،  :نتائج الدراسة  .العامة واللغات 

ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح المهني بين الطالبات لصالح المستوى االقتصادي 
مدارس العامة واللغات واالجتماعي المرتفع ، ووجود فروق في التوافق االجتماعي بين الطالبات في ال

 . لصالح طالبات المدارس العامة
مستوى الطموح وعالقته بالدافعية لإلنجاز : بعنوان :( 7( )  2225" ) آمال المذكور الشاملي " دراسة  -4

إلى التعرف على مستوى الطموح لدى طلبة الدراسات العليا، بمركز : وهدفت الدراسة .لدى طلبة الدراسات العليا
والدراسات العليا بجامعة السابع من ابريل، ومعرفة العالقة بين مستوى الطموح والدافعية لإلنجاز، البحوث 

واستخدمت الباحثة مقياس مستوى .والتعرف على الفروق الفردية بين الطلبة في مستوى الطموح والدافعية لإلنجاز
قياس الدافعية لإلنجاز لألطفال والراشدين  ، بعد تقنينه علي البيئة المحلية، وم(كاميليا عبدالفتاح ) الطموح 

فقد استخدمت الباحثة أسلوب المسح الشامل لجميع أفراد  أما عينة الدراسة .بعد تعديله أيضًا ( لفاروق موسي)
 - .200) سات العليا العام الدراسي  مجتمع البحث، وهم جميع طلبة الدراسات العليا بمركز البحوث والدرا

عن وجود عالقة طردية معنوية بين مستوى  أسفرت النتائج.طالب وطالبة  200دهم والبالغ عد(  2003
الطموح والدافعية لإلنجاز لدى طلبة الدراسات العليا، إال أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين الجنسين في 

 .مستوى الطموح والدافعية لإلنجاز 
 
 

 :دراسات تناولت دافعية اإلنجاز : ثانيا 
دوافع االنجاز وعالقتها ببعض عوامل : بعنوان  ( 15( )  1978) ود عبد القادر دراسة محم -1

 .الشخصية والنجاح األكاديمي عند طالب جامعة الكويت 
 إلى اختبار مدى صمود مقاييس دوافع اإلنجاز للمعايير األربعة التي وضعها  :هدف الدراسة 

النجاح ) ين وعالقة االنجاز بالقدرة العقلية العامة ، والتعرف على مستويات االنجاز عند الجنس( بروان ) 
 .وبعض سمات الشخصية ذات الداللة ( األكاديمي 

 .طالب جامعة الكويت  :عينة الدراسة 
 .استخدم الدارس المنهج الوصفي باألسلوب المسحي  :منهج الدراسة 
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نه عند الذكور أعلى من أوضحت النتائج أن هناك فروق بين الجنسين في دوافع اإل :نتائج الدراسة  نجاز وا 
اإلناث ، وهناك فروق في دوافع اإلنجاز إلى الفئة العمرية األكبر سنا والفئات العمرية األصغر منها ، لصالح 
الفئة األكبر سنا ،  وأثبت أن جميع معامالت االرتباط الخاصة بالعوامل الشخصية ومقاييس اإلنجاز هناك 

 .والسيطرة ، بينما ارتباطا سالبا باالكتفاء الذاتي  عالقة موجبة بين الثقة بالنفس
 

 ( 12( )  1992) دراسة عزه عبد الغني  2
العالقة بين كل من دافعية اإلنجاز ومستوى الطموح وبين مستوى األداء المهاري في السباحة : بعنوان 

 .لدى طالبات كلية التربية الرياضية للبنات اإلسكندرية 
 : هدف الدراسة 

ف على العالقة بين دافعية اإلنجاز ومستوى الطموح لدى طالبات الصف الرابع بكلية التربية الرياضية التعر  -4
 .اإلسكندرية 

التعرف على العالقة بين كل من دافعية اإلنجاز ومستوى الطموح من جهة ، وبين زمن األداء المهاري  -2
 .لطرق السباحة من جهة أخرى 

عية اإلنجاز ومستوى الطموح من جهة ، وبين درجات األداء المهاري التعرف على العالقة بين كل من داف -5
 .لالختبار التطبيقي للسباحة من جهة أخرى 

 .استخدم الدارس المنهج الوصفي باألسلوب المسحي  :منهج الدراسة  -.
هناك فروق بين الجنسين في دوافع اإلنجاز لصالح الذكور ، وهناك فروق في دوافع  :نتائج الدراسة 

جاز لصالح الفئة العمرية األكبر سنا، واسفرت معامالت االرتباط بأنه هناك عالقة موجبة بين الثقة اإلن
  .بالنفس والسيطرة ، بينما ارتباطا سالبا باالكتفاء الذاتي

 : البحثإجراءات  -
  .  البحث اتم اختيار المنهج الوصفي لمالئمته وطبيعة هذ : البحثمنهج  3-1
طــرابلس  مدينــةتــم اختيــار مجتمــع الدراســة مــن العبــي كــرة القــدم لفئــة األواســط مــن أنديــة  : بحذذثمجتمذذع ال 3-2

 .العبا (  4.0) والبالغ عددهم 
) بالطريقــة العشــوائية مــن المجتمــع األصــلي للدراســة والبــالغ عــددهم  بحــثتــم اختيــار عينــة ال : بحذذثعينذذة ال 3-3

، كمـا هـو موضـح فـي  بحـثمـن مجتمـع ال% (  72) وبنسبة  طرابلس بمدينةالعبا لفئة األواسط لكرة القدم (  4.0
 :الجدول اآلتي 
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 طرابلس بمدينةالتوصيف اإلحصائي لعينة الدراسة على حسب األندية ( 1) جدول 
 النسبة المئوية عدد الالعبين اسم النادي التسلسل
 %43.72 22 األهلي 4
 %5..44 48 االتحاد 2
 %43 24 المدينة 5
 %42.4 47 الوحدة .
 %40.74 43 الشط 3
 %26..4 20 الظهرة 8
 %40 .4 اليرموك 7
 %40.74 43 الترسانة 6
 %400.00 4.0 المجموع 

 
 :وسائل جمع البيانات  3-4

البدنيـــة ، وعلـــم المتخصصـــة فـــي مجـــال التربيـــة  العلميـــة والمراجـــع والـــدوريات المصـــادر علـــى االعتمـــاد تـــم 
التربيـــة كليــة  طـــرابلس، وأراء الخبــراء مـــن جامعــة  بحـــثال بموضــوع الصـــلة ذات العلميــة والرســـائل،  الــنفس

وتـم جمـع البيانـات والمعلومـات عـن طريـق مقيـاس مسـتوى الطمـوح مـن ( 5)مرفـق  الرياضـة ،علوم البدنية و 
ـــــاح ـــــا عبـــــد الفت ـــــة اإلنجـــــا( 42().496)إعـــــداد كاميلي  ز مـــــن أعـــــداد محمـــــد حســـــن عـــــالوي، وقائمـــــة دافعي

 : ويحتوي على بعدين هما ( .4()4996)
 .دافع إنجاز النجاح  -4
 .دافع تجنب الفشل  -2

 .درجات لكل عبارة (  3) درجة بواقع (  30) والدرجة العظمى لكل بعد 
 :الدراسات االستطالعية  3-5
 م  23/44/2040إلـــى  44/.4نفـــذت الدراســـة فـــي الفتـــرة مـــن  :الدراسذذذة االسذذذتطالعية األولذذذى  3-5-1

 :والهدف منها 
 .جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالدراسة  -1

 صياغة استمارة استبيان لدراسة مستوى الطموح لالعبين ودافعية اإلنجاز
 وعلم النفس إلبداء الرأي   عرض االستمارة على الخبراء في مجال التربية البدنية والرياضة

هائية ولحساب صدق االستمارة بطريقـة اسـتخدام معامـل االرتبـاط بـين درجـة صياغة االستمارة في صورتها الن -2
 :كل عبارة مع الدرجة الكلية للعبارات في كل محور على حدة كما في الجداول التالية 
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 محور الشعور باالمتياز ( 2) جدول 

 الصدق  
 0.932 هل تشعر أن مهارتك تؤهلك لالمتياز ؟ 4
 0.085 ن مستوى زمالئك في الفريق ؟هل تشعر أن مستواك أقل م 2
 0.839 هل تعتبر نفسك العبا قنوعا وراضيا ؟ 5
 0.932 هل تعتبر نفسك شخصا مكافحا بما وصلت إليه في مجالك الرياضي ؟ .
 0.369 هل تجهد نفسك من أجل الوصول لمستوى رياضي عال ؟ 3
 0.251 هل أنت راض عن مستوى أدائك الرياضي بوجه عام ؟ 8
 0.486 هل تهتم كثيرا بأن تكون أكثر تفوقا من الالعبين اآلخرين ؟ 7

 محور المثابرة والشعور بالمسؤولية( 3)جدول 
 0.930 هل تشعر بالملل عند قيامك بتدريباتك لفترة طويلة ؟ 4
 0.594 هل تتردد في مواقف ينبغي أن تتحمل فيها المسؤولية ؟ 2
 0.665 هل أنت ممن يؤمن بالحظ ؟ 5
 0.654 هل تخشى القيام بتدريبات ال يساعدك فيها أحد ؟ .
 0.172 هل يضايقك أن تلقى عليك مسؤوليات اجتماعية ؟ 3
 0.205 هل تقبل القيام بالمسؤوليات المطلوب منك عن رضا ؟ 8

 محور التخطيط( 4)جدول                                  
 0.932 هل تعمل لمستقبلك وفقا لخطة رسمتها لنفسك ؟ 4
 0.645 هل لديك أهداف واضحة في المجال الرياضي ؟ 2
 0.617 هل حدث وأن اشتركت في مباراة لم يسبق التخطيط لها ؟ 5
 0.376 هل أنت ممن يتركون األمور للقدر بدون األخذ باألسباب ؟ .
 0.459 ه ؟هل تفكر كثيرا بأي عمل قبل أن تقوم ب 3
 0.469 هل كثيرا ما تكون نتائج تصرفاتك مطابقة للخطة التي تضعها ؟ 8
 0.376 هل تشعر أن مستواك الرياضي الحالي أفضل  ما يمكن أن تصل إليه  7
 0.932 هل تميل إلى التعاون مع زمالئك الالعبين في أعداد المسابقات الرياضية  6

 محور الحماس والتصميم( 5)جدول                         
 0.182 هل تشعر بأنك أقل حماسا في التدريب من الالعبين اآلخرين ؟ 4
 0.546 هل تميل إلى الدخول في المنافسات الرياضية ؟ 2
 0.932 هل تشعر أن لديك القدرة عل القيام بواجباتك التدريبية دون ملل ؟ 5
 0.254 هل تتنازل عن رأيك بسهولة عند أول معارضة ؟ .
 0.504 هل تفكر بعد اعتزالك في مواصلة التدريب الرياضي في كرة القدم ؟ 3
 0.932 هل ليك القدرة على تحمل الصعاب في سبيل الوصول إلى أهدافك الرياضية ؟ 8
 0.294 هل تخاف من الفشل أثناء تدخل بعض المعوقات التي قد تحول دون تحقيق أهدافك الرياضية ؟ 7
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 0.839 ستوى الذي وصلت إليه كان نتيجة لكفاحك الشخصي ؟هل ترى أن الم 6
 مقياس دافعية اإلنجاز محور دافع انجاز النجاح(  2) جدول 

 0.932 .يعجبني الالعب الذي يتدرب لساعات إضافية لتحسين مستواه  4
 0.148 .االمتياز في الرياضة ال يعتبر من أهدافي األساسية  2
 0.717 .التي يرى بعض الالعبين اآلخرين أنها مهمة صعبة استمتع بتحمل أية مهمة و  5
 0.257 .الحظ يؤدي إلى الفوز بدرجة أكبر من بذل الجهد .
 0.617 .لدي استعداد للتدريب طوال العام بدون انقطاع لكي أنجح في رياضتي  3
 0.688 .الفوز في المنافسة يمنحني درجة كبيرة من الرضا  8
 0.875 .التدريب في فترة ما بعد االنتهاء من المنافسة الرسمية  أفضل أن أستريح من 7
 0.645 .لدي رغبة عالية جدا لكي أكون ناجحا في رياضتي  6
 0.975 .أحاول بكل جهد أن أكون أفضل العب  9

 0.688 .هدفي هو أن أكون مميزا في رياضي  40
 محور دافع تجنب الفشل(  7) جدول 

 0.469 .النوم عقب هزيمتي في المنافسة  أجد صعوبة في محاولة 4
عندما ارتكب خطأ في األداء أثناء المنافسة فأنني احتاج لبعض الوقت لكي أنسى هذا  2

 0.579 .الخطأ 

 0.323 .أحس غالبا بالخوف قبل اشتراكي في المنافسة مباشرة  5
 0.430 .أخشى الهزيمة في المنافسة  .
 0.449 .في منافسة فان ذلك يضايقني لعدة أيام  في بعض األحيان عندما أنهزم 3
 0.390 .ال أجد صعوبة في النوم ليلة اشتراكي في منافسة  8
 0.345 .أشعر بالتوتر قبل المنافسة الرياضية  7
 0.239 .عندما أرتكب خطأ في األداء فأن ذلك يرهقني طوال فترة المنافسة  6
التفكير عما يمكن أن يحدث في المنافسة أو  قبل اشتراكي في المنافسة ال أنشغل في 9

 .عن نتائجها 
0.236 

 0.313 .أستطيع أن أكون هادئا في اللحظات التي تسبق المنافسة مباشرة  40
 

 

إلـــــى  3/42/2040أجريــــت الدراســـــة االســـــتطالعية الثانيـــــة فــــي الفتـــــرة مـــــن :الدراســــة االســـــتطالعية الثانيـــــة  5-3-2
العبـــا لكـــرة القـــدم مـــن مجتمـــع الدراســـة ، ومـــن خـــارج عينـــة (  20) بلغـــت وقـــد نفـــذت علـــى عينـــة  8/4/2044

لحســاب : الثبــات : أوال .الدراســة األصــلي بهــدف حســاب المعــامالت العلميــة الختبــارات وقيــاس الثبــات والصــدق 
ام معــامالت الثبــات تــم إعــادة توزيــع االســتمارة علــى أفــراد العينــة االســتطالعية حيــث تــم تحليلهــا إحصــائيا باســتخد

 ( .آلفا ) معادلة كرونباخ والتي تعرف بمعامل 
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 ( 20= ن ) يبين االختبارات المقترحة ومعامل ثباتها والصدق الذاتي لها(  6) جدول 
 المتغيرات اإلحصائية         

 الصدق الذاتي الثبات المحور

 0.63 0.409 الشعور باالمتياز
 0.75 0.367 المثابرة والشعور بالمسؤولية 

 0.79 0.830 طيطالتخ
 0.77 0.593 الحماس والتصميم
 0.74 0.355 دافع انجاز النجاح
 0.63 0.409 دافع تجنب الفشل

والخـاص بمعــامالت ثبـات االختبــارات االرتبـاط أن جميــع االختبـارات قــد تحققـت معــامالت ارتبـاط دالــة (  6) يتضـح مـن الجــدول 
وهــي جميعهــا دالــة (     0.79، 0.63 ) ن الصــدق الــذاتي قــد تراوحــت مــابي إحصــائيا ، كمــا يالحــظ مــن نفــس الجــدول أن معــامالت

 .إحصائيا 
فــي حســاب صــدق االختبــارات لقيــاس مســتوى الطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز علــى  الباحثــاناعتمــد  :الصذذدق : ثانيذذا   

ن نتـــائج الصــدق المرجعـــي ثــم الصـــدق الــذاتي والـــذي تحقــق عـــن طريـــق الجــذر التربيعـــي لمعامــل ثبـــات االختبــار مـــ
 ( . 6) تطبيق االختبارات في مرحلة حساب معامالت الثبات بالجدول 

وذلـــك بتوزيــــع  م 20/2/2044إلـــى  46/4نفــــذت الدراســـة األساســـية فـــي الفتــــرة مـــن  :الدراسذذذة األساسذذذية  3-2
فــي التــي تــم تحديــدها وحصــر اإلجابــات ومــن تــم توصــيفها وتحليلهــا إحصــائيا  البحــثاســتمارة االســتبيان علــى عينــة 

 الفصل الرابع 
 :المعالجات اإلحصائية  3-7
 (. المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ) اإلحصاء الوصفي  -4
 . معامل االرتباط  -2
 .الفروق (  2كا) اختبار  -.
 . النسب المئوية  -3

 :عرض النتائج ومناقشتها -4
اتج تطبيــق االختبــارات علــى عينــة الدراســة مــن خــالل التحليــل اإلحصــائي للبيانــات الخــام المتجمعــة مــن نــو  

يوضــح التوصــيف اإلحصــائي والجــداول توضــح النســب (  43،  .4،  45،  42،  44،  40،  9) والجــداول 
 .، وداللة االختبار في درجة الموافقة للعبارات لدى أفراد عينة الدراسة  2المئوية ودرجة الفروق كا

 
  

 ط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري التوصيف اإلحصائي المتوس ( 9) جدول 
 لمتغيرات الدراسة
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 ت

التوصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيف                        
 اإلحصائي
 المتغيرات

 االنحراف المعياري الوسيط المتوسط الحسابي

 0.40 3.00 2.79 الحماس والتصميم 1
 0.48 3.00 2.63 التخطيط 2
 0.35 3.00 2.85 المثابرة والشعور بالمسؤولية 3
 0.43 3.00 2.74 الشعور باالمتياز والتفوق 4
 0.37 3.00 2.83 دافع انجاز النجاح 5
 0.46 3.00 2.68 تجنب الفشل 2

) والخاص بنتائج قياس متغيرات الدراسة إلفراد العينة حيث بلغ متوسط الحماس والتصميم (  9) اتضح من الجدول السابق 
ومتوسط المثابرة والشعور (  6..0) وبانحراف معياري (  2.85) التخطيط ومتوسط (  0..0) وبانحراف معياري (  2.79

(  5..0)  وبانحراف معياري(  .2.7) ومتوسط الشعور باالمتياز والتفوق (  0.53) وبانحراف معياري (  2.63) بالمسؤولية 
 8..0) وبانحراف معياري  (  2.86) ومتوسط تجنب الفشل (  0.57) وبانحراف معياري (  2.65) ومتوسط دافع انجاز النجاح 

 0.53) ممتدة ما بين وكذلك تقرب االختيارات في اإلجابة عن العبارات ألفراد العينة وهذا ما توضحه درجة االنحراف المعياري وال( 
 (  6..0إلى 

      ومستوى الداللة 2باالمتياز والتفوق وكا يبين نسب درجات استجابات العينة على الشعور ( 12) جدول 
 142= ن 

 ت

 المعطيات
 العبارات

 الدرجات

 2قيمة كا
داللة 
 االختبار

3 2 

موافق 
% 

 غير موافق
 % 

 000. 113.40 5.0 95.0 هل تشعر أن مهارتك تؤهلك لالمتياز ؟ 1
 0.00 80.25 42.4 67.9 هل تشعر أن مستواك أقل من مستوى زمالئك في الفريق ؟ 2
 0.00 120.71 3.6 96.4 قنوعا وراضيا ؟هل تعتبر نفسك العبا  3
 0.00 109.82 5.7 94.3 هل تعتبر نفسك شخصا مكافحا بما وصلت إليه في مجالك الرياضي ؟ 4
 0.00 27.45 27.9 72.1 هل تجهد نفسك من أجل الوصول لمستوى رياضي عال ؟ 5
 0.00 89.60 10.0 90.0 هل أنت راض عن مستوى أدائك الرياضي بوجه عام ؟ 2
 0.00 120.71 3.6 96.4 هل تهتم كثيرا بأن تكون أكثر تفوقا من الالعبين اآلخرين ؟ 7

أن درجـــة الموافقـــة كانـــت دالـــة إحصـــائيا ولصـــالح الدرجـــة  2والخـــاص بالنســـب المئويـــة ومعامـــل كـــا(  40) يتضـــح مـــن الجـــدول 
ولصالح الدرجة الصـغرى عـن العبـارة رقـم (  7،  8،  3 ، .،  5،  4) في نتائج استجابات العينة عن العبارات أرقام (  5) القصوى 

ــار والتــي كانــت (  2)  ــارات كلهــا ، وهــذا مــا أكدتــه قيمــة داللــة االختب وهــي (  0.00) وهــذا مــا ظهــر فــي اســتجابات العينــة علــى العب
 ( . 0.03) أصغر من قيمة داللة االختبار عند درجة معنوية 
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ومستوى الداللة                              2لعينة على المثابرة والشعور بالمسؤولية وكايبين نسب درجات استجابات ا ( 11) جدول 
 4.0= ن 

 ت

 المعطيات
 العبارات

 الدرجات

داللة  2قيمة كا
 االختبار

3 2 
موافق 

% 
غير موافق 

% 
 1.829a 0.176 55.7 44.3 هل تشعر بالملل عند قيامك بتدريباتك لفترة طويلة ؟ 1
 4.829a 0.028 59.3 40.7 هل تتردد في مواقف ينبغي أن تتحمل فيها المسؤولية؟  2
 20.829a 0.000 30.7 69.3 هل أنت ممن يؤمن بالحظ ؟ 3
 11.429a 0.001 35.7 64.3 هل تخشى القيام بتدريبات ال يساعدك فيها أحد ؟ 4
 12.600a 0.000 35.0 65.0 هل يضايقك أن تلقى عليك مسؤوليات اجتماعية ؟ 5
 120.714a 0.000 3.6 96.4 هل تقبل القيام بالمسؤوليات المطلوب منك عن رضا ؟ 2

 
أن درجـــة الموافقـــة كانـــت دالـــة إحصـــائيا ولصـــالح الدرجـــة  2والخـــاص بالنســـب المئويـــة ومعامـــل كـــا(  44) يتضـــح مـــن الجـــدول 

(  2) ولصـالح الدرجـة الصـغرى عـن العبـارة رقـم  (  8،  3،  .،  5) في نتائج استجابات العينـة عـن العبـارات أرقـام (  5) القصوى 
وعـدم ( . 0.03) وهي أصـغر مـن قيمـة داللـة االختبـار عنـد درجـة معنويـة (  00.0) وهذا ما أكدته قيمة داللة االختبار والتي كانت 

 . لى العبارات كلهاوهذا ما ظهر في استجابات العينة ع(  4) وجود فروق بين الدرجة الصغرى والكبرى في العبارة 
  142=ن ومستوى الداللة 2يبين نسب درجات استجابات العينة على التخطيط وكا (12)جدول 

 ت

 المعطيات
 العبارات

 الدرجات

داللة  2قيمة كا
 االختبار

3 2 

 %موافق 
غير 
 %موافق 

 113.400a 0.000 5.0 95.0 هل تعمل لمستقبلك وفقا لخطة رسمتها لنفسك ؟ 1
 128.257a 0.000 2.1 97.9 هل لديك أهداف واضحة في المجال الرياضي ؟ 2
 80.257a 0.000 12.1 87.9 هل حدث وأن اشتركت في مباراة لم يسبق التخطيط لها ؟ 3
 29.257a 0.000 27.1 72.9 هل أنت ممن يتركون األمور للقدر بدون األخذ باألسباب؟  4
 50.400a 0.000 20.0 80.0 وم به ؟هل تفكر كثيرا بأي عمل قبل أن تق 5

2 
هل كثيرا ما تكون نتائج تصرفاتك مطابقة للخطة التي 

 تضعها ؟
80.7 19.3 52.829a 0.000 

7 
هل تشعر أن مستواك الرياضي الحالي أفضل  ما يمكن أن 

 تصل إليه ؟
72.9 27.1 29.257a 0.000 

هل تميل إلى التعاون مع زمالئك الالعبين في أعداد  8
 لمسابقات الرياضية ؟ا

94.3 5.7 109.829a 0.000 
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) أن درجـة الموافقـة كانـت دالـة إحصـائيا ولصـالح الدرجـة القصـوى  2والخـاص بالنسـب المئويـة ومعامـل كـا(  12) يتضح من الجدول 
تجابات العينـة علـى وهـذا مـا ظهـر فـي اسـ(  6،  7،  8،  3،  .،  5،  2،  4) في نتائج استجابات العينـة عـن العبـارات أرقـام (  5

) وهـي أصـغر مـن قيمـة داللـة االختبـار عنـد درجـة معنويـة (  00.0) العبارات كلها ، وهذا ما أكدته قيمة داللة االختبار والتي كانـت 
0.03 . ) 

 2يبين نسب درجات استجابات العينة على الحماس والتصميم وكا ( 13) جدول 
 142= ن                    الداللةومستوى 

 ت

 المعطيات
 العبارات

 الدرجات

 2قيمة كا
داللة 
 االختبار

3 2 

غير موافق  %موافق 
% 

 7.314a 0.007 61.4 38.6 هل تشعر بأنك أقل حماسا في التدريب من الالعبين اآلخرين ؟ 1
 68.600a 0.000 15.0 85.0 هل تميل إلى الدخول في المنافسات الرياضية ؟ 2

يك القدرة عل القيام بواجباتك التدريبية دون هل تشعر أن لد 3
 109.829a 0.000 5.7 94.3 ملل ؟

 1.400a 0.237 45.0 55.0 هل تتنازل عن رأيك بسهولة عند أول معارضة  4

هل تفكر بعد اعتزالك في مواصلة التدريب الرياضي في كرة  5
 60.457a 0.000 17.1 82.9 القدم ؟

2 
صعاب في سبيل الوصول إلى هل ليك القدرة على تحمل ال

 أهدافك الرياضية ؟
94.3 5.7 109.829a 0.000 

7 
هل تخاف من الفشل أثناء تدخل بعض المعوقات التي قد تحول 

 8.257a 0.000 37.9 62.1 دون تحقيق أهدافك الرياضية ؟

هل ترى أن المستوى الذي وصلت إليه كان نتيجة لكفاحك  8
 الشخصي ؟

96.4 3.6 120.714a 0.000 

أن درجـــة الموافقـــة كانـــت دالـــة إحصـــائيا ولصـــالح الدرجـــة  2والخـــاص بالنســـب المئويـــة ومعامـــل كـــا(  45) يتضـــح مـــن الجـــدول 
ولصالح الدرجة الصـغرى عـن العبـارة رقـم (  6،  7،  8،  3،  5،  2) في نتائج استجابات العينة عن العبارات أرقام (  5) القصوى 

(  0.03) وهـي أصـغر مـن قيمـة داللـة االختبـار عنـد درجـة معنويـة (  00.0) ة االختبار والتي كانت وهذا ما أكدته قيمة دالل(  4) 
 .وهذا ما ظهر في استجابات العينة على العبارات كلها(  .) وعدم وجود فروق بين الدرجة الصغرى والكبرى في العبارة رقم .

 ومستوى الداللة 2النجاح وكايبين نسب درجات استجابات العينة على دافع انجاز ( 14)جدول
 142= ن                                                                        

 ت
 المعطيات

 العبارات
 الدرجات

داللة  2قيمة كا
 2 3 االختبار

 %غير موافق  %موافق 

يعجبني الالعب الذي يتدرب لساعات إضافية  1
 .لتحسين مستواه 

94.3 5.7 109.829a 0.000 

االمتياز في الرياضة ال يعتبر من أهدافي  2
 األساسية 

29.3  70.7 24.029a 0.000 
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استمتع بتحمل أية مهمة والتي يرى بعض  3
 .الالعبين اآلخرين أنها مهمة صعبة 

90.7 9.3 92.829a 0.000 

الحظ يؤدي إلى الفوز بدرجة أكبر من بذل انقطاع  4
 . لكي أنجح في رياضي

55.7 44.3 1.829a 0.176 

لدي استعداد للتدريب طوال العام بدون انقطاع  5
 .لكي أنجح في رياضي 

87.9 12.1 80.257a 0.000 

 117.029a 0.000 10.0 90.0 الفوز في المنافسة يمنحني درجة كبيرة من الرضا  2

أفضل أن أستريح من التدريب في فترة ما بعد  7
 .لرسمية االنتهاء من المنافسة ا

95.0 5.0 113.400a 0.000 

لدي رغبة عالية جدا لكي أكون ناجحا في  8
 رياضتي 

93.6 6.4 106.314a 0.000 

 128.257a 0.000 2.1 97.9 .أحاول بكل جهد أن أكون أفضل العب  9
 113.400a 0.000 5.0 95.0 .هدفي هو أن أكون مميزا في رياضي  12

) أن درجـة الموافقـة كانـت دالـة إحصـائيا ولصـالح الدرجـة القصـوى  2بالنسـب المئويـة ومعامـل كـا والخـاص(  14) يتضح من الجدول 
) ولصـالح الدرجـة الصـغرى عـن العبـارة (  40،  9،  6،  7،  8،  3،  5،  4) في نتائج اسـتجابات العينـة عـن العبـارات أرقـام (  5
(  0.03) وهــي أصـغر مـن قيمـة داللــة االختبـار عنـد درجـة معنويــة (  00.0) وهـذا مـا أكدتـه قيمـة داللــة االختبـار والتـي كانـت (  2
 .وهذا ما ظهر في استجابات العينة على العبارات كلها(  .) وعدم وجود فروق بين الدرجة الصغرى والكبرى في العبارة .
 

 142= ومستوى الداللة ن  2يبين نسب درجات استجابات العينة على دافع تجنب الفشل وكا( 15)جدول

 ت

 المعطيات
 العبارات

 الدرجات

 2قيمة كا
داللة 
 االختبار

3 2 
موافق 

% 
غير 
 %موافق 

 52.829a 0.000 19.3 80.7 .أجد صعوبة في محاولة النوم عقب هزيمتي في المنافسة  1

عندما ارتكب خطأ في األداء أثناء المنافسة فأنني احتا  لبعض الوقت  2
 74.314a 0.000 13.6 86.4 .لكي أنسى هذا الخطأ 

 15.114a 0.000 33.6 66.4 أحس غالبا بالخوف قبل اشتراكي في المنافسة مباشرة  3

 43.457a 0.000 22.1 77.9 .أخشى الهزيمة في المنافسة  4

 48.029a 0.000 20.7 79.3 في بعض األحيان عندما أنهزم في منافسة فان ذلك يضايقني لعدة أيام  5

 33.029a 0.000 25.7 74.3 بة في النوم ليلة اشتراكي في منافسة ال أجد صعو  2

 20.829a 0.000 30.7 69.3 .أشعر بالتوتر قبل المنافسة الرياضية  7

 257a2 0.612. 47.9 52.1 .عندما أرتكب خطأ في األداء فأن ذلك يرهقني طوال فترة المنافسة  8

ير عما يمكن أن يحدث قبل اشتراكي في المنافسة ال أنشغل في التفك 9
 114a2 0.735. 48.6 51.4 .في المنافسة أو عن نتائجها 

 12.600a 0.000 35.0 65.0 .أستطيع أن أكون هادئا في اللحظات التي تسبق المنافسة مباشرة  12
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) الدرجـة القصـوى  إحصـائيا ولصـالحدالـة  أن درجـة الموافقـة كانـت 2والخاص بالنسب المئوية ومعامل كـا(  43) يتضح من الجدول 
 وهذا ما أكدته قيمة داللة االختبار والتـي كانـت(  40،  7،  8،  3،  5،  2،  4) أرقامفي نتائج استجابات العينة عن العبارات (  5
وعدم وجود فروق بين الدرجة الصغرى والكبـرى ( . 0.03)        وهي أصغر من قيمة داللة االختبار عند درجة معنوية (  00.0) 
 . وهذا ما ظهر في استجابات العينة على العبارات كلها(  9،  6) العبارتين أرقام  في

 معامل االرتباط  لدافع انجاز النجاح وعالقتها بمستوى الطموح ( 12) جدول 
                       

 متغيرات الدراسة                                              
             

 حصائي اإل التوصيف
 

جاح
 الن

جاز
ع ان

داف
از  

متي
باال

ور 
شع

ا
وق

التف
و

 

ور 
شع

 وال
ابرة

لمث
ا

لية
ؤو

مس
بال

 

طيط
لتخ

ا
 

ميم
تص

 وال
س

حما
ال

 

 **0.409 **0.391 **0.569 **0.596 1 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000  مستوى داللة االختبار

عالقــة بـين متغيــر دافــع إنجـاز النجــاح مــع مسـتوى الطمــوح حيــث  والخــاص بمعامــل االرتبـاط أن هنــاك(  48) يتضـح مــن الجـدول    
ــاك عــدد  ــين دافــع إنجــاز النجــاح و(  5) كــان هن ــة متوســطة ب ــابرة والشــعور بالمســؤولية ، و ) عالقــة طردي ــاز ، و المث الشــعور باالمتي
  .ط طردية ضعيفة بين متغير دافع إنجاز النجاح مع التخطي(  4) وهناك عالقة ( الحماس والتصميم 

 معامل االرتباط  لدافع تجنب الفشل وعالقتها بمستوى الطموح ( 17) جدول 
                     

 متغيرات الدراسة                                           
التوصذذذذذذذذذذذذذذذيف              

 اإلحصائي 
 

شل
 الف

نب
تج

 

از 
متي

باال
ور 

شع
ال

وق
التف

و
 

ور 
شع

 وال
ابرة

لمث
ا

لية
ؤو

مس
بال

 

طيط
لتخ

ا
 

ميم
تص

 وال
س

حما
ال

 

 **0.234 **0.501 **0.640 **0.529 4 معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000  مستوى داللة االختبار

والخـاص بمعامـل االرتبـاط أن هنـاك عالقـة بـين متغيـر تجنـب الفشـل مـع مسـتوى الطمـوح حيـث كـان (  47) يتضح مـن الجـدول 
عالقــة طريــة (  2) وهنــاك عالقــة عــدد ( المثــابرة والشــعور بالمســؤولية ) تجنــب الفشــل و عالقــة طرديــة عاليــة بــين (  4) هنــاك عــدد 

عالقـة طرديـة ضـعيفة بـين (  4) وهنـاك عالقـة عـدد ( الشـعور باالمتيـاز والتفـوق ، والتخطـيط ) متوسطة بـين متغيـر تجنـب الفشـل و 
 .( الحماس والتصميم ) جنب الفشل ومتغير ت

 :مناقشة النتائج  4-2
 :قيق أهداف البحث ولإلجابة على تساؤالته فقد تمت مناقشة النتائج وفقا للترتيب التالي لتح

 طرابلس  مدينة كرة القدم بأندية التعرف على مستوى الطموح لدى الالعبين األواسط في: أوال 
عبـــين طــرابلس أن أغلــب الال مدينـــةمـــن أن الالعبــين األواســط فـــي كــرة القــدم بأنديــة  بحــثأظهــرت نتــائج ال 

 :لديهم مستوح طموح في اتجاه تميز بالتالي 
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بوجــود فــروق معنويــة بــين (  40)  جــدول(  2كــا) أظهــرت دالالت قــيم اختبــار  :الشذذعور باالمتيذذاز والتفذذوق  -1
 93وبنسـبة اتفـاق بـين أفـراد العينـة بلغـت (  5) درجات الموافقة على اإلجابة كانت في اتجـاه درجـة الحـدة القصـوى 

وهــل تعتبــر نفســك العبــا قنوعــا وراضــيا % ..98رات هــل تشــعر أن مهارتــك تؤهلــك لالمتيــاز وبنســبة علــى العبــا% 
وعلـى هـل تجهـد نفسـك % 5..9وعلى هل تعتبر نفسك شخصا مكافحا بما وصلت إليه في مجالك الرياضي بنسبة 

ي بوجــه وعلــى هــل أنــت راض عــن مســتوى أدائــك الرياضــ% 72.4مــن أجــل الوصــول لمســتوى رياضــي عــال بنســبة 
، واإلجابــة % ..98وعلــى هــل تهــتم كثيــرا بــأن تكــون أكثــر تفوقــا مــن الالعبــين اآلخــرين بنســبة % 90عــام بنســبة 

علــى هــل تشـــعر أن % 67.9وبنســبة اتفــاق بــين أفــراد العينــة بلغــت (  2) كانــت فــي اتجــاه درجــة الحــدة الصــغرى 
مسـتوى الطمـوح وفقـا لـرأى عينـة الدراسـة جـاء  مستواك أقل من مستوى زمالءك في الفريق ، وبذلك يمكـن القـول بـأن

 :ترتيبها على النحو التالي 
 . هل تشعر أن مهارتك تؤهلك لالمتياز  -4
 هل تشعر أن مستواك أقل من مستوى زمالئك في الفريق ؟ -2
 هل تعتبر نفسك العبا قنوعا وراضيا ؟ -5
 هل تعتبر نفسك شخصا مكافحا بما وصلت إليه مجالك الرياضي ؟ -.
 ك من أجل الوصول لمستوى رياضي عال ؟هل تجهد نفس -3
 هل أنت راض عن مستوى أدائك الرياضي بوجه عام ؟ -8
 هل تهتم كثيرًا بأن تكون أكثر تفوقًا من الالعبين االخرين؟ -7
بوجـود فـروق معنويـة بـين درجـات الموافقـة (  2كـا) أظهرت دالالت قيم اختبار  :المثابرة والشعور بالمسؤولية  -2

وبنسبة اتفاق بين أفراد العينـة بلغـت فـى العبـارات هـل أنـت (  5) في اتجاه درجة الحدة القصوى على اإلجابة كانت 
وهــل يضــايقك أن تلقــي %  5..8وهــل تخشــى القيــام بتــدريبات ال يســاعدك فيهــا احــد %  89.5ممــن يــؤمن بــالحظ 

وعـــدم %  96.4وهـــل تقبـــل القيـــام بالمســـؤوليات المطلـــوب منـــك عـــن رضـــا %  65.0عليـــك مســـؤوليات اجتماعيـــة 
ووجــود فــروق بــين درجــات الحــدة فــي هــل تشــعر بالملــل عنــد قيامــك بتــدريباتك لفتــرة طويلــة وهــل تتــردد فــي مواقــف 
ينبغي أن تتحمل فيها المسؤولية ، وبذلك يمكن القول بأن مستوى الطموح وفقا لرأى عينـة الدراسـة جـاء ترتيبهـا علـى 

 : النحو التالي 
 المطلوب منك عن رضا ؟هل تقبل القيام بالمسؤوليات  -4
 هل أنت ممن يؤمن بالحظ ؟ -2
 هل يضايقك أن تلقى عليك مسؤوليات اجتماعية ؟ -5
 هل تخشى القيام بتدريبات ال يساعدك فيها أحد ؟ -.
أظهرت دالالت قيم اختبار بوجود فروق معنوية بين درجـات الموافقـة علـى اإلجابـة كانـت فـي اتجـاه  :التخطيط  -3

وبنســـبة اتفـــاق بـــين أفـــراد العينـــة بلغـــت فـــى العبـــارات هـــل تعمـــل لمســـتقبلك وفقـــا لخطـــة  ( 5) درجـــة الحـــدة القصـــوى 
وهــل حــدث وأن أشــتركت فــي %  97.9و هــل لــديك أهــداف واضــحة فــي المجــال الرياضــي %  93رســمتها لنفســك 
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هـل و %  72.9وهل أنت ممـن يتركـون األمـور للقـدر بـدون األخـذ باألسـباب %  67.9مباراة لم يسبق التخطيط لها 
وهــل كثيــرا مــا تكــون نتــائج تصــرفاتك مطابقــة للخطــة التــي تضــعها %  60تفكــر كثيــرا بــأي عمــل قبــل أن تقــوم بــه 

وهـــل تميـــل إلـــى %  72.9وهـــل تشـــعر أن مســـتواك الرياضـــي الحـــالي أفضـــل  مـــا يمكـــن أن تصـــل إليـــه %  60.7
مكــن القـول بــأن مســتوى الطمــوح ، وبــذلك ي%  5..9التعـاون مــع زمالئــك الالعبـين فــي أعــداد المســابقات الرياضـية 

  :وفقا لرأى عينة الدراسة جاء ترتيبها على النحو التالي 
 ؟ هل لديك أهداف واضحة في المجال الرياضي -1
 ؟ هل تعمل لمستقبلك وفقا لخطة رسمتها لنفسك -2
 ؟ هل تميل إلى التعاون مع زمالئك الالعبين في أعداد المسابقات الرياضي -3
 ؟ راة لم يسبق التخطيط لهاهل حدث وان اشتركت في مبا -4
 هل كثيرا ما تكون نتائج تصرفاتك مطابقة للخطة التي تضعها؟  -5
 هل تفكر كثيرا بأي عمل قبل أن تقوم به؟ -2
 هل أنت ممن يتركون األمور للقدر بدون األخذ باألسباب ؟ -7
 ؟هل تشعر أن مستواك الرياضي الحالي أفضل ما يمكن أن تصل إليه  -8

بوجــود فــروق معنويــة بــين درجــات الموافقــة علـــى (  2كـــا) ظهــرت دالالت قــيم اختبــار أ :الحمذذاس والتصذذميم  -4
وبنســبة اتفــاق بــين أفــراد العينــة بلغــت العبــارات هــل تميــل إلــى (  5) اإلجابــة كانــت فــي اتجــاه درجــة الحــدة القصــوى 

 5..9ريبيـة دون ملـل و هل تشعر أن لـديك القـدرة عـل القيـام بواجباتـك التد%  63الدخول في المنافسات الرياضية 
و هـل لـديك القـدرة علـى تحمـل %  62.9و هل تفكر بعد اعتزالـك فـي مواصـلة التـدريب الرياضـي فـي كـرة القـدم % 

و هـل تخـاف مـن الفشـل أثنـاء تـدخل بعـض المعوقـات %  5..9الصعاب في سبيل الوصول إلى أهدافك الرياضـية 
ل تـــرى أن المســـتوى الـــذي وصـــلت إليـــه كـــان نتيجـــة و هـــ%  82.4التـــي قـــد تحـــول دون تحقيـــق أهـــدافك الرياضـــية 

، و % 33، والعبــارات هــل تتنــازل عــن رايــك بســهولة عنــد اول معارضــة حيــث بلغــت %  ..98لكفاحــك الشخصــي 
هــــل تشـــعر بأنــــك أقــــل حماســــا فــــي التــــدريب مــــن الالعبــــين  ( 2) اإلجابـــة كانــــت فــــي اتجــــاه درجــــة الحــــدة الصــــغرى

تتنـازل عـن رأيـك بسـهولة عنـد أول معارضـة ، وبـذلك يمكـن القـول بــأن  وعـدم وجـود فـروق فـي هـل %..84اآلخـرين
 :مستوى الطموح وفقا لرأى عينة الدراسة جاء ترتيبها على النحو التالي 

 هل ترى أن المستوى الذي وصلت إليه كان نتيجة لكفاحك الشخصي ؟ -4
 هل تشعر أن لديك القدرة عل القيام بواجباتك التدريبية دون ملل ؟ -2
 القدرة على تحمل الصعاب في سبيل الوصول إلى أهدافك الرياضية ؟ هل لديك -5
 هل تميل إلى الدخول في المنافسات الرياضية ؟ -.
 هل تفكر بعد اعتزالك في مواصلة التدريب الرياضي في كرة القدم ؟ -3
 هل تخاف من الفشل أثناء تدخل بعض المعوقات التي قد تحول دون تحقيق أهدافك الرياضية ؟ -8
 أنك أقل حماسا في التدريب من الالعبين اآلخرين ؟هل تشعر ب -7
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 هل تتنازل عن رأيك بسهولة عند أول معارضة ؟ -6
 .طرابلس  مدينةالتعرف على دافع اإلنجاز لدى الالعبين األواسط في كرة القدم بأندية : ثانيا 

لـديهم دافـع انجـاز   لسطـراب مدينـةاألواسط في كرة القدم بأندية  العبيأغلب أن بأظهرت نتائج الدراسة من  
 :التي تميزت كالتالي  اتتجاهالفي ا

بوجــود فــروق معنويــة بــين درجــات الموافقــة علــى (  2كــا) أظهــرت دالالت قــيم اختبــار : دافذذع انجذذاز النجذذاح  -1
يعجبنــي  :العبــاراتوبنســبة اتفـاق بــين أفــراد العينــة حيـث بلغــت (  5) اإلجابـة كانــت فــي اتجــاه درجـة الحــدة القصــوى 

واســتمتع بتحمــل أيـــة مهمــة والتـــي يــرى بعـــض % : 5..9ب الــذي يتـــدرب لســاعات إضـــافية لتحســين مســـتواه الالعــ
ولــدى اســتعداد للتــدريب طــوال العــام بــدون انقطــاع لكــي أنجــح فــي % : 90.7الالعبــين اآلخــرين أنهــا مهمــة صــعبة 

أســتريح مــن التــدريب  و أفضــل أن%:  90والفــوز فــي المنافســة يمنحنــي درجــة كبيــرة مــن الرضــا %  67.9رياضــي 
و لــدي رغبــة عاليــة جــدا لكــي أكــون ناجحــا فــي رياضــتي %:  93فــي فتــرة مــا بعــد االنتهــاء مــن المنافســة الرســمية 

 و هــــدفي هــــو أن أكــــون مميــــزا فــــي رياضــــتي%:  97.9و أحـــاول بكــــل جهــــد أن أكــــون أفضــــل العــــب %:  95.8
 70.7الرياضــة ال يعتبــر مــن أهــدافي األساســية  االمتيــاز فــي(  2) اإلجابــة كانــت فــي اتجــاه درجــة الحــدة الصــغرى 

وعدم وجود فروق في الحظ يؤدي إلى الفوز بدرجة أكبر من بذل انقطاع لكي انجـح فـي رياضـتي، وبـذلك يمكـن % 
 : القول بأن مستوى الطموح وفقا لرأى عينة الدراسة جاء ترتيبها على النحو التالي 

 .أحاول بكل جهد أن أكون أفضل العب  -4
 ن أستريح من التدريب في فترة ما بعد االنتهاء من المنافسة الرسمية ،أفضل أ -2
 .ي تهدفي هو أن أكون مميزا في رياض -5
 .يعجبني الالعب الذي يتدرب لساعات إضافية لتحسين مستواه  -.
 .لدي رغبة عالية جدا لكي أكون ناجحا في رياضتي  -3
 .ها مهمة صعبة أستمتع بتحمل أية مهمة والتي يرى بعض الالعبين اآلخرين أن -8
 .الفوز في المنافسة يمنحني درجة كبيرة من الرضا  -7
 .ي تلدي استعداد للتدريب طوال العام بدون انقطاع لكي انجح في رياض -6
 .ي تالحظ يؤدي إلى الفوز بدرجة أكبر من بذل انقطاع لكي انجح في رياض -9
 .االمتياز في الرياضة ال يعتبر من أهدافي األساسية  -40

بوجــود فــروق معنويــة بــين درجــات الموافقــة علــى اإلجابــة (  2كــا) أظهــرت دالالت قــيم اختبــار : تجنذذب الفشذذل  -2
وبنســبة اتفــاق بــين أفــراد العينــة حيــث بلغــت العبــارات أجــد صــعوبة فــي (  5) كانــت فــي اتجــاه درجــة الحــدة القصــوى 

نــاء المنافســة فــأنني أحتــاج و عنــدما ارتكــب خطــأ فــي األداء أث%:  60.7محاولــة النــوم عقــب هزيمتــي فــي المنافســة 
 ..88و أحــس غالبــا بــالخوف قبــل اشــتراكي فــي المنافســة مباشــرة %:  ..68لــبعض الوقــت لكــي أنســى هــذا الخطــأ 

و فــي بعــض األحيــان عنــدما أنهــزم فــي منافســة فــان ذلــك يضــايقني %:  77.9و أخشــى الهزيمــة فــي المنافســة %: 
و أشــــعر بــــالتوتر قبــــل %:  5..7ة اشــــتراكي فــــي منافســــة و ال أجــــد صــــعوبة فــــي النــــوم ليلــــ%:  79.5لعــــدة أيــــام 
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وعـدم %:  25و أستطيع أن أكون هادئا في اللحظـات التـي تسـبق المنافسـة مباشـرة :  % 89.5المنافسة الرياضية 
وجود فروق في عندما أرتكب خطا في األداء فإن ذلـك يرهقنـي طـوال فتـرة المنافسـة و قبـل اشـتراكي فـي المنافسـة ال 

ا التفكيــر عمــا يمكــن أن يحــدث فــي المنافســة أو عــن نتائجهــا ، و يمكــن القــول بــأن مســتوى الطمــوح وفقــانشــغل فــي 
 : لرأى عينة الدراسة جاء على النحو التالي

 .عندما أرتكب خطأ في األداء أثناء المنافسة فأنني احتاج لبعض الوقت لكي أنسى هذا الخطأ  -4
 .منافسة أجد صعوبة في محاولة النوم عقب هزيمتي في ال -2
 .في بعض األحيان عندما أنهزم في منافسة فان ذلك يضايقني لعدة أيام  -5
 .أخشى الهزيمة في المنافسة  -.
 . ال أجد صعوبة في النوم ليلة إشتراكي في منافسة -3
 .أشعر بالتوتر قبل المنافسة الرياضية  -8
 .أحس غالبا بالخوف قبل اشتراكي في المنافسة مباشرة  -7
 .في اللحظات التي تسبق المنافسة مباشرة أستطيع أن أكون هادئا  -6
 .عندما أرتكب خطأ في األداء فإن ذلك يرهقني طوال فترة المنافسة  -9
 .قبل أشتراكي في المنافسة ال أنشغل في التفكير عما يمكن أن يحدث في المنافسة أو عن نتائجها  -40

   ين األواسط في كرة مستوى الطموح ودافعية االنجاز الرياضي لدى الالعب التعرف على: ثالثا 
 .طرابلس مدينة القدم بأندية        

هنـاك عالقـة بـين متغيـر دافـع إنجـاز النجـاح مـع مسـتوى الطمـوح :عالقة مستوى الطموح بدافع إنجذاز النجذاح  -1
الشــــعور ) عالقــــة طرديـــة متوســــطة بــــين دافـــع إنجــــاز النجــــاح و(  5) حيــــث كـــان هنــــاك عــــدد (  48) فـــى جــــدول 

طرديـة ضـعيفة بـين متغيـر (  4) وهنـاك عالقـة ( المثابرة والشعور بالمسؤولية ، و الحماس والتصـميم باالمتياز ، و 
  .دافع انجاز النجاح مع التخطيط 

) هنـاك عالقـة بـين متغيـر تجنـب الفشـل مـع مسـتوى الطمـوح فـى جـدول :عالقة مستوح الطموح بتجنب الفشل  -2
وهنـاك ( المثـابرة والشـعور بالمسـؤولية ) الية بـين تجنـب الفشـل و عالقة طردية ع(  4) حيث كان هناك عدد (  47

( الشـــعور باالمتيــاز والتفــوق ، والتخطـــيط ) عالقــة طريـــة متوســطة بــين متغيـــر تجنــب الفشــل و (  2) عالقــة عــدد 
هـذا ويتفـق مـن ( .الحمـاس والتصـميم ) عالقة طرديـة ضـعيفة بـين متغيـر تجنـب الفشـل و (  4) وهناك عالقة عدد 

  مع ما جاءت به نتائج دراسة بحثالا سفرت عنه نتائج هذأث ما حي
أنهـــا توجـــد عالقـــة طرديـــة معنويـــة بـــين مســـتوى الطمـــوح والدافعيـــة  علـــى( 7( ) 2225) آمذذذال المذذذذكور الشذذذاملى 

والمتمثلـة فـى وجـود عالقـة طرديــة (  45() .496)ودراسـة محمـد بيـومى خليـل  إلنجـاز لـدى طلبـة الدراسـات العليـال
 .ستوى الطموح والسمات الشخصية والتى تتكون من التفكير والحيوية والحرص والعالقاتبين م
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 :االستنتاجات  5-1
 .لديهم إهتمام كبير بأن يكونوا أكثر تفوقا وتميزا  بحثإن معظم العبى عينة ال .1

 .لديهم مستوى عال فى الشعور بالقناعة والرضا عن النفس بحثالعبى عينة ال غالبيةإن  .2

 :برة والشعور بالمسؤولية المثا

 .يقبلون القيام بالمسئوليات المطلوبة منهم بحثإن غالبية العبى عينىة ال .1

 .يؤمنون بالحظ ويتضايقوا من تحمل المسئوليات  بحثإن غالبية العبى عينة ال .2

 .يخشون القيام بتدريبات لوحدهم البحثإن غالبية عينة  .1

 :التخطيط 

 .اد المسابقات الرياضيةيوجد تعاون بين الالعبين فى إعد .1

 .يمتلكون أهداف واضحة فى المجال الرياضى بحثإن معظم العبى عينة ال .2

 موح فى الرفع من مستواهم الرياضىط بحثلدى بعض العبى عينة ال .1

 .يفكرون كثيرا قبل القيام بأى عمل بحثإن غالبية العبى عينة ال .4

 .ألخذ باألسبابمور للقدر دون البية العبى عين البحث يتركون األغا إن .5

 :الحماس والتصميم 
 .بالحماس والتصميم واإلرادة التى تهدف غلى تحقيق الذات بحثيتميز العبوا عينة ال .1

لـديهم الكفـاءة والقـدرة علـى تحمـل الصـعاب فـى سـبيل الوصـول إلـى أهـداف التربيـة  بحـثاكثر العبى عينـة ال .2
 .الرياضية

 .ى مواصلة التدريبات الرياضيةيفكرون بعد إعتزالهم ف بحثأكثر العبى عينة ال .1

اليخـــافون مــن الفشــل أثنـــاء تــدخل بعـــض المعوقــات التــى قـــد تحــول دون تحقيـــق  البحــثأكثــر العبــى عينـــة  .4
 .اهدافهم

 :دافع انجاز النجاح 
   يحاولون جاهدين ان يكونوا افضل حال فى رياضتهم  البحثأكثر العبى عينة  .1

 .ة من الرضاوالفوز فى المنافسات التى تمنحهم درجة كبير 

   لديهم إستعداد للتدريب طول العام دون إنقطاع  البحثإن أكثر العبى عينة  .2
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 .لكى يكونوا اكثر تفوقا

  يتدربون لساعات إضافية لتحسين مستواهم الرياضى  البحثإن أكثر العبى عينة  .1

 .والمهارى    
 :دافع تجنب الفشل 

 .البحثنة يسبب الشعور بالفشل فى إحباط وقلق معظم العبى عي .1

يمتلكــون خبــرة واســعة وبإمكــانهم التغلــب علــى حــاالت الفشــل واإلحبــاط عنــد البحــث إن غالبيــة العبــى عينــة  .2
 .إرتكاب أخطاء األداء خالل المنافسة

 .يجدون صعوبة فى النوم قبل المنافسة وبعد الهزيمة البحثإن غالبية العبى عينة  .1

 .توتر قبل المنافسة الرياضيةيشعرون بالخوف وال البحثإن غالبية العبى عينة  .4
 ولحساب معامل االرتباط بين كل من مستوى الطموح ودافع انجاز النجاح وتجنب الفشل   

 :كما يلي 
 :العالقة بين مستوى الطموح ودافع انجاز النجاح  .1

  ؤولية ، و الشـعور باالمتيـاز ، و المثـابرة والشـعور بالمسـ) توجد عالقة طردية متوسطة بين دافع انجاز النجـاح و
 ( .الحماس والتصميم 

  توجد عالقة طردية ضعيفة بين متغير دافع انجاز النجاح مع التخطيط. 

 :العالقة بين مستوى الطموح ودافع تجنب الفشل -2

  ( .المثابرة والشعور بالمسؤولية ) توجد عالقة طردية عالية بين تجنب الفشل و 

 (لشعور باالمتياز والتفوق ، والتخطيط ا)توجد عالقة طردية متوسطة بين تجنب الفشل و 

  ( .الحماس والتصميم ) توجد عالقة طردية ضعيفة بين متغير تجنب الفشل و  

 :باآلتي  يوصي الباحثان :التوصيات  -8
زيــادة إهتمـــام إتحـــاد اللعبــة بإقامـــة دورات خاصـــة للمـــدربين مــن خـــالل وضـــع بــرامج علميـــة مخططـــة لإلهتمـــام   .4

 .هنى والنفسى لالعبين باإلعداد النظرى والذ

ضرورة وجود معد نفسى خـاص لكـل فريـق مـن خـالل بـث السـمات اإلراديـة لالعبـين مـن خـالل اإلعـداد النفسـى  .5
) علـى مسـتوى المبـاراة ، وايضــا اإلعـداد النفسـى طويـل المـدى علـى مسـتوى الموســم ( المباشـر ) قصـير المـدى 
 .او المواسم التدريبية المخططة( السنة التدريبية 

اإلهتمـــام بغـــرس القـــيم التـــى مـــن شـــأنها ان تـــؤثر تـــاثيرا مباشـــرا فـــى أداء الالعـــب ، وتزيـــد فـــى الرفـــع مـــن قدراتـــه  .0
مكاناته البدنية والمهارية والخططية والذهنية للوصول إلى مرحلة التفوق الرياضى  .وا 
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والالعبــين للوصــول إلــى ضـرورة اإلســتفادة مــن الخبــرات العلميــة الموجــودة داخــل ليبيـا للرفــع مــن كفــاءة المــدربين  .1
 .قمم األداء فى كرة القدم

دراسات تتعلق بمستوى طموح الالعبين ودافعيـتهم لإلنجـاز الرياضـى علـى مختلـف الفئـات السـنية بحوث و إجراء  ..
  .األخرى

 :المراجع 
 :المراجع العربية : أوال 
    ية،المجلد دافعية اإلنجاز وقياسه، الطبعة الثان: ( 4979) إبراهيم قشقو  وطلعت منصور .4

 .، القاهرة  مكتبة اإلنجلو المصرية ، الثاني
مســتوى الطمــوح   دراســة لــبعض أســاليب التنشــئة الوالديــه المســئولة عــن رفــع : ( 4969) أحمــد الســيد إســماعيل .2

في ضـوء بعـض المتغيـرات الديموجرافيـة ، رسـالة ماجسـتير ، غيـر منشـورة ، كليـة 
 .اآلداب ، جامعة طنطا 

 .، مكتبة لبنان ،  بيروت معجم العلوم االجتماعية(:  4968) ويأحمد زكي بد.5
 ، مبادئ وتطبيق علم النفس الرياضي ،(: .200) أخالص محمد عبد الحفيظ وآخرون4.

 . الدار العالمية ، اإلسكندرية                                 
  المدرب وأولياء  دليلن ، األعداد النفسي لتدريب الناشئي(: 4997) أسامة كامل راتب .3

 .األمور، دار الفكر العربي، القاهرة                                 
  ، تطبيقات في المجال الرياضي –تدريب المهارات النفسية ( :  2000) ----------.8

 . دار الفكر العربي ، القاهرة                                  
 مستوى الطموح وعالقته بدافعية االنجاز لدى طلبة (:  2003) أمال المذكور الشاملي. 7

 الدراسات العليا ، رسالة ماجستير غير  منشورة ، مركز                                  
 . جامعة الزاوية  البحوث والدراسات العليا ،                                 

  الثانوية العامة األزهرية  رسطالب المدامستوى الطموح لدى (:  4990) جمال محمد عباس .6
 .، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة أسيوط         

 .االنجلو المصرية ، القاهرة التقويم والقياس النفسي والتربوي ، مكتبة (:  4968) رمزية الغريب  .9
 ومستوى الطموح وبين العالقة بين كل من دافعية اإلنجاز(:  4992) عزة عبد الغني  .40

  السباحة لدى طالبات كلية التربية  مستوى األداء المهاري في                            
  اإلسكندرية ، مجلة بحوث التربية الرياضية  الرياضية للبنات                           
 .ضية للبنين، بالزقازيقللبنات باإلسكندرية ، كلية التربية الريا                           

  الطموح وكال من العالقة االرتباطية بين مستوى ( :  4995) فتحية حسين حمادي  .44
 لدى طالب الجامعة ، رسالة  لعصابية والتكيف النفسي والعائليا                          
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 .كلية اآلداب ، جامعة طنطا  ماجستير ، غير منشورة                          
  الثانية ، مكتبة مستوى الطموح والشخصية ، الطبعة ( :  .496) كاميليا عبد الفتاح  .42

 .النهضة العربية ، بيروت                           
   ببعض سمات الشخصية مستوى الطموح والقلق وعالقتهما ( :  .496) محمد بيومي خليل  .45

 .رة ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق منشو ، رسالة ماجستير غير                          
 .سيكولوجية القيادة الرياضية ، مركز للنشر ، القاهرة ( :  4996) محمد حسن عالوى ..4
  الشخصية ، والنجاح  دوافع اإلنجاز وعالقته ببعض عوامل ( :  4976) محمود عبد القادر  .43

  مجلة دراسات الخليج األكاديمي عند طالب  جامعة الكويت ،                          
 .العربية ، العدد الرابع عشر والجزيرة                          

االجتمـــاعي، رســـالة العالقـــة بـــين مســـتوى الطمـــوح المهنـــي واألكـــاديمي والتوافـــق (: .499) منـــال علـــي شـــفيق .48
 .نشورة ، جامعة القاهرة ، القاهرةغير مدكتوراه 
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 الحركية للجملة فني اداء مستوي علىوتأثيرة النوعية تدريبات تصميم برنامج

 " التوازن عارضة جهاز 

  الفاندي بشير علي أمل/د                                                                

 -: البحث ومشكلة مقدمة

 متعددة قطاعات وتغطي واسعة قاتهاتطبي مجاالت فإن ولهذا , الخاصة تمريناتها لها رياضة الفني الجمباز أن
 , االرضية التمرينات االجهزة علي حركية مهارات علي لآلنسات الفني الجمباز رياضة تحتل كما للجنسين
  القفز حصانو , االرتفاع مختلفي والعارضتين , التوازن وعارضة

 تعدد تثبت, لآلنسات الفني الجمباز رياضة محتويات أن Borrmomn بورمان بإشراف مؤلفين مجموعةو     
 متدرجة وتقديمها فيها التفكير يمكن بحيث , متتالية صعوبات وذات , جدا كثيرة ومهاراتها , فيها المنافسات أشكال
 (  8 : 91). الصعوبة درجات في
 الفني باالداء تتميز التي الرياضة أنواع تحت يتدرج, لآلنسات الفني الجمباز أن الكريم عبد عفاف وترى    

  ( 1 : 51) . المنافسة الالعبة مع المباشر الالعبة إحتكاك فيه يغيب والذي,
 من اخر بأنواع مقارنه اكبر بمقدار الفني الجمباز طريق عن بالتوازن االحساس ينمو انه بورمان ويضيف  

 هذا في اجريت التي البحوث أثبتته ما وهو بالجمال واإلحساس, بالرتم والشعور , الجسم علي والسيطرة, الرياضة
 (8: 91  ) امجال
 من نبحث والتي الالعبة علي الواقعة للمتطلبات المستمر الفني الجمباز رياضة تميز السالم عبد محمد يظيفو    

 التي الحركية المهارات وتنويع, جديدة حركية مهارات تعليم الالعبه من يتطلب بما المستمر  الرياضة تطور
  ( 4: 68) قبل من تعلمتها

 بوجه التوافقية القدرات في مخزونان تعتبر الحركية المهارات وتنويع الحركية المهارات هذه أن الباحثة تري حيث  
 عارضة جهاز علي الناجح باألداء وثيق بشكل الرتباطهم للخصوص وجه علي والتنويع التوازن وقذرتي , عام

 . التوازن
 حلقة, التوافق الفني األداء مركب يمثل الرياضي اإلنجاز تركيب علي بناءاً  أنة اترون Autoren   ويؤكد    

 ويوصي , بهيا والنهوض الرياضية اإلنجازات رفع الستمرار المتعددة اإلنجاز عوامل سلسلة حلقات من أساسية
 هذا وينطبق , األخر اإلنجاز عوامل مع المشترك وتأثير, وحدته, ناحيتي من المركب لهذا اكبر اهتمام بتوجيه
 مختلفة بمقادير كانت وأن, الرياضة أنواع من نوع كل في توجد التي  الحركي التنويع التدريبات علي خاص بشكل
 (  7 :123 ). النسبية اهميتها في
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 تؤثر التوازن عارضة علي لآلنسات الفني الجمباز في الكافية غير الحركي التنويع التدريبات أن الباحثة تؤكدو     
 البدني الحمل تحجيم الي التدريب في تؤدي اذ , سلبية بطريقة المنافسة وفي الرياضي بالتدري عملية في بدورها

 . االنجاز تحجيم الي المنافسة في وتؤدي المحتمل
 ملحوظا انخفاضا الفني مستواهن النخفاض الدورات هذه في العرب الفني  الجمباز العبات اشتراك عدم نالحظ
 . التوازن عرضة جهاز علي وصاُ وخص المشتركة الدول باقي العبات عن
 الدائمة الترقية يتطلب لليبيا الفني الجمباز لالعبات الرياضي لالنجاز المستمر التطوير أن الباحثة ورأت    

 الفنية المستويات تعميم الي الوصول إلمكان  الحركي التنويع التدريبات وضع خالل من التدريب عملية لتشكيل
 العلمي العمل هذا يمثل بحث , السن صغيرات الالعبات لدي وخصوصاُ .... وبعدها السبعينات في تحققت التي
 الجمباز لممارسة الفتيات من المزيد كسب الي ودعوة _ بيه يحتذي نموذجاً  المرتقبة نتائجه ام مساره في سواء
  ليبيا في متعددة ألسباب ممارسة عن االحجام من طويلة سنوات بعد الفني
 االرضي الجمباز من تمرينات التوازن عارضة علي ينفد انه من ukranاوكران اورده ما مع احثةالب تتفق كما    

 ان بعد وخصوصا وباآلنسات خاص نوعي جهاز هو التوازن عارضة جهاز ان الباحثة ترى كما .رئيسية بصورة
 يعتبره الذي العقلة جهاز علي مثيالتها من بشدة لتقترب  االرتفاع مختلفي العارضتين جهاز تمرينات تطورت
 ( 4:5)  (14 : 343)ألرجال ألجهزة الجمباز تاريى المؤلفين من ومجموعة السالم عبد محمود محمد
 المحلية والمسابقات الدولية االحتكاكات ان علي اجمعوا حيث السالف الرأي وآخرون محمد السيد عايدة وتؤكد    

 زمن واستغراق , التوازن عارضه جهاز علي الجمباز العبات أداء مستوى في قصورا بينت قد , الثانوية لمدراس
 وانقطاع , الجهاز فوق من الالعبات سقوط تكرار في الفني القصور تمثل وقد . الحركية جملتهن تنفيذ في اطول

  (2 38:) . الجهاز هدا علي المنفذة التمرينات صعوبات درجات وانخفاض , الحركية الجملة في االتصال
 كثرة ومالحظتها , نسبياُ  عيها األداء صعوبة بسبب بالدراسة جدير , التوازن عارضة جهاز ان الباحثة تظيفو    

 . فوقه من المتكرر السقوط عن وناهيك , األداء انسيابية وفقد عليه الالعبات توقف
 رياضة في نجاحلل المطلوبة المركزية الحركي التنويع التدريبات علي الضوء تسليط علي البحث هدا يعمل حيث  

 محددات جانب الي لتطويرها برنامج وضع مع , التوازن عارضة جهاز وفي , عموماً  آلنسات الفني الجمباز
ن , والفنية البدنية األخرى اإلنجاز  االعتبار في ويضعها , محيطة  الحركي التنويع التدريبات يغفل ال كان وا 
 . الرياضي اإلنجاز  بناء في البالغة ألهميتها

  -: البحث فهد
 (الحركى- الثابت) التوازن قدرة تحسين علي النوعية للتدريبات برنامج التعرف على تأثير4-
 عارضة جهاز علي حركية للجملة الفني االداء مستوي تحسين علي النوعية للتدريبات برنامج التعرف علي– 2

 .الفني الجمباز لناشئات التوازن
  _: البحث فروض
  الحركى- الثابت) التوازن قدرةبين القياس القبلى والقياس البعدى في ائيا توجد فروق دالة احص -4
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 علي الحركية للجملة الفني االداءبين القياس القبلى والقياس البعدى توجد فروق دالة احصائيا  تؤثر  -2
 . التوازن عارضة

 -: البحث في المستخدمة المصطلحات

 الحركية للمهارة االدائية القدرة لزيادة األصلية الحركة من ملةمك او مشتقة حركات هي -: الحركي التنويع قدرة
 الدقة في تظهر والتي, الجزئية والحركة المنفردة الحركة مراحل بين عال دقيق تناسب إلي الوصول قدرة انها علي,

  ( 12:4 ). واقتصاديتها للحركة الكبيرة
 االحتفاظ علي القدرة او ثابت وضع في بالبقاء للفرد تسمح التي القدرة الثابت بالتوازن يقصد: الثابت التوازن
 الوقوف او الميزان وضع اداء حالة في الحال هو كما معينة اوضاع اتخاذ عند اهتزاز او سقوط دون الجسم بثبات
 (3:384). الفني الجمباز الرياضة االنشطة بعض في كبيرة اهمية الثابت التوازن ويحتل, اليدين علي

 موزعا وزنه فيها يكون الذي الجسم حالة " بأنه البدنية الناحية من , الحركي للتوازن بالنسبة اما الحركى التوازن
 (  (3:54  ). أخرى إلى لحظة من مختلفة الناتجة القوى محصلة تجعل بدرجة

  البحث اجراءات
 بعدي القبلي ياسالق ذات" ضابطة مجموعة _ تجريبية مجموعة" تصميم ذو التجريبي المنهج الباحثة استخدمت
 . البحث هذا لطبيعة لمناسبة
 للعام التعليمية طرابلس لمنطقة التابعة الفالوجة بصالة الحركي التنويع للتدريبات برامج تطبيق تم: الجغرافي المجال

  م2043 -  2014
 -: االتية لألسباب

 عوارض علي التجربة تنفيذ بهاتتطل التي واإلمكانيات بها الليبي الفني الجمباز التحاد تابعة صالة توافر •
 . االرتفاع مختلفة للتوازن

 . األخر المدارس في يتوفر ال والذي الفالوجا مدرسة في المبتدئات من المناسب العدد توفر •

  م 29/1/2015 الي -2/11/2014 خالل التجربة تنفيذ تم: الزمني المجال
  7: 8 من اعمارهم تتراوح من الفالوجة لصالة ابعةالت مبتدئات  علي الدراسة هذه اجراء تم : البشري المجال
  سنوات

 -: البحث عينة
 ومجموعة, ضابطة مجموعة: مجموعتين إلي العينة تقسيم تم 20  البحث عينة العمدية الطريقة اختيارها تم 

 المتغيرات في العينة افراد بين التجانس وتم تجريبية ومجموعة ضابطة مجموعة  ناشات 10 منها كل قوام تجريبية
 (لوزنا - الطول- السن)
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 (الوزن– الطول– السن)األساسية بالمتغيرات االحصائية الدالالت يوضح جدول

 المتوسط  القياس وحدة  المتغيرات
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  االلتواء معامل

 0.27 0.76 6.12  سنة  السن
 0.78 0.09 1.22  سم  الطول
 0.08 2.27 21.96 كجم  الوزن

-) مابين انحصرت ( الوزن- الطول- السن) األساسية المتغيرات في البحث لعينة األلتواء معامل أن  (1)  الجدول من يتضح
 . المتغيرات في البحث العينة افراد تجانس علي يدل مما (3,+3

  -:جمع البيانات ادوات
  . القياس وأدوات أجهزة – 1
 . االستبيان _ 2
 . االستبيان بغرض شخصيةال المقابلة _ 3
 . واالختبارات القياسات _ 4

  .األداء مستوي تقييم  _ 5 

 

 المقترح البرنامج بتطبيق األساسية الدراسة بدأت االستطالعية الدراسات من االنتهاء بعد-: االساسية التجربة
  الموضوع رنامجالب إلى التجريبية المجموعة خضعت حيث  29/1/2015 الي -2/11/2014 من الفترة خالل

 الضابطة المجموعة طبقت بينما , التوافقية القدرات مكونات احد هما التنويع وقدرة , التوازن قدرة علي المحتوي
 . التوازن عارضة للجهاز الفني الجمباز للمهارات والفني البدني البرنامج

 
 األسبوعية وكذلك التجريبية بالمجموعة الخاص للبرنامج الكلية الفترة تحديد تم-: للبرنامج التدريبية الوحدات
 بإجراء الباحثة وقامت. التدريبية للوحدة الزمنى والتوزيع والمراجع الدراسات علي بنا وحدة كل وزمن واليومية
 وبعد, االداء مستوى وتقيم التوازن الصفات في والتجريبية الضابطة البحث لمجمعتي والبعدى القبلي القياسات
 تدريبية وحدة نموذج, االساسية البحث التجربة تنفيذ تم, والتجريبية و الضابط بالبحث جموعةم تكافؤ من التأكد

  . المقترحة التدريبات باستخدام
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 -: ومناقشتها النتائج عرض

 وبعدها التجربة قبل الضابطة المجموعة لدى والحركي الثابت التوازن لقدرة اإلحصائية الدالالت (3)  جدول
 حدةو  التغيرات

 
 القياس

 القبلي القياس االختبارات
 10=ن

 البعدي القياس
 10=ن

 بين الفرق
المتوسطي

 ن

 (ت) قيمة
 المحسوبة

 % التحسن نسبة

 ع+ س
- 

 ع+ س
_ 

 التوازن
 الثابت

 
 
 ث

 علي الوقوف
 القدم مشط

 "عرضا"

1.55 0.34 2.96 0.23 1.41- *10.14 47.64 

 علي الوقوف ث
 القدم مشط

 ال"طوال"

8.70 4.12 21.60 5.45 12.90 *4.85 48.28 

 علي الوقوف ث
 قرفصا اليدين

7.25 1.75 8.48 1.87 1.23- *3.39 14.50 

 117.76 8.38* 25.20 9.02 46.60 2.95 21.40 الثالثى التوازن ث
 التوازن
 الحركي

 علي المشي ث
 عارضة
 التوازن

12.17 3.54 10.73 3.16 1.43 *4.76 13.33 

 علي افاالنحر  ث
 المستقيم الخط

50.40 5.38 25.80 4.29 24.60 *10.97 48.81 

 
 

 وبعدها التجربة قبل التجريبية المجموعة لدى والحركى الثابت التوازن لقدرة اإلحصائية الدالالت ( (4) جدول
  وحدة  التغيرات

  القياس
  القبلي القياس  االختبارات

 10=ن
  البعدي القياس

  10=ن
 بين الفرق
توسطيالم
  ن

 (ت) قيمة
 المحسوبة

  % التحسن نسبة

 ع+ س
- 

 ع+ س
_ 

 التوازن
 الثابت

 
 

 الوقوف
 مشط علي

1.32 0.31 2.93 0.42 1.6- *9. 45 54.61 
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 القدم ث
 "عرضا"

 الوقوف ث
 مشط علي
 القدم

 ال"طوال"

 
7.90 

4.04 40.70 8.12 32.80 *11.67  415.19 

 الوقوف ث
 اليدين علي

 قرفصا

5.92 1.74 16.18 1.09 10.26- *15.15 63.41 

 التوازن ث
 الثالثى

21.33 2.40 77.90 11.2
5 

56.57 *13.62 265.16 

 التوازن
  الحركي

 علي المشي ث
 عارضة
 التوازن

12.39 3.45 8.14 0.93 44.26 *3.61 52.33 

 االنحراف ث
 الخط علي

 المستقيم

52.11 5.22 12.00 4.11 40.11 *21.78 76.97 

 
 التجربة بعد البحث مجموعتى لدى والحركى الثابت التوازن لقدرة اإلحصائية الدالالت  (5) جدول

 وحدة  التغيرات
 

  القياس

 المجموعة  االختبارات
   الضابطة

 10=ن

 المجموعة
  التجريبية

  10=ن

 بين الفرق
المتوسطي

  ن

 (ت) قيمة
 المحسوبة

 نسبة
 التحسن

%  

 ع+ س
- 

 ع+ س
_ 

 زنالتوا
 الثابت

 
 
 ث

 الوقوف
 مشط علي
 القدم

 "عرضا"

2.96 0.23 2.93 0.42 0.03 *0.23 10.20 

 الوقوف ث
 مشط علي
 القدم

 ال"طوال"

21.60  5.45 40.7
0 

8.12 19.10 *6.17  
88.43 

 الوقوف ث
 اليدين علي

 قرفصا

8.48 1.87 16.1
8 

1.09 7.70 *11.25 47.57 

 التوازن ث
 الثالثى

46.60 9.03 77.9
0 

11.25 31.30 *6.86 67.17 

 التوازن
  الحركي

 علي المشي ث
 عارضة
 التوازن

10.73 3.16 8.14 0.93 2.60 *2.49 31.92 
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 االنحراف ث
 الخط علي

 المستقيم

25.80 4.29 12.0
0 

4.11 13.80 *7.35 53.49 

 التحسن نسبة تراوحت وقد بعد البحث ىمجموعت لدى والحركى الثابت التوازن قدرة في واضح تحسن( 3,4,5) الجداول من يتضح 
 مابين التجريبية البحث مجموعة لدى المئوية التحسن نسبة وكانت(117.76,13.33)   مابين التجريبية البحث مجموعة لدى المئوية

 مستوي عند معنوية والتجريبية الضابطة المجموعتين لكلتا والبعدي القبلي القياسين بين الفروق وجاءت ( 415.19 ,52.33)

(0.05)  

  لدى الفني واإلعداد البدني االعداد برنامج إلى اوالحركي الثابت سواء التوازن قدرة فى التحسن هذا ويعزى     
 تطوير : داخله في يضم والذي التجريبية المجموعة لدى الحركي التنويع برنامج إلي إضافة , الضابطة المجموعة

 إلي أدى ما وهو االداء ظروف في والتنويع الحركي التنويع قدرة وتطوير ( 2)  مرفق والحركى الثابت التوازن قدرة
 . والحركى الثابت بشقيها التوازن قدرة تحسين
 التوازن مؤشرات في الضابطة المجموعة علي التجريبية المجموعة تفوق يتضح ( 5) الجدول إلى وبالنظر     
 علي التجريبية المجموعة تفوق نفسه الجدول من يتضح كما, قياسات أربعة نتائج حصيلة عن الناتج الثابت

 . قياسين حصيلة عن الحركي التوازن مؤشرات في الضابطة المجموعة
 مع , االرتكاز قاعدة فيها تقل تمرينات تنفيذ عند لآلنسات الفني الجمباز في بالتوازن واإلحساس ويظهر    

 تنفيذ عند وكذلك التوازن وعارضة األرض: األجهزة ليع, للجسم نسبى بثبات , عنها الجسم ثقل مركز ارتفاع
 . الجسم لحركة الفجائية السرعة وكذلك , هوائية ومرجحات دورانات

 وكذلك , الثابت الجسم أوضاع إلدراك الضروري األساس هي التوازن إحساسات أن Rudik روديك ويرى    
 (13:304) لويحوالت االنحناء مثل الوضع هذا في المختلفة التغيرات أيضا  
 دوراً  والتوازن التنويع قدرة ألهمية تجسيدا بإعتبارها (2)  مرفق البحث اقترحها التى المبتكرة التدريبات تلعب   
 التجريبية المجموعة تفوق إلى ادى ما, القدرة هذه لتطوير خصصت وتطويرها التوازن قدرة لتنمية األهمية بالغ
  (0.5 )المستوي عن عنوىم معنوى بفروق الضابط المجموعة على
 مؤشرات من تتضمنه وما, وزمنيا مكانيا والمختلفة, الحركى بالتوازن الحركية التدريبات ان  Hirtz هيرتز ويرى   
 (8:340) . خاص بوجه مناسبتها علي دللت قد, وانبساطها العضالت انقباض تدريبات وكذلك , القوة
  . التوازن عارضة جهاز علي والحركي الثابت والتوازن الحركي تنوعال  تدريبات في األمر هذا ان الباحثة وترى
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 من التوزان عارضة جهاز على الفني الجمباز لتمرينات الحركة التنويع لقدرة اإلحصائية الدالالت (6) جدول
 التجربة بعد البحث مجموعتى لدى الكمية الناحة

  الضابطة المجموعة  التغيرات
  10=ن

 ابطةالض المجموعة
  
  10=ن

 بين الفرق
  المتوسطين

 (ت) قيمة
 المحسوبة

 % الفرق نسبة

 ع+ س
- 

 _ع+ س

 30.43 3.33** 1.40 0.97  4.60 1.03 3.20  أمامي ميزان

  الحصان وثبة

2.10 0.74 3.60  0.52 1.50 **5.27 41.67 

 أمامية دحرجة
 الطويل للجلوس
  االتزان

1.80 0.63 3.90 0.74 2.10 **6.83 53.85 

 المزدوج الوثب تبادل
 بالرجلين

2.30 0.95 3.40  0.70 1.10 **2.95 32.35 

 المقاطع جل البر

2.50 0.85 4.60 1.26 2.10 **4.36 45.65 

 علي الجانبية الشقلبة
 اليدين

2.40 0.97 5.00 1.05 2.60 **5.75 52.00 

  الخطوة وثبة

2.90 0.74 4.60 1.26 1.70 **3.67 36.96 

 من الجانبية لبةالشق
  العارضة نهاية

3.10 0.74 5.60 0.52 2.50 **8.78 44.64 

 

 علي الفني الجمباز لتمرينات الحركي التنويع القدرة في الضابطة المجموعة علي التجريبية المجموعة تفوق (  6) الجدول من يتضح
 التمرينات جميع في( 0.5)  المستوي عند معنوية وعتينالمجم بين الفرق وكانت. العددية الكمية الناحية من التوازن عارضة جهاز
 .( 53.85)  (30.43) مابين المئوية الفرق نسبة تراوحت وقد الجهاز علي
 حصلت 10 منوعات عدد يبلغ والذي , المثل سبيل علي للهبوط العارضة نهاية من الجانبية الشقلبة تمرين ففي

 علي التجريبية المجموعة حصلت حين في درجة ( 3.10   +  574  )   قدره متوسط علي الضابطة المجموعة
  قدره متوسط

 .(0.05 )المستوي عند معنويا الفرق هذا وكان , درجة 2.5 المتوسطين بين الفرق جاء, (0.52+5.60) 
 , التوازن عارضة عارضة جهاز علي وآخر تمرين كل بين ( الكمى) العددي التنويع تفاوت يتضح إلي بالنظر
 (6) الحصان وثبة لتمرين عددى تنويع أقل كان حين في, (11) الخطوة وثبة" لتمرين عددى أكبرتنويع كان حيث
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 ( 6 ) وعددها التوازن عارضة علي الفني الجمباز تمرينات لبقية العددى التنويع قيمة إنحصرت كما منوعات
 (11,6) الرقمين هذين مابين
 الجمباز لتمرينات الحركى التنويع قدرة في الضابطة المجموعة ليع التجريبية المجموعة تفوق الباحثة وتعزي   

 المختلفة التدريبات من التجريبية المجموعة استفادة إلى , العددية الناحية من التوازن عارضة جهاز علي الفني
 الحركة ويعالتن قدرة أن باعتبارات وذلك  ( 2 ) ورفق انظر  التوازن عارضة جهاز علي الحركي بالتنويع المرتبطة

 لبرامجها تبعاً  الضابطة المجموعة تستعرضه لم الذي األمر وهو , الدراسة هذه في تجريبي متطلب اهم هو
 . المخططه

 المدرسية السنوات في الحركي التنويع قدرة أيضا   بشدة تنمو انه من  HIRTهتز ذكره ما مع النتائج هذه وتتفق  
 بها يدرس التي النسبة وهي , األولي المدرسية السنة في إلجماليةا الزيادة من 25%  إلي تصل حيث, األولي
 ( 10:101) . التجريبية المجموعة العبات

 جهاز علي البحث مجموعتى بين النوعية الناحية من الحركي التنويع لقدرة إجمالية مقارنة ( 7)  جدول
 التجربة بعد التوازن عارضة

 الضابطة المجموعة التغيرات
 10=ن

 التجريبية ةالمجموع
 10=ن

 بين الفرق
 المتوسطين

 (ت) قيمة
 المحسوبة

 نسبة
 %الفرق

 ع+ س
- 

 ع+ س
_ 

 تمرينات جمل
 علي الفني الجمباز
 عارضة جهاز

 التوازن

44.20 2.23 61.20 17.00 0.03 10.94 27.78 

 علي النوعية الناحية من الحركي ويعالتن قدرة في الضابطة المجموعة علي التجريبية المجموعة تفوق(  (7) الجدول من ويتضح
 .التوازن عارضة جملة

 الضابطة المجموعة حصلت حيث  والتصميمات القواعد يراعي الذي والتنفيذ االداء جودة في ارتفاع ذلك ويعني  
 الكلي المجموعة إلي  القياس بعد وذلك ( 61.20)    علي التجريبية المجموعة حصلت حين وفي  ( 44.20)

 إلى النوعي الحركي التنويع قدرة في الضابطة المجموعة علي التجريبية المجموعة   تقدم ويعز, البحث جهاز على
  . التقدم هذا إلى أدي التنويع قدرة تدريبات من ضمه بما له خضعت الذي البرنامج طبيعة

 قبل الضابطة ةللمجموع التوازن عارضة جهاز علي حركية للجملة الفني االداء مستوي تقويم ( 8  ) جدول
 وبعدها التجربة

    القبلي القياس  التغيرات
 10=ن

   البعدي القياس
  10=ن

 بين الفرق
  المتوسطين

 (ت) قيمة
 المحسوبة

 نسبة
  % التحسن

 ع+ س
- 

 ع+ س
_ 

 تمرينات جمل
 علي الفني الجمباز

2.06 0.47 5.95 0.76 3.85 11.24 188.83 
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 عارضة جهاز
 التوازن

 قبل  التجريبية للمجموعة التوازن عارضة جهاز علي حركية للجملة الفني االداء مستوي تقويم ( 9  ) جدول
 وبعدها التجربة

    القبلي القياس  التغيرات
 10=ن

   البعدي القياس
  10=ن

 بين الفرق
  المتوسطين

 (ت) قيمة
 المحسوبة

 نسبة
  % التحسن

 ع+ س
- 

 ع+ س
_ 

 تمرينات جمل
 ليع الفني الجمباز
 عارضة جهاز

 التوازن

2.3 0.48 7.6 0.46 5.57 27.69 274.38 

 
 التجربة بعد البحث لمجموعتي التوازن عارضة جهاز علي حركية للجملة الفني االداء مستوي تقويم (10 ) جدول

 وحدة المتغيرات
  القياس

    الضابطة المجموعة

 10=ن

 المجموعة
   التجريبية

  10=ن

 بين الفرق
  المتوسطين

 (ت) يمةق
 المحسوبة

 نسبة
  % التحسن

 ع+ س  الدرجة
- 

 ع+ س
_ 

 تمرينات جمل
 علي الفني الجمباز

 عارضة جهاز
  التوازن

 21.71 5.86 1.65 0.46 7.60 0.76 5.95  الدرجة

 

 جهاز علي الحركيتين للجملتين الفني األداء مستوي في الضابطة المجموعة تفوق (7) الجدول من ويتضح
 . القبلي للقياس عنه البعدي القياس في توازنال عارضة

 وكذلك  السالم عبد محمود ومحمد طوالن محمد صديق من كل أبحاث إلية توصلت ما مع النتائج هذة وتتفق
 المهارات بتطوير اقترابه عند إيجابية بطريقة يؤثر الخاصة البدنية الصفات تنمية أن من  القادر عبد محمد نادية

 لنتائج بالنسبة نفسه األمر تحقق وقد بمفردها الحركية المهارات لتطوير منه  الفني الجمباز ةرياض في الحركية
 تطوير من جرى ما واقع من وذلك , القبلي للقياس عنه البعدي القياس في تفوقها اتضح فقد , التجريبية المجموعة
 التدريبات لبرنامج تنفيذها على عالوة , ثالبح جهاز علي الفنى الجمباز لتمرينات الفنى ولألداء البدنية للصفات
 (  6 : 65   ) ( 4 : 32) . األداء تحتها يجري التى ظروف في , والثابت الحركى التوازن بقدرة الحركي التنويع
 البعدي القياسين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود يتضح (9) (8 ) الجدولين في الواردة النتائج لى وبالنظر
 .  البحث في المعتمد التوازن عارضة جهاز علي المجموعتين لكلتي بالنسبة البعدي القياس حلصال والقبلي
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 عنه معبرا الفنى االداء في الضابطة المجموعة علي التجريبية المجموعة تفوق (10) الجدول من ويتضح
 علي درجة (5.95 +0.76 ) الضابطة المجموعة حققت حين ففي التوازن عارضة جهاز علي للجملة بالدرجات

 مجموعتي بين الفرق وكانت , درجة ( 7.60+0.46) التجريبية المجموعة حققت حين فى التوازن عارضة جهاز
  . ( 5.5) مستوي عند معنوياُ 
 المجموعتين لكلتي الفني االداء مستوي في تحسن (7,8,9,10) أرقام الجدول في المعروضة النتائج من ويتضح
 جهاز على الفنى األداء مستوي بنتائج مقارنة البعدية القياسات في ملحوظة ورةبص التوازن عارضة جهاز علي

  . علية األداء وصعوبة جهاز كل طبيعة إلى ذلك يعزى وقد . التوازن عارضة
 برامج اتساع إلى , األولى بالدرجة الضابطة المجموعة على التجريبية المجموعة تفوق الباحثة وتعزى    

 الصدد هذا وفى, داخلها في, والحركى الثابت التوازن قدرات لتضم التجريبية للمجموعة الحركي التنويع التدريبات
 بنوع خاصة جديدة فنية ألداء الفعال السريع التعليم تؤمن, بنائها تم التي التوافقية القاعدة أن وتوماس هيرتز ويري

 رياضية استطالعات يوفر مما , ستقرارهاوا , المعقد الحركي النشط في المناسب استخدامها وكذلك , الرياضة
 (10: 65). لألطفال الشاملة الحياتية المهارات ذلك إلى باإلضافة وتخدم , نجاح وخبرات

 , الضابطة المجموعة بنتائج مقارنة التجريبية للمجموعة المهاري المستوي نتائج علي خاص بشكل هذا وينطبق   
 التى االجبارية الجملة أدي مستوي ارتفاع إلى الحركي والتنويع هبنوعي التوازن قدرتى فى التحسن أدى حيث

 عارضة جهاز على المجموعتين بين المئوية الفرق نسبة بلغت حيث , التوازن عارضة علي الباحثة صممتها
 . التوازن
 لتدريبا عملية في الحركي التنويع تدريبات إدراج بأن NASAROY نازارف أدركه ما مع النتائج هذه وتتمشى   
 . المكتسبة الحركية الخبرات من ويزيد مرتفع بمقدار الرياضى الفني األداء اكتساب ودقة سرعة فى إيجابياً  يؤثر ,
 مدربة تستغلها التى , والتوافقية والفنية البدنية اإليجابية التأثيرات زادت كلما انه , تقدم مما الباحثة وتلخص   

 حصيلة وازدادت المتعلمة شخصية تطورت كلما, الفني الجمباز رياضة هاراتم وتدريب التعليم في الفنى الجمباز
  التعليم

 -: االستخالصات
 تحقق الذي وهذا, والمهارى الفني بالتدريب البدني التدريب اقتران عند طيبة بصورة البدنية الصفات تتحسن -

  .الضابطة البحث لمجموعة
 التنويع التدريبات فى متمثلة إضافية تدريبية مثيرات إضافة عند لأفض بصورة التجريبية البدنية الصفات تتحسن-

 . الفني والبرنامج البدني البرامج الى الحركي
 المهارات لتنمية الحركي التنويع تدريبات ادراج عند وتفصال   جملة ونوعياً  كمياً  الحركي التنويع قدرة تتحسن - 

 . التجريبية البحث مجموعة به حظيت الذى لتدريبا برنامج في وتطويرها التوازن عارضة على للجملة
  -: التوصيات

 . عليها المؤدا الفنى الجمباز وبتمرينات المستخدمة باألجهزة الصلة ذات البدنية بالجوانب االهتمام -
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 . التدريبى البرامج داخل في الحركي التنويع تدريبات ادراج -

 تحسين غى فعال تأثير من لها لما وبدونها االجهزة ىعل والحركى الثابت التوازن قدرة تطوير على التركيز -
 . التوازن عارضة جهاز علي الفني األداء

 لالعبة الحركية الخبرات إثراء فى لدورها التدريب برامج غضون فى الحركي التنويع قدرة من االستفادة -
سهامها   . القدرة هذه من المزيد وابتكار , المهاري االعداد برامج تطوير فى وا 

 -: العربية المراجع والا

 قسم) العليا الدراسات لطلبة منشور غير مذكرات , الرياضى التدريب :  الكريم عبد عفاف-1 
  1972 االسكندرية شعبة ( الماجستير

 
 والفسيولوجية والحركية البدنية للمتغيرات تجريبية عامليه دراسة :  محمد السيد عايدة _  2

 التربية كلية طالبات لذى الحركي زنالتوا في  المنهجية والنفسية
 االسكندرية, منشورة غير دكتوراه رسالة, باإلسكندرية الرياضية
   م1979

 , عالوي حسن محمد-3
  رضوان الدين نصر محمد

 . م1990, العربى الفكر دار , الحركي االداء اختبار :

 عبد محمود  محمد -4
  السالم

  م2002, باإلسكندرية الفلكى مطبعة , للمبتدئين الجمباز :

 عبد محمود  محمد - 5
 السالم

   م1999 باإلسكندرية الفلكى مطبعة , االجهزة جمباز 

 عبد محمد نادية -6
  القادر

 مستوى على بالجمباز الخاصة الحركية اإلمكانيات تنمية أثر دراسة :
 رسالة, للبنات الرياضية التربية كلية لطالبات المهارى االداء

 . حلون جامعة منشورة غير ماجستير
 

  -: األجنبية المراجع -: ثانيا
Unter leitung von Borrmann G.,:Geratturnen 
Sportverlg Berlin,1972 

: 7-
Autorenkollektiv  

Test of motor ability for college men 
,R.Q.,Octber,1954. 

:    8- Barrow 
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Schwerbunkte der Koordinativen motorischen 
Vervlkommunung im   
Sbortunerricht  der  Klassen 1bis      10  in   
Korbereziehung  Frachzeitschrift   Fur Sportlehrer  
Trainer und Ubungsleiter  V.U.W.V V Berlin  Heft  (7) 
1978   

:   9- Hirtz,  

 Koordinitiver Zur Entwicklyung und StruKtur 
leistungsvoraussetzungen   von Teirlnehmem am  
ausserunterrishtlichen  Sbort in Korberziehung   
Fachzeitschrift   fur   Sportlehrer    Trainer und 
Ubungsleiter   im  Kindeer   und  Gugendsbort  heft  
A2 1977,554-557   

: Hirtz Thomas,  -
10 

Teiching  children Gumnastic – cond  Edition Beter 
H.  Werner  BED   Universilly of south Carolina  at  
Coliaibira 2004 

 5-Hudrch  Klark 
-11 

Zu  den Koordinativen  Fahigkeiten, : DHfk 
international  . Informationsblatt   Fur  auslandische  
Absloventen der DHFK Ieipzig (4) 1985 

: -Ingeborg , 
R.,12  

Psychplogie ,ein Lehrbuch Fur Turnlehrer , Spotleher, 
und Trainer ,V.U.W.V . Berlin 1963  

: - Rudik,P.A., 13 

Geratturne, Sportverlag Berlin, 1967. : -Ukran ,Ml.-,14  
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   تأثير الجهد البدني واإلجهاد على استجابة جلوكوز الدم

سعاد إسماعيل الفقيه     / د4م4أ                                                                                               

 جمال ابوالقاسم الزروق/د4ك4أ

       محمد الصويعيليلى / د4م4أ                                                                                             

 : مقدمة وأهمية البحث 
يهتم علم فسيولوجيا التدريب الرياضي بالتطبيقات العملية للمعلومات التي يمكن الحصول عليها حيث تنعكس      

التدريبية من خالل إعطائه وصفًا وتفسيرًا للتغيرات الوظيفية الناتجة عن  هذه المعلومات في تحقيق النجاح للعملية
لمجهود البدني لعدة مرات أو لمرة واحدة لعرض تطوير وتنمية استجابات الجسم سواء كانت هذه االستجابات أداء ا

 .دائمة أو مؤقتة تزول بانتهاء المجهود 
وتطور علم فسيولوجيا الرياضية في السنوات األخيرة تطورًا كبير بفضل التقدم التكنولوجي في وسائل القياس      

الحديثة التي تقيس مختلف التغيرات الوظيفية والكيميائية للجسم سواء أثناء المجهود وبعده وفي المختلفة واألجهزة 
فأصبح هذا العلم ركيزة أساسية لجميع عمليات التدريب الرياضي حيث , وقت الراحة وخالل العودة للحالة الطبيعية

تأثيرات المختلفة ألنواع التدريب البدني على أنه من خالل التأثيرات التجريبية في هذا المجال أمكن التعرف على ال
أجهزة الجسم الحيوية وهذه المعلومات هي أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتقاء وتطور المستوى التدريبي 
والذي اعتمد على العلم منهاجا وأسلوبًا في دراسة كل ما يتعلق بالتغيرات الفسيولوجية بالجسم نتيجة أحمال 

 (  2: 6.    ) مختلفة التدريب ال
: إن االتجاهات الحديثة لدراسة تطبيقات علم الفسيولوجي في مجال الرياضية اتخذت مسارين رئيسيين األول      

هو : والثاني , هو دراسة التغيرات و التكيفات  التي  تحدث في أجهزة الجسم استجابة لممارسة التدريب الرياضي 
يجاد الحلول العلمية الناحية التطبيقية بغرض االستف ادة من علم الفسيولوجي في االرتقاء بمستوى األداء الرياضي وا 

لمشكالت التدريب في مجاالت التخطيط للتدريب والتغذية المناسبة للرياضي وتأثير ظروف البيئة على مستوى 
 ( 47:  7) . األداء الرياضي

لوجية تهدف إلى تحسين كفاءة أجهزة الجسم وتعتبر عملية التدريب الرياضي في أساسها عملية فسيو      
الفسيولوجية المختلفة وبالتالي تحسين األداء وتحدث كل هذه التأثيرات الفسيولوجية بالجسم نتيجة حمل التدريب 
حيث تعتبر درجة حمل التدريب هي أحدى صور التغيير عن مستويات الحمل ككل من حيث الشدة والحجم كما 

 ( 60,  79:  4) .ثير على أجهزة الجسم وعمليات التعب واستعادة الشفاء تلعب دور هامًا في التأ
وتعتبر ظاهرة التعب من العمليات الفسيولوجية التي تحدث للرياضي أثناء أداء األحمال التدريبية المختلفة      

ن من أهم أسباب تلك التي يمكن ر , وتظهر في شكل عدم القدرة على االستمرار في بذل الجهد  بطها بالتفاعالت وا 
الكيميائية المرتبطة بالتمثيل الغذائي إلنتاج الطاقة ومن بين تلك التفاعالت استهالك مادة الفسفور  المسؤلة عن 

تراكم حمض الالكتيك الناتج عن التمثيل , بالخلية العضلية  ATPإعادة بناء مادة ثالثي ادينوزين الفوسفات 
                                                                                                                                                                                                                                                 (                                                                                                                             2.0:  7).ستهالك الجليكوجين المخزن بالعضلة أثناء العمل العضلي الهوائينفاذ وا, الغذائي الالهوائي بالعضلة 
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في الجسم وفي حال يشكل جلوكوز الدم وجليكوجين الكبد وجليكوجين  العضالت مصادر الطاقة الرئيسية    
استهالك جلوكوز الدم أثناء التدريبات ذات الشدة العالية فإن تعويض هذا  النقص يكون عن طريق مخزون 

والنقص الحاد والشديد في جلوكوز الدم يلحق ,جليكوجين الكبد وقد يؤدي استهالك األخير إلى نقص جلوكوز الدم 
  8: 45.) حوبًا بالشعور بالدوران وضعف العضالت والتعبالضرر باألداء الوظيفي للجهاز العصبي ويكون مص

مليجرام ويعرف بأنه سكر الدم  ونتيجة ( 440 -60) يحتوى الدم على نسبة معينة من الجلوكوز تصل إلى     
- :لعلميات التمثيل الغذائي للكربوهيدرات ينتج الجلوكوز ويكون مصيره كاألتي

اإلضافة إلى العملية العكسية التي يتحول فيها الجليكوجين إلى جلوكوز تكوين الجليكوجين في خاليا الكبد ب -
 .بسرعة تعادل سرعة احتياج الجسم 

عملية استخدم الجلوكوز في الحصول على طاقه وذلك في غياب األكسجين وفيها يتحول جزئ الجلوكوز إلى  -
 .جزيئين من حمض البيروفيك وتسمى هذه العملية بالدورة الالهوائيه

يلي الدورة الالهوائية دورة أخرى تسمى دورة كربس لألكسدة الهوائية وفيها يتحول حامض البيروفيك إلى ثاني  -
ورغم أن , كما يتحول الزائد منه إلى دهن تحت الجلد , أكسيد الكربون وماء وتنطلق الطاقة في وجود األكسجين

يؤدي دوره ويعطى طاقة ينبغي أن يتحول إلى  الجلوكوز مصدر للطاقة العضلية إال انه يعتبر جزئ خامل ولكي
وهى  عبارة عن جزئ ادينوزين , وعملية التنشيط هذه تتم عن طريق مخازن الطاقة بالعضالت , حالة من النشاط 

كما  (  PC)  وكذلك فوسفات الكرياتين والذي يرمز له بالرمز (  ATP) ثالثي الفوسفات والذي يرمز له بالرمز  
: .) .عوامل هرمونية, عوامل عصبيه ,مل تحافظ على نسبه الجلوكوز بالدم وهى عوامل غذائية توجد ثالثة عوا

59)                
يعـتبر النشا أهـم الكربوهيدرات الموجودة فـي الغذاء وهـذا يتم هضمها بالعصارات الهاضمة نتيجة هضم النشا وغـيره 

ز والجالكتوز وكلها أحاديات سكـــر يتم امتصاصها في األمعاء الدقيقـــة من الــكربوهيدرات ينتـــــج الجلوكوز والمالتو 
ويعتبر الجلوكوز جزيئا خامـال من , بواسطة فروع الوريد الكبدي البابي إلي الكبد ومنها إلى الدورة الدموية العامة 
لـكن إذا تحول جزئ الجلوكوز الى ناحية مقدرته على اختراق  طـالئيـة األمعاء لـكي يصـل إلــــــى الدورة الدموية و 

, فوسفات أمكن له اخــتراق أغشـــــيه الخـاليا بغـاية السـهولة وهذا ما يحـدث لـكي يمتص الجلوكوز - 8 -جلوكوز 
وتتم عملية الفسـفرة هـذه بـأنـزيم جـلوكـوكـايـنيـز  ومعناه المنشط الجلوكوزي الذي يحصل على الفوسفات من كو 

 .اديـنوزين ثالثي فوسفات  الـذي يتحول إلى ادينوزين ثنائي الفوسفات انزيم هام هو 
Glucose + ATP glucokinase --------– Glucose – 6--phosphota + ADP 

فعقب تناول وجبات غـذائية غنية  ᵌسم 400/جم 0, 46إلى  0,06يحتوى الدم على كميات ثابتة من الجلوكوز 
وال يزيد عن ذلك بأي حال  ᵌسم/ 400/ جم  0.46ن سكر الدم يعلو ليصل إلى بالمواد الـكربوهيدراتية  نجد أ

أما إذا تجاوز .  ᵌسم 400/جم0.06من األحوال ثم سرعان ما ينخفض عن ذلك دون أن يتجاوز النقصان 
وهى الحالة التي تسمى زيادة السكر في الـدم وهنا يظهر  ᵌسم400\جم  0, 46جلوكوز الدم الحد األقصى وهو 

 0.6أمـا إذا نقـص السكر في الدم عن , سكر في البول وتسمى هـذه الحالة المرضية بمرض البول السكريال
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أدى ذلك إلى اضطراب األعضاء المختلفة وفى مقدمتها الجهاز العصبي مما يؤدى إلى تشنجات  ᵌسم 400/جم
 (46, 47: 3)وفقدان الوعي واإلغماء ويشعر المريض بالجوع واإلجهاد الذهني والعضلي

 :وهناك بعض الطرق البيولوجية للتحكم في تنظيم مستوى جلوكوز الدم والتي منها 
تسمح خاليا الكبد بنفاذ الجلوكوز من خالل جدارها في حين أن خاليا األنسجة األخرى : دور بعض األنزيمات 

رج الخلية في األنسجة ال يسمح بمرور الجلوكوز ولذلك وجود بعض األنزيمات يكون ضروريًا والزمًا داخل وخا
 .بخالف الكبد

يتم التحكم في معدل انتقال الجلوكوز من الدم للكبد أو األنسجة األخرى وذلك تبعا : تركيز الجلوكوز في الدم 
 .للتركيز الموجود به في الدم حيث ينتقل الجلوكوز من التركيز األعلى إلى األقل

كوز وذلك عندما ينخفض تركيز الجلوكوز في الدم عن المعدل يعتبر الكبد مصدرًا جيدًا إلنتاج الجلو : الكبد 
الطبيعي بينما إذا ارتفع مستوى الجلوكوز في الدم فأن أنتاج الكبد للجلوكوز يقل ويخزن في الكبد على هيئة 

 .جليكوجين
يمات فإذا يستخرج السكر من الدم بواسطة األنابيب الكلوية الخاصة باالمتصاص بمساعدة بعض األنز : الكلـــــي 

ملليجرام ال تستطيع الكلى االحتفاظ به فأن الجلوكوز ينزل في % 460ـ   470ارتفع الجلوكوز في الدم أكثر من
يؤثر الجهاز العصبي على التمثيل الغذائي للمواد الكربوهيدراتيه يتم هذا التأثير من : الجهاز العصبي  .البول 

 (28:  42.)خالل تنبيه الجهاز السمبثاوي 
 :إن هناك دور مهم لبعض  الهرمونات في تنظيم مستوى جلوكوز الدم وأهمها   كما
وهو مادة بروتينيه تفرز من خاليا بيتا من جزر لنجوهانز في البنكرياس ويعمل على هذا الهرمون : األنسولين -

لجليكوجين على خفض مستوى الجلوكوز في الدم بتشجيع تحويله إلى جليكوجين أو دهن كما أنه يمنع تحويل ا
 .إلى جلوكوز

ويفرز من خاليا ألفا من جزر لنجرهانز فى البنكرياس وهو يرفع مستوي الجلوكوز في الدم عن : لجلوكاجونا -
 .طريق تحويل الجليكوجين إلى جلوكوز

وهو يشجع تكوين الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتيه وبالتالي يعمل على رفع مستوى :  األدرنالين  -
 . الجلوكوز

وهو من إفراز غدة األدرنالين ويشجع تحويل الجليكوجين إلى جلوكوز إي يعمل على رفع مستوى : األبنفرين -
 .الجلوكوز في الدم 

الهرمون من إفراز الغدة الدرقية ولوحظ أن مستوى الجلوكوز يزيد عند زيادة نشاط هذه الغدة  وهذا: الثيروكسين -
(.5  :427) 

من أهم القياسات الفسيولوجية التي تظهر مدى استجابة الجهاز الدوري والقلب للتدريب  يعتبر معدل ضربات القلب
البدني ولقد اظهر هذا القياس تفوقًا واضحًا على الطرق المستخدمة كمؤشر لشدة المجهود وتقييم برامج التدريب 

القلب وسيلة سهلة ويعد مقياس معدل ضربات ( 297:  20. ) وتأثيرها كأساس لتطوير المستوى الرياضي 
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للحصول على المعلومات الضرورية لتوجيه المجهود البدني وخاصة بما يرتبط باألحمال التدريبية خالل الممارسة 
ويتراوح (  3.:  44) الرياضية كما أن عودته للحالة الطبيعية من أسهل المؤشرات على لياقة الفرد الفسيولوجية 

وكل نبض يتراوح ما بين هذه النسبة يعتبر طبيعيا ( د \ن \ 90:  80 )النبض الطبيعي في وقت الراحة مابين 
(9  :3 . ) 
كما يعتبر ضغط الدم من المؤشرات الهامة لتحديد حالة الجهاز الدوري ومدي فاعليته في االستجابة للمجهود   

ه الدم علي جدران وهو عبارة عن الضغط الذي يسبب,البدني كما انه يوضح كيفية عمل القلب واألوعية الدموية 
الشرايين مما ينتج عنه تمدد وأتساع هذه الشرايين و يتراوح في كل دورة قلبية بين الضغط االنقباضي والضغط 

كما أن أقصى ضغط للدم علي , (  .2:  8. )االنبساطي كما انه القوة التي تحرك الدم خالل الجهاز الدوري 
ويسمى , مم من الزئبق  420غط الدم االنقباضي ويساوي عادة جدران الشرايين أثناء انقباض البطين يسمى بض

مم من  60أقل ضغط للدم علي جدران الشرايين أثناء ارتخاء البطين بضغط الدم االنبساطي  ويساوى عادة 
 (469:  .) الزئبق              

 :مشكلة البحث
خاصة للمدرب حيث يتم على أساسها بناء أن استجابة أجهزة الجسم الحيوية للتدريب الرياضي يعتبر ذات أهمية 

وتوجيه البرامج التدريبية المتعبة وتتأثر كافة النظم الحيوية بممارسة النشاط البدني وتعدل من وظائفها وتتكيف 
 ( 558:   40.)لتلبى حاجة األحمال الواقعة عليها 

اج  إلى معلومات حول حجم الحمل ولتوجيه الحمل بشكل هادف وبناء الدائرة التدريبية الصغرى بشكل مفيد نحت
وشدته و للحصول السريع على المعلومات الفسيولوجية و البيوكيميائيا  ومعايير الحمل النفسي وظهور التعب البد 

وساعد التطور التكنولوجي على  استعمال وسائل , من قياس المتغيرات التي تطرأ على األجهزة الحيوية وتقويمها 
جة الحمل وقياسه بدقة كبيرة ولصعوبة استخدام بعض هذه األجهزة مع مختلف اإلفراد وفى قياس مختلفة لتقويم در 

مختلف الظروف وخاصة أثناء المنافسة يقاس الحمل بناء على معلومات المدرب النظرية وخبراته وتجاربه العملية 
مكانية الرياضي في االست .                                                                                  مرار في األداء الحركي وطبقًا لعالمات التعب وسرعة العودة للحالة الطبيعية وا 

 (44 :.5) 
إذا تستدعى التمرينات ,يعتبر حمل التدريب هو األسلوب الرئيسي إلحداث التغيرات البيولوجية والنفسية بالجسم

وعصبي على أجهزة الجسم ويؤدي تنظيم تأثير هذا المجهود إلى  البنائية  كمثيرات حركية هادفة مجهود بدني
 .االرتقاء بالمستوى الوظيفي والعضوي للجسم وبالتالي تطوير حالة الفرد التدريبية 

ونتيجة لممارسة المجهود البدني فأنه تحدث زيادة في شدة عمليات التمثيل الغذائي خالل المجهود مما يؤدى إلى 
الداخلي لألعضاء ويتأثر الدم نتيجة لهذا التغيير في الوسط ويمكن مالحظة هذا التغيير  تغيير وقتي في الوسط

 ( 43:  4.)خالل بذل الجهد ولفترة ليست قصيرة بعد االنتهاء منه 
حيث يعتبر موضوع دراسة الطاقة الحيوية من الموضوعات الهامة التي لها األثر  األكبر  في تحسين مستوى 

ومما ال , ذ أن مجرد الكشف عن هذه المعلومات وتفسيرها له أهمية بالغة فى تحسين األداء التدريب الرياضي أ
شك فيه أن مجرد التعرف على ميكانيكية استجابات الجسم الفسيولوجية وفهم وتفسير القوانين الكيميائية والفيزيائية 
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جابات الجسم والتحكم فيها بفعالية التي تحدث على أساسها التغيرات الوظيفية فإن ذلك يساعد على تحسين است
حيث إن احد أهم الخصائص الفسيولوجية الهامة أثناء أداء المجهود العضلي هي المحافظة على نسبة تركيز .

جلوكوز الدم ثابتا قدر اإلمكان لما له من أهمية بالغة على عمل الجهاز العصبي والمعروف إن النشاط العضلي 
ات الحرارية إلنتاج الطاقة الالزمة لالستمرار في بدل الجهد وهذه الطاقة تعتمد يحتاج إلى قدر كبير من السعر 

أساسا على الجلوكوز المتحول من الكبد والعضالت والتغيير في مستوى الجلوكوز في الدم يرجع إلى نوعية 
التعرف على تأثير  النشاط البدني وشدته وفترة استمراره  وبذلك ومن خالل ما تقدم يظهر لنا األهمية البالغة في

وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة في التعرف على مدى استجابة . المجهود البدني على استجابة الجلوكوز بالجسم 
 :الجلوكوز ومستوى تركيزه بالدم خالل الجهد البدني وحتى مرحلة التعب ولألهداف اآلتية  

بل أو أثناء أو بعد التدريب لضمان استمرار لغرض تنظيم تغذية الرياضي حسب نوع التدريب المستخدم سواء ق
 .اإلمداد بالطاقة للجسم 

سرعة تعويض الفاقد من الجلوكوز لمساعدة المدربين  في اختيار أفضل البرامج الغذائية لتحقيق التعرف على 
 .أفضل شدة تدريب تؤذي إلى ذلك 

 .يعمل على الوصول إلى أفضل النتائج  مساعدة مرضي السكر في اختيار النشاط المالئم والشدة المناسبة التي
ن أهمية إجراء هذه الدراسة للتعرف على رد فعل الجلوكوز في مواجهة حمل بدني حتى ثيلكل ذلك رأت الباح

 .مرحلة اإلجهاد 
 يهدف إلى التعرف على تأثير الجهد البدني حتى اإلجهاد على استجابة جلوكوز الدم :هدف البحث 
 فعل الجلوكوز على الجهد البدني حتى اإلجهاد ؟ ما هي رد :تساؤل البحث 

 :الدراسات السابقة
 :تحت عنوان Kishimoto Et Al (204. )دراسة كيشي موتو وآخرون -4
فراز األنسولين والجلوكوز وأيض الدهون عند "  تأثير ممارسة حمل منخفض الشدة لمدة قصيرة على حساسية وا 

بهدف التحقق من اآلثار المترتبة على ممارسة حمل منخفض " السكر اليابانيين غير البدناء وحالتين لمرضى 
فراز األنسولين وايض الدهون وكانت العينة مكونة من  سيدة يابانية غير  59الشدة لمدة قصيرة على حساسية وا 

مارسوا حمل بدني منخفض الشدة لمدة سبعة أيام ويتألف هذا الحمل من المشي , بدينة وحالتين لمرضى السكر 
وممارسة تمارين رياضية خفيفة وأخذت قياسات للسكر واألنسولين والدهون قبل وبعد التمارين ولوحظ انخفاض بعد 
ممارسة الرياضة في مستويات الدهون الثالثية والجلوكوز واألنسولين مع عدم وجود فروق في مستوى مؤشر كتلة 

لمدة قصيرة يقلل من الدهون ومقاومة األنسولين  أن ممارسة حمل بدني منخفض الشدة: الجسم وكانت أهم النتائج 
 (24.)ومستوى الجلوكوز دون التأثير على مؤشر كتلة الجسم 

 :تحت عنوان )   ( Et Al    Lunde 2014دراسة ليندو وآخرون  -2
بعد بهدف التأكد من أن النشاط  البدني "  دراسة استطالعية  -المشي البطيء يقلل من استجابة السكر في الدم "

األكل قد يخفف من حده استجابة السكر في الدم وكانت العينة احدي عشر سيدة باكستانية خضعن لثالثة 
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دقيقة لمدة ساعتان بعد تناولهن لطعام يحتوي على نسبة  43اختبارات وتم قياس تركيز السكر في الدم لديهن كل 
اس أخر بعد تناول وجبة خفيفة تحتوي على مستوى عالية من السكر وتم اخذ القياسات أثناء فترة الراحة ثم اخذ قي

انخفاض مستوى السكر في الدم بعد تناول نسبة عالية من السكر بعد : منخفض من السكر وكانت أهم النتائج
 ( 22.)ساعتان من القياس 

 :تحت عنوان Host mark AT.EtAl   (2045  )دراسة هوست مارك وآخرون   -5
يهدف البحث إلى التعرف ما إذا " لل سكر الدم لدى السيدات في منتصف العمر المشي البطىء بعد األكل يق"

كان المشي البطىء له تأثير على سكر الدم بعد األكل وكانت العينة تتكون من أربعة عشر سيدة سليمة ، معدل 
بالكربوهيدرات سنة شاركن في ثالث اختبارات في األول يتم قياس نسبة السكر بعد تناول وجبة غنية  30أعمارهن 

دقيقة ، وكانت  0.دقيقة والثالث بعد المشي لمدة  43بدون بذل أي جهد ثم أخذا القياس الثاني بعد المشي لمدة 
 (49.)انخفاض استجابة سكر الدم كلما زادت فترة المشي : أهم النتائج 

 :تحت عنوان (  4998) دراسة محمد امزيود  - .
بهدف التعرف أثر تمرينات بدنية " على بعض المتغيرات الوظيفية لمرضي السكرأثر تمرينات بدنية مختلفة الشدة "

بلغ , مختلفة الشدة على بعض المتغيرات الوظيفية لمرضي السكر أثناء الصيام وبعد تناول اإلفطار واألنسولين 
التمرين  وبعد مريضًا وأجريت لهم قياسات بعد أداء تمرين وهم في حالة صيام ثم قياسات بعد  46عدد العينة 

انخفض مستوى الجلوكوز بالدم بعد التمرين وهم في حالة : اإلفطار واخذ جرعة األنسولين وكانت أهم النتائج 
 (43.)الصيام وبعد اإلفطار واخذ جرعة األنسولين 

 :تحت عنوان( 4998) دراسة سعاد الفقيه  -3
لدى طالبات كلية التربية البدنية في بعض األنشطة الحالة الوظيفية للجهاز الدوري التنفسي والتغير الهرموني " 

-T3 -األنسولين)بهدف التعرف على تأثير أنشطة  بدنية مختلفة على تركيز بعض الهرمونات " الرياضية بليبيا 
T4 – و ( كرة السلة  -ألعاب القوى ) طالبة ممارسة ألنشطة رياضية مختلفة  25وشملت العينة ( جلوكوز الدم
وجود فروق في استجابة جلوكوز الدم بين الممارسات : ممارسة ألي نشاط وكانت أهم النتائج  طالبة غير 42

 (6.) كما ارتفاع معدل الجلوكوز أثناء فترة اإلجهاد لدى جميع أفراد العينة . وغير الممارسات 
لجة وتناولت الدراسات السابقة مشكالت ارتبطت بموضوع البحث من حيث بعض األهداف وطرق المعا -

اإلحصائية للبيانات واستفاد هذا البحث من الدراسات السابقة في كيفية تحديد الحمل المناسب من حيث الشدة 
 .واستخدام الجهاز المناسب للوصول إلى درجة الحمل المطلوب 

 :إجراءات البحث 
 .تم اختيار المنهج الوصفي المسحي نظرا لمالئمته لطبيعة البحث : منهج البحث  -4
 :االت البحث مج -2
 .م.05/03/204م إلى .204/.0/ 45تم أجراء القياسات في الفترة : المجال الزمني  -أ
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قسم العلوم الحيوية والصحة بمعمل , أجريت القياسات بكلية علوم التربية البدنية والرياضية : المجال المكاني  -ب
 .بمستشفى الزهراء المركزي كما تم تجميع العينات وتحليلها  –جامعة الزاوية  –الفسيولوجية 

 .طلبة السنة الرابعة  بكلية علوم التربية البدنية والرياضية :المجال البشري  –ج 
طالب من طلبة السنة الرابعة بكلية علوم  44أجرى البحث على عينة عشوائية مكونة من : عينة البحث  -د

يوضح توصيف العينة (  4)لزاوية والجدول رقم جامعة ا .204 – 2045التربية البدنية والرياضة للعام الجامعي 
 .في القياسات األساسية 

 -جهاز لقياس ضغط الدم   -جهاز قياس الطول   -ميزان طبي مقنن لقياس الوزن : األجهزة واألدوات -هـ 
 .ساعة إيقاف   –جهاز التريدميل 

 .القياسات المستخدمة   -و
 .لى اقرب كيلو جرام بواسطة ميزان مقنن أجرى قياس الوزن إلفراد العينة إ: الوزن * 
 .تم قياس طول أفراد العينة إلى اقرب سنتيمتر بأستخدام رستاميتر لقياس الطول : الطول * 
وعند الوصول إلى ( مرحلة الثبات) تم قيـاس معدل ضربات القلب في فترة الراحة وأثناء المجهود    : النبـض * 

 .مع استخدام جهاز الكتروني لقياس النبض , لشريان الكعبري في الرسغ مرحلة اإلجهاد ، واخذ القياس من ا
تم قياسه أثناء فترة الراحة وعند مرحلة الثبات وعند الوصول إلى مرحلة اإلجهاد ، وذلك بواسطة : ضغط الدم * 

 .جهاز قياس ضغط الدم االلكتروني 
ت النبض وعند الوصول لمرحلة اإلجهاد بسحب عينة تم قياسه أثناء فترة الراحة وعند مرحلة ثبا :جلوكوز الدم * 

 .من الدم  
 ".تحليل التباين , االنحراف المعياري , المتوسط الحسابي: " المعالجات اإلحصائية  -ز
 :اإلعداد للبحث  -ح
 .الحصول على  موافقة الطلبة إلجراء الدراسة عليهم * 
 .إعداد المكان الذي أجرى به البحث * 
 .التريدميل والتأكد من صالحيته تجهيز جهاز * 
 .تجهيز أدوات القياس وتوفيرها والتأكد من صالحيتها * 
 .االستعانة بفني طبي لسحب عينة الدم *
 .أجراء الدراسة استطالعية  -ط

تحديد  -:من الطلبة  وكان الهدف األساسي منها األتي 5ن بإجراء دراسة استطالعية بسيطة على ثيقام الباح
ومن , التدريب على كيفية اخذ القياسات  -تحديد الزمن الذي يستغرقه كل طالب في القياس  -اسب الحمل المن

الحضور إلى معمل القياس من الساعة  -: ن من الخروج بالمالحظات اآلتية ثيخالل هذه الدراسة تمكنت الباح
عينة البحث بالحضور إلى التنبيه ما أمكن على  -طلبة يوميا   5أجراء القياس بمعدل  -ظهرا  4إلي  40

 المعمل باكرا وهم في حالة صيام ألكثر من ساعتان
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 : أجراء الدراسة األساسية -
( ساعة من الزمن على أخر وجبة غذائية  2مرور )يتم حضور الطالب إلى معمل القياس وهو في حالة صيام * 

 .وذلك لغرض اإلقالل من تأثير تناول الطعام على نسبة السكر في الدم 
سحب عينة من الدم لقياس سكر الدم أثناء فترة  –الوزن  –الطول  –ضغط الدم  –يتم اخذ قياس النبض * 

 .الراحة 
يصعد الطالب على جهاز السير المتحرك التريدميل يبدأ الطالب في تشغيل الجهاز حتى يصل إلى السرعة * 

 .الدقيقة / لفة  70المقرر العمل بها وهي 
 الدقيقة تقريبا/مجم 30.وات أي  73مناسبة بحيث يكون حمل الشغل بمعدل تم ضبط المقاومة ال* 
 .دقائق  8يستمر الطالب في الجري مع الحفاظ على السرعة المقررة لمدة * 
 يتم تسجيل النبض في نهاية الدقيقة الخامسة ثم الدقيقة السادسة للحصول على ثبات النبض* 

 .الدم لقياس سكر الدم ثم يتم قياس كل من ضغط الدم و سحب عينة 
مالحظة في حالة عدم ثبات النبض في الدقيقة السادسة تعطى دقيقة أخرى حتى الوصول إلى مرحلة ثبات * 

 .النبض 
يستمر بعدها الطالب في األداء دون توقف حتى يصل إلى مرحلة اإلجهاد والتعب ، واعتمد في تحديد زمن * 

دم القدرة على االستمرار والشحوب والعرق ثم يتم اخذ القياسات في هذه اإلجهاد على التقدير الذاتي للطالب في ع
 .و سحب عينة الدم لقياس الجلوكوز, ضغط الدم , المرحلة وهي النبض 

 قيد البحث  األساسيةللمتغيرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري( 1)جدول 

11=N  اإلحصائيةالداللة 

 االنحراف المعياري حسابيالمتوسط ال األساسيةالمتغيرات 

 6.0. 5.64 (سنة )العمر

 610. 401 (سم)الطول 

 .46 0560 (مكـج)الوزن 

 العينة الخاصة بالعمر  أفرادوعدد  األساسيةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغيرات ( 4)يوضح الجدول        

 (.46±0560) العينة  بينما بلغ متوسط وزن(   610.± 401)كما بلغ متوسط طول العينة  ( 6.0.± 5.64)الذي بلغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

112 

 

 
 لمتغيرات الفسيولوجيه قيد البحثلالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (2)جدول 

 فترات القياس 
 المتغيرات الفسيولوجية 

  اإلجهادفترة  ثبات النبض فترة فترة الراحة 
 ع   ±س     ع    ±س      ع     ±    س   

 2.4 4.2 4.2 422 4.26 3..60 ق /النبض  ن

 422.0 زئبق /الضغط االنقباضي م
 

4.29 
 

430 
 

5.06 
 

4.. 
 

2.90 
 

 69.6 .4.4 73.8 زئبق/ي  ممطاسالضغط االنب
 

4.83 
 

98.7 
 

2.2 
 

 4.3 8..6 4.3 93.6 2.65 420 جلوكوز الدم 

 ضغطجية قيد البحث وهي النبض والو تغيرات الفسيولالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري في الم( 2)يوضح جدول 
فترات القياس الثالث وهي فترة الراحة وفترة ثبات النبض وفترة  أثناءمستوى جلوكوز الدم الضغط االنبساطي و االنقباض و 

 . اإلجهاد إلىالوصول 

 
 (4)د الشكل رقم  \معدل ضربات القلب ن

 
 اس الثالثفي فترات القي( 2)جلوكوز الدم الشكل رقم 
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 .جية قيد البحث و تحليل التباين بين فترات القياس المختلفة في المتغيرات الفسيول( 3)جدول 

المتغيرات 
 الفسيولوجية

مجموع مربع  مصدر التباين
 االنحرافات

متوسط مربع  درجات الحرية
 االنحرافات

 قيمة ف المحسوبة

بين  النبض
 المجموعات

57.9.7 2 467..6 4.68 

داخل 
 لمجموعاتا

50473.5 50 4003.6 

  52 55923 الكلي
الضغط 
 االنقباضي

بين 
 المجموعات

6348.6 2 .236.. 5.42 

داخل 
 المجموعات

.0620.7 50 4580.7 

  52 9557.3. الكلي
الضغط 
 االنبساطي

بين 
 المجموعات

2272.5 2 4458.43 43.4* 

داخل 
 المجموعات

22.9.6 50 7..9 

  52 322.3. الكلي
بين  جلوكوز الدم

 المجموعات
7227.7 2 5845.63 .4.4* 

داخل 
 المجموعات

2859.2 50 67.97 

  52 9688.9 الكلي
 

 0.03مئوي عند *  5.52=0.03قيمة ف الجدولية عند 
الدم بين فترات  وزساطي وجلوكنبهناك فروقا معنوية في ضغط الدم اال أنالنتائج  أظهرتتحليل التباين حيث ( 5)يوضح الجدول 

توجد فروقا معنوية في  بينما ال,  0.03ر من قيمة ف الجدولية  عند مستوى كبقياس المختلفة حيث كانت قيمة  ف المحسوبة اال
 .ي ومعدل النبض ضالدم االنقباضغط 
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 .L S D  ل فرق معنوي قار ابفي المتغيرات الفسيولوجية باستخدام اخت مستوى معنوية الفروق بين المتوسطات( 4)جدول 

المتغيرات 
 جيةو الفسيول

 فترات القياس
الفرق بين 
 اإلحصائيةالداللة  L S D قيمة الفرق المتوسطات

 2س   - 4س   

الضغط 
 يطابساالن

 معنوي 3..7 2..4    69.6-73.8 بين الراحة والثبات
 معنوي  24.4 98.7-73.8 واإلجهادبين الراحة 
 غير معنوي  8.9 98.7-69.6 جهادواإلبين الثبات 

 جلوكوز الدم

 معنوي  2..2 93.6-420 بين الراحة والثبات
 معنوي  ..53 8..6-420 واإلجهادبين الراحة 

 معنوي 6.48 44.2    8..6-93.6 واإلجهادبين الثبات 

 
 أظهرتاطي حيث نبسة بمتغير الضغط االمستوى معنوية الفروق بين المتوسطات للمتغيرات الفسيولوجية الخاص( .)يوضح الجدول 

ولم يكن هناك فرق  اإلجهادا معنوية بين فترة الراحة وفترة قرو فثبات النبض وكذلك هناك  فترةفترة الراحة و  بينهناك فروقا  أنالنتائج 
 .الث بمتغير جلوكوز الدما معنوية بين فترات القياس الثقرو فن هناك أالنتائج ب أظهرتوثبات النبض كما  اإلجهادمعنوي بين فترة 
 :مناقشة النتائج 

المؤشرات التي تدل على مستوى لياقة الفرد و  أهميعتبر معدل ضربات القلب من : معدل ضربات القلب  -1
نتائج البحث عدم وجود فروق معنوية في معدل النبض بين  أظهرتحيث ,  مؤشر على شدة المجهود البدني 
ارتفاع معدل  إلىالمتوسطات الحسابية تشير  أنرغم ( 5)موضح بالجدول رقم فترات القياس المختلفة كما هو 

 أن أال (4)والشكل رقم ( 2)بالجدول رقم قياس كما هو موضع الضربات القلب بالتدريج في كل فترة من فترات 
العينة للحمل لم اء أد أن أالرغم تحديد الحمل البدني  أنه إلىذلك  تانرجع الباحثتو  إحصائياً هذه الزيادة غير دالة 
لم تظهر أي فروق معنوية بين فبالتالي الحمل المحدد  أداءعدم الجدية الكبرى في  إلظهارهميكن بالطريقة الجيدة 
 .وفق النشاط الذي يزاوله الالعب  يتأثرقلب النشاط  أنفترات القياس حيث 

ية في ضغط الدم االنقباضي بين نتائج هذا البحث عدم وجود فروق ذات داللة معنو  أظهرت: ضغط الدم  -2
هذه الزيادة  أن أال , زيادة في درجات الضغط االنقباضي إلىرغم أن المتوسطات تشير , فترات القياس الثالث 

كبيرة تعطي دالله معنوية بين فترات القياس الثالث ، ويرجع  اً ر فروقظهالتدريجية لم تكن كافية بالدرجة التي ت
االرتفاع في قيم  حيث أنمل التدريب الذي تعرض له الطالب خالل تنفيذ خطة البحث ح إلىسبب ذلك  تانالباحث

الزيادة في  رمل التدريب الواقع على الجسم وزيادة شدته حيث توفحضغط الدم يكون متناسبا مع الزيادة المتدرجة ل
 أكدهود ويتمشى ذلك مع ما هذا المجهأثناءالجسم العاملة  أنسجةالدم زيادة في سرعة ضى الدم لتوفيره لكل  ضغط

مجهود وذلك نتيجة لمقدار ال تأثريتغير بصورة كبيرة تحت  أنالدم يمكن  ضغط أنمن (  .496 )خاطر والبيك
ارتباطا  االنبساطيالمجهود وقد ينخفض الضغط  أثناء االنقباضيالدم المدفوع من القلب حيث يرتفع الضغط 

 ( 4.5: 2) .الدموية األوعية باتساع
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فترة  بينات النبض و ثبفترة الراحة وفترة  في ضغط الدم االنبساطي بينالنتائج فروق معنوية  أظهرتبينما      
ات النبض  كما هو موضح بالجدول اإلجهاد وفترة ثبفترة  بينهناك فروق معنوية  لم تكنبينما  ,واإلجهادالراحة 

لياقة الفي مستوى  ضعف إلى االنبساطي يعودط زيادة معدل الضغ أن تانالباحثويري ( .)والجدول رقم ( 5)قم ر 
لوجية و ة عامة ، وان البرنامج التدريسي العام للطلبة بالكلية لم يحدث تطورا في الخصائص الفسيفالبدنية بص

ارتفاع  إلىالمجهود البدني يؤدي  أداء أن من ( 4969) العالء وأبو  ىعالو  أكدهتحالف ما  نتيجةللطلبة وهذه ال
 (  .28: .4) الدم االنبساطي  ضغطبسيط في  نخفاضاالنقباضي بينما يحدث امعدل الضغط 

لدموية لمثل هذا ا واألوعيةعدم تكييف عضالت الجسم إلي زيادة الضغط االنبساطي ثتان يرجع الباحكما       
 لألوعيةيحدث توسيع ( المدرب جيداً  شخصلل) المجهود  أثناءالتغيرات الحادثة في المقاومة  أنالعبء حيث 

د فعل لر ارتباك  أحدثفي العضالت الغير مشتركة في المجهود ، وهذا ما  وضيقهاالدموية في العضالت العاملة 
 أنمن David (4976 ) أكده ديفيدوهو ما  األحمال هذهمثل لل المجهود الحالي لعد تعوده وتكييفه االجسم حي

لفترة زمنية  الفردالمجهود البدني الذي يقوم به  إلىعا جيكون را واالنبساطيالدم االنقباضي  ضغطحدوث زيادة في 
وحجم  قلبفي كمية الدم المرفوع من ال ثدتحك التغيرات التي لتالدم نتيجة  ضغططويلة حيث تحدث تغيرات في 

 .( 270:  46)الدموية  األوعية
القياس المختلفة في  نتائج هذا البحث وجود فروق معنوية بين فترات أظهرت:  (الجلوكوز ) سكر الدم  -3

ات النبض ثبفترة  أثناءاض في مستوى جلوكوز الدم خفحدوث ان إلى نتائجال أشارتمستوى جلوكوز الدم حيث 
 (2)والشكل (  ., 5 (وكما هو موضح بالجدول رقم.فترة الراحة  أثناءوعنها  اإلجهادعنها في فترة 

ني على دالمجهود الب تأثيرى جلوكوز الدم بسبب مستو  ضاخفهذه الفروق ظهرت نتيجة ان أنن ثيضح الباحتو و 
المجهود وخاصة  تأثيرنتيجة  األنسولينالعديد من الدراسات ارتفاع بسيط في نسبة  أكدتحيث  األنسوليننسبة 

حيث يعمل ( 47( )4979)  وآخرونودراسة بلوم (  6( ) 4998) دراسة سعاد  أكدتهوهو ما  تهفي بداي
) المجهود البدني  أداءيكون زمن  قدالسبب  أنن تاالباحث ويري دمة الجلوكوز بالخفاض نسبنعلى ا األنسولين

 أن( 2045)هزاع  أشاردقيقة ، حيث ( 43 -40)ن ا بيتراوح م إذ حيث كان قصير نسبياً ( الحمل البدني 
من %  70 - 83عند شدة تتراوح  بدنيمدة ساعتين من الجهد ال بعد واألنسولين يتم استجابة كل من الجلوكوز 

الذي قام  التسألوكل النتائج السابقة تحقق هدف البحث وتفسر (  8: 48.) األكسجين الستهالك  األقصىالحد 
 .عليه 

التي تمت جاءت النتائج  اإلحصائيةوالمعالجة  أجريتفي حدود خصائص العينة والقياسات التي  :تاالستنتاجا
 :كما يلي 

عدم وجود فروق ذات داللة  معبات القلب خالل فترات القياس الثالث وجود زيادة غير معنوية في معدل ضر  -4
 .اإلجهادفترة  إلىالوصول  وأثناءفترة ثبات النبض  وأثناءفترة الراحة  أثناء"معنوية في فترات القياس الثالث 

روق االنقباضي خالل فترات القياس الثالث مع عدم وجود ف الدم وجود زيادة غير معنوية في معدل ضغط -2
 .معنوية بين فترات القياس 
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فترة  بيني خالل فترات القياس مع وجود فروق معنوية نبساطاالالدم وجود زيادة معنوية في معدل ضغط  -5
 .وثبات النبض  اإلجهاد  بين فترةولم تكن هناك فروق معنوية  واإلجهادالراحة وثبات النبض والراحة 

تدريجي في نسب  انخفاضوجود  معالدم  جلوكوزلثالث في مستوى فترات القياس ا بين وجود فروق معنوية -.
 .جلوكوز الدم خالل فترات القياس الثالث

  دقائق تقريبا   9اإلجهاد بمتوسط  زمن لالمؤشر الوصول "التحمل لدى عينة البحث بشكل عام صفة انخفاض  -3
من ز يقل  أاليجب  األكسجينالل هاالست األقصىمن الحد %  83  - 74ني المؤثر عند حمل دالجهد الب -8

 .عن ساعة يومية  األداء
 التوصيات

ساعة  إلىلمدة تصل  الجلوكوزخفض مستوى  إلىي ؤدالرياضية الخفيفة التي ت األنشطةاالهتمام بممارسة  -4
 .الت المرضية افي المعدل المطلوب وخاصة في الحخفاض ننسبة االوحتى تكون  األقلعلى 

 .ة بشكل عام لطالب الكلية وبشكل خاص صفة التحمل نفع مستوى اللياقة البديمام بر تضرورة االه -2
 

 المراجع باللغة العربية :  أوال 
 

دار الفكر ,فسيولوجيا التدريب الرياضي في كرة القدم 
  .499العربي 

إبراهيم , أبو العالء عبد الفتاح 
 شعالن 

4 -  

سكندرية اإل,دار المعارف , القياس في المجال الرياضي 
496.  

علي فهمي , أحمد محمد خاطر 
 البيك     

2 -  

مكتبة بستان , غذاء وتغذية اإلنسان الطبعة الثانية
 2008المعرفة 
  - 5 ايزيس عازر نوار                       

القاهرة , دار الفكر العربي  , فسيولوجيا الرياضة 
,4969  

  - .   بهاء الدين إبراهيم سالمة              

القاهرة , دار الفكر العربي , في علم وظائف األعضاء 
,4992  

  - 3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

أثر اإلجهاد على بعض الوظائف الفسيولوجية والنفسية 
رسالة دكتوراه غير ,لطالبات كلية التربية الرياضية 

, ضية جامعة اإلسكندرية كلية التربية الريا, منشورة 
4960 

  - 8 جنات محمد دروي                          

سناء , جنات محمد دروي   2008, الطبعة الخامسة , فسيولوجيا الرياضة  
 عبدالسالم إبراهيم 

7 -  
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الحالة الوظيفية للجهاز الدوري التنفسي والتغير  
بعض  الهرموني لدي طالبات كلية التربية البدنية في

  4998األنشطة الرياضة بليبيا 

  - 6 سعاد إسماعيل الفقيه 

التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للتعب العضلي لدى 
بحث منشور كلية التربية ,المدربين وغير المدربين 
 4992,الرياضية جامعة اإلسكندرية 

  - 9 سناء عبد السالم إبراهيم

المجهود  دراسة تكيف الجهاز الدوري والتنفسي ألداء
بحث منشور نظريات وتطبيقات ,البدني لدي الرياضيين 

 4968جامعة اإلسكندرية ,كلية التربية الرياضية ,

  - 40 عبد المنعم بدير القصير

   - 44 عصام عبد الخالق  4990اإلسكندرية , دار المعارف , التدريب الرياضي 
, ائية التمثيل الغذائي ونظم أنتاج الطاقة الهوائية والالهو 

 2008, منشأة المعارف 
عمادالدين ,علي فهمى البيك 

 محمد أحمد عبده خليل , عباس 
42 -  

دراسة تأثير التدريب الهوائي والالهوئي على تأخر ظهور 
رسالة دكتوراه , التعب الناتج عن تراكم حمض الالكتيك 

 4992,جامعة الزقازيق , كلية التربية الرياضية , 

  - 45 محمد أحمد عبده 

القاهرة , دار الفكر العربي , فسيولوجيا التدريب الرياضي 
,496. 

أبو العالء , محمد حسن عالوي 
 أحمد عبد الفتاح 

4. -  

أثر تمرينات بدنية مختلفة الشدة على بعض المتغيرات 
كلية التربية , رسالة ماجستير , الوظيفية لمرضى السكرة 

 4998,جامعة طرابلس , البدنية 

  - 43 زيودمحمد م

  48 هزاع محمد هزاع  2045األردن , فسيولوجيا الجهد البدني 
  

 
 

 المراجع باللغة االنجليزية: ثانيا 
47- Bloom,S,R,Johanson,R,H,Park,D,M: Differences in the metabolic and 

hormonal response to exercise 
between racing cyclists and 
untrained 
individuals.J,physiol,258,1-18-
1979 . 
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1974 

24 
-  
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 األلعاب الرياضيةدراسة مقارنة بين تالميذ المدارس الخاصة والعامة في بعض  
 عائشة البهلول محمد سعد  . د
 كميلة أبو القاسم العموري. د

 :مقدمة البحث 
ين األلعاب والمسابقات التي يتم التنافس عليها عالميًا لقد احتلت رياضة الجمباز والكرة الطائرة مركزًا متقدمًا ب

وأولمبيًا وقاريًا ، ونتيجة لتطورهما من الناحية القانونية والفنية أدى إلى توافر المعلومات والمعارف النظرية 
 .والتطبيقية المرتبطة بتدريس رياضة الجمباز والكرة الطائرة 

مباز والكرة الطائرة في المدارس على حد السواء العامة والخاصة فإلقاء الضوء على أهمية تطبيق رياضتي الج
يساعد في الحصول على العديد من العوامل المرتبطة باإلمكانات البدنية المناسبة لمتطلبات أي نشاط رياضي 
ن أخر ، كما أنهما يعتبران من األسباب التي تؤثر في ارتفاع المستوى الرياضي وتطوره لدى التالميذ ، حيث أ

المدارس تعتبر من أحدى األماكن التي يمكن أن تمارس فيها األنشطة الرياضية بصفة عامة ورياضة الجمباز 
ورياضة الكرة الطائرة بصفة خاصة بحيث يكون ذلك في الجزء الرئيسي لدرس التربية البدنية أو النشاط الداخلي 

 . والخارجي بالمدارس 
يوية التي تحتاج إلى أساليب وطرق متطورة لتعليمها حتى يمكن فرياضة الجمباز تعتبر من الرياضات الح

التقدم بمستوى أداء التالميذ كما أنها تعد من الرياضات التي تسهم في تنمية الصفات والقدرات البدنية والمهارية 
 ( . 7:  1) لهم 

ات والوثبات والشقلبات ورياضة الجمباز من األنشطة الرياضية المختلفة التي تتميز بكثرة الدورنات والمرجح
والقفزات ، وتغيير سرعة األداء بشكل فجائي من السريع إلى البطيء والعكس ، وكذلك تغيير االتجاهات ، كما 

 .الخاصة بكل جهاز من أجهزة الجمباز كل جهاز على حده أنها تساعد في تطوير اللياقة البدنية العامة وأيضًا 
بان الدراسات الحديثة للياقة البدنية نقاًل عن أحمد الهادي يوسف ، (2005)تذكر عائشة البهلول محمد حيث 

أثبتت أن رياضة الجمباز تعتبر من الرياضات األساسية في تطوير اللياقة البدنية وذلك ألنها تشتمل على توظيف 
أن أداء المجموعات العضلية الكبيرة ، كما أنها تنمي الكثير من الصفات العقلية والسمات اإلرادية ، حيث 

المهارات في رياضة الجمباز يستدعي التفكير السريع وحسن التصرف ، وهي بهذه الصورة تشكل عملية متكاملة 
 ( . 11:  4) لتنمية الفرد بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا وانفعاليًا 

رة ، حيث أما عن رياضة الكرة الطائرة فهي تعد من الرياضات التي طرأ عليها تقدم كبير في السنوات األخي
 ( . 158:  7) تتسابق الدول في إحراز البطوالت العالمية 

 أن (1887)، حيث يذكر سعد حماد  األساسيةالتي تضم عددا من المهارات  األلعابواحدة من وهي 
هي الحركات التي ينبغي على الالعب تنفيذها بحسب الظروف التي تتطلبها هذه الرياضة ب األساسيةالمهارات 

)  حالة التعب التي تظهر على الالعبين وتأخيرنتائج ايجابية واقتصادية في المجهود البدني  إلىل بهدف الوصو 
1  :28 . ) 
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 :مشكلة البحث 
تعد الحلـقة األولـى من مرحلة التعليم األساسـي أول مرحلة نظامية للتعليم ، حيث تشغل مكانة مهمة في السلم 

والقاعدة األساسية التي تبنى عليها المراحل التعليمـية التي تليها ألنها التعليمي وهي األساس للعملية التعليمية 
تساعـد على تفجـير طاقات التالميذ وتكوين ميولهم واتجاهاتـهم وتنمية قدراتهم والكشف عن مواهبهم الرياضية 

 ( . 1:  10) وتوجيهها االتجاه المناسب 
بيعة كل مهارة ، فالتلميذ يقوم بتحريك أجزاء من جسمه إن مهارات الجمباز األرضي تعد ذات أهمية تبعًا لط

 ( . 41:  8) أو جسمه كله أثناء األداء الحركي لكل مهارة 
بما أن األداء المهاري في رياضة الجمباز يعد مهم جدًا فإنه يتطلب توافق ( 2012) وتذكر عائشة البهلول 

 (  4:  5) مهاري ي تساهم في األداء الوتناسق تام بين أجزاء الجسم المختلفة وخاصة األجزاء الت
فعند تعليم مهارات رياضة الجمباز يجب التركيز على برامج مختلفة بهدف رفع مستوى األداء المهاري وذلك 
من خالل تدريس بعض المهارات ، بحيث تؤدى أو تعلم بالشكل المطلوب ، لذلك فمن الضروري أن تنظم البرامج 

 .مهارات وخاصة بالمراحل الدراسية األولى التي تتمشى مع تدريس هذه ال
تعد الكرة الطائرة من األلعاب الجماعية التي تكمن فيها صعوبة التعلم لألطفال ، لذلك يجب االعتماد على 

:  1) اختالف األساليب المتنوعة التي تساهم في عدم تجنب التلميذ لهذه الرياضة وممارستها داخل المدارس 
280) 

أن عملية تعلم بعض المهارات مثل التمرير واالستقبال واإلرسال يحتاج إلى (  1881) ن ويضيف بيتر تومس
االهتمام بعملية التعلم والتطوير في هذه الرياضة بالمدارس وزيادة شعبيتها أكثر فأكثر ، حيث تعد هذه الرياضة 

رياضية على مستوى المدارس من األلعاب األساسية في المؤسسات التربوية حيث تدخل في برنامج المسابقات ال
 (  8:  2) وكذلك األندية الرياضية والفرق الشعبية لذلك يجب اإلعداد لها مهاريًا أعدادًا جيدًا 

أن الوصول إلى أحسن مستوى يرجع إلى كيفية تعلم المهارات األساسية (  2001) ويؤكد مروان إبراهيم 
 ( 47:  1) ومدى إتقانها في المراحل األولى من التعلم 

وترى الباحثتان بأنه يجب أن تكون القاعدة األساسية في عملية التعلم مبنية على أسس علمية صحيحة لكي 
 . تتم عملية تطوير رياضة الجمباز ورياضة الكرة الطائرة داخل المدارس 

جراء زيارات ميدانية ل بعض من خالل متابعة الباحثتان للتدريب الميداني داخل بعض المدارس العامة وا 
المدارس الخاصة بمدينة الزاوية ، تم مالحظة بأنه هناك فروق في عملية تدريس مهارات رياضة الجمباز ورياضة 
الكرة الطائرة للصفي الخامس والسادس من مرحلة التعليم األساسي ، مما أثر على مستوى األداء المهاري للتالميذ 

الحظت أنه ال توجد دراسات سابقة أو ( حدود علم الباحثتان في ) ، وبعد اإلطالع على المراجع والبحوث العلمية 
مشابهة  تناولت مثل هذه الدراسة لذلك آثرت الباحثتان إجراء هذه الدراسة للتعرف على الفرق بين تالميذ المدارس 

 .الخاصة والعامة بمدينة الزاوية في بعض مهارات رياضة الجمباز ورياضة الكرة الطائرة 
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 : األهداف
  .لمقارنة بين تالميذ المدارس العامة والخاصة في بعض مهارات رياضة الجمباز ا_ 1
 .المقارنة بين تالميذ المدارس العامة والخاصة في بعض مهارات رياضة الكرة الطائرة _ 2

 :الفروض 
قيد )  في بعض مهارات رياضة الجمبازالعامة والخاصة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ المدارس _ 1

 ( .البحث 
في بعض مهارات رياضة الكرة الطائرة العامة والخاصة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ المدارس _ 2
 .( قيد البحث ) 
 

 : المستخدم المنهج
 .تم استخدام المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة 

 :عينة الدراسة 
اسي العامة والخاصة بالطريقة العشوائية ، وتم اختيار المرحلة تم اختيار مدرستين من مدارس التعليم األس

الطول ، ) الدراسية الصف السادس ، وقد قامت الباحثتان بإجراء التجانس بين أفراد العينة في المتغيرات األساسية 
 ( .الوزن ، والعمر 

 ( 1)جدول 
 151=عينة الدراسة   نالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لدى إجمالي 

 معامل االلتواء االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات
 04585 04018 14181 الطول
 04011 - 14711 424020 الوزن
 04481 - 04154 104144 العمر

الطول ، ) أن جميع قيم االلتواء لدى إجمالي عينة البحث في المتغيرات األساسية ( 1)يتضح من جدول 
. مما يدل على تجانس أفراد العينة ( 1)+وهي قيم أقل من ( 04585_  04481-)تنحصر مابين ( وزن ، العمر ال

الطول ) كما قامت الباحثتان بإجراء التكافؤ بين تالميذ المدارس العامة والمدارس الخاصة في المتغيرات األساسية 
 ( ، الوزن ، العمر 
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 ( 2)جدول 

 71=2ن 10=1االلتواء بين تالميذ المدارس العامة والخاصة في المتغيرات األساسية للبحث ن داللة الفروق ومعامل
 المعالجات اإلحصائية        

 المتغيرات
 "ت"قيمة  االلتواء االنحراف المتوسط

 04415 04481    04015 14181 عامة الطول
 04158    04072 14402 خاصة

 04120 04010    14104 414211 عامة الوزن
 04075 - 14151 424810 خاصة

 04181 0428 - 04101 104111 عامة العمر
 04481 - 04705 104281 خاصة

 
الطول ، ) أن جميع قيم االلتواء لتالميذ المدارس الخاصة والمدارس العامة في المتغيرات األساسية ( 2)يتضح من الجدول 

" ت"مما يدل على تجانس أفراد المجموعتين ، وأن قيمة ( 1)+وهي أقل من ( 04158_  04481 -)تنحصر مابين ( الوزن ، العمر 
أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين تالميذ المدارس الخاصة والعامة في (  14514_  - 04110) المحتسبة تنحصر مابين 

 .الخاصة والمدارس العامة  القياسات الجسمية األساسية مما يدل على التكافؤ بين التالميذ في المدارس
 :األدوات المستخدمة 
الدرجة الكلية من خمسة ) قامت الباحثتان بإعداد استمارة تقييم للمهارات الخاصة بالبحث / استمارة تقييم 

 .، وتم عرضها على أربعة أساتذة  من الخبراء تم اختيارهم من كلية التربية البدنية ( لكل مهارة 
 قيد البحث ) م مستوى األداء في مهارات رياضة الجمباز ومهارات رياضة الكرة الطائرة تقيي/  هدف االستمارة

 
 ( 3)جدول 

 استمارة تقييم مستوى أداء مهارات رياضة الجمباز 
 
 
 
 
 

 المهارات االسم
 المجموع الميزان األمامي

5 
 المجموع الدحرجة األمامية

5 
 المجموع الشقلبة الجانبية على اليدين

المرحلة  5
تمهيدية
145 

المرحلة 
 2رئيسية 

المرحلة 
نهائية 

145 

المرحلة 
تمهيدية
145 

المرحلة 
 رئيسية 

2 

المرحلة 
نهائية 

145 

المرحلة 
 145تمهيدية

 المرحلة رئيسية
 2 

المرحلة 
نهائية 

145 
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 ة الكرة الطائرةاستمارة تقييم مستوى أداء مهارات رياض( 4)جدول 

كرة الطائرة كال وفق تخصصه وأستاذين لللجمباز ل من أستاذينتم تقييم األداء المهاري للمهارات قيد البحث 
 .باستخدام استمارة التقييم وتم حساب المتوسط الحسابي لدرجات األساتذة 

 :المعالجات اإلحصائية 
 .توسط الحسابي الم_ 
 .االنحراف المعياري _ 
 .معامل االلتواء _ 
 .الفروق بين متوسطين حسابيين مستقلين ( ت)اختبار _ 

 :عرض ومناقشة النتائج 
 :عرض النتائج / أوال  

 :  األولالفرض 
قيد )  في بعض مهارات رياضة الجمبازالخاصة والعامة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ المدارس _ 1

 ( .البحث 
 ( 5)جدول 

 71=2، ن 10=1ن "قيد البحث " مهارات رياضة الجمباز داللة الفروق ومعامل االلتواء بين تالميذ المدارس العامة والخاصة في 
 المعالجات اإلحصائية        

 المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة  معامل االلتواء

 *847117 045174 725220. 1.6750 امةع الميزان األمامي
 044445- 860020. 2.9437 خاصة

الدحرجة 
 األمامية

 *541814 041017 0.75933 1.8250 عامة
 041804 0.80841 2.4930 خاصة

الشقلبة الجانبية 
 على اليدين

 048107 041075 707550. 1.9250 عامة
 044772 782610. 2.0423 خاصة

 15845= 0505عند مستوى الداللة 
والخاص بداللة الفروق ومعامل االلتواء في مهارة الميزان األمامي ، ومهارة ( 5)أظهرت نتائج جدول رقم 

الدحرجة األمامية ، ومهارة الشقلبة الجانبية أنه توجد فروق دالة إحصائيًا بين تالميذ المدارس العامة وتالميذ 

 المهارات االسم
 المجموع التمرير من أعلى

5 
 المجموع التمرير من أسفل

5 
 المجموع اإلرسال

المرحلة  5
تمهيدية
145 

المرحلة 
 2رئيسية 

المرحلة 
 145نهائية 

المرحلة 
 145تمهيدية

المرحلة 
 رئيسية 

2 

المرحلة 
 145نهائية 

المرحلة 
تمهيدية
145 

المرحلة 
 رئيسية

 2 

لمرحلة ا
نهائية 

145 
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،  847117) المحتسبة " ت"حيث كانت قيمة ( مي ، الدحرجة األمامية الميزان األما) المدارس الخاصة في مهارة 
، وال توجد فروق بين (  14145)  0405الجدولية عند مستوى داللة " ت"وهي قيم أكبر من قيمة (  541814

" ت"تالميذ المدارس العامة وتالميذ المدارس الخاصة في مهارة الشقلبة الجانبية على اليدين ، حيث كانت قيمة 
وهي قيمة غير دالة ( 14145) 0405الجدولية عند مستوى داللة " ت"وهي قيم أقل من قيمة ( 048107)المحتسبة 
 . إحصائيًا 

 : الفرض الثاني 
في بعض مهارات رياضة الكرة الطائرة الخاصة والعامة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ المدارس _ 2
 .( قيد البحث ) 

 ( 8)جدول 
،  10=1ن "قيد البحث " مهارات رياضة الكرة الطائرة  لة الفروق ومعامل االلتواء بين تالميذ المدارس العامة والخاصة في دال 

 71=2ن
 المعالجات اإلحصائية        

 المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة  معامل االلتواء

التمرير من 
 أعلى

 *142512 045282 689430. 1.6750 عامة
 045112 904720. 2.1549 خاصة

التمرير من 
 أسفل

 141571 041107 789170. 1.9000 عامة
 041102 664720. 1.7606 خاصة

 *140215 041772 700360. 1.8750 عامة اإلرسال
 041521 529990. 1.5352 خاصة

 15845= 0505مستوى الداللة عند 
اص بداللة الفروق ومعامل االلتواء في مهارة التمرير من أعلى ، ومهارة والخ( 1)أظهرت نتائج جدول رقم 

التمرير من أسفل ، ومهارة اإلرسال ، أنه توجد فروق دالة إحصائيًا بين تالميذ المدارس العامة وتالميذ المدارس 
وهي (  1.0263،  142512) المحتسبة " ت"حيث كانت قيمة ( التمرير من أعلى واإلرسال ) الخاصة في مهارة 
وهي قيم دالة إحصائيًا ، وال توجد فروق بين (  14145)  0405الجدولية عند مستوى داللة " ت"قيم أكبر من قيمة 

المحتسبة " ت"تالميذ المدارس العامة وتالميذ المدارس الخاصة في مهارة التمرير من أعلى ، حيث كانت قيمة 
وهي قيمة غير دالة إحصائيًا ( 14145) 0405عند مستوى داللة الجدولية " ت"وهي قيم أقل من قيمة ( 141571)
 . 

 :من خالل العرض السابق للجداول اإلحصائية نتوصل لألتي 
 :مناقشة النتائج / ثانيا  

 :الخاصة في مهارات رياضة الجمباز المدارس تالميذ و العامة المدارس تالميذ فيما يخص المقارنة بين _ 1
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ومهارة الدحرجة األمامية (  847117" ) ت"وكانت قيمة  األمامي ًا في مهارة الميزانتوجد فروق دالة إحصائي_ 
 ( .5)لصالح المدارس الخاصة كما هو مبين في الجداول (  541814" ) ت"وكانت قيمة 

بتطوير رياضة الجمباز لما فيها من مهارات ال وتعزي الباحثتان هذه الفروق إلى اهتمام المدارس الخاصة 
يمكن  هحيث أنعامة ، في درس التربية البدنية مقارنة بتالميذ المدارس ال إلى مسافات واسعة أثناء تطبيقهاتحتاج 

طالتها عن طريق سباقات تحتاج إلى تقلص العضالت  تطوير هذه المهارات وأداء عدد من الحركات في وحدة وا 
 . راغ زمنية صغيرة ، وكذلك تحتاج إلى سرعة تحرك الجسم أو أعضائه في الف

" ) ت"ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين تالميذ المدارس العامة والخاصة في مهارة الشقلبة الجانبية كانت قيمة _ 
 ( .5)كما هو مبين في الجداول (  048107

 رياضة الكرة الطائرة  فيما يخص المقارنة بين تالميذ المدارس العامة وتالميذ المدارس الخاصة في مهارات_ 2
لصالح المدارس الخاصة (  1.2512" ) ت"وكانت قيمة  التمرير من أعلىد فروق دالة إحصائيًا في مهارة توج_ 

 ( .1)كما هو مبين في الجداول 
في درس التربية البدنية بتطوير رياضة الكرة الطائرة وتعزي الباحثتان هذه الفروق إلى اهتمام المدارس الخاصة 

طالتها تحتاج إلى تقلص العضالت التي  تطوير هذه المهاراتيمكن  هحيث أن عامة ،مقارنة بتالميذ المدارس ال  .  وا 
كما هو  العامةلصالح المدارس  ( 1.0215" ) ت"وكانت قيمة  اإلرسالتوجد فروق دالة إحصائيًا في مهارة _ 

 ( .1)مبين في الجداول 
العامة وكذلك اهتمام المدارس المدارس  فيوجود الساحات والمالعب القانونية وتعزي الباحثتان هذه الفروق إلى 

 .  العامة باأللعاب الجماعية عنها في المدارس الخاصة 
" ) ت"كانت قيمة  التمرير من أسفلال توجد فروق دالة إحصائيًا بين تالميذ المدارس العامة والخاصة في مهارة _ 

 ( .1)كما هو مبين في الجداول (  1.1571
 :لعرض السابق للنتائج توصلت الباحثتان لالستنتاجات اآلتية في ضوء ا  :االستنتاجات 

توجد فروق دالة إحصائيًا في مهارة الميزان األمامي ومهارة الدحرجة األمامية في رياضة الجمباز ومهارة _ 1
 .التمرير من أعلى في رياضة الكرة الطائرة بين المدارس العامة والخاصة ولصالح المدارس الخاصة 

روق دالة إحصائيًا في مهارة اإلرسال في رياضة الكرة الطائرة  بين المدارس العامة والخاصة ولصالح توجد ف_ 2
 .المدارس العامة 

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في مهارة الشقلبة الجانبية في رياضة الجمباز ومهارة التمرير من أسفل في _ 4
 . رياضة الكرة الطائرة  بين المدارس العامة والخاصة

 :توصي الباحثتان بما يلي  :التوصيات 
 .االهتمام بتعليم المهارات األساسية لرياضة الجمباز ورياضة الكرة الطائرة _ 1
 .تعويد التالميذ على استخدام األجهزة الرياضية الخاصة برياضة الجمباز _ 2
 .مراعاة عوامل األمن والسالمة عند استخدام األجهزة الرياضية _ 1
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 .الميذ على االشتراك في بطوالت الجمباز ومباريات الكرة الطائرة داخل وخارج المدارس حث الت_ 4
 .تطوير المهارات باستخدام برامج تدريبية مقننة للرفع من مستوى التالميذ الرياضي _ 5
 

 :المراجع 
 .م 1882تكنولوجيا الحركة في الجمباز ، مطبعة التوني ، اإلسكندرية ، : أحمد الهادي يوسف _ 1
 .م 1881المدخل إلى نظريات التدريب ، المركز اإلقليمي ، القاهرة ، : بيتر تومسن _ 2
 .م 1887,   طرابلسبعة األولى ، طال ،  الكرة الطائرة تعلم تدريب تحكيم :  سعد حماد_ 1

 حركي على مستوى أداء الطلوع بالدوران الخلفي_تأثير برنامج إدراك حس :عائشة البهلول محمد _ 4
لالرتكاز  األمامي على جهاز العارضتين مختلفتي االرتفاع ، رسالة ماجستير غير 

 .م 2005منشورة ، كلية التربية البدنية ، جامعة الزاوية ، 
حركية لجملة _تأثير برنامج تدريبي نوعي على ديناميكية تطوير بعض القدرات الحس: عائشة البهلول محمد _ 5

التربية البدنية الزاوية بليبيا ، رسالة دكتوراه غير منشورة الحركات األرضية لطالب كلية 
 .م 2012، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة اإلسكندرية ، 

أثر اختالف ارتفاع الشبكة على تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة ، : عبد السالم جابر ، رائد محمد الراقد _ 1
م 2001لبدنية والرياضة ، المجلد األول ، الزاوية ، المؤتمر العلمي الثالث لعلوم التربية ا

. 
عالقة بعض المتغيرات الفسيولوجية : عياد علي المصراتي ، سعدون محمد علوان ، نوري سالم الرزيقي _ 7

ببعض عناصر الليقة البدنية لالعبي الكرة الطائرة بالجماهيرية العظمى ، المؤتمر 
 .م 2001والرياضة ، المجلد الثالث ، الزاوية ، العلمي األول لعلوم التربية البدنية 

الموسوعة العلمية للكرة الطائرة ، الطبعة األولى ، مؤسسة الورق للطباعة ، عمان : مروان عبد المجيد إبراهيم _ 1
 .م 2001، 

 .م 1881أسس الجمباز ، مطبعة التوني ، : محمد إبراهيم شحاتة _ 8
 .م 1881التعليم والتعلم ، الطبعة األولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، تكنولوجيا : محمد رضا البغدادي _ 10
 
 
 
 
 
  
 



   

127 

 

 
 
 
 

علي الحصان االمامية مهارة الشقلبةبالقوة االنفجارية  ةعالق  
 خلف بن عريبى  تمومين ي/د5ك5أ                                                                                                     

ليلى محمد الصويعى/ د5م5أ                                                                                    
 

   نصر الدين صالح عبد المولى/ م                                             

 هشام مولود مادي/م

 

 -:المقدمة ومشكلة البحث

ر الكبير الذى حصل فى الميدان الرياضي وخاصة فى الجمباز لم يكن وليد الصدفة ولكنه جاء ان التطو        
نتيجة لتطور اساليب البحث العلمى التى ادت الي تقصى نقاط القوة والضعف فى العملية التدريسية وعالجها 

لصفات البدنية واحدة من تعد ا.  وكذلك نتيجة الستخدام اساليب ومبادئ علمية لتصحيح مسارات عملية التدريب
اهم المفردات التى تدخل فى صناعة الرياضي الناجح ومن اهم الصفات هى صفة القوة العضلية التى تعد اساس 

وبمختلف انواعها سواء كانت قوة قصوى او قوة انفجارية او مميزة بالسرعة ا و غيرها من انواع  ىالصفات االخر 
     .ف النشاطات الرياضية وحسب حاجة نوع النشاط الرياضي الممارس القوة التي يحتاجها الرياضي وفى مختل

                                                                                       (422:5 )،   (40:59.)  
 

رياضي مهارات عالية تعتبر رياضة الجمباز من أنواع الرياضة الفنية الجمالية الصعبة والتي تتطلب من ال      
عداد بدني ومهاري ونفسي من أجل ممارستها وتتطلب عنصر القوة االنفجارية والسرعة والرشاقة باإلضافة إلى  وا 
الجرأة والشجاعة والتصميم من أجل الوصول إلى مستويات متقدمة ومن أجل الوصول بالمتعلم إلى مستوى اإلتقان 

خذ بعين االعتبار المواهب واالستعدادات الضرورية لرياضة الجمباز المهاري العالي يقع على عاتق المدرس األ
 .والتركيز على الصفات البدنية مثل القوة االنفجارية

 
الالعب على  ورياضة الجمباز هي إحدى أنواع الرياضة الفردية التي تمتاز بالنواحي الفنية ويعتمد فيها

بساط الحركات األرضية والعقلة والمتوازيين والحلق )از المختلفة قدراته في إنجاز المهارة الحركية على أجهزة الجمب
، وتعتبر مهارة الشقلبة االمامية علي الحصان تتصف بخاصية االهتزاز باإلضافة (وحصان الحلق، وحصان القفز

ية إلى قوة الجاذبية األرضية وبعد مركز ثقل الجسم عن األرض لذلك يجب أن تتوفر عند المتعلم قوة عضلية كاف
 (  37:1) . في حزام الكتفين والظهر والذراعين والرجلين من أجل التمكن من أداء المهارة
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  .والقوة االنفجارية التي تعتبر إحدى أهم الصفات البدنية التي يحتاجها العب الجمباز   
  

هي القوة االنفجارية ومن القدرات البدنية االساسية والمهمة التى تلعب دورا اساسيا فى لعبة الجمباز         
لهما ( الرجلين ) وتعتبر من القدرات البدنية الفعالة فى اعداد العب الجمباز وان تطويرها فى االطراف السفلي 

  تأثير علي اداء الطالب بدنيا ومهاريا  فأصبح من الضرورى اجراء الكثير من البحوث والدراسات فى هذا المجال 
                                                                                                (94:7 )                                                                                                    

كون . من مستوىوالتي دعمت مهارة الشقلبة األمامية على الحصان بشكل تجلى من خالل ما وصلت إليه        
 ( 33:40)       . القوة االنفجارية هي احد العوامل الهامة المرتبطة باألداء المهاري الجيد"
 

كالقوة السريعة ومطاولة , إن زيادة القوة االنفجارية تساهم وبنسب متباينة في زيادة باقي أنواع القوةكما         
في اآلونة األخيرة ميزة مهمة من مميزات العب الجمباز  فضال عن زيادة ضخامة العضلة والتي أصبحت, القوة

 (.82:3)،( 20:9)  .الحديثة دون تأثيرها  على باقي عناصر اللياقة البدنية األخرى 
 

 .إن مهارة الشقلبة االمامية علي الحصان ، تعتبر مهارة أساسية لتأدية حركات ومهارات أكثر صعوبة 
وترابط حركي وهي عبارة عن دوران الجسم دورة كاملة حول المحور  من المهارات التي تحتاج إلى توافقو 

إذ تكمن أهمية البحث لمعرفة العالقة بين ,العرضي وكذلك تحتاج إلى قدرة انفجارية لعضالت الرجلين والذراعين 
أسلوب والتي يمكن استثمارها بشكل صحيح وب إن مهارة الشقلبة االمامية علي الحصانالقدرة االنفجارية وأداء 

 ( .22:47)، (   4.2:46)              .علمي يخدم تحقيق األداء الجيد
 

تتميز الشقلبة االمامية علي الحصان في الوقت الحاضر وفي سير تطورها المرتقب بالسرعة المتزايدة        
التي تتأثر بها سرعة  والمرتفعة وبديناميكية األفعال ورغبة منا في مواكبة هذا التطور كان البد من شمول العوامل

هي واحدة من الحركات التي تؤدى على  .لسنة الثانية.النشاط عموما والقوة االنفجارية خصوصا بالدراسة والبحث
الحصان وتعتبر من الحركات األساسية على هذا الجهاز وفيها يدور الجسم دورة كاملة حول المحور العرضي 

ة ثم الحجل والقفز برجل واحدة واالرتكاز على اليدين ودفع الحصان درجة إذ تبدأ بالجري التقريبي 580بزاوية 
وعمل قوس بالظهر ثم العودة على الرجلين ونالحظ اعتماد القفزة على الحركة التحضيرية في اكتساب االستمرارية 

من . بالرجلين ثم الدفع باليدين لرفع مركز ثقل الجسم   وأن هذا يتطلب قوة انفجارية لتحقيق هدف الحركة
المالحظ أن التركيز في هذه المهارة أن التركيز على عملية االرتقاء وأيضا دفع الحصان كمفصلين مهمين إلتمام 

من الطبيعي التركيز في هذه الحركة على هذين المفصلين حتى يمتلك الجسم االستمرارية وعند الدفع . الحركة
( 82:45. ) المجال الحركي الذي يمكنه من أداء مفاصل الحركة  

 



   

128 

 

أن للقدرات البدنية والحركية أهمية كبيرة تبرز في األلعاب الرياضية ومنها رياضة الجمباز التى تعتبر من     
 .المهارات األساسية والمنهجية لدى طالب السنة الثانية بكلية التربية البدنية

 
السنة الثانية في كلية التربية للمهارة كونه من ضمن المنهج لمادة الجمباز  ينمن خالل معايشة الباحث      

انخفاض مستوى القوة الطالب وهبوط مستوى األداء وقد يكون ضعف القوة  ناالرياضية جامعة الزاوية الحظ
معرفة مدى عالقة القوة االنفجارية لدى طالب السنة  تاالنفجارية هو احد أسباب هبوط المستوى فأراد الباحثا

 .ية والرياضة الثانية بكلية علوم التربية البدن

 
  : اهداف البحث

       -1االتى يهدف البحث الي 

علي الحصان  االمامية مهارة الشقلبةو  الذراعينالتعرف على العالقة بين القوة االنفجارية لعضالت  -4
.لدى طالب السنة الثانية بكلية علوم التربية البدنية والرياضة  

 علي الحصان االمامية مهارة الشقلبةو  لعضالت الرجلين التعرف على العالقة بين القوة االنفجارية -2
 .لدى طالب السنة الثانية بكلية علوم التربية البدنية والرياضة

 : فروض البحث
 مهارة الشقلبةو هناك عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين القوة االنفجارية لعضالت الذراعين -4

.بكلية علوم التربية البدنية والرياضة لدى طالب السنة الثانية علي الحصان االمامية  

 

 االمامية مهارة الشقلبةو هناك عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين القوة االنفجارية لعضالت الرجلين  -2
.لدى طالب السنة الثانية بكلية علوم التربية البدنية والرياضة علي الحصان  

 

 :مصطلحات البحث

وتظهر مثل هذه القوة بحاالت " ى إظهار أكبر كمية من القوة بأقل وقت القدرة عل  :هىالقوة االنفجارية 
 .  (4:44.)، ( 25:9).القفز إلى األعلى أو القفز إلى األمام

 -:المهارة الحركية
القانون  ة واالقتصاد بالجهد والسهولة وفقترتيب وتنظيم المجاميع العضلية بما ينسجم وهدف الحرك"المهارة  

(89: 8.      )صصي تتقلص به العضالت بسبب حافز عصبي مستمر أو منقطعوالمهارة نظام تخ  
 

 :الدراسات النظرية 
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االنفجارية كمفهوم لم ينفصل عن القوة المميزة بالسرعة  إال في السنوات القليلة الماضية  وةالق : القوة االنفجارية 
أن هناك بعض التعريفات  ينوالحظ الباحث، فكثيرا ما كان يعتقد بان  الصفتين  هما مصطلحان لصفة واحدة ، 

للقوة المميزة بالسرعة في الثمانينات من القرن الماضي هي خاصة بالقوة االنفجارية  أتت تحت مصطلح القوة 
: 2") القدرة على إطالق أقصى قوة عضلية في اقل زمن ممكن " إن القوة المميزة بالسرعة هي " المميزة بالسرعة 

( 70:  42" ) القدرة على تفجير القوة بسرعة "  بألنهاايضا تعرف (    2.8  
  ممكن أقصى درجة من الطاقة في اقل زمن لقدرة على بذلبا" القوة المميزة بالسرعة وتعنى 
ويمكن التعرف عليها عن طريق بذل أقصى مقدرة للفرد في مجموعة حركات متتالية ، و بحركات قوية        
بأقصى سرعة واقصر  التغلب على مقاومة خالل تأدية حركة فنية معينة وانجازها" ني والقوة السريعة تع" وسريعة 

وحيث أن القدرة االنفجارية تحتاج إلى عمل متفجر بمعنى يمكن أداؤها لمرة واحدة بأقصى قوة واقل  زمن ممكن 
على العموم . لمميزة بالسرعة زمن لذا يمكن القول أن التعريفات السابقة هي تعريفات للقوة االنفجارية وليس للقوة ا

ة االنفجارية كمفهوم حديث انفصل عن القوة المميزة بالسرعة كونها تتمتع باختبارات منفردة خاصة بها و الق
أقصى قوة في اقل زمن ممكن " ي إن القدرة االنفجارية تعن.    وتدريبات مختلفة عن تدريبات القوة المميزة بالسرعة

والقدرة االنفجارية كما يراها  ، "القوة السريعة على شرط أن تكون القوة  قصوى  وهو يشابه في معناه مصطلح
الباحثان  تعني إمكانية المجموعات العضلية العاملة والمشاركة في األداء على تفجير أقصى قوة في اقل زمن 

(94: 43. )  ممكن وهي عبارة عن قوة قصوى انية  ، نجدها عند األداء المهاري الحركي  
أن هذا النوع من القوة مهم للجهاز الحصان وخصوصا حركات القفز والوثب وذلك لكون هذا النوع من        

أنها " الحركات يتطلب أداء الحركة بقوة وسرعة وكما يرى محمد حسنين عالوي عن مكلوي وروجين والرسون 
النوع من القوة مع القوة المميزة  يتشابه هذا ".تتضمن مزيجا من القوة القصوى والسرعة في إطار حركي توافقي

أن القوة المميزة بالسرعة عبارة عن إمكانية  "إلى .496سنة  بالسرعة إذ يشير قيس ناجي وبسطويسي احمد
المجموعات العضلية في التغلب على مقاومات اقل من القصوى في فترة زمنية معينة أما القدرة االنفجارية فهي 

رة اللحظية إذ نجدها من متطلبات األداء المهاري لحظة البداية عند العائدين أو عبارة عن القوة القصوى المتفج
                                                                                       .           لحظة االرتقاء عند الواثبين

(8  :23.  )   
  -: االنفجارية تتطلب توفير ما يليوة الق
 . درجة عالية من القوة العضلية -4
 . درجة عالية من السرعة -2
  (578:3)درجة عالية من المهارة إلدماج السرعة والقوة العضلية  -5
 

السرعة على  –العالقة العكسية بين السرعة وقوة االنقباض العضلي حيث تتضح في منحني عالقة القوة         
ما يكون الحمل صفرًا ومن الجانب األخر تحدث أقصى قوة عندما أن أقصى سرعة انقباض يمكن أن تحدث عند
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              )تكون العضلة في حالة ثبات ، أي حالة عدم تقصر وعدم إطالة ، وبمعنى أخر في حالة انقباض ايزومتري 
44.:42) 
ع مبدأ توظيف القوة في والتركيز على جانب القوة يتطلب حماًل كبيرًا وانقباضات بطيئة ، وهذا ال يتالءم م       

 . مجال السرعة ، أي القوة االنفجارية في كرة السلة والذي تعتمد على السرعة إضافة إلى القوة
 

 
 -:مهارات الجمبازاالنفجارية وتأدية بعض  وةالعالقة بين الق -
قفز والذي يوظفه في من الغايات األساسية والمهمة لالعب الجمباز مدى االرتفاع الذي يتمكن من تحقيقه إثناء ال 

إلى الحاجة الكبيرة لالعب الجمباز إلى ( .200)حاالت كثيرة منها والمتابعات وكرات القفز ويذكر محمد شحاتة
إتقان الوثب والى أعلى ما يمكن ألن هذه الصفة تعطيه امتيازًا وتعتبر ميزة االرشاقة من المميزات المهمة في لعبة 

 ( 33: 40) ة لجمباز ويضاف لها القوة والسرعا
 
ن ظهور        القوة في كل عضلة مرتبط بتنظيم نشاطها في أثناء االنقباض لمرة واحدة بتقصيرها األقصى  هذةوا 
إذ , وبمشاركة أكبر عدد ممكن من الوحدات الحركية في أثناء أعلى درجات االنقباض ( قصر العضلة عند الثني)

 (.87:  8دات الحركية التي تحفز بواسطة منبهات الجهاز العصبيتزداد قوة انقباض العضلة كلما زادت عدد الوح
 

أن الحركات األرضية تعد أساسًا مهما للحركات على بقية األجهزة حيث أنها تكسب الالعب  ويرى الباحثين      
وتعتبر  بشكل يكسب الالعب لياقة حركية أي تطيل زمن األداء الدقيق( القدرات الحركية)القوة والرشاقة والتوافق 

 .وخاصتا جهاز القفز الخطوة األولى التي تمكن الممارس لهذه الرياضة من البداية الصحيحة على بقية األجهزة
 

 :الدراسات السابقة
بعنوان عالقة دراسة القوة  ( 9) ،  (2224)نجالء عباس الزهيري  –دراسة لمى سمير الشيخنى  - 1     

اجري البحث لمعرفة مستوى القوة االنفجارية لعضالت ية بالكرة الطائرة االنفجارية بأداء بعض المهارات االساس
وقد استخدم .الذراعين والرجلين لدى طالب االختصاص وعالقتها بأداء بعض المهارات األساسية بالكرة الطائرة 

ب المرحلة طالبا من طال( 20)الباحثان المنهج المسحي لمالئمتة لطبيعة الدراسة كما اشتملت عينة البحث علي 
وجود عالقة ارتباط معنوية بين القوة البحث الى نتائج  تالرابعة في كلية التربية الرياضية اختصاص طائرة وتوصل
 .االنفجارية واألداء المهاري لبعض مهارات الكرة الطائرة 

 
رجلين بأداء عالقة القوة االنفجارية لل( 1)، (  2222)دراسة إسماعيل إبراهيم وسوزان سليم داود  - 2    

التعرف على عالقة القدرة االنفجارية  القلبة الهوائية األمامية على بساط الحركات األرضية في الجمناستك الفني
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بأداء القلبة الهوائية األمامية على بساط الحركات األرضية في الجمناستك الفني واستخدم الباحث المنهج الوصفي 
وكانت نتيجة البحث بأن هناك عالقة قوية  وعددهم  سنة 42-44مار وتكونت العينة من العبي الجمناستك بأع

؛وأوصى الباحث. بين القدرة االنفجارية واألداء المهاري للقلبة األمامية  
.ة االنفجاريةو إجراء دراسات مشابهة تبحث عن تأثير تطوير الق  

 
 :منهج الدراسة  -1

 .سة ن المنهج المسحي لمالئمتة طبيعة الدراياستخدم الباحث

 :مجاالت البحث 
  46)والرياضة من طالب السنة الثانية وعددهمعينة من طالب كلية علوم التربية البدنية : المجال البشرى -4  

.204 -   2  -   46ولغاية      .204  -   2  -5للفترة من   : المجال الزماني  -2   
 .نية والرياضة جامعة الزاوية بليبياصالة الجمباز بكلية علوم التربية البد: المجال المكاني -5 
 

 :عينة الدراسة -1
طالبا وقد اختار (    46) شملت عينة الدراسة طالب كلية علوم التربية البدنية والرياضة وكان عددهم 

 من ضمن المنهج لمادة الجمباز المهارة المختارة كون( السنة الثانية )الباحثين هذة العينة 

 :ادوات جمع البيانات
 .صافرة وشريط قياس –كغم 5كرات طبية زنة  –صندوق المقسم  –استمارة االستبيان  –الت الشخصية المقاب

 
 تحديد متغيرات البحث

من اجل الوصول إلى تحديد أنواع القوة لدى العبي الجمباز وتحديد أهم أنواعها قام الباحثان بتوزيع         
لمعرفة أهم انواع القوة ( 2)مجموعة من الخبراء ملحق على ( 4)استمارة االستبيان كما هو موضح بالجدول 

وبعد توزيع البيانات الخاصة باستمارة تحديد أهم أنواع القوة تم  العضلية لمهارة الشقلبة االمامية على الحصان
 "واختار الباحثان المتغير الذي في البحث ( 4)استخراج األهمية النسبية وكما مبين في جدول 
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 بين االهمية النسبية لتحديد اهم انواع القوة العضلية لدى افراد عينة الدراسةي( 1)جدول 
 

، والقوة االنفجارية %( ..)القوة القصوى االهمية النسبية ألهم انواع القوة العضلية اذ بلغت قيمة ( 4)يبين جدول 
واختار الباحثين القوة االنفجارية لحصولها علي اعلى نسبة من اراء %( 83)والقوة المميزة بالسرعة %( 90)

 .الخبراء
 :استمارة االستبيان -

ضالت الذراعين تم تصميم استمارة االستبيان لمعرفة أهم االختبارات البدنية لقياس القوة االنفجارية لع       
وتم تصميم استمارة أخري لقياس ( 2)والرجلين وتم عرضها على مجموعة من الخبراء كما مبين فى الجدول 

 .الحصان مستوى االداء المهاري لمهارة الشقلبة االمامية على 
 

 المحسوبة لالختبارات القوة االنفجارية للذراعين والرجلين 2(كا)يبين قيمة ( 2)جدول
 انواع القوة العضلية االختبارات   ةالمحسوب 2كا

 القوة االنفجارية لعضالت لإلطراف العليا كغم(5)رمي الكرة الطبية زنة 8.0
 كغم(3)رمي الكرة الطبية زنة 2.0

 القوة االنفجارية لإلطراف السفلى الوثب العريض من الثبات  5.0
 (سار جنت)الوثب العمودي  0..

المحسوبة الختبار رمي  2(كا)المحسوبة الختبار مدى صالحية االختبار للقوة االنفجارية اذ بلغت قيمة  2(كا)قيمة ( 2)يبين الجدول 
وهذا يؤكد (4)ودرجة حرية  (  0.03) بمستوى داللة  (2.60)وهى اكبر من الجدولية البالغة ( 5)،(كغم5)الكرة الطبية بوزن

الخاصة بالقوة االنفجارية ( سار جنت)المحسوبة الختبار القفز العمودي  2(كا)ما قيمة  صالحية االختبار للقوة االنفجارية للذراع
وهذا يؤكد صالحية ( 4)ودرجة حرية ( 0.03)بمستوى داللة ( 2.60)وهي اكبر من الجدولية البالغة ( .)للساقين ؟أذ بلغت 

 .االختبار للقوة االنفجارية للرجلين 
 

-:االختبارات المستخدمة   
تحتسب : طريقة قياس االختبا,لرجلينهدف االختبار قياس القوة االنفجارية ل)العمودي من الثبات اختبار الوثب  –

من وضع الوقوف إلى النقطة المحددة من أعلى وثبة عمودية " المسافة من العالمة المحددة بارتفاع الذراعين عاليا
(263, 42(.)  ممكنة            

 ت أنواع القوة العضلية االهمية النسبية 
 4 القوة القصوى %..
 2 القوة االنفجارية 90%
 5 القوة المميزة بالسرعة 83%



   

114 

 

طريقة قياس , قياس القوة االنفجارية للذراعين :هدف االختبار ) افة كغم ألقصى مس 2رمي كرة طبية وزن  – 2
 (269, 42( .)تحسب المسافة ألفضل محاولة :االختبار 

 :تم استخدام الوسائل اإلحصائية لتقويم االختبارات من حيث الصدق والثبات والموضوعية وظهر األتي    
 ( .0,76)للصدق الذاتي (0,60) ت  معامل الثبا:اختبار الوثب العمودي من الثبات   - 4
 ( . .0,9)الصدق(   0.90)معامل الثبات  : كغم ألقصى مسافة  2اختبار رمي الكرة الطبية زنة  - 2
 

:  التجربة االستطالعية  
بمساعدة فريق العمل  .42/204/ 26بتاريىاالساسية   بالتجربة همعلى عينة صغيرة قبل قيام الباحثينيقوم بها 

:للتعرف على المساعد وذلك  
 معرفة الوقت المستغرق للقيام باالختبارات وسالستها -4
 للتعرف على مدى سالمة األجهزة واألدوات-2
 معرفة مدى تجاوب العينة ومدى سهولة االختبارات -5

 .معرفة السلبيات والمعوقات التي قد تعترض طريقة إجراء االختبارات -5
 

 التجربة االساسية
على عينة البحث إذ اشتملت اختبارات القوة االنفجارية  .23/44/204سية وذلك يوم تم إجراء التجربة االسا

 .27/44/204لعضالت الذراعين والرجلين كما تم تصوير اداء مهارة الشقلبة االمامية على الحصان وذلك يوم 
بة االمامية على وذلك لغرض تقييم األداء المهاري لمهارة الشقل( .)وقد تم عرضه على الحكام والبالغ عددهم 

 .اليدين
 

 :الوسائل اإلحصائية  -
 :تم استخدام الوسائل اإلحصائية التالية  
 الوسط الحسابي   - 4
 االنحراف المعياري  - 2
 معامل االرتباط لسبيرمان       - 5
 .لداللة معنوية االختبار( ²كا)اختبار -
 

 :عرض ومناقشة النتائج
.نفجارية للرجلين ومهارة الشقلبة االمامية على اليدين لعينة البحث ومناقشتها  عرض  نتائج العالقة بين القوة اال  
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العالقة بين اختبار القفز العمودى من الثبات والشقلبة االمامية على الحصان                   ( 3)جدول 
 لمجموعة البحث

قيمة ت  نوع االرتباط
 الجدولية 

قيمة ت ر 
 المحسوبة

معامل 
 االرتباط

نحراف اال 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

 متغيرات 

 القفز العمودى  30.20 6.40 0.8.3 8.42 0.533 معنوى
 الشقلبة االمامية على الحصان 3.49 2.05

 
معامل االرتباط بين القوة االنفجارية ومهارة الشقلبة االمامية على الحصان (    5)   يبين من خالل الجدول 
فيحين بلغت القيمة ( 0.8.3)اختبار القفز العمودى من الثبات بان معامل االرتباط بلغ  حيث أظهرت النتائج فى

وبما ان القيمة المحتسبة اكبر من القيمة الجدولية فهذا يدل على معنوية االرتباط ( 0.533)الجدولية   
 

وعة البحثلمجم  العالقة بين اختبار رمى الكرة الطبية والشقلبة االمامية على الحصان( 4)جدول   
قيمة ت  نوع االرتباط

 الجدولية 
قيمة ت ر 
 المحسوبة

االنحراف  معامل االرتباط
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

 متغيرات 

 رمي الكرة الطبية 12.10 48.. 0.752 95.. 2.53 معنوي
 الشقلبة االمامية على الحصان 3.49 2.05

معرفة نوع العالقة بين القوة ل ومعامل االرتباطسط الحسابى  ان هناك اختالف واضح بين المتو (  .)  جدول يبين
االنفجارية للذراعين ومهارة الشقلبة االمامية على الحصان لذا فقد تم ايجاد معامل االرتباط البسيط بين اختبار 

جدولية والقيمة ال( 0.752)فقد بلغ معامل االرتباط رمي الكرة الطبية واختبار الشقلبة االمامية على الحصان 
مما يدل على وبما ان القيمة الجدولية اقل من القيمة المحتسبة ( 0.03)وبمستوي داللة( .4)تحت درجة   2.53

ان االرتباط بين القوة االنفجارية للذراعين ومهارة الشقلبة االمامية على الحصان هى عالقة طردية موجبة وذات 
  .تأثير كبير فى نجاح االداء

 
  مناقشة النتائج

خالل عرض النتائج السابقة تبين لنا بان هناك عالقة ارتباط معنوية بين القوة االنفجارية لعضالت الذراعين  من
 والرجلين واألداء المهارى لمهارة الشقلبة االمامية علي الحصان 

أهداف البحث من خالل نتائج هذة االختبارات والتى ساعدت فى التعرف على مستوى الطلبة  توبذلك قد حقق
حيث ظهر من خالل االختبارات بان هناك ضعفا فى االداء المهاري وان سبب هذا الضعف يعود الى ضعف 

اللياقة البدنية وخصوصا عنصر القوة االنفجارية عند اغلب الطالب والذى ادى الى عدم التكنيك الصحيح للمهارة 
.( البدني عامل مهم فى تدريب فاإلعداد ).  
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وجود اختالف بين الوسط الحسابى واالنحراف المعيارى مما دعى االمر الى ( 5) من خالل الجدول  كما الحظ
استخراج معامل االرتباط البسيط لمعرفة نوع العالقة فنجد ان قيمة ت ر المحسوبة هى اكثر الجدولية وهذا يدل 

وية وذلك الن هذة على ان العالقة بين القوة االنفجارية للرجلين والشقلبة االمامية على الحصان هى عالقة ق
المهارة تعتمد اعتمادا كبيرا على صفة القوة االنفجارية حيث تنتقل هذة القوة من الرجلين الى الجذع ثم الى 
الذراعين ، فاذا كانت القوة المنتقلة قوية كان االداء لمهارة الشقلبة االمامية على الحصان اقوى لذا يتوجب 

  البحث االهتمام بهذة الصفة البدنية لدى عينة
لمهارة الشقلبة االمامية علي همية القوة االنفجارية لعضالت األطراف العليا والسفلى ا ومن خالل ذلك تتضح

. د عليها العديد من األنشطة الرياضية أهمية القوة االنفجارية بأنها تعتم"إذ اعتبر محمد حسنين عالوي .الحصان
سيساعد في أداء الهبوط الجيد فضاًل عن إمكانية ربط الحركات إن تطوير القوة االنفجارية للذراعين والرجلين  

  (38: 40) .األخرى
كما أن تنمية القوة االنفجارية في قفزات الجمباز وخصوصا الشقلبة األمامية مهم ألداء هذه الحركة وذلك كلما   

عبارة عن إمكانية "رية قل زمن األداء تم االستفادة في عملية النقل الحركي السريع وبما أن القوة االنفجا
وأنها عبارة عن إمكانية ,المجموعات العضلية في التغلب على مقاومات اقل من القصوى في فترة زمنية معينة

 ( 4)المجموعات العضلية في تفجير أقصى قوة في اقل زمن ممكن
العليا والسفلى بزمن  فأن أداء الشقلبة األمامية على الحصان يتطلب تفجير القوة القصوى لعضالت األطراف     

بعاد مركز ثقله عن األرض للحصول على مجال حركي كافي لحدوث  معين وذلك للتغلب على وزن الجسم وا 
 .)    (دوران الجسم بشكل ممدود حول المحور العرضي

في أن ( 1( )2001)  إسماعيل إبراهيم، ودراسة ( ) ( 2004) لمى سميردراسة كل من وتتفق النتائج ال
 .النفجارية أثرًا فعااًل في تحسين مستوى األداء المهاري، لتقوية عضالت الكتفين والظهر والذراعين والرجلينللقوة ا

 
 االستنتاجات والتوصيات

  – :االستنتاجات - 5

 هناك ضعفا نسبيا لدى معظم الطالب في القوة االنفجارية لعضالت الذراعين  -1

فجارية لعضالت الذراعين والرجلين واالداء المهارى لمهارة الشقلبة هناك عالقة ارتباط معنوية بين القوة االن-2
 .االمامية على الحصان

 
 :التوصيات
 االهتمام بتنمية عناصر اللياقة البدنية لدى الطالب والذى يساعدهم علي اداء  -4

 المهارات بشكل افضل

.بمهارات الجمباز  هاضرورة اجراء بحوث مشابهة لعناصر اللياقة البدنية ومعرفة مدى عالقت -2  
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 االجنبيةالمراجع العربية و 

عالقة القوة االنفجارية للرجلين بأداء القلبة الهوائية األمامية 
على بساط الحركات األرضية في الجمناستك الفني                 

2008 

سوزان -إسماعيل إبراهيم 
 سليم داود

1 

ة الزقازيق جامع. القاهرة. التدريب الرياضي أفكار ونظريات
4... 

حمدي احمد ، ياسر 
 عبد العظيم

2 

: النظريات واألسس العلمية في تدريب الجمناستك الحديث
 . 4996القاهرة ، دار الفكر العربي ، 

 

 1 عادل عند البصير

 4 عصام عبد الخالق 1888القاهرة . 8ط. نظريات وتطبيق. التدريب الرياضي

على تحسين المستوى الرقمي تأثير تنمية القوة االنفجارية 
للوثب الثالثي للناشئين بمحافظة الغربية، رسالة ماجستير 
غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الزقازيق 

 .م4996، 

 سامي عبد المنعم علي

 البيومي  

5 

جامعة . القاهرة. دار الفكر المعاصر .تنمية القوة العضلية
 .م1..4. حلوان

سليمان علي حسن ، 
 عواطف محمد لبيب

1 

اللياقة البدنية وطرق تحقيقها، بغداد، مطبعة التعليم العالي، 
4.... 

 

قاسم حسن حسين،  
 منصور جميل

7 

: االختبار والقياس ومبادئ اإلحصاء في المجال الرياضي
 . .496مطبعة جامعة بغداد ، 

 1 قيس ناجي بسطويسي

عالقة دراسة القوة االنفجارية بأداء بعض المهارات االساسية 
 .200بالكرة الطائرة                          

 –لمى سمير الشيخنى 
 نجالء عباس الزهيري  

8 

طبعة األولى القاهرة ، دار الفكر : أسس تعليم الجمباز   10 محمد إبراهيم شحاتة

http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=173
http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=173
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 .2005العربي ، 

اختبارات األداء الحركي الطبعة االولى  القاهرة ، دار الفكر 
 .4962العربي ، 

 

محمد حسن عالوي 
 ونصر الدين رضوان
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: مصر ,الطبعة الثالثة , التقويم والقياس في التربية البدنية  
     . 1888, دار الفكر العربي 

 12 محمد صبحي حسانين
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 بغداد , عبد علي نصيف.ترجمة د,أصول التدريب الرياضي

 . 1887, مطبعة اوفسيت التحرير 

 15 ديتر ,هاره 
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                                           مقارنة  دافع اإلنجاز والتحصيل الدراسي بين الطلبة الليبيين   والتونسيين

 بكلية علوم التربية البدنية والرياضة
 نجاة عمران بندق . د

 سعاد اسماعيل الفقية . د
 ليلى محمد الصويعى. د

 عمران عاشور الحصائرى. د
 : المقدمة ومشكلة البحث

ة ،ألنهــا تعــد مكونــا أساســيا فــي ســعى تمثــل الدافعيــة لالنجــاز أحــد الجوانــب الهامــة فــي نظــام الــدوافع اإلنســاني
المتعلم إلشباع حاجاته ، وتحقيق ذاته وتوكيـدها ، حيـث يشـعر المـتعلم بتوكيـد ذاتـه مـن خـالل مـا ينجـزه ويحققـه مـن 

كمــا تعــد الدافعيــة لالنجــاز مــن , أهــداف ، وفيمــا يســعى إليــه مــن حيــاة أفضــل ومســتويات أعظــم لوجــوده االنســانى 
 وقف عليها العملية التعليمية وتطورها فهي ترتبط بأداء المتعلم وبمستوى تحصيله الدراسي الشروط األساسية التي تت

والعمليــة التعليميــة هــي وســيلة يمكــن اســتخدامها فــي ســبيل إنجــاز أهــداف تعليميــة علــى نحــو فعــال، وذلــك مــن  
فعيـة علـى عالقـة بميـول المـتعلم خالل اعتبارها أحد العوامل المحددة لقدرة المتعلم على التحصيل واإلنجاز، ألن الدا

 (. 207-208:  40. )وحاجاته
." ودافع اإلنجاز الدراسي له أهمية في العملية التعليمية تستدعي قياس هذا المتغير في الحيـاة الدراسـية للطلبـة 
از حيــث دلــت الدراســات علــى أن متغيــر الــدافع لإلنجــاز يحتــل أهميــة رئيســية بــين العوامــل األخــرى المــؤثرة فــي إنجــ

الطالب دراسيًا، فقد يكون لدى الطالب قدرة ذكائيه مناسبة ومسـتقر انفعاليـًا وظـروف بيئتـه األسـرية والمدرسـية جيـدة، 
إال أن اندفاعه نحو الدراسة ال يكون بالمستوى المطلوب، وقد يحدث العكس فاندفاع الطالب الدراسـي قـد يكـون جيـد 

 (.87: 5) .رغم عدم جودة ظروفه المدرسية وغير المدرسية
فكلما ازداد الفرد تعلمًا كان من المرجح أن يرتفع الـدافع إلـى اإلنجـاز لديـه، ولقـد حظـي موضـوع دافعيـه اإلنجـاز     

باهتمام كبير من الباحثين العتبارات عدة، منهـا أن دافـع اإلنجـاز أساسـي  للتطـور والنمـو االقتصـادي واالجتمـاعي، 
ى الطــالب، والتــي تتطلــب أعمــااًل ذهنيــة متقدمــة، حيــث يعتبــر الفــرد المنجــز كمــا أنــه يــرتبط بالجوانــب التحصــيلية لــد

مدفوعًا دفعًا ذاتيًا لتحقيق هذا الدافع، فتحقيقه يساعده في تطوير مفهـوم إيجـابي عـن ذاتـه وعـن قدراتـه المختلفـة ممـا 
نتاجيتــه فــي مختلــف المجــاالت واألنشــطة وأن غيــاب الشــعور با إلنجــاز لــدى المــتعلم يــؤدي إلــى رفــع مســتوى أدائــه وا 
 (. 38: 4. )يمكن أن يطور مشاعر سلبية، مثل الشعور باإلحباط وسرعة االنسحاب من المواقف المختلفة

ووجود دافع عند المتعلم شئ أساسي في عمليـة الـتعلم ال يمكـن أن تـتم بدونـه وعليـه فأفضـل المواقـف التعليميـة 
 (.96:  8. )هي تلك التي تعمل على تكوين دوافع عند المتعلمين

نتاجيته في مختلف المجاالت واألنشطة  وتلعب دافعية اإلنجاز دورا مهما  في رفع مستوى أداء المتعلم وا 
ويعد تقويم التحصيل الدراسي للمتعلمين من أبرز أساسيات عمل األنظمة التعليمية ، حيث يتم عن التي يواجهها ، 
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ها الكمي والنوعي ، فهو عمل مستمر يستخدمه المعلم لتقدير طريقه معرفة الفعالية للمؤسسات التعليمية بجانبي
مدى تحقيق األهداف التربوية عند المتعلمين ، فضال عن أنه يؤدى دورا مهما فى التربية باعتباره العملية التي 
تصدر عنها أحكاما تستخدم كأساس للتخطيط وتنمية خصائص المؤسسة التعليمية من حيث التنظيم والمناهج 

 (. 56:  7) ، (  473،  .47: 3. ) ائق والنتائج والطر 

ومن خالل إطالع الباحثات على مجموعة من الدراسات تناولت عدة متغيرات ذات العالقة بدافعية اإلنجاز 
مثل متغيرات التحصيل، المستوى الدراسي، والتي أوصت بضرورة إجراء دراسات أكثر وأعمق لكي تتضح حقيقة 

وخاصة , لالنجاز والتحصيل الدراسي نتيجة الختالف هذه المتغيرات باختالف المجتمعات العالقة بين الدافعية 
 . إن مجتمعنا الليبي يفتقر على حد علم الباحثات لمثل هذه الدراسة

 :أهداف البحث
 :استهدف البحث األتي 

 .مقارنة في  دافع اإلنجاز والتحصيل الدراسي بين الطلبة الليبيين والتونسيين -4
العالقــة بــين دافــع االنجــاز والتحصــيل الدراســي لــدى طــالب كليــة علــوم التربيــة البدنيــة والرياضــة علــى التعــرف  -2

 . بجامعة الزاوية
 :فروض البحث

ــــر الجنســــية  - 1 ــــين  توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية  فــــي مقيــــاس دافــــع اإلنجــــاز وفــــق متغي لــــدى الطلبــــة الليبي
 . اضة جامعة الزاويةوالتونسيين بكلية علوم التربية البدنية والري

توجــد عالقــة بــين مقيــاس دافــع االنجــاز و التحصــيل الدراســي لــدى طــالب كليــة علــوم التربيــة البدنيــة والرياضــة  - 2
 . بجامعة الزاوية

 :مصطلحات البحث
ويوصــف المتعلمــين ذو الدافعيــة المرتفعــة , وتحقيــق النجــاح , الرغبــة فــى األداء الجيــد "هــي  :الدافعيذذة لالنجذذاز -4

 (77: 42" )جاز بأنهم يميلون إلى بذل الجهد للحصول على النجاح في المواقف المختلفة لالن
إطـار مـن المعـارف والمهـارات التـي يـتم تحصـيلها مـن خـالل الموضـوعات الدراسـية " هو  :التحصيل الدراسي   -2

 (.73.:   6" ) ة التي يتم تدريسها بالمدارس أو الجامعات و تقاس باالختبارات أو أساليب التقويم المختلف
 :الدراسات السابقة  
العالقة بين دافـع االنجـاز ومسـتوى الطمـوح وبـين مسـتوى األداء تحت عنوان ( 1993) دراسة عزة عبد الغنى  -4

وهــدفت الدراســة إلــي التعــرف علــى . المهــارى فــي الســباحة لــدى طالبــات كليــة التربيــة الرياضــية للبنــات باإلســكندرية 
ز لدى طالبات كلية التربيـة الرياضـية للبنـات باإلسـكندرية ومسـتوى الطمـوح وبـين مسـتوى األداء مستوى الدافع لالنجا

طالبـة مـن طالبـات الصــف (  420)واشـتملت عينـة الدراسـة علـي , المهـارى ، واسـتخدمت الدارسـة المـنهج الوصـفي 
وجـــود عالقـــة طرديـــة موجبـــة دالـــة وأشـــارت أهـــم النتـــائج إلـــى , الرابـــع بكليـــة التربيـــة الرياضـــية للبنـــات باإلســـكندرية 
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إحصــائيا بــين كــل مــن دافعيــة االنجــاز ومســتوى الطمــوح مــن جهــة وبــين مســتوى األداء المهــارى فــي الســباحة معبــرا 
 (  20. )عنه بزمن السباحة ودرجات الطالبات في االختبار التطبيقي للسباحة من جهة أخرى 

ان عالقـة الـدافع لالنجـاز بالتحصـيل الدراسـي لـدى طلبـة تحـت عنـو ( 1992) دراسة ربيعة عبد العزيز الرندى  -2
وهدفت الدراسة إلي التعرف على مسـتوى الـدافع لالنجـاز لـدى طلبـة المرحلـة الثانويـة . المرحلة الثانوية بدولة الكويت

لبـة فى كـل مـن نظـام المقـررات ونظـام الفصـلين بدولـة الكويـت، والتأكـد ممـا إذا كانـت درجـة الـدافع لالنجـاز لـدى الط
واشـــتملت عينـــة , تختلـــف بـــاختالف متغيـــرات المســـتوى التعليمـــي ، والجنســـية واســـتخدمت الدارســـة المـــنهج الوصـــفي 

طالـــب وطالبــــة وفـــى نظــــام ( 543)طالـــب وطالبــــة بلـــغ عــــدد الطـــالب فــــي نظـــام الفصــــلين (  302)الدراســـة علــــي 
درجـة الـدافع لالنجـاز ودرجـة التحصـيل وأشارت أهم النتائج إلى وجـود عالقـة بـين , طالب وطالبة ( 467)المقررات 

 (24. )الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية 
تحت عنوان دافع االنجاز وأثـره فـي تحصـيل الطلبـة الدراسـي فـي المرحلـة  (1999)دراسة صالح على المليان  -5

ت الدارســـة واســـتخدم, وهـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى مســـتوى االنجـــاز عنـــد طلبـــة جامعـــة طـــرابلس . الجامعيـــة
طالــب وطالبــة وأشــارت أهــم النتــائج إلــى عــدم وجــود فــروق ( 269)واشــتملت عينــة الدراســة علــي , المــنهج الوصــفي 

 (44.   ) ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مستوى دافع االنجاز 
النجـاز والتحصـيل تحـت عنـوان الحاجـات النفسـية وعالقتهـا بالدافعيـة ل (2223) دراسة اسمهان احمد مونى  -4 

وهـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى العالقـــة بـــين محـــاور مقيـــاس الحاجـــات النفســـية . الدراســـي لـــدى طلبـــة الجامعـــة 
( 97.)واشـتملت عينـة الدراسـة علـي, واسـتخدمت الدارسـة المـنهج الوصـفي , والدافعية لالنجـاز والتحصـيل الدراسـي 

 (22. ) ة بين الدافعية لالنجاز والتحصيل الدراسي طالب وأشارت أهم النتائج إلى وجود عالقة معنوي
 :إجراءات البحث 

 . استخدمت الباحثات المنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالئمته لطبيعة البحث  :منهج البحث
تــم اختيــار العينــة بالطريقــة العمديــة مــن طــالب كليــة علــوم التربيــة البدنيــة والرياضــة للســنوات األربــع : عينذذة البحذذث 

والبــالغ ( .204) الدراســــــــي للعــــــــام 
والجــــدول . طالبــــا (   73) عــددهم 

تقســـــــــــيم العينـــــــــــة  ــــــــالي يوضــــــــح  الت
حســـــب الجنســـــية  والعدد

 ( 1) جدول 
اإلحصائي ألفراد  التوصيف 

طالب كلية  عينة البحث من 
البدنية  علوم التربية 

 والرياضة

 العدد الجنسية المراحل الدراسية
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 : أدوات جمع البيانات البحث
 .اختبار الدافعية لالنجاز  -4
 .راسي قياس التحصيل الد -2

 اختبار الدافعية لالنجاز  
تــم االطــالع علــى مجموعــة مــن المقــاييس التــي تقــيس الدافعيــة لالنجــاز ، فقامــت الباحثــات بإعــداد اختبــار للدافعيــة 

 (. 49، 43،  45)  لالنجاز استنادا على اختبار الدافع لالنجاز لألطفال والراشدين 

- :وصف االختبار  -1
فقـرة  تتكــون كــل فقـرة مــن جملــة ناقصـة يليهــا أربــع أو خمـس عبــارات وعلــى المبحــوث (  26)يحتـوى االختبــار علــى 

وعملــت الباحثــات علــى تعــديل هــذا االختبــار ، بحــذف بعــض الفقــرات . اختيــار العبــارة التــي يــرى أنهــا تكمــل الفقــرة 
عـــادة صـــياغة بعضـــها األخـــر بحيـــث أشـــتمل هـــذا االختبـــار علـــى  فقـــرة ( 5)ة وفقـــرة ايجابيـــ( 25)فقـــرة مـــنهم ( 28)وا 

 ( .   49،  40،  5)سالبة هي 
أتبـع فـى هـذا االختبـار طريقـة تـدرج الـدرجات تبعـا لدرجـة ايجابيـة الفقـرة والعبـارة ، أي :  طريقة تصحيح االختبذار -أ

علــــى (  4 -2 -5 -. -3: ) الـــدرجات (  ه  -د -ج –ب  -أ:  ) أنـــه فـــي الفقــــرات الموجبـــة تعطـــى العبــــارات 
الــدرجات  ( ه  -د -ج  –ب  –أ )رات الســالبة يــنعكس ترتيــب الــدرجات حيــث تعطــى العبــارات وفــى الفقــ, الترتيــب 

 .على الترتيب (  3 -. -5- 2 -4)
 ( . 3.)يستغرق إجراء االختبار مع شرح طريقة اإلجابة وقراءة التعليمات وزمن اإلجابة  :زمن االختبار  -ب

 :صدق وثبات األداة 

 طالب السنة األولى
 48 ليبين
 55 تونسيين

 طالب السنة الثانية
 9 ليبين
 24 تونسيين

 طالب السنة الثالثة
 47 ليبين
 8 تونسيين

 طالب السنة الرابع
 45 ليبين
 42 تونسيين

 المجمع الكلي لطالب الكلية
 33 ليبين
 73 تونسيين
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البحـث، عرضـت االسـتمارة علـى مجموعـة مـن الخبـراء بقسـم التربيـة وعلـم الـنفس ، للتحقق من صدق المحتوى ألداة 
وتـــم تعـــديلها بنــاء علـــى مالحظـــات المحكمـــين بحـــذف .  وبقســم العلـــوم النظريـــة كليـــة التربيـــة البدنيــة بجامعـــة الزاويـــة

ضــافة أخــرى حتــى تناســب أهـــداف البـــحث حيـث ابقــت الباحثــات علــى العبــارات التــى  حصــلت علــى بعـض الفقــرات وا 
 % .60نسبة اتفاق 

طالـب مـن طلبـة  43وللتحقق من ثبات أداة البحث استخدمت الباحثـات طريقـة أعـادة االختبـار علـى عينـة عـددها   
أيــام مــن أجــراء  7كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة بجامعــة الزاويــة ومــن خــارج العينــة وذلــك بفــارق زمنــي مدتــه 

 (. 0.63)االرتباط بين االختبارين وبلغ معامل ثبات االختبار  االختبار األول وتم حساب معامل
 

)  للعـــام الجـــامعي ( الـــدور األول ) قامـــت الباحثــات بجمـــع درجـــات أفـــراد عينــة الدراســـة : قيذذذاس التحصذذذيل الدراسذذذي
من السجالت وذلك في جميع المواد المقررة واخذ النسبة النهائية لكل طالـب ، حيـث بلغـت أعلـى ( .204 -2045

 ( 0.00)واقل قيمة ( 63.66)قيمة في التحصيل الدراسي لدى عينة الدراسة 
 

المتوسـط )وتـم اسـتخدام  spssتمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج الحزمة االجتماعيـة : الوسائل اإلحصائية
 (  تحليل التباين  –اختبار ت  –االنحراف المعياري  -الحسابي 

 ( 2) جدول 

 لوسطين حسابيين مستقلين( ت)لعينة الدراسة في قياس دافع اإلنجاز و قيمة اختبار  التوصيف اإلحصائي

 العدد العينة مقياس دافع اإلنجاز
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الحرية "ت"قيمة  المعياري

 طالب السنة األولى
 7.93 84.73 48 ليبين

4.26- .7 
 64.. 09..8 55 تونسيين

 ةطالب السنة الثاني
 7.49 ...80 9 ليبين

5.44- 26 
 3.36 87.79 24 تونسيين

 طالب السنة الثالثة
 .7.0 87.36 47 ليبين

0.36 24 
 5.54 83.65 8 تونسيين

 طالب السنة الرابع
 .40.3 80.07 45 ليبين

4.87- 25 
 9.54 88.73 42 تونسيين
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التوصيف اإلحصائي لعينة (  2) ولغرض التعرف على الفروقات بين متوسطي المجموعتين يظهر الجدول 
 .لوسطين حسابيين مستقلين( ت)الدراسة في محاور مقياس دافع اإلنجاز وكذلك قيمة اختبار 

لحسابيين للمجموعتين  طالب السنة األولى الليبيين قيمتي المتوسطين ا(  2) يتضح من الجدول :  السنة األولى
(. 7.93)وبانحراف معياري (. 84.73)وأقرانهم طالب السنة األولى التونسيين حيث بلغ متوسط الطالب الليبيين 

ولغرض التعرف , (  64..) وبانحراف معياري ( . 09..8)بينما سجل الطالب التونسيين متوسطًا حسابيًا قدره 
وهي قيمة غير دالة ( 4.26)لوسطين حسابيين مستقلين ( ت)الفروق بين المتوسطين  تبين أن قيمة على داللة 

مما يعني أنه ليس هناك فروقًا بين (. 0.208)إحصائيًا حيث قيمة احتمال الخطأ المقابلة لهذه القيمة تساوى 
بين طالب ( 0.03)ند مستوى وعليه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع, متوسطي المجموعتين 

 . السنة األولى الليبيين ونظرائهم طالب السنة األولى التونسيين في مقياس دافع اإلنجاز
قيمتي المتوسطين الحسابيين للمجموعتين  طالب السنة الثانية الليبيين (  2) يتضح من الجدول : السنة الثانية

(. 7.49)وبانحراف معياري (. ...80)متوسط الطالب الليبيين وأقرانهم طالب السنة الثانية التونسيين حيث بلغ 
 (. 3.36) وبانحراف معياري ( 87.79)بينما سجل الطالب التونسيين متوسطًا حسابيًا قدره 

لوسطين ( ت)تبين أن قيمة ( 0.03)ولغرض التعرف على داللة الفروق بين المتوسطين عند مستوى داللة 
يمة غير دالة إحصائيًا حيث قيمة احتمال الخطأ المقابلة لهذه القيمة تساوى وهي ق( 4.44)حسابيين مستقلين 

 .مما يعني أنه ليس هناك فروقًا بين متوسطي المجموعتين( .0.00)
بين طالب السنة الثانية الليبيين ( .0.00)وعليه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 . التونسيين في مقياس دافع اإلنجاز ونظرائهم طالب السنة الثانية

قيمتي المتوسطين الحسابيين للمجموعتين  طالب السنة الثالثة الليبيين (  2) يتضح من الجدول  :السنة الثالثة
( .7.0)وبانحراف معياري ( 87.36)وأقرانهم طالب السنة الثالثة التونسيين حيث بلغ متوسط الطالب الليبيين 

 (.  5.54) وبانحراف معياري ( 83.65)ونسيين متوسطًا حسابيًا قدره بينما سجل الطالب الت

لوسطين ( ت)تبين أن قيمة ( 0.03)ولغرض التعرف على داللة الفروق بين المتوسطين عند مستوى داللة 
وهي قيمة غير دالة إحصائيًا حيث قيمة احتمال الخطأ المقابلة لهذه القيمة تساوى ( 0.36)حسابيين مستقلين 

وعليه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة , مما يعني أنه ليس هناك فروقًا في متوسطي المجموعتين (. 0.387)
بين طالب السنة الثالثة الليبيين ونظرائهم طالب السنة الثالثة التونسيين في مقياس ( 0.03)إحصائية عند مستوى 

 . دافع اإلنجاز
تي المتوسطين الحسابيين للمجموعتين  طالب السنة الرابعة الليبيين قيم(  2) يتضح من الجدول : السنة الرابعة

( .40.3)وبانحراف معياري ( 80.07)وأقرانهم طالب السنة الرابعة التونسيين حيث بلغ متوسط الطالب الليبيين 

المجمع الكلي لطالب 
 الكلية

 6.83 .82.9 33 ليبين
2.23- 426 

 8.04 .83.6 73 تونسيين
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على ولغرض التعرف (  9.54)وبانحراف معياري ( 88.73)بينما سجل الطالب التونسيين متوسطًا حسابيًا قدره 
( 4.87)لوسطين حسابيين مستقلين ( ت)تبين أن قيمة ( 0.03)داللة الفروق بين المتوسطين عند مستوى داللة 

مما يعني أنه ليس (. 0.406)وهي قيمة غير دالة إحصائيًا حيث قيمة احتمال الخطأ المقابلة لهذه القيمة تساوى 
( 0.03)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى هناك فروقًا في متوسطي المجموعتين وعليه نستنتج أنه ال 

 . بين طالب السنة الرابعة الليبيين ونظرائهم طالب السنة الرابعة التونسيين في مقياس دافع اإلنجاز
قيمتـي المتوسـطين الحسـابيين للمجمـوعتين  للطلبـة الليبيـين وأقـرانهم الطلبـة (  2) يتضح من الجـدول : طالب الكلية

بينمــا ســجل الطلبــة التونســيين (. 6.83)وبــانحراف معيــاري (. .82.9)بلــغ متوســط الطلبــة الليبيــين  التونســيين حيــث
 (.  8.04) وبانحراف معياري ( . .83.6)متوسطًا حسابيًا قدره 

لوسطين ( ت)تبين أن قيمة ( 0.03)ولغرض التعرف على داللة الفروق بين المتوسطين عند مستوى داللة 
وهي قيمة غير دالة إحصائيًا حيث قيمة احتمال الخطأ المقابلة لهذه القيمة تساوى ( 2.23)حسابيين مستقلين 

وعليه  نستنتج أنه ال توجد فروق ذات , مما يعني أنه ليس هناك فروقًا في متوسطي المجموعتين (. 0.028)
. قياس دافع اإلنجازبين الطالب الليبيين ونظرائهم الطالب التونسيين في م( 0.28)داللة إحصائية عند مستوى 

ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى األهمية الكبيرة للدافعية لالنجاز كعامل مؤثر في التحصيل الدراسي وقد يرجع إلى 
ما يتميز به الطالب ذو الدافعية لالنجاز حيث يرون في التفوق التحصيلي معيارا لالمتياز ويترتب على التفوق 

يمكن يرجع الدافعية لالنجاز . ات الخارجية منها الشعور بتقدير واالحترام فيه الحصول على المكافأت والتقدير 
 (.84: 46) ، ( 444: 2) الطلبة التونسيين والطلبة الليبيين إلى توقعاتهم األكثر ايجابية لقيمة هذا االنجاز 

ع واختالف وقد يرجع السبب في التوجد فروق إلى متغيرات عديدة منها اإلطار الحضاري والثقافي للمجتم
 45)  ، (  4968)وتتفق هذه النتيجة مع كال من وفاروق موسى . المفاهيم المتعلقة بالجنسية من مجتمع ألخر 

 (..4)، 4966فتحى مصطفى الزيات ( 

هذه النتيجة حيث اشار الى بان مرتفعى التحصيل  4999مصطفى حسين باهى ، امينة ابراهيم شلبى ويؤكد 
  (.2.3: 47)  من الدافع لتجنب بالفشل لذلك ترتفع لديهم الدافعية لالنجاز  يكون الدافع للنجاح اكبر

والتى توصلت الى انة تزداد الدافعية لالنجاز مع تقدم السنة  4997وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبد اللطيف 
  .الدراسية

 (3)جدول                                                      
 ين األحادي لمجموعات المستوى التعليميتحليل التبا

 مصدر التباين مقياس
درجة 
 مجموع المربعات الحرية

متوسط 
 "ف"قيمة  المربعات

دافع 
 548.6299 5 بين المجموعات اإلنجاز

403.840
0 4.9968 
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 .32.666 .8885.959 428 داخل المجموعات
  8960.7892 429 الكلي
 :المستوى الدراسي إلى أربع فئات هيلقد قسم الباحثات العينة بحسب 

 .الفئة األولى السنة األولى، الفئة الثانية السنة الثانية، الفئة الثالثة السنة الثالثة، الفئة الرابعة السنة الرابعة
( 0.03)عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( 5)يتضـح مـن الجـدول : مقياس التحصيل الدراسي -

، (4.99)لتحليــل التبــاين ( ف)ى التعليمــي األربــع فــي مقيــاس التحصــيل الدراســي ، حيــث إن قيمــة بــين فئــات المســتو 
، وهــذه القيمــة أكبــر مــن مســتوى الداللــة (0.447)وهــي قيمــة غيــر دالــة إحصــائيًا، ألن مســتوى الداللــة المقابــل لهــا 

 . المفترض
احيــة التعليميــة غالبــا مــا يشــعر بالثقــة فــي ربمــا يرجــع الســبب فــي هــذه النتيجــة إلــى  أن الطالــب المتفــوق مــن الن 

 (29: 44) قدراته ويتوقع النجاح وهذا يزيد من شعوره لقيمة الهدف الذي يسعى إليه 
فالتحصيل الدراسي يرتبط بالدافعية لالنجاز على اعتبار إن كليهما يتمثل في سـعى الفـرد للوصـول إلـى مسـتوى عـال 

يتعلــق بــه مــن أعمــال والتغلــب علــى مــا قــد يصــادفه مــن معوقــات أو  وبــذل أقصــى جهــد فيمــا, مــن التفــوق والنجــاح 
ـــه مغـــزى كبيـــر  ويشـــير بعـــض  صـــعوبات لالحتفـــاظ بمســـتويات عاليـــة مـــن العمـــل والنشـــاط مـــن اجـــل تحقيـــق شـــي ل
البــاحثين إلــى أن التحصــيل الدراســي االكــاديمى الفعلــي يعبــر فــي حقيقتــه تعبيــرا مباشــرا عــن شــدة الــدافع لالنجــاز أو 

 (. 442،  46) ، ( 33: 48 )مستواه 
الدافعيــة لالنجــاز مصــدر إلحــداث تغيــر كبيــر فــي تحصــيل المــتعلم كمــا انــه " ولقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات أن 

وقــد يكــون االفتقــار , مصــدر الخــتالف المتعلمــين المختلفــين فقــد تغيــر الدافعيــة لالنجــاز طالبــا فاشــال فتجعلــه متفوقــا 
 .وب طالب ذكى بينما يجعل طالب آخر اقل مقدرة بكثير يؤدى هذا العمل بنجاح إلى الدافعية لالنجاز سبب رس

والتـي أشـارت إلـى وجـود عالقـة بـين (   4997, عبـد اللطيـف خليفـة ) وجاءت هذه النتيجـة متفقـة مـع نتـائج دراسـة  
 (.55:  46) ، (  .6:  40) الدافعية لالنجاز و التحصيل الدراسي

 
 :االستنتاجات 

بين طالب الليبيين ونظرائهم طالب التونسيين بجميع ( 0.03)وق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فر  -4
 . المراحل الدراسية في مقياس دافع اإلنجاز

بـين فئـات المسـتوى التعليمـي األربـع للطلبـة الليبيـين ( 0.03)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى  -2
 .راسيوالتونسيين في مقياس التحصيل الد

 
 :التوصيات 

 .القيام بإجراء امتحانات دورية لتقييم تحصيل الطالب دراسيا والعمل على تطوير أساليب التقييم  -4
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تطــوير المســتوى المهنــي ألعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــة مــن خــالل إعــادة النظــر فــي المنــاهج التربويــة وعقــد  -2
 .الندوات التوجيهية والتربوية المرتبطة بطرائق التدريس

 .الكشف باستمرار علي الطلبة ذوى التحصيل الدراسي المنخفض وتدريبهم إلثارة دافعية االنجاز لديهم  -5
تـدريب أعضــاء التــدريس علــي كيفيــة تنميـة دافــع االنجــاز لــدي الطــالب بتطبيـق األســاليب العلميــة والتربويــة التــي  -.

  .تدعم ذلك 
 المراجع

 العنوان االسم الرقم

طلعت  –ابراهيم قشقو   4
 4997منصور 

 .مكتبة االنجلو المصرية –القاهرة  –دافعية االنجاز وقياسها 

الجزء االول  –الدافعية واالنجاز االكاديمي والمهنى وتقويمه  2000انور الشرقاوى  2
 .مكتبة االنجلو المصرية   -القاهرة  –

و مكتبة االنجل –القاهرة  –التعلم نظريات والتطبيقات  2005انور الشرقاوى 5
 .المصرية 

 
ترجمة محمد نبيل  –مناهج البحث فى التربية وعلم النفس  4998فان دالين . ب.ديوبولد  .

 .مكتبة االنجلو المصرية  –نوفل الطبعة السادسة 
دار القلم للنشر  –الكويت  –قياس وتقويم التحصيل الدراسى  4967رجاء بالل  3

 .والتوزيع 
 .مكتبة االنجلو المصرية  –القاهرة  –لطبعة العاشرة التعلم ا 4996رمزية الغريب    8
 –طرابلس  –الطبعة الثانية  –نظريات التعلم والتعليم  4990رمضان القذافى  7

 .منشورات الجامعة المفتوحة
ممدوح الكنانى  –سيد خير اه  6

4965 
بيروت دار النهضة  –سيكولوجية التعلم بين النظرية والتطبيق 

 .العربية 
 

 دار الفكر العربة  –القاهرة  –علم النفس  4963سعد جالل  9
دار غريب للطباعة والنشر  –القاهرة  –الدافعية لالنجاز  2000عبد اللطيف محمد   40

 .والتوزيع
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دافع االنجاز واثرة على تحصيل الطلبة الدراسي فى المرحلة  (4999)صالح المليان  44
 –كلية التربية  –شورة غير من –الجامعية ، رسالة ماجستير 

 .جامعة طرابلس 
دار غريب للطباعة والنشر  –القاهرة  –الدافعية لالنجاز  2000عبد اللطيف محمد   42

 .والتوزيع
45 

 
الطبعة الرابعة  –اختبار الدافع لالنجاز لالطفال والراشدين  4994فاروق موسى 

 .القاهرة مكتبة النهضة المصرية
افعية االنجاز واالنتماء لدى ذوى االفراط وذوى التفريط د 4966فتحى الزيات  .4

التحصيلى من طالب المرحلة الثانوية ، سلسلة البحوث 
العدد  –كلية التربية جامعة ام القري  –التربوية والنفسية 

 .الخامس 
القاهرة  –ترجمة فؤاد ابو حطب واخرون  –مدخل علم النفس  4965لندال دافيدوف   43

 .يل للنشر دار ماكجرو  –
دار  –القاهرة  –الطبعة السادسة  -علم النفس الرياضى 4996محمد عالوى 48

 المعارف 
شلبى  باهى ، امينة مصطفى  47

4999 
 .الدافعية نظريات وتطبيقات ، القاهرة ن  مركز الكتاب للنشر 

صالح الداهري   -وهيب الكبيسى 46
2000 

الكندى للنشر  المدخل فى علم النفس التربوى ، اربد دار
 .والتوزيع 

 
مدخل الى التربية وعلم النفس الطبعة للثانية طرابلس  2000يوسف ا االحر   49

 منشورات دار النخلة 


