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 "من وهجة نظر املرشفني البدنيةامليداين لطالب لكية الرتبية   التدريبتطوير خطة  "

  
 عبدهللا صربى الاحرش***                                  مولود مادىهشام **                   نرص ادلين صاحل عبداملوىل*

عدادًا متاكماًل قادرًا عىل حتدقيق الرتبوية والرايضية والتعلمييةمؤسسة علمية لها أ مهيهتا يف اجلامعات العربية، فهي  منبع الدقيادات الرتبية البدنية تعد لكية  :مشلكة ادلراسة دقدمةامل ، اليت تعد ا 

الرتبية ات اجملمتع من انحية، وحتدقيق أ هداف همنة ال هداف الرتبوية للمجمتع املعارص، من خالل برامج ختصصية تؤهل اخلرجيني من الدقيام ابلعديد من املهام واملس ئوليات اليت تف  ابحتياج

ىل حد كبري عىل مدى توافر املعمل املؤهل تأ هياًل جيدًا ليتوىل مس ئولية حتدقيق المنو املتاكمل للمتعلمنيوي . من انحية أ خرىالبدنية وعلوم الرايضة  فهو املسؤول  ،عمتد جناح أ ي نظام تعلمي  ا 

كتساب املتعمل املعارف واملعلومات اليت تس عداد املعمل وتأ هيهل يتأ ثر  .متع وما يواهجه من حتدايتعىل التعامل مع اجمل  اً وابلتايل يكون قادر  ،عىل مواهجة املواقف احلياتية اعدهعن ا  ن ا  ذلا فا 

عدادًا أ اكدمييًا عىل مس توى التخصص ال اكدمي  من انحية ،هامتم كبري من بني لك الدقضااي اليت تتعلق ابلعملية التعلمييةأ  ب كسابه  ،وابت من الرضوري توفري برامج ممتزية ل عداد املعمل ا  وا 

عداد املعمل من الدقضااي اليت تشغل ابل الرتبويني بصورة عامة . لتدريس املتعلدقة بفهم املتعلمني وحاجاهتم وقدراهتم وميوهلم من انحية أ خرىهمارات واسرتاتيجيات ا ذا اكنت قضية ا  ن ا  فوا 

عداد الطالب املعمل عداد معمل الرتبية البدنية ذات أ مهية أ كرب وحتتاج ل عداد وتأ هيل يتالمئ وطبيعة مرحةل ا  وميثل التدريب  ، اليت تش ل قاعدة أ ساس ية لشخصية املعمل املس تدقلليةقضية ا 

عداد معلمني  ،وبني التطبيق وال داء العميل ،العملية واملعرفيةو امليداين أ مه مكوانت اجلانب الرتبوي املهين وهو مبثابة حلدقة الوصل بني اجلوانب النظرية  ىل ا  وهيدف التدريب امليداين ا 

. والنفس ية وفهم خصائص املتعلمني املعرفية والثدقافية ،والمتكن من املادة ادلراس ية اليت س يدرسوهنا ،هدافهم وانتدقاء التدقنيات التعلميية املناس بة واملالمئة لهدف ادلرسقادرين عىل حتديد أ  

ل ابلتاكمل مع ما ينجزه الطالب املعمل يف برانمج التدريب ا عداد املعمل ل تتحدقق ا  ن أ هداف ا  ذكل ل ن الطالب يكتسب يف هذه املرحةل معلومات هادفة، وهمارات  ،مليداينومن هنا فا 

لبد . دريس وتكيفه مع اجلو املدريسيف همارات الت واجتاهات متكنه ليصبح معلامً انحجًا، كام أ ن من أ هداف التدريب امليداين ندقل املعلومات النظرية الشخصية وحتسني كفاءة الطالب املعمل

عداد الطالب عداد من ا  ويعد . قادرين عىل امجلع بني املعرفة النظرية واملامرسة العملية من خالل مدقررات التدريب امليداين حىت تتغلب عىل ندقص الكفاءة املهنية نجيدًا حبيث يصبحو اً ا 

يتحدقق من خالل الربط بني املدقررات النظرية والتطبيدقية مما يساعد الطالب  تربوي   خاصًا، نظرا ملا جتسده من مناخ   التدريب امليداين أ حد أ مه املدقررات ادلراس ية اليت تولهيا اجلامعة اهامتماً 

  .اكتساب خربة تليب حاجات العمل املتنوعةا يؤهلهم من ينلغ  عىل الطالب ممارس هتا يف احلياة العملية بعد التخرج، والعمل مب اليت عىل اكتساب مجموعة من املهارات متثل الكفاءات

يف التةدريب امليةداين  السة نة الرابعةةللكيةة ابطةالب لل الضةعيفأ ن املسة توى  البةاحثنياتضةح  الزاويةةعىل السجالت املوجودة بلكية الرتبية البدنية جامعةة  الباحثنيومن خالل ا طالع     

عداد ادلرس وختطيطه وتنفيذه ال دايئ تدين املس توى يعاين من اخلاريج  خراجهيف ا  اجئ بعض ادلراسات السابدقة املرتبطةة الةيت أ تبتةت حتسةن مسة توى أ داء املهةارات ابل طالع عىل نتو ،وا 

ترتةب وهذا يعترب مةؤاًا عةىل ندقةص يف الكفايةة املهنيةة الةيت  ،التدريس ية للمجموعات اليت درست مدقرر التدريب امليداين ادلاخيل ابللكية قلل خروهجم للتدريب العميل مبدارس التدريب

عداد الطال علهيا عدادًا يسامه يف حتدقيق متطلبات سوق العملعدم ا  لكيةة الرتبيةة ب  السة نة الرابعةةدراسةة اسة تطالعية عةىل عينةة مةن طةالب  البةاحثنيمن ذكل فدقد أ جةرى  ولتحدقق ،ب ا 

واكنةت  ،مةن حيةث التخطةيط والتنفيةذ والتدقةوم عن طريق املدقابةل الشخصية للتعرف عىل أ داء الطالب حول رضورة وجود مدقرر للتدريب امليةداين ادلاخةيل نظةري الزاويةالبدنية جامعة 

جاابت الطالب  ال دائيةة ال مةر اذلي دعةا  كفةاءهتمخروهجم ملدارس التدريب حىت تزداد معارفهم ابملهارات التدريسة ية وابلتةايل تمنةو مل يكن مدقرر النظر للتدريب امليداين اكيف لتأ هيلهم قلل ا 

ىل التفكري يف وضع مدقرر مدقرتح للتدر  يف رفةع وحتسةني مسة توى الطالةب املعةمل  ومسةامهة منةه يب امليداين ادلاخيل ل عداد الطالب املعمل بلكية الرتبية البدنية جامعة طرابلس بليبيةاادلارس ا 

  .وسوق العمل يامتىشداخل اللكية مما 

 .لكية الرتبية البدنيةب  التدريب امليداينتطوير خطة  -أ هداف ادلراسة

ىل ال جابة عىل التساؤلت التالية الباحثنييسعى  .تساؤلت ادلراسة  -:ا 

 هل حتدقق املدقررات ال هداف املوضوعة من أ جلها؟ -1

 هل حمتوى املدقررات مناسب للطالب املعمل؟ -2

 هل وسائل وطرق تنظمي املدقررات مناس بة ؟ -3

 هل أ سلوب التدقوم احلايل مناسب لتدقوم الطالب؟ -4

 ل هدافه ؟حتدقيق املدقرر دون  حالتما املعوقات اليت  -5

 ؟الزاويةجامعة  –بلكية الرتبية البدنية التدريب امليداين ما التصور املدقرتح خلطة تطوير مدقررات  -6

 : املصطلحات  -

طار جمال ادلراسة تدقدم يف فرتة زمنية حمددة وينال الطالب يف العادة عند اجتياز املدقرر تدقدير :تعريف املدقرر - أ اكدمييةًا وللمدقةرر يف العةادة ار ورمةز ًا هو مجموعة خربات التعمل املنظمة داخل ا 

  ( 22: 36)."أ و رمز رمق  يف نظام التعلمي من خالل املدقررات ،لمس توى التعلمي ل 

حةدى البدنية وعلوم الرايضة قسم الرتبية البدنية وقسم التدريس والتدريب داخل اللكيةة عةىل أ سةاليب هو طالب بلكية الرتبية ":تعريف الطالب املعمل - املهنةة الةيت ميارسةها خةارج اللكيةة اب 

جرايئ)."ل متام دراس ته لكيةلل املدارس لفرتة تدريبية كتطبيق ملا تعلمه مث يعود   (22: 11) (تعريف ا 
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عداد وتأ هيل املعمل حسب ":تعريف التدريب امليداين - ىل ا   (23: 36. )"الالزمة ملهنة التدريس الكفاءاتالتدريب امليداين هو مجيع ال نشطة واخلربات التعلميية اليت هتدف ا 

 :ادلراسات املرتبطة-

التعرف عىل دور الرتبية العملية بنظاهما احلايل يف هتدف ايل ."دور الرتبية العملية بنظاهما احلايل يف اس تكامل ال عداد اجليد للطالب املعلمني":(34)(م2224)راسة مصطفى الساحئ د -1

أ ظهرت ادلراسة أ ن الرتبية العملية :أ مه النتاجئ.مرشفًا من مرشيف الرتبية العملية 22 ادلراسةبلغت عينة . الوصف املهنج املسح   :مهنج ادلراسة .املعلمنياس تكامل ال عداد اجليد للطالب 

 .بنظاهما احلايل ل تساعد عىل اس تكامل ال عداد اجليد للطالب املعمل

ىل التعرف عىل واقع ال عداد املهين ملعلم  الرتبية البدنية والصحة ".املهين وتطوير معلم  الرتبية البدنية والصحةال عداد "Sondag (2224()41:)دراسة سونداج وأ خرون  -2 هتدف ادلراسة ا 

نتاجئ  معلاًم حدييث التخرج( 12)، (جامعة مونتاان)خلريًا من لكيات الرتبية الرايضية بة( 25)اش متلت عينة ادلراسة عىل :عينة ادلراسة.وتطوير برامج ال عداد وفق مس تحداثت العرص

 .زايدة عدد ساعات التدريب امليداين اذلي يعد أ وىل خطوات التطبيق العميل ل ل حماور ال عداد:ادلراسة

للتدريب امليداين بلكية الرتبية الرايضية فاعلية ا سرتاتيجية مدقرتحة لتطوير املهارات التدريس ية ل عداد الطالبات ":(21)(2221)رديري وفاء عبداحلفيظ دعاء ادل ،دراسة صديدقة محمد -3

مت اس تخدام املهنج املسح  عىل املشالكت املرتبطة .تصممي ا سرتاتيجية مدقرتحة لتطوير املهارات التدريس ية ل عداد الطالبات للتدريب امليداين بلكية الرتبية البدنيةهتدف ايل  ."ابل سكندرية

ىل مجموعتني لك مجموعة ( 42)عينة عشوائية عددها .مت اس تخدام املهنج التجرييب للتعرف عىل فاعلية ال سرتاتيجية يف تطوير املهارات التدريس ية .ابملهارات التدريس ية ( 22)طالبة قسمت ا 

املوقف  -التخطيط العام للامدة التعلميية)وير املهارات التدريس ية واملمتثةل يف فعالية الاسرتاتيجية املدقرتحة لتط: أ مه نتاجئ .ابلطريدقة العشوائية مت اختيارهنطالبة ضابطة ( 22)طالبة جتريبية و

  (.الشخصية -التعلمي  للطالبة واملعلمة والتلميذ

ج  ةـــراءات ادلراسةةةا 

 املهنج الوصف   الباحثنياس تخدم :مهنج ادلراسة -

من أ عضاء هيئة التدريس بلكيةة الرتبيةة البدنيةة ( 22)ومت اختيارمه معداًي من بني املتخصصني يف جمال املناجه وطرق التدريس وممن هلم خربة يف جمال الرتبية العملية وعددمه مرشيف عينة  -

 .الزاويةجامعة  –

 .التدريب امليدايناس تبيان لتدقوم مدقررات  -:أ دوات مجع البياانت

 .التدريب امليداينقرتاح مدقررات الاس تبيان اخلاص ل -

عداد الاس تبيان  الباحثنياعمتد  :بناء الاس تبيان  :اخلطوات التالية عىليف ا 

اللةواحئ  ،(19)، (11)، (23)، (32. )التةدريب امليةداينالاسرتشاد بةبعض املراجةع العلميةة املرتبطةة مبجةال التدقةوم يف  ،(31)، (11)، (9)، (1)، (2)، (3)حتليل ادلراسات والبحوث  -1

 .ادلاخلية للكية الرتبية البدنية ، وقد ساعدت هذه اخلطوة يف اس تخالص احملاور ال ساس ية لالس تبيان

ضافة أ و حذف أ ي مهنا( 2)بعرض احملاور ال ساس ية لالس تبيان عىل  الباحثنيقام  -2 لتحدقيةق هةذه  من اخلرباء املتخصصني يف جمال املناجه وطرق التدريس وذكل للتعرف عىل كفاية احملاور وا 

ضافة أ ي حماور أ خرى  جامع اخلرباء عىل كفاية احملاور لتحدقيق هذه ادلراسة دون ا   .ادلراسة، وقد أ سفر ذكل عن ا 

 2=ن النس بة املئوية ل راء اخلرباء عن كفاية احملاور ال ساس ية لالس تبيان(1)جدول 

 % غري موافق موافق احملاور الافرتاضية مسلسل

 %122-  2 أ هداف مدقرر الرتبية العملية  احملور ال ول 

 %122-  2 حمتوى مدقرر الرتبية العملية  احملور الثاين 

 %122-  2 وسائل وطرق تنظمي مدقرر الرتبية العملية  احملور الثالث 

 %122-  2 أ سلوب تدقوم مدقرر الرتبية العملية  احملور الرابع

 %21-  6 املعوقات اليت تواجه مدقرر الرتبية العملية  احملور اخلامس

 .دف مجع بياانت ومعلومات عن احملاور ال ساس ية لالس تبيانهبطرح بعض ال س ئةل املفتوحة عىل طالب الفصل الثامن  -3

 .املدقابةل الشخصية لبعض مرشيف الرتبية العملية -4

 مةوهجي  ومرشةيف عىل أ راء اخلرباء مت تصممي اس امتريت اس تبيان حتتوي عىل احملاور ال ربعة ال وىل لتدقوم مدقررات الرتبية العملية متهيدًا لتطبيدقهةا عةىل بناءً  -5

 .والاس امترة الثانية تناولت احملور اخلامس لتطبيدقها عىل الطالب ،الرتبية العملية

مث اس امتريت الاس تبيان  ،بعضها يف صورة تدقريرية والبعض ال خر يف صورة تساؤلمع ب اذلي يناسب العينة لك حمور ابل سلو  مت صياغة العبارات حتت -6

 :يف تشكيل صورهتا املبدئية عىل النحو التايل

بداء الرأ ي عن مدقررات الرتبية العملية :الاس امترة  :تتضمن احملاور ال ربعة التالية: اس تبيان مرشيف الرتبية العملية، هبدف ا 

 .عبارة( 21)، وتشمل التدريب امليداين أ هداف مدقررات : احملور ال ول -

 .عبارة( 32)، وتشمل التدريب امليداين حمتوى مدقررات : احملور الثاين -

 .عبارة( 16)، وتشمل التدريب امليداين وسائل وطرق لتنظمي مدقررات : احملور الثالث -
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 .عبارة( 19)، وتشمل ين التدريب امليداأ سلوب تدقوم مدقررات : احملور الرابع -

ضةافة أ و حةذف أ   -2 ي مةن مت عرض اس امتريت الاس تبيان يف صورهتا املبدئية عىل قامئة اخلرباء من املتخصصني يف جمال املناجه وطةرق التةدريس  هبةدف ا 

بداء الرأ ي حنو مدى مناس بة ووضوح عبارات الاس تبيان يف لك من احملاور السابدقة  .العبارات وا 

النس بة املئوية حلساب أ راء اخلرباء وذكل لتحديد مناس بة عبارات الاس تبيان  الباحثنيعىل اخلرباء املتخصصني اس تخدام  بعد عرض الاس تبيان -1

عىل ال قل وبذكل أ صبحت عبارات الاس تبيان بعد احلذف وال ضافة ويف % 25للمحاور املدقرتحة، وقد مت قلول العبارات اليت حصلت عىل نس بة 

طار النس بة املدقلوةل  .ا 

 2=نالنس بة املئوية ل راء اخلرباء حنو عبارات احملاور املدقرتحة لس امترة مرشف الرتبية العملية (2)جدول 

 احملاور م
العبارات 

 ال ولية

عبارات 

 مستلعدة

عبارات 

 مدقلوةل
 % أ راء اخلرباء

 %13 12 19 2 21 التدريب امليداينأ هداف مدقرر   1

 %95 9 25 12 32 التدريب امليداينحمتوى مدقرر   2

 %25 9 14 2 16 التدريب امليداينوسائل وطرق تنظمي مدقرر   3

 %13 12 15 4 19 التدريب امليداينأ سلوب تدقوم مدقرر   4

 :التدريب امليدايناملعامالت العلمية لالس تبيان اخلاص مبرشف 

عادة التطبيق عىل عينة اختريت عشوائيًا قواهمةا  الباحثنياعمتد :الثبات -1 مةن بةني أ عضةاء هيئةة  خلةرياً ( 22)يف حساب تبات الاس تبيان عىل طريدقة التطبيق وا 

 مرة أ خةرى عةىل نفةس العينةة ومت حسةاب معامةل الثبةات، وأ عيدت يوماً ( 15) قدره  لرتبية البدنية بفارق زمينلوموهجًا ( التدريب امليداينمرشف )التدريس 

 .( 16/12/2215حىت  1/12)وذكل يف 

 22=ن لس امترة الاس تبيان اخلاصة بتدقوم مدقررات الرتبية العملية معامل الارتباط بني التطبيق ال ول والثاين ( 3)جدول 

 احملاور م
 قمية معامل الارتباط

 2.25ر اجلدولية عند  ر احملسوبة

 2.369 %12 التدريب امليداينأ هداف مدقرر   1

 2.323 %16 التدريب امليداينحمتوى مدقرر   2

 2.346 %12 التدريب امليداينوسائل وطرق تنظمي مدقرر   3

 2.412 %15 التدريب امليداينأ سلوب تدقوم طالب مدقرر   4

ىل  2.12معامالت الارتباط بني التطبيق ترتاوح مابني  ىل تبات ( 2.25)ويه أ كرث من قميهتا اجلدولية عند  2.15ا   .الاس تبيانمما يشري ا 

وصةدق اخلةرباء والةيت حةدد عةىل أ ساسةها لك احملةاور  ،يف حساب صدق الاسة تبيان عةىل لك مةن صةدق احملتةوى والصةدق املنطدقة  الباحثنياعمتد :الصدق -2

 ،يتضةمهنا الاسة تبيانن خلريًا ل بداء الرأ ي عةن ةةة متثيةل العبةارات الةيت يعرش ( 22)عىل  1/11/2215وحىت  4/11عرضها يف الفرتة من اليت مت الرئيس ية 

ىل التحدقق من قدرة العبارات عىل المتيزي، وجاءت موافدقة السادة اخلرباء عىل كفاية احملاور بنس بة مابني  وعىل العبارات بنس بة ترتاوح % 95، %15ابل ضافة ا 

عداده يف % 13، %25مابني  مرشةف )مت تطبيدقةه عةىل أ فةراد عينةة ادلراسةة دقةد ف( 3)مرفق صورته الهنائية، أ ما بعد حساب املعامالت العلمية لالس تبيان وا 

 (.16/12/2215)وحىت ( 9/12)يف الفرتة من ( الرتبية العملية

 املرشفنينسب احملاور الافرتاضية املدقرتحة من قلل ( 4)جدول 

 غري موافق موافق النس بة احملور

 2 19 22 التدريب امليداىنأ هداف مدقرر 

 2 19 32 التدريب امليداىنحمتوى مدقرر 

 2 19 15 التدريب امليداىنوسائل وطرق تنظمي 

 2 19 22 التدريب امليداىنأ سلوب تدقوم مدقرر 

 2 19 15 التدريب امليداىناملعوقات اليت تواجه مدقرر 
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أ عةىل نسة بة اكنةت حملتةوى مدقةرر وهو أ ن ( 4)ن توزيع النسب يكون وكام هو مثبت يف اجلدول أ   وااقرتح املرشفنيلتحديد نسب احملاور الافرتاضية املدقرتحة من قلل 

التةدريب ول ل من وسائل وطةرق تنظةمي  ،%(22.2) التدريب امليداينوأ سلوب تدقوم مدقرر  التدريب امليداينول ل من أ هداف مدقرر  ،%(32.2) التدريب امليداين

 %(.15.2) التدريب امليداينواملعوقات اليت تواجه مدقرر  امليداين

 التدريب امليدايناحملور ال ول أ هداف مدقرر  -عىل عبارات رات ونسب ا جاابت عينة ادلراسة املرشفني تكرابني ( 5)جدول 

 اجملموع مناسب ا ىل حد ما ل التدريب امليدايناحملور ال ول أ هداف مدقرر 

دراك العالقة بني هذه العنارص -1  19 19 0 0 .تعريف الطالب املعمل بعنارص املوقف التعلمي  بش ل حدقيدق  وا 

0 0 100 100 

يكتسب الطالب املعمل اخلربات الالزمة لختياره املادة التعلميية املناس بة ملس توى وقدرات  -2

 .التالميذ

0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

 19 19 0 0 .يطبق الطالب املعمل املبادئ واملفاهمي والنظرايت اليت اكتس هبا من خالل دراس ته ابللكية -3

0 0 100.0 100.0 

 19 19 0 0 .يس تخدم الطالب املعمل املهارات التدريس ية أ تناء تنفيذ ادلرس -4

0 0 100.0 100.0 

 19 19 0 0 .تمنية الدقدرة دلى الطالب املعمل عىل الندقد اذلايت -5

0 0 100.0 100.0 

 19 19 0 0 .يبتكر الطالب املعمل أ ساليب خمتلفة يف التخطيط وال عداد اجليد لدلرس -6

0 0 100.0 100.0 

 19 18 1 0 .يس تخدم الطالب املعمل أ ساليب خمتلفة ل دارة الفصل وتنظميه -2

0 5.3 94.7 100.0 

 19 19 0 0 .يطبق الطالب املعمل أ ساليب خمتلفة يف تدريس الرتبية البدنية ابملدرسة -1

0 0 100.0 100.0 

 19 4 15 0 .خيتار الطالب املعمل الوسائل التعلميية املناس بة لتنفيذ ادلرس -9

0 78.9 21.1 100.0 

 19 19 0 0 .خيتار الطالب املعمل ال ساليب املناس بة يف تدقوم أ داء التالميذ -12

0 0 100.0 100.0 

ماكنياته اذلاتية -11  .يكتشف الطالب املعمل قدراته وا 
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 .فهيا يتعرف الطالب املعمل عىل ال ماكانت احلدقيدقية للمدرس وظروف العمل -12
0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

 .يتعرف الطالب املعمل عىل املناجه الرتبوية اليت يتعرض لها التالميذ يف املدرسة -13
0 15 4 19 

0 78.9 21.1 100.0 

 .يكتسب الطالب املعمل بعض الاجتاهات ال جيابية حنو همنة التدريس -14
0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

 .أ هداف النشاط ادلاخيل واخلاريجحيدد الطالب املعمل  -15
0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

عداد خطة النشاط ادلاخيل واخلاريج يف ضوء أ هداف الربانمج  -16 يشارك الطالب املعمل يف ا 

 .العام للمدرسة

0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

تناء مشاركهتم يف ال نشطة  -12  .ادلاخلية واخلارجيةيشارك الطالب املعمل يف تدقوم التالميذ أ 
0 10 9 19 

0 52.6 47.4 100.0 

 .يعد الطالب املعمل دروس خاصة لتدقوم التالميذ يف اجلانب البدين واملهاري -11
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 .يشارك الطالب املعمل يف حتديد ال ماكنيات الالزمة -19
0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

غالبيةة تكةرارات ال جابةة عةىل العبةارات قةد أ ن ( 5)من اجلدول  وقد تبني. اكن هناك تسعة عرش هدفاالتدريب امليداين فامي خيص عبارات احملور ال ول أ هداف مدقرر 

ىل حد ما ىل وتكرارات حمدودة اكنت عىل بديل ال جابة ل ،توزعت عىل بدييل ال جابة مناسب وا   ة التدريس قد اعتربت هذه ال هداف أ ن عينة أ عضاء هيئ، يشري ا 
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حصةائيًا وللتحدقق من ذكل . أ هداف مناس بة وبدرجة عالية التدريب امليدايناملرتبطة مبدقرر  لعينةة واحةدة بةني متوسةط درجةة العينةة عةىل لك ( ت)اختبةار مت تطبيةق ا 

 .للهدف( 2.2)هدف ودرجة املتوسط الفريض 

 19= ن                                                 

 العبارة
املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري
 قمية اختبار ت

مس توى 

 ادللةل

دراك العالقة بني هذه  -1 تعريف الطالب املعمل بعنارص املوقف التعلمي  بش ل حدقيدق  وا 

 .العنارص
3.000 .000 - - 

لختياره املادة التعلميية املناس بة ملس توى يكتسب الطالب املعمل اخلربات الالزمة  -2

 .وقدرات التالميذ
3.000 .000 - - 

يطبق الطالب املعمل املبادئ واملفاهمي والنظرايت اليت اكتس هبا من خالل دراس ته  -3

 .ابللكية
3.000 .000 - - 

 - - 000. 3.000 .يس تخدم الطالب املعمل املهارات التدريس ية أ تناء تنفيذ ادلرس -4

 - - 000. 3.000 .الدقدرة دلى الطالب املعمل عىل الندقد اذلايتتمنية  -5

 - - 000. 3.000 .يبتكر الطالب املعمل أ ساليب خمتلفة يف التخطيط وال عداد اجليد لدلرس -6

 000. 18.000** 229. 2.947 .يس تخدم الطالب املعمل أ ساليب خمتلفة ل دارة الفصل وتنظميه -2

 - - 000. 3.000 .خمتلفة يف تدريس الرتبية البدنية ابملدرسةيطبق الطالب املعمل أ ساليب  -1

 042. 2.191** 418. 2.210 .خيتار الطالب املعمل الوسائل التعلميية املناس بة لتنفيذ ادلرس -9

 - - 000. 3.000 .خيتار الطالب املعمل ال ساليب املناس بة يف تدقوم أ داء التالميذ -12

ماكنياته اذلاتيةيكتشف الطالب املعمل قدراته  -11  000. 18.000** 229. 2.947 .وا 

 - - 000. 3.000 .يتعرف الطالب املعمل عىل ال ماكانت احلدقيدقية للمدرس وظروف العمل فهيا -12

 042. 2.191* 418. 2.210 .يتعرف الطالب املعمل عىل املناجه الرتبوية اليت يتعرض لها التالميذ يف املدرسة -13

 - - 000. 3.000 .الاجتاهات ال جيابية حنو همنة التدريسيكتسب الطالب املعمل بعض  -14

 000. 12.369** 315. 2.894 .حيدد الطالب املعمل أ هداف النشاط ادلاخيل واخلاريج -15

عداد خطة النشاط ادلاخيل واخلاريج يف ضوء أ هداف  -16 يشارك الطالب املعمل يف ا 

 .الربانمج العام للمدرسة
2.894 .315 **12.369 .000 

تناء مشاركهتم يف ال نشطة ادلاخلية يشارك  -12 الطالب املعمل يف تدقوم التالميذ أ 

 .واخلارجية
2.473 .512 **4.025 .001 

 000. 18.000** 229. 2.947 .يعد الطالب املعمل دروس خاصة لتدقوم التالميذ يف اجلانب البدين واملهاري -11

 000. 9.798** 374. 2.842 .يشارك الطالب املعمل يف حتديد ال ماكنيات الالزمة -19

 2.25داةل عند مس توى ( ت)اختبار قمية *    .2.21داةل عند مس توى ( ت)اختبار قمية ** 

جةامع أ عضةاء هيئةة مما يةدل ( 3.2)اكنت ( 14-12-12-1-6-5-4-3-2-1)درجة متوسطات العينة عىل ال هداف ذات التسلسل أ ن ( 6)يالحظ من اجلدول  عةىل ا 

( 2.2)أ ما ال هداف ال خرى فدقد امجع غالبيةة أ عضةاء هيئةة التةدريس علهيةا واكنةت تزيةد بفةروق كبةرية واجةة عةن ادلرجةة . التدريب امليداينالتدريس ل هداف مدقرر 

حصةةائيًا داةل ( ت)اختبةار واكنةت مجيةةع قةةمي  حصةةائيًا وبةةذكل توجةد فةةروق داةل  2.25اكنةةت أ قةل مةةن مسةة توى ( ت)ختبةةار ل ن قةةمي مسةة توى ادللةل لدقةمي الاا  بةةني ا 

 .متوسطات عينة ادلراسة ودرجة املتوسط الفريض ولصاحل متوسطات العينة عىل مجيع ال هداف للمحور ال ول
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أ هداف مدقرر –احملور ال ول  – للتدريب امليداىنلعينة واحدة بني متوسط تدقيمي أ عضاء هيئة التدريس ( ت)اختبار نتاجئ تطبيق ( 2)جدول 

 19=ن      . واملتوسط الفريض للمحور– التدريب امليداين

 قمية املتوسط الفريض الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب للعينة احملور الرابع
ومس توى ( ت)اختبار قمية 

 ادللةل

 31.2 1.42 54.36 التدريب امليداينأ هداف مدقرر 
**50.158 

.000 

ويه حاصةل رضب ( 38.0)بيامن درجة املتوسط الفريض جملموع عبارات هذا احملةور ( 54.36)العينة أ ما خبصوص مجموع عبارات هذا احملور فدقد اكنت درجة متوسط 

بةني لختبةار الفةروق و. يالحظ أ ن درجة متوسط العينة يزيد عن درجة املتوسط الفةريضكام (. 19)يف عدد عبارات احملور ( 2.2)املتوسط الفريض للعبارة الواحدة 

حصائياً ( 52.151)لعينة واحدة واكنت قمية ت ( ت)اختبار املتوسطني اس تخدم  حصةائيًا ممةا يةدل عةىل وجةود فةروق داةل  ،داةل ا  بةني املتوسةطني ولصةاحل متوسةط ا 

أ ن بةتدلل مةا ميكننةا مةن الاسة   وهةو. زيد عن درجة املتوسط الفريضتبش ل عام  تومن ذكل نس تدل أ ن تدقيمي أ عضاء هيئة التدريس لعبارات هذا احملور اكن. العينة

 (. 2)دول كام يف اجلاكن يزيد عن ادلرجة املتوسطة  املرشفنيتدقيمي 

 التدريب امليدايناحملور الثاين حمتوى مدقرر  -تكرارات ونسب ا جاابت عينة ادلراسة من أ عضاء هيئة التدريس عىل عبارات ( 1)جدول 

 اجملموع مناسب ا ىل حد ما ل التدريب امليدايناحملور الثاين حمتوى مدقرر 

 التدريب امليداينما يه  -1
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 .التدريب امليداينأ هداف  -2
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 التدريب امليدايناملشالكت املتوقعة يف  -3
0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

 .الكفاايت التعلميية الواجب توفرها يف الطالب املعمل -4
0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

 التدريب امليداينهمام الطالب املعمل يف  -5
0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

 .مسؤوليات وواجلات معمل الرتبية البدنية -6
0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

 .صفات معمل الرتبية البدنية -2
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 .التخطيط للتدريس -1
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 .التدريب امليداينأ مناط دروس  -9
0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

 .التدريب امليداينطرق تدريس  -12
0 10 9 19 

0 52.6 47.4 100.0 

 التدريب امليداينأ ساليب تدريس  -11
0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

 .التدريب امليداينأ ساليب تدقوم طالب  -12
0 14 5 19 

0 73.7 26.3 100.0 

 أ س بوعياً  حتضري درسان -13
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 .التدريب ابملدارس الابتدائية لطالب الس نة الثالثة -14
0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 
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 اجملموع مناسب ا ىل حد ما ل التدريب امليدايناحملور الثاين حمتوى مدقرر 

 .التدريب ابملدارس ال عدادية لطالب الس نة الرابعة -15
0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

دارية وهتيئة نشاط تعلمي   -16  .تطبيدق  ختايمعنارص ادلرس حتتوى عىل أ عامل ا 
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 .يدقوم الطالب ابلتدريس عىل زمالئه حصة لك مخسة عرش يوماً  -12
0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

 .يمت تدريب الطالب عىل حتضري ادلرس بطريدقة جزئية -11
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 .واخلرجيةتعريف الطالب ابلربامج اخملتلفة لل نشطة ادلاخلية  -19
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 .تعريف الطالب بكيفية تنظمي ال نشطة ادلاخلية واخلارجية -22
  19 19 

  100.0 100.0 

 .تعريف الطالب بكيفية تنظمي السجالت املدرس ية -21
 16 3 19 

 14.2 15.1 122.2 

 .تعريف الطالب بكيفية انتدقاء املوهوبني -22
  19 19 

  100.0 100.0 

 .كيفية وضع برامج التدريب للفرق الرايضية -23
 1 11 19 

 5.3 94.2 122.2 

عداد الفرق واكتشافها ابملدرسة -24  .كيفية ا 
 3 16 19 

 15.1 14.2 122.2 

دارة مكتب  -25  .التدريب امليداينكيفية تنظمي ا 
  19 19 

  100.0 100.0 

غالبيةة تكةرارات ال جابةة عةىل العبةارات أ ن ( 1)من اجلدول  وقد تبني. اكن هناك مخسة وعرشون هدفا امليداينالتدريب فامي خيص عبارات احملور الثاين حمتوى مدقرر 

ىل حد ما ىل  ،حمةددةاكنت عةىل بةديل ال جابةة جدًا  وتكرارات ،قد توزعت عىل بدييل ال جابة مناسب وا  قةد اعتةربت هةذه ال هةداف  املرشةفنيأ ن عينةة ممةا يشةري ا 

حصائيًا وللتحدقق من ذكل . أ هداف مناس بة وبدرجة عاليةالتدريب امليداين رر املرتبطة مبحتوى مدق لعينة واحدة بني متوسط درجةة العينةة عةىل ( ت)اختبار مت تطبيق ا 

 .للهدف( 2.2)لك هدف ودرجة املتوسط الفريض 

التدريب احملور الثاين حمتوى مدقرر  -لعينة واحدة بني متوسط تدقيمي أ عضاء هيئة التدريس لعبارات ( ت)اختبار نتاجئ تطبيق ( 9)جدول 

 امليداين

 العبارة
املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري
 قمية  اختبار ت

مس توى 

 ادللةل

 000. 18.000** 22942. 2.9474 .التدريب امليداينما يه  -1

 000. 18.000** 22942. 2.9474 .التدريب امليداينأ هداف  -2

 000. 12.369** 31530. 2.8947 .التدريب امليدايناملشالكت املتوقعة يف  -3

 000. 9.798** 37463. 2.8421 .الكفاايت التعلميية الواجب توفرها يف الطالب املعمل -4

 - - 00000. 3.0000 التدريب امليداينهمام الطالب املعمل يف  -5

 - - 00000. 3.0000 .امليداين التدريبمسؤوليات وواجلات معمل  -6

 000. 18.000** 22942. 2.9474 .التدريب امليداينصفات معمل  -2

 000. 18.000** 22942. 2.9474 .التخطيط للتدريس -1

 000. 9.798** 37463. 2.8421 .التدريب امليداينأ مناط دروس  -9

 001. 4.025** 51299. 2.4737 .التدريب امليداينطرق تدريس  -12

 000. - 00000. 3.0000 .التدريب امليداينأ ساليب تدريس  -11

 021. 2.535* 45241. 2.2632 .التدريب امليداينأ ساليب تدقوم طالب  -12

 000. 18.000** 22942. 2.9474 حتضري درسان أ س بوعياً  -13
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 العبارة
املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري
 قمية  اختبار ت

مس توى 

 ادللةل

 000. 9.798** 37463. 2.8421 .التدريب ابملدارس الابتدائية لطالب الس نة الثالثة -14

 000. 12.369** 31530. 2.8947 .ابملدارس ال عدادية لطالب الس نة الرابعةالتدريب  -15

دارية وهتيئة نشاط تعلمي  تطبيدق   -16 عنارص ادلرس حتتوى عىل أ عامل ا 

 .ختايم
2.9474 .22942 **18.000 .000 

 000. 12.369** 31530. 2.8947 .يدقوم الطالب ابلتدريس عىل زمالئه حصة لك مخسة عرش يوماً  -12

 000. 18.000** 22942. 2.9474 .تدريب الطالب عىل حتضري ادلرس بطريدقة جزئيةيمت  -11

 000. 18.000** 22942. 2.9474 .تعريف الطالب ابلربامج اخملتلفة لل نشطة ادلاخلية واخلرجية -19

 - - 00000. 3.0000 .تعريف الطالب بكيفية تنظمي ال نشطة ادلاخلية واخلارجية -22

 083. 1.837 37463. 2.1579 .تنظمي السجالت املدرس يةتعريف الطالب بكيفية  -21

 - - 00000. 3.0000 .تعريف الطالب بكيفية انتدقاء املوهوبني -22

 000. 18.000** 22942. 2.9474 .كيفية وضع برامج التدريب للفرق الرايضية -23

عداد الفرق واكتشافها ابملدرسة -24  000. 9.798** 37463. 2.8421 .كيفية ا 

دارة مكتب الرتبية العمليةكيفية تنظمي  -25  - - 00000. 3.0000 .ا 

 2.25داةل عند مس توى ( ت)اختبار قمية *    .2.21داةل عند مس توى ( ت)اختبار قمية ** 

حمتةوى أ هةداف ممةا يةدل عةىل أ ن ( 3.2)اكنةت ( 14-12-12-1-6-5-4-3-2-1)درجة متوسطات العينة عىل ال هداف ذات التسلسل أ ن ( 9)يالحظ من اجلدول 

 ،(2.2)مجع غالبية أ عضاء هيئة التدريس علهيا واكنت تزيد بفروق كبرية واجةة عةن ادلرجةة أ ما ال هداف ال خرى فدقد أ  . املرشفنيقد أ مجع علهيا التدريب امليداين مدقرر 

حصةةائيًا داةل ( ت)اختبةار واكنةت مجيةةع قةةمي  حصةةائيًا وبةةذكل توجةد فةةروق داةل  2.25اكنةةت أ قةل مةةن مسةة توى ( ت)ختبةةار ل ن قةةمي مسةة توى ادللةل لدقةمي الاا  بةةني ا 

ىل.التةدريب امليةداينمتوسطات عينة ادلراسة ودرجة املتوسط الفريض ولصاحل متوسطات العينة عىل مجيع ال هداف للمحور الثاين حمتوى مدقةرر  أ ن  وهةو مةا يشةري ا 

هنةا تعةدوبةذكل جةدًا  ا عاليةةاكنت درجات عينة أ عضاء هيئة التدريس علهيالتدريب امليداين ال هداف حملتوى مدقرر  التةدريب واجةة وهممةة ل هةداف مدقةرر  اً أ هةداف فا 

حصائيًا داةل ( 1.132)( ت)اختبار حيث مل تكن قمية ( 21)ماعدا الهدف ذي التسلسل امليداين  وهنةا يكةون  2.25أ كرب من مس توى .( 213)ل ن مس توى دللهتا ا 

 .هدفا بدرجة متوسطة حسب تدقيمي أ عضاء هيئة التدريس

 واملتوسط–حمتوى مدقرر الرتبية العملية –احملور الثاين  –لعينة واحدة بني متوسط تدقيمي أ عضاء هيئة التدريس للرتبية العملية ( ت)اختبار نتاجئ تطبيق ( 12)جدول 

 .الفريض للمحور

 19=ن

 املتوسط احلسايب للعينة احملور الثاين
الاحنراف 

 املعياري
 قمية املتوسط الفريض

( ت)اختبار قمية 

 ومس توى ادللةل

 52.2 2.19 21.42 التدريب امليداينحمتوى مدقرر 
**42.642 

.000 

ويه حاصةل رضب ( 50.0)بيامن درجة املتوسط الفريض جملموع عبارات هذا احملةور ( 71.47)مجموع عبارات هذا احملور فدقد اكنت درجة متوسط العينة  فامي خيصأ ما 

بةني لختبار الفروق و. أ ن درجة متوسط العينة يزيد عن درجة املتوسط الفريض حيث لوحظ(. 25)يف عدد عبارات احملور ( 2.2)الواحدة املتوسط الفريض للعبارة 

حصةائيًا داةل ( 42.640)لعينة واحدة واكنت قميةة ت ( ت)اختبار املتوسطني اس تخدم  حصةائيًا ممةا يةدل عةىل وجةود فةروق داةل ا  سةط بةني املتوسةطني ولصةاحل متو ا 

أ ن بةمةا ميكننةا مةن الاسة تدلل  وهةو. ومن ذكل نس تدل أ ن تدقيمي أ عضاء هيئة التدريس لعبارات هذا احملور اكن بش ل عام يزيد عن درجةة املتوسةط الفةريض. العينة

 (.11)دول كام يف اجلتدقيمي أ عضاء هيئة التدريس اكن يزيد عن ادلرجة املتوسطة، 

جاابت عينة ادلراسة عىل عبارات   التدريب امليداينوسائل وطرق تنظمي  احملور الثالث  -تكرارات ونسب ا 

 اجملموع مناسب ا ىل حد ما ل احملور الثاين حمتوى مدقرر الرتبية العملية

 .طالب 5توزيع الطالب عىل اجملموعات عىل أ ن تضم لك مجموعة  -1
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 .الطالب عىل املدارس بطريدقة عشوائيةتوزيع  -2
0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

حتديد عدد ادلروس اليت يمت حتضريها أ س بوعيًا بواقع درسني أ س بوعيًا لصفني  -3

 .دراس يني خمتلفني

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 .توزيع السادة املرشفني واملوهجني عىل اجملموعات ابملدارس -4
0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 
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 اجملموع مناسب ا ىل حد ما ل احملور الثاين حمتوى مدقرر الرتبية العملية

التصال ابلسادة املرشفني واملوهجني للتعرف عىل مشالكت اجملموعات  -5

 .واملدارس

0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

دارة املدرسة -6  .التصال اب 
0 4 15 19 

0 21.1 78.9 100.0 

 .متابعة الطالب ابملدارس -2
0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

 .املرشفني أ و املوهجني ابملدارسمتابعة السادة  -1
0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

عداد دفرت لتحضري ادلروس يضم دليل  -9 موحدًا مجليع  التدريب امليداينتدقيمي وا 

 .الطالب

0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

عداد بطاقة تدقوم أ داء الطالب  -12  .التدريب امليداينتصممي وا 
0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

ل ل  التدريب امليداينتدقرتح هيئة ال ااف من أ عضاء هيئة التدريس وموهجي   -11

 .مجموعة عىل أ ن تس متر هيئة ال ااف عىل اجملموعة طوال العام ادلرايس

0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

 .يدقرتح تشكيل جلنة لتدقوم الطالب -12
0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

 .التدريب امليداينحل مشالكت الطالب اليت تواهجهم خالل فرتة  -13
0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

 .اقرتاح الفرتة املناس بة للتدريب امليداين املتصل ملدة عرشة أ ايم -14
0 15 4 19 

0 78.9 21.1 100.0 

نةه قةد تبةني ابجلةدول . اكن هناك مخسة وعرشون هدفا (التدريب امليداينوسائل وطرق تنظمي )خبصوص عبارات احملور الثالث  وجةود مخسةة وهرشةين ( 11)جنةد أ 

ىل حد ما، وتكراره جةدًا عةىل بةديل ال جابةة  ىل أ ن . حمةددة( ل)هدفًا اكنت عالية تكرار ل جابة فهيا موزعة عىل بدييل ال جابة مناس بة ا  عينةة أ عضةاء هيئةة ممةا يشةري ا 

حصةائيًا وللتحدقةق مةن ذكل . مناس بة وبدرجة عاليةة اً املرتبطة بوسائل وطرق تنظمي الرتبية العملية أ هدافالتدريس قد اعتربت ال هداف  لعينةة ( ت)اختبةار مت تطبيةق ا 

 .للهدف( 2.2)واحدة بني متوسط درجة العينة عىل لك هدف ودرجة املتوسط الفريض 

 التدريب امليدايناحملور الثالث وسائل وطرق تنظمي  -لعينة واحدة بني متوسط تدقيمي أ عضاء هيئة التدريس لعبارات ( ت)اختبار نتاجئ تطبيق ( 12)جدول 

 العبارة
املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري
 قمية اختبار ت

مس توى 

 ادللةل

 000. 8.500** 45883. 2.8947 .طالب 5توزيع الطالب عىل اجملموعات عىل أ ن تضم لك مجموعة  -1

 000. 12.369** 31530. 2.8947 .توزيع الطالب عىل املدارس بطريدقة عشوائية -2

حتديد عدد ادلروس اليت يمت حتضريها أ س بوعيًا بواقع درسني أ س بوعيًا لصفني دراس يني  -3

 .خمتلفني
2.9474 .22942 **18.000 .000 

 000. 12.369** 31530. 2.8947 .توزيع السادة املرشفني واملوهجني عىل اجملموعات ابملدارس -4

 - - 00000. 3.0000 .التصال ابلسادة املرشفني واملوهجني للتعرف عىل مشالكت اجملموعات واملدارس -5

دارة املدرسة -6  000. 8.216** 41885. 2.7895 .التصال اب 

 000. 12.369** 31530. 2.8947 .متابعة الطالب ابملدارس -2

 - - 00000. 3.0000 .ابملدارسمتابعة السادة املرشفني أ و املوهجني  -1

عداد دفرت لتحضري ادلروس يضم دليل  -9  - - 00000. 3.0000 .موحدًا مجليع الطالب التدريب امليداينتدقيمي وا 

عداد بطاقة تدقوم أ داء الطالب  -12  000. 12.369** 31530. 2.8947 .التدريب امليداينتصممي وا 

ل ل مجموعة عىل أ ن  التدريب امليداينتدقرتح هيئة ال ااف من أ عضاء هيئة التدريس وموهجي   -11

 .تس متر هيئة ال ااف عىل اجملموعة طوال العام ادلرايس
2.8421 .37463 **9.798 .000 

 - - 00000. 3.0000 .يدقرتح تشكيل جلنة لتدقوم الطالب -12

 000. 9.798** 37463. 2.8421 .الرتبية العمليةحل مشالكت الطالب اليت تواهجهم خالل فرتة  -13

 042. 2.191* 41885. 2.2105 .اقرتاح الفرتة املناس بة للتدريب امليداين املتصل ملدة عرشة أ ايم -14

 2.25داةل عند مس توى ( ت)اختبار قمية *    .2.21داةل عند مس توى ( ت)اختبار قمية ** 
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جةامع أ عضةاء هيئةة التةدريس عةىل هةذه مما يدل عةىل ( 3.2)اكنت ( 12-9-1-5) العينة عىل ال هداف ذات التسلسلدرجة متوسطات أ ن ( 12)يتبني من اجلدول  ا 

داةل ( ت)اختبةار واكنةت مجيةع قةمي ( 2.2)أ ما ال هداف ال خرى فدقد امجع غالبية أ عضاء هيئة التدريس علهيا واكنت تزيد بفةروق كبةرية واجةة عةن ادلرجةة . ال هداف

حصائيًا  حصائيًا وبذكل توجد فروق داةل  ،2.25اكنت أ قل من مس توى ( ت)ختبار قمي مس توى ادللةل لدقمي الال ن ا  بني متوسطات عينة ادلراسةة ودرجةة املتوسةط ا 

ىل أ ن ال هداف املرتبطة مما يشري. التدريب امليداينالفريض ولصاحل متوسطات العينة عىل مجيع ال هداف للمحور الثالث وسائل وطرق تنظمي  بوسائل وطرق تنظةمي  ا 

هنا وبذكل  املرشفنيعينة ا عالية جدًا دلى اكنت درجاهت التدريب امليداين  .أ هداف واجة وهممة ل هداف مدقرر الرتبية العملية حسب تدقيمي أ عضاء هيئة التدريسفا 

وأ ن املدقةررات  ،حتدقةق أ هةدافها التةدريب امليةداينأ ن بةقةد أ كةدوا تبةني أ هنةم لكية الرتبيةة البدنيةة وعلةوم  املرشفنيومن خالل عرض البياانت اخلاصة بعينة ادلراسة من 

 .وبذكل متت ال جابة عىل تساؤلت ادلراسةهو ال خر مناسب جدًا ال سلوب املتبع حاليا يف تدقوم الطالب  ، وكذكلمناس بة هاوسائل وطرق تنظميو 

–سائل وطرق تنظمي الرتبية العملية–احملور الثالث  –تدقيمي أ عضاء هيئة التدريس للرتبية العملية لعينة واحدة بني متوسط ( ت)اختبار نتاجئ تطبيق ( 13)جدول 

 .واملتوسط الفريض للمحور

 19=ن 

 قمية املتوسط الفريض الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب للعينة احملور الثالث
ومس توى ( ت)اختبار قمية 

 ادللةل

 21.2 1.24 42.12 امليداينالتدريب وسائل وطرق تنظمي 
**52.323 

222. 

ويه حاصةل ( 21.2)بيةامن درجةة املتوسةط الفةريض جملمةوع عبةارات هةذا احملةور ( 42.12)درجة متوسط العينةة  تبني أ نأ ما خبصوص مجموع عبارات هذا احملور فدقد 

لختبةار الفةروق و. ويالحظ أ ن درجة متوسط العينة يزيد عن درجة املتوسط الفةريض(. 14)يف عدد عبارات احملور ( 2.2)رضب املتوسط الفريض للعبارة الواحدة 

حصائيًا داةل ( 52.323)لعينة واحدة واكنت قمية ت ( ت)اختبار بني املتوسطني اس تخدم  حصةائيًا مما يدل عىل وجود فروق داةل ا  بةني املتوسةطني ولصةاحل متوسةط ا 

ما ميكننا مةن الاسة تدلل عةىل أ ن تدقيةمي  وهو. عىل أ ن تدقيمي أ عضاء هيئة التدريس لعبارات هذا احملور اكن بش ل عام يزيد عن درجة املتوسط الفريض مما يدل. العينة

 (. 13)دول كام يف اجلأ عضاء هيئة التدريس اكن يزيد عن ادلرجة املتوسطة، 

 التدريب امليدايناحملور الرابع أ سلوب تدقوم مدقرر  -تكرارات ونسب ا جاابت عينة ادلراسة من أ عضاء هيئة التدريس عىل عبارات يبني ( 14)جدول 
 اجملموع مناسب ا ىل حد ما ل التدريب امليدايناحملور الثاين حمتوى مدقرر 

 .املظهر الشخيص -1
0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

 .السلوك الشخيص -2
0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

 .املواضبة وضبط املواعيد -3
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 .التعاون مع الزمالء -4
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

عداد ادلرس بدفرت التحضري -5  .ا 
0 10 9 19 

0 52.6 47.4 100.0 

عداد امللعب وجتهزي ال دوات -6  .ا 
0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

 .اختيار التشكيالت املناس بة -2
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 .تدقدم وعرض املهارة -1
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 .تصحيح ال حطاء -9
0 14 5 19 

0 73.7 26.3 100.0 

 .قدرته عىل هتيئة التالميذ -12
0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

 .تاكمل أ جزاء ادلرس -11
0 4 15 19 

0 21.1 78.9 100.0 

 .أ ساليب تعلميية مس تخدمة -12
0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 .يف احلصة ووضع ادلرجة التدريب امليدايناشرتاك مرشق  -13
0 4 15 19 

0 21.1 78.9 100.0 

 .درجة من اختصاص املرشف ادلاخيل واخلاريج 12درجة أ عامل الس نة من  -14
0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

دارة املدرسة يف وضع درجة أ عامل الس نة -15  .اشرتاك ا 
0 11 8 19 

0 57.9 42.1 100.0 
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غالبية تكرارات ال جابةة عةىل أ ن ( 14)اجلدول خالل من وتبني . اكن هناك مخسة وعرشون هدفاالتدريب امليداين خبصوص عبارات احملور الرابع أ سلوب تدقوم مدقرر 

ىل حد ما ىل أ ن  ،حمدودة اكنت عىل بديل ال جابة لجدًا  وتكرارات ،العبارات قد توزعت عىل بدييل ال جابة مناسب وا  عينةة أ عضةاء هيئةة التةدريس قةد ممةا يشةري ا 

حصائيًا وللتحدقق من ذكل . أ سلوب تدقوم مدقرر الرتبية العملية مناس بة وبدرجة عاليةاعتربت هذه ال هداف املرتبطة ب لعينة واحدة بني متوسةط ( ت)اختبار مت تطبيق ا 

 .للهدف( 2.2)درجة العينة عىل لك هدف ودرجة املتوسط الفريض 

 التدريب امليدايناحملور الرابع أ سلوب تدقوم مدقرر  -لعينة واحدة بني متوسط تدقيمي أ عضاء هيئة التدريس لعبارات ( ت)اختبار نتاجئ تطبيق ( 15)جدول 

 مس توى ادللةل قمية اختبار ت الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة

 - - 00000. 3.0000 .املظهر الشخيص -1

 000. 9.798** 37463. 2.8421 .السلوك الشخيص -2

 000. 18.000** 22942. 2.9474 .املواضبة وضبط املواعيد -3

 000. 18.000** 22942. 2.9474 .التعاون مع الزمالء -4

عداد ادلرس بدفرت التحضري -5  001. 4.025** 51299. 2.4737 .ا 

عداد امللعب وجتهزي ال دوات -6  - - 00000. 3.0000 .ا 

 000. 18.000** 22942. 2.9474 .اختيار التشكيالت املناس بة -2

 000. 18.000** 22942. 2.9474 .تدقدم وعرض املهارة -1

 021. 2.535* 45241. 2.2632 .تصحيح ال حطاء -9

 000. 9.798** 37463. 2.8421 .قدرته عىل هتيئة التالميذ -12

 000. 8.216** 41885. 2.7895 .تاكمل أ جزاء ادلرس -11

 000. 18.000** 22942. 2.9474 .أ ساليب تعلميية مس تخدمة -12

 000. 8.216** 41885. 2.7895 .يف احلصة ووضع ادلرجة التدريب امليدايناشرتاك مرشق  -13

درجة من اختصاص املرشف  12درجة أ عامل الس نة من  -14

 .ادلاخيل واخلاريج
2.8421 .37463 **9.798 .000 

دارة املدرسة يف وضع درجة أ عامل الس نة -15  002. 3.618** 50726. 2.4211 .اشرتاك ا 

 2.25داةل عند مس توى ( ت)اختبار قمية *    .2.21داةل عند مس توى ( ت)اختبار قمية ** 

مما يدل عىل أ ن هةذين الهةدفني املةرتبطني بأ سةلوب تدقةوم مدقةرر ( 3.2)اكنتا ( 6-1)درجيت متوسطات العينة عىل الهدفني ذات التسلسلأ ن ( 15)يتبني من اجلدول 

ة عةن ادلرجةة أ ما ال هداف ال خرى فدقد امجع غالبية أ عضاء هيئةة التةدريس علهيةا واكنةت تزيةد بفةروق كبةرية واجة. الرتبية العملية قد أ مجع علهيام أ عضاء هيئة التدريس

حصائيًا داةل ( ت)اختبار مجيع قمي  حيث اكنت( 2.2) حصةائيًا وبةذكل توجةد فةروق داةل  2.25اكنت أ قل من مسة توى ( ت)ختبار ل ن قمي مس توى ادللةل لدقمي الاا  ا 

ممةا يشةري . " التةدريب امليةداينوب تدقوم مدقرر بني متوسطات عينة ادلراسة ودرجة املتوسط الفريض ولصاحل متوسطات العينة عىل مجيع ال هداف للمحور الرابع أ سل

ىل أ ن ال هداف املرتبطة بأ سلوب تدقوم مدقرر   .اكنت عالية جداً عينة أ عضاء هيئة التدريس  دلى التدريب امليداينا 

 –أ سلوب تدقوم مدقرر الرتبية العملية–الرابع احملور  – التدريب امليداينلعينة واحدة بني متوسط تدقيمي أ عضاء هيئة التدريس ( ت)اختبار نتاجئ تطبيق ( 16)جدول 

 .واملتوسط الفريض للمحور

 19=ن 

 قمية املتوسط الفريض الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب للعينة احملور الرابع
ومس توى ( ت)اختبار قمية 

 ادللةل

 32.2 2.25 42.22 التدريب امليداينأ سلوب تدقوم مدقرر 
**25.456 

.000 

ويه حاصةل رضب ( 32.2)بيامن درجة املتوسط الفريض جملموع عبارات هذا احملةور ( 42.00)مجموع عبارات هذا احملور فدقد اكنت درجة متوسط العينة أ ما خبصوص 

بةني ختبار الفروق لو. أ ن درجة متوسط العينة يزيد عن درجة املتوسط الفريض حيث لوحظ(. 15)يف عدد عبارات احملور ( 2.2)املتوسط الفريض للعبارة الواحدة 

حصائيًا، داةل ( 25.456)لعينة واحدة واكنت قمية ت ( ت)اختبار املتوسطني اس تخدم  حصةائيًا ممةا يةدل عةىل وجةود فةروق داةل ا  بةني املتوسةطني ولصةاحل متوسةط ا 

ما ميكننا من الاس تدلل عةىل أ ن  وهو. أ ن تدقيمي أ عضاء هيئة التدريس لعبارات هذا احملور اكن بش ل عام يزيد عن درجة املتوسط الفريضبومن ذكل نس تدل . العينة

 (. 16)دول كام يف اجلتدقيمي أ عضاء هيئة التدريس اكن يزيد عن ادلرجة املتوسطة، 

درجةات متوسةطات العينةة عةىل أ ن ( 14)من اجلةدول  وكام اتضحوبدرجة عالية،  اً عظمها مناس بك تسعة عرش هدفًا جاء مهناأ ن ( 6، 5، 4)يتضح من اجلداول     

وهو ما يدل عىل اجامع أ عضاء التدريس عىل أ هداف مدقةرر الرتبيةة العمليةة وبعكةس ال هةداف ال خةرى الةيت أ مجةع ( 3.2)اكنت ( 14، 1)ال هداف ذات ال رقام من 

عةن واحض كبةري بفةارق اكنةت تزيةد والةيت لعملية قد أ مجع علهيا أ عضاء هيئة التدريس، أ ما ال هداف ال خرى فدقد أ مجع علهيا بأ غلبيةة، أ هداف املدقرر للرتبية اعلهيا بأ غلبية 

حصائيًا ويه داةل ( 2.2)ادلرجة  حصةائيًا وبةذكل توجةد فةروق داةل ( 2.5)أ قةل مةن مسة توى ( ت)الاختبةار ل ن قمي مس توى ادللةل ا  مةن حةالل الاسة تنتاج اذلي ا 

 .التدريب امليداينلمدقرر لأ ن ال هداف اكنت واجة وهممة أ ظهر 
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( 31.2)بيامن بلغت درجة املتوسط الفريض جملمةوع عبةارات احملةور ( 54.36)فدقد اكنت درجة متوسط العينة ( 6)يف اجلدول  الواردأ ما فامي خيص مجموع عبارات احملور 

حصةائيًا، ممةا يةدل عةىل وجةود فةروق داةل ( 52.151)بيامن درجةة اختبةارات بلغةت  ،ةويه أ قل من درجة متوسط العين حصةائيًا ويه داةل ا  بةني املتوسةطني ولصةاحل ا 

نسة تنتج مةن ذكل أ ن تدقيةمي كةام . عن متوسةط درجةة املتوسةط الفةريض س تدل أ ن تدقيمي أ عضاء هيئة التدريس لهذا احملور اكن بش ل عام يزيدي متوسط العينة وبذكل 

ىل ذكل  ويرى الباحثني .اء هيئة التدريس اكن يزيد عن املتوسطأ عض وعدم قدرة الطالب املعمل عىل صةياغة  ،بش ل جيد التدريب امليداينعدم صياغة أ هداف مدقرر ا 

ربةط أ هةداف املدقةرر ابل هةداف العامةة كنظةام  عةدمعنه دراسة الطالب املعمل ملدقرر الرتبية العملية كامدة منفصةل ينتج كام أ ن ال هداف التعلميية دلروس الرتبية البدنية، 

أ ن ( 2)تبةني مةن خةالل اجلةدول  ًا،ن هةدفواذلي احتوى عىل مخسة وعرشي التدريب امليدايناخلاصة ابحملور الثاين حملتوى مدقرر ( 9، 1، 2)يتضح من اجلداول  .عام

حصائيًا ع قمي اختبارات اكنت داةل مجيع ال هداف مرتبطة ابحملتوى ويه مناس بة وبدرجة عالية جدًا، وبذكل فا ن مجي ل ن قمي مس توى ادللةل لالختبةار اكنةت أ قةل مةن ا 

فروق ذات دلةل ا حصائية بني متوسطات العينة ودرجة املتوسةط الفةريض ولصةاحل متوسةط العينةة عةىل مجيةع ال هةداف حملتةوى مما يالحظ وجود ( 2.25)مس توى 

ىل وقد أ شارت النتاجئ يف مجملها  ،املدقرر ل هةداف مدقةرر أ مهيهتةا وبةذكل نسة تنتج  ،جةداً  اكنةت عاليةة املرشةفنيمةن قلةل  التةدريب امليةداينأ ن ال هداف حملتةوى مدقةرر ا 

حصائيًا ويه قمية غري داةل ( 1.132)بلغت قمية اختبارات  اذلي( 1)ما عدا الهدف ذي التسلسل  ، التدريب امليداين ويه أ كةرب ( 2.213)ل ن مس توى دللهتةا بلة  ا 

نه وحسب تدقيمي وبذكل ( 2.25)توى من مس    .يعد هدفًا بدرجة متوسطة املرشفنيفا 

نه        ودرجة املتوسةط الفةريض جملمةوع عبةارات احملةور قةد بلغةت  ،(21.42)درجة متوسط العينة اكن أ ن ( 9)وفدقًا للجدول و أ ما فامي خيص مجموع عبارات احملور فا 

ن قمية اختبار  عنزيد تنالحظ أ ن درجة متوسط العينة ( 52.2) حصةائيًا ويه نسة بة داةل ( 42.642)بلغةت ( ت)درجة املتوسط الفريض، وا  ممةا يةدل عةىل وجةود ا 

حصائيًا فروق داةل   .نس تنتج أ ن تدقيمي أ عضاء هيئة التدريس لعبارات احملور اكن بدرجة تزيد عن درجة املتوسةط الفةريضحيث بني املتوسطني لصاحل متوسط العينة، ا 

الطالةب مةن اكتسةاب اخلةربات الالزمةة لتنفيةذ  وقد مكنتطبيدقه جبانب اخلربات املعرفية الرتبوية،  اذلي بدأ   التدريب امليداينأ ن تضمن حمتوى مدقرر  نيالباحثيرى كام 

أ ن ال هةداف املرتبطةة بوسةائل وطةرق تنظةمي الرتبيةة  قةد بينةتغالبية التكةرارات أ ن ( 12) اجلدول يتضح من خالل .املدقرر واملهنجدروس الرتبية البدنية وفق اخلطة 

، (3.2)اكنةت ( 12، 9، 1، 5)درجة متوسطات العينةة عةىل ال هةداف ذات التسلسةل أ ن ( 11)العملية اكنت أ هداف مناس بة وبدرجة عالية، كام تبني من اجلدول 

حصةائيًا اكنةت مجيعهةا داةل ( ت)كةام أ ن قميةة اختبةار ( 2.2)درجةة  حيث اكنت تزيد بفروق كبريه وواجة عن علهيا املرشفنيكام ورد من خالل اجامع  ل ن مسة توى ا 

حصائيًا مما يدل عىل وجود فروق داةل ( 2.25)اكنت أ قل من مس توى ( ت)دلةل قمي الاختبار  متوسط العينة ودرجة املتوسط الفريض ولصةاحل متوسةط العينةة  بنيا 

كةام يتضةح مةن . جةداً  عاليةةفهيا  املرشفنياكنت درجات عينة  التدريب امليداينهداف املرتبطة بوسائل وطرق تنظمي ن ال  أ  يف مجيع ال هداف للمحور، وبذكل نس تنتج 

للعبارة  وأ ن املتوسط الفرىض( 21.2)ودرجة املتوسط الفريض جملموع عبارات احملور ( 42.12)فهيا مجموع عبارات احملور اكنت درجة متوسط العينة أ ن ( 12)اجلدول 

ن قمية اختبةار ، ومن خالل ذكل (2.2)الواحدة  ويه داةل ( 52.323)العينةة واحةد بلغةت ( ت)نالحظ أ ن درجة متوسط العينة يزيد عن درجة املتوسط الفريض وا 

حصائيًا  حصائيًا مما يدل عىل وجود فروق داةل ا  ، بةارات احملةرر يزيةد عةن ادلرجةة املتوسةطةولصاحل متوسط العينة، وبذكل نس تنتج أ ن تدقيمي أ عضاء هيئة التةدريس لع ا 

خربات تطبيدقية ميدانيةة جبانةب اخلةربات املعرفيةة والنظريةة، يسةاعد يف اكتسةاب الطالةب اخلةربات الالزمةة  التدريب امليداينمدقررات  تضمنيأ ن الباحثني يرى حيث 

اف التعلمييةة وتدقسة اميهتا، وأ يضةًا الدقةدرة عةىل مواهجةة وحةل املشةالكت اخلاصةة بتنفيةذ ، واذلي يتطلب معرفة اتمة لربط احملتوى ابل هد التدريب امليداين مناجهلتنفيذ 

اعتةربوا  املرشةفنيمتفاوتةه، ممةا يةدل عةىل أ ن  اكنةتغالبيةة تكةرارات ال جابةة عةىل العبةارات أ ن ( 15، 14، 13)يتضح من اجلةداول  .برانمج الرتبية البدنية املدرس ية

درجةيت متوسةط العينةة عةىل الهةدفني  اذلي بةني( 14)خةالل اجلةدول  وهو ما اتضح من. وبدرجة عاليةالتدريب امليداين بأ سلوب التدقوم ملدقرر الصةل ال هداف وتيدقة 

والةيت هيةا ابل غلبيةة، أ مجةع عل الةيتال هةداف ال خةرى بعكس ما ورد يف ، املرشفنيأ مجع علهيا وهو ما  ، بأ سلوب تدقوم املدقرراممما يدل عىل ارتباطه( 3.2)اكنتا ( 6، 1)

حصائيًا داةل ( ت)كام اكنت مجيع قمي اختبارات  ،(2.2)اكنت تزيد بفروق كبرية وواجة بني درجة املتوسط الفريض  وبةذكل  ،(2.25)ل هنا اكنت أ قةل مةن مسة توى ا 

حصائيًا فروق داةل  نالحظ وجود نسة تنتج أ ن ال هةداف املرتبطةة بأ سةلوب تدقةوم مدقةرر  ، حيةثبني متوسط العينة ودرجة املتوسط الفريض ولصاحل متوسط العينةةا 

 .دقرر ملأ هداف واجة وهممة  اكن لهااكنت عالية وبدرجة كبرية وبذكل  التدريب امليداين

واملتوسةط الفةريض للعبةارة ( 32.2)واملتوسط الفريض ( 42.22)مجموع عبارات احملور بلغت درجة متوسط العينة فهيا أ ن ( 15)كام يتضح من اجلدول 

حصةائيًا ويه داةل ( 25.456)بلغت ( ت)أ ن درجة متوسط العينة يزيد عن درجة املتوسط الفريض وأ ن قمية  مما يوحض( 2.2)الواحدة  وجةود فةروق  وهةو مةا يؤكةدا 

حصائيًا داةل  لعبةارات احملةور اكن بشة ل عةام يزيةد عةن درجةة املتوسةط  اونس تنتج من ذكل أ ن تدقيةمي .ولصاحل متوسط العينة خالل فرتة التدقوم اخملتلفة للعام ادلرايسا 

عةىل أ ن حيتسةب للطالةب  ،لتدقةوم املسة مترل أ ن يمت تدقةوم الطالةب املعةمل مةن خةالل جلنةة  الباحثنييدل عىل مدى مناس بة ال هداف للمدقرر، ويرى  وهو ماالفريض، 

 .درجاته متوسط

عةداد التالميةذ ويري الباحثني دارة املدرسةة ل مهيةة الرتبيةة البدنيةة ودورهةا يف ا  ىل عدم تفهم ا  ال مةر اذلي انعكةس عةىل مةادة الرتبيةة البدنيةة يف  ،ذكل ا 

 .وجعلها ذات أ مهية كغريها من املواد ادلراس ية ال خرى ،وعدم اهامتم بعض املعلمني لهذه املادة ،اجلدول ادلرايس

 :الاس تنتاجات-

ل بنس بة  -1  .ويه نس بة متوسطة% 52ل تتحدقق أ هداف املدقرر للرتبية العملية ا 

 .عدم مناس بة أ ساليب تنفيذ مدقرر الرتبية العملية -2

 .ر غري موضوع عدم مناس بة أ ساليب التدقوم ملدقرر الرتبية العملية ل ن اس تخدام تدقوم هذا املدقر  -3

 .اتفاق أ فراد عينة ادلراسة عىل أ ن يتضمن مدقرر الرتبية العملية الثاين -4

 .أ هداف املدقرر وحمتوى املدقرر بدقسميه النظري والتطبيدق  أ سلوب التنفيذ وأ سلوب التدقوم -5

 :التوصيات-

 .الاهامتم ابلتدقوم ادلوري ملدقرر الرتبية العملية بعد لك فرتة زمنية -1

عداد معمل الرتبية البدنية التدريب امليداينلتوضيح أ مهية ودور ( طالب-مدرس -موجه -مرشف) التدريب امليداينلعنارص  عدقد دورات تدريبية -2  .يف ا 

 .عدقد ورش معل من خالل قسم املناجه وطرق التدريس ابللكية لتدريب الطالب عىل كيفية صياغة ال هداف وحتضري ادلرس -3
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ن يتضمن مدقرر الرتبية العملية مناذج  -4 عداد ادلروسا  جرائية بكيفية ا   .ا 

:املراجع-  

أ ثر التدريب امليداين عىل اجتاهات التالميذ املرحةل ال عدادية حنو الرتبية الرايضية، رساةل ماجسة تري  غةري  :أ اف محمود الشحات -1

 .2221منشورة، لكية الرتبية الرايضية للبنني، جامعة بهنا، 

دليةل الطالةب يف التةةدريب امليةداين ادلاخةيل، منةةاذج وتطبيدقةات، لكيةة التةةدريب امليةاين ادلاخةيل، منةةاذج  :املدرس يةأ عضاء هيئة التدريس بدقسم الرايضة  -2

 .2222وتطبيدقات، لكية الرتبية الرايضية للبنني، جامعة ال سكندرية، 

 .1992املناجه املعارصة يف الرتبية الرايضية، دار الفكر، عامن، ال ردن،  :أ كرم زيك خطايبة -3

 

 

 

الرتبية الرايضية املدرس ية، دليل املعمل الفصل وطالب الرتبية العلمية، الطبعة الرابعةة، دار الفكةر العةريب،  :أ مني أ نور اخلويل وأ خرون -4

 .1991الدقاهرة، 

 .2222، دار الفكر العريب، 1مناجه الرتبية البدنية املعارصة، ط :أ مني أ نور اخلويل، وجامل الشافع  -5

برانمج الصفل والتدريب أ تناء اخلدمةة للعةاملني يف الرتبيةة البدنيةة والرايضةية والةرتود وال دارة والرايضةة  :ومحمد صبح  حس نني أ مني أ نور اخلويل، -6

 .2221والطب الراييض وال عالم الراييض، 

جالل حافظ -7 ميان سامل حمفوظ وا   .2222ال سكندرية،  تدقوم برانمج التدريب امليداين للطالبات لكية الرتبية الرايضية للبنات، :ا 

 

 .2221تدقوم برانمج الرتبية العملية لطالبات لكية تربية الطفل جعلون اجلامعية ،  أ مين محمد الفرحيات وعامر عبدهللا الفرحيات -8

هياب سعد عبدالعزيز -9 الدقةاهرة، برامج مدقرتحة ل عداد معلم  الرتبيةة الرايضةية ذلوي الاحتياجةات اخلاصةة يف الكفةاايت املهنيةة،  :ا 

2221. 

 .2221الرايضة، رساةل ماجس تري لكية الرتبية الرايضية للبنني ابلهرم، جامعة حلوان،  :ابهر محمد الس يد -11

 .2221الرتود والرتبية الرتوحيية، دار املعارف، ال سكندرية،  :هتاين محمد عبدالسالم -11

 :جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورج بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراون -12

 

محمد رضا بغدادي وهيام محمد البغدادي، الطبعةة الثانيةة،  التدريس املصغر والرتبية العملية امليدانية، ترمجة

 .2225دار الفكر العريب، الدقاهرة، 

عدادي عةىل تمنيةة بعةض عنةارص اللياقةة البدنيةة وبعةض  :حنان صابر شعبان -13 تأ تري مناجه الرتبية الرايضية احلديثة الصف أ وىل ا 

 .1999ازيق، املهارات احلركية، رساةل املاجس تري غري منشورة، جامعة الزق

املعةمل يف مةادة مسةابدقات امليةدان واملضةامر بلكيةة الرتبيةة الرايضةية / حتديد الكفةاايت التدريسة ية للطالةب :رم انشد عبدامحليد -14

 .2225للبنات، رساةل ماجس تري غري منشورة، لكية الرتبية الرايضية للبنات، جامعة ال سكندرية، 

براهمي اكمل -15  .2223الرتبية الرايضية، جامعة ال سكندرية،  املدخل يف طرق تدريس :زكية ا 

 .2212تطبيدقات علمية لطرق التدريس الرايضية الطبعة ال وىل، دار الفكر العريب،  :زينب عيل معر -16

 .2222أ ساليب تدريس الرايضات والعلوم، دار الصفا للنرش، عامن،  :سايم سلط  عرنيج -17

 .2224، دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع، الدقاهرة، 1واملعمل قراءة اجامتعية تدقافية، طالرتبية واملدرسة  :الس يد سالمة امخلييس -18

أ ثر اس تخدام اسرتاتيجية التعمل حىت المتكن عىل همةارة ختطةيط درس الرتبيةة الرايضةية لطةالب التةدريب  :الس يد فتح هللا عيل -19

 .2221ضية للبنني، جامعة ال سكندرية، امليداين ادلاخيل لللكية، رساةل ماجس تري، لكية الرتبية الراي

واقع الرتبية العملية يف مناطق جامعة الدقدس املفتوحة غزة من وهجة نظر ادلارسني حملافظةات غةزة، رسةاةل  :ايف عيل حامد -21

 .2225ماجس تري غري منشورة، 

ل عةداد الطالبةات للتةدريب امليةداين بلكيةة الرتبيةة فعاليات اسرتاتيجية مدقرتحة لتطوير املهارات التدريس ية  :صديدقه محمد حمرم وأ خرون -21

الرايضية ابل سةكندرية، املةؤمتر ال قلمية  الرابةع للمجلةس ادلويل للصةحة والرتبيةة البدنيةة والةرتود والتعبةري 

احلريك مبنطدقة الرشق ال وسط، نظرايت وتطبيدقات، لكية الرتبيةة الرايضةية للبنةني، جامعةة ال سةكندرية، 

2221. 

 .2225دليل الطالب املعمل يف الرتبية العملية، لكية الرتبية الرايضية للبنني، جامعة حلوان،  :العزب، وأ خرونضياء  -22

تدقوم أ داء طالب الفرقة الرابعة بلكية الرتبية الرايضية بأ سة يوط لةبعض همةارات التةدريس، املةؤمتر العلمة   :طارق محمد عبدالعزيز -23

 .1996مرص، لكية الرتبية الرايضية، جامعة أ س يوط، الثاين حنو مس تدقلل أ فضل للرايضة يف 

تدقوم أ داء معمل الرتبية البدنية ابملرحةل الابتدائية مبحافظة أ س يوط، جمةةل العلةوم الرايضةية، اجملةدل السةابع،  :طارق محمد عبدالعزيز، أ محد صالح قراعه -24

 .م1995املنيا، 

ىل ورشةة العمةل املرصةية ملةؤمتر تطةوير  :عبدالفتاح جالل -25 عداد وتدريب معلمة  الرتبيةة للجميةع يف مرصة، دراسةة مدقدمةة ا  ا 
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 .م1993التعلمي الابتدايئ، فرباير، 

عبداجمليةةةد بةةةن طةةةاش النيةةةازي، عبةةةدالعزيز  -26

 :الربينت

 .2222دليل التدريب امليداين للخدمة الاجامتعية، جامعة ال مام محمد بن سعود ال سالمية، 

 .2224دراسة تدقوميية لربامج الرتبية للطلبات ختصص معمل اجملال،  :لعزب محمد زهرانا -27

يف جمةةال الرتبيةةة الرايضةةية، دار الوفةةاء للنرشةة  –وتطبيدقاهتةةا  -عنارصهةةا تنظاميهتةةا –أ ساسةة يات املنةةاجه  :فاطمة عوض صابر وماجده عدقل -28

 .2226والطباعة، ال سكندرية، 

يف جمةةال الرتبيةةة الرايضةةية، دار الوفةةاء للنرشةة  –وتطبيدقاهتةةا  -عنارصهةةا تنظاميهتةةا –أ ساسةة يات املنةةاجه  :هلفاطمة عوض صابر ومراد محمد جن -29

 .2223والطباعة، ال سكندرية، 

براهمي -31 سامعيل ا  تنظمي مدقرتح ملؤمتر التدريب امليداين لشةعبة التعلةمي، بلكيةة الرتبيةة الرايضةية، العةدد الثةاين، اجلةزء ال ول،  :حمسن ا 

 .2221مارس 

تدقوم برانمج الرتبية العملية يف لكية الرتبية الرايضية من وهجة نظر الطالبات املعلامت، جمةل تربوية، جامعة  :محمد امحليدان العبيدي -31

 .م2222، 2الكويت، ط

التةدريس بلكيةة  ال عداد املهين للطالب املعمل وعالقتةه بةبعض همةارات التةدريس واجتةاه حنةو املهنةة بشةعبة :محمود محمد قار هللا -32

 .2221الرتبية الرايضية ابملنيا، 

نتةاج  :مصطفى الساد محمد -33 قياس مس توى التحصييل املعريف يف التدريب امليداين للطالب املعلمني ختصص رايضةة مدرسة ية، ا 

 .2226، (62)علم ، جامعة ال سكندرية، لكية الرتبية الرايضية للبنني، جمةل نظرايت تطبيدقات، العدد 

دور الرتبية العملية بنظاهما احلايل يف اس تكامل ال عةداد اجليةد للطةالب املعلمةني، حبةث منشةور نظةرايت  :الساد محمدمصطفى  -34

 .2224وتطبيدقات لكية الرتبية الرايضية بنني ، جامعة ال سكندرية، 

 .2222تاب للنرش، الدقاهرة، موسوعة التدريب امليداين يف الرتبية الرايضية، مركز الك :ماكرم أ بو هرجة، ومحمد سعد زغلول -35

 .2226أ ساس يات وتطبيدقات يف عمل املناجه، مكتبة دار الدقاهرة،  :جنوى عبدالرحمي -36

بنةةاء موقةةع تعلميةة  وتةةأ تريه عةةىل اكتسةةاب بعةةض املهةةارات التدريبيةةة دلى طالبةةات الرتبيةةة العمليةةة بشةةعبة  :هبة سعيد عبداملنعم -37

رساةل ماجسة تري، لكيةة الرتبيةة الرايضةية بطنطةا، جامعةة طنطةا، التدريس بلكية الرتبية الرايضية بطنطا، 

2229. 

 .2212املرشد يف الرتبية العملية، لكية الرتبية الرايضية بنات، اجلزيرة،  :وفاء محمد مفرج وأ خرون -38

 حيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  محمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  -39

 :ومحمد عبدالفتاح 

 .2226ال ساس ية ، جامعة ال قىص، تصور مدقرتح لتطور برانمج الرتبية العملية لطلبة التعلمي ابملرحةل 

 

 :املراجع ال جنبية-اثنياً 

40- Graham, Holts: Childen A Teachers Guide Developing a Successful physical Education, New York, Mayfield. 

(1994). 

41- Sondage. G & et. Al.: The professional preepartion and development of physical and health educators, January 11 

(2004) 

 :(الانرتنت)ش بكة املعلومات ادلولية -اثلثاً 

42- http://forum.iraqacad.org/posting.php?mode=quoteff=44&sid=8b081f99ba80fd9309c317101ece95e2&t=253&p=445 
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 ال سلوب الدقيادى للمدربني وعالقته ابلسلوك اجلازم والعدوانية دلى لعىب كرة الدقدم

 ابوالدقار اجلرىب/د**                                                                                                             عىل زريبه/ د *    

 

 

ندية كرة الدقدم واملنتخبات ىف لك دول العامل تبحث عن أ كفأ  املدربني  املؤهلني اذلين يدقودون لعبهي :مدقدمة البحث وأ مهيته  1-1 م فنيةًا وبةدنيًا وخططيةًا للفةوز  جل أ 

نفسةهم يف خمتلف املسابدقات والبطولت اخملتلفة ، وأ فضل املدربني هو اذلى يؤثر يف لعبيه تأ تريًا اجيابيًا وابلتاىل ميكن أ ن يزيد من دافعية هتم يف التةدريب عةىل تطةوير أ 

لدقيادى اذلى خيتاره املدربني ىف كرة الدقدم لبد وان يؤثر بش ل او بأ خر عىل تطور الالعبني فأ لسلوب ا . وبذل أ قيص اجلهد يف املنافسة لنيل الدقلول من قلل  امجلهور

تعامل قد يكةون مثاليةًا للوصةول بدنيًا وفنيًا وخططيًا ، وقد يؤثر علهيم نفس يًا وبش ل كبري يف زايدة حرصهم عىل العمل بأ قىص هجد لتحدقيق الفوز ، اًل أ ن مثل هذا ال 

يدقةاع ال ذى ابملنةافس  وقةد يةامتداىل ما يسمى ابلس ى هةذا لوك اجلازم او السلوك الصارم، أ ي ال داء الرجويل اذلي ل يشوبه خطأ  يسمح به الدقةانون ول يدقصةد منةه ا 

 . السلوك  ليصل اىل احلد اذلي ميكن أ ن يوصف ابنه سلوك عدواىن ضد اخلصم 

عىل الالعب ىف أ دائه داخل امللعب ل هبا املدرب مع لعبيه لها تأ تري ملاا سواء ابلسلب أ و ابل جياب وتمكن أ مهية البحث ىف أ ن ال ساليب الىت يسلكها و يتعام    

الدقيادي ملدريب كرة ، فطريدقة تعامل املدرب مع الالعب ىه الىت حتفزه عىل ال داء وبذل اقىص اجملهود ، هنا تمكن أ مهية البحث يف تسليط الضوء عىل ال سلوب 

دارةالدقدم يف ال ندي العملية التدريبية  ة الليبية من خالل ادلوري العام ، من خالل الاهامتم ابل داء والاهامتم ابل سلوب املتبع من املدرب والطريدقة الىت يس تخدهما ىف ا 

تصاف لعبهيم ابلسلوك اجلازم او ابلسلوك العدواين وتأ تري هاذين السلوكني عىل النتاجئ   .وعالقة ذكل اب 

ة صبح الالعب مطالبًا أ ن يؤدى ىف املنافسة الرايضية ب ل ما ميكل من طاقات ، ولة  يةمت ذكل  ةن الرضةورى أ ن يتلةع املةدربون أ سةاليب خمتلفةأ  : مشلكة البحث 

عبون سلواكً جازمةًا يف الال للتعامل مع لعبهيم واستهناض قدراهتم وجعلهم يتفانون يف بذل أ قىص اجلهود املمكنة لتحدقيق الفوز ، فدقد تؤثر تكل ال ساليب يف أ ن يسكل

بيا  لهةا تةأ تري ملةاا أ و غةري ملةاا املنافسة او أ ن يسلكوا سلواكً عدوانيًا ، ومن غري املعروف بأ ن ال ساليب الدقيادية الىت ينهتجها مدريب كرة الدقدم داخل ال ندية ىف لي

كساب الالعبني السلوك اجلازم او السلوك العدواين ، ال مر اذلى جعل الباح ثني بأ ن خيوضا ىف هذه املشلكة حماولني تسليط  الضوء علهيةا  وضةع بعةض احللةول عىل ا 

جراءات البحث احلايل   . لها وذكل من خالل ا 

 

  -:متثلت أ هداف البحث ىف التعرف عىل -:أ هداف البحث 1-3

 . ال سلوب الدقيادى للمدربني  -1

 . السلوك اجلازم والعدوانية دلى لعيب كرة الدقدم  -2

 .الدقيادى للمدربني وعالقته ابلسلوك اجلازم والعدوانية دلى لعيب كرة الدقدم ال سلوب  -3

 .دلى لعيب كرة الدقدم السلوك اجلازم والعدوانيةهناك عالقة ذات دلةل معنوية بني الاسلوب الدقيادى للمدربني و  -:فرض البحث  1-4 

  -:ادلراسات املرتبطة -2

التعرف عىل  :الهدف( السامت الشخصية ملدريب املنتخبات الوطنية العراقية وعالقهتا بمنط الدقيادة يف اختاذ الدقرار) ( 1( )  1992) دراسة خادل فيصل الش يخو 2-1

: املةهنج.يةة مةدريب املنتخبةات الوطنيةة لل لعةاب الفرديةة وامجلاع  :العينةة.العراقيةة والعالقةة بيةهنام رايضية ملدريب املنتخبات الوطنية السامت الشخصية وأ مناط الدقيادة ال

س تخدم الباحث املهنج الوصفى ملالمئته وطبيعة البحث جراءات ادلراسة.ا  للشخصية فضاًل عن بناء مدقياس منط الدقيادة يف ( فرايبورج ) واس تخدم الباحث مدقياس   :ا 

بوا  ال لعةاب امجلاعيةة ابلةمنط الدقيةادي ادلميدقراطة  ، كةام وتوصل الباحث اىل وجود سامت خاصة ل ل لعبة فردية و جامعية فضاًل عن متزي مدر  :أ مه النتاجئ اختاذ الدقرار

 . توصل يف ادلراسة اىل وجود عالقة ارتباط بني بعض السامت الشخصية للمدرب ومنط الدقيادة يف اختاذ الدقرار 

ىل : الهدف (معة املوصلدراسة فاعلية السلوك الدقيادي دلى مدريب ال لعاب الرايضية يف جا) ( 2( )  2224) دراسة  نغم خادل وأ خرون 2-2 هتدف ادلراسة ا 

وقةد أ جريةت ادلراسةة : العينة.التعرف عىل منط أ سلوب السلوك الدقيادي املفضل دلى مدريب ال لعاب الرايضية يف جامعة املوصل والفرق بني هذه ال ساليب الدقيادية 

جراءات ادلراسة.الوصفى ملالمئته وطبيعة ادلراسة املهنج: املهنجعىل مدريب ال لعاب الرايضية اذلكور ومن محةل شهادة البلكوريوس  واس تخدم الباحثون قامئة السلوك : ا 

وتوصل الباحثون يف دراس هتم اىل أ ن ال سلوب الدقيادي التدرييب أ فضل أ سلوب قيادي دلى مدريب ال لعاب يف جامعةة املوصةل : أ مه النتاجئ.املفضل للمدرب الراييض 

 . فضاًل عن تدين ال سلوب ال وتوقراط  ل نه ال قل اس تخدامًا من قلل هؤلء املدربني 

بولدقار اجلرىب 2-3 ي ملدراء ماكتب النشاط الراييض والثدقايف وعالقته بدافعية ال جناز دلى مدريس السلوك الدقياد( ) 4( )  2221) دراسة  عىل زريبه ، أ 

نواع السلوك الدقيادى دلى مدراء ماكتب النشاط : الهدف(ومدرسات الرتبية البدنية مبدينة غراين ىل التعرف عىل أ  الةرايىض  والثدقةاىف ومدرسةات  هتدف ادلراسة ا 

واس تخدم الباحثني املةهنج الوصةفى ملالمئتةه وطبيعةة : املهنج 2222/2221 شاط الرايىض والثدقاىف مبدينة غراين للعام ادلراىسمدراء ماكتب الن  :العينةالرتبية البدنية ،

نيةة بةنفس ادلميدقراطةى ، بيةامن أ يضةًا متةزي مةدرىس ومدرسةات التؤبيةة البد وقد اكنت أ مه النتاجئ متزي مدراء ماكتب النشاط مبدينةة غةراين ابلسةلوك: امه النتاجئ.ادلراسة

  .غراين السلوك ، وأ يضًا وجود عالقة ملااة بني دافعية الاجناز دلى مدرىس الرتبية البدنية وبني السلوك الدقيادى ملدراء ماكتب النشاط مبدينة

جراءات البحث -  :ا 

 . اس تخدم الباحثان املهنج الوصف  بأ لسلوب املسحى ملالءمته وطبيعة البحث:مهنج البحث  3-1

ندية ادلرجة الاوىل لكرة الدقدم للمور الرايىض :البحث جممتع  3-2  2213/2214يمتثل جممتع البحث ىف أ 

نديةة  :عينة البحث  3-3 نديةة ادلرجةة الاوىل ىف كةرة الدقةدم مبدينةة طةرابلس وحتديةدًا مةن أ  ال هةىل ، ال حتةاد ، املدينةة ، )اش متلت عينة البحث عىل بعض لعةيب أ 

 ( .الوحدة
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 توزيع عينة البحث ىف ال نديةيوحض  (1)جدول

 النس بة املئوية عدد العينة اخملتارةعدد الالعبني اللك  لل ندية  النادي ت

 %52 13 26 ال هىل 1

 %52 13 26 ال حتاد 2

 %45.45 12 22 املدينة 3

 %52 12 22 الوحدة 4

 %41.94 46 94 اجملموع

 . لعباً ( 94)لعبًا من ال ندية اخملتارة واملثبتة يف اجلدول حيث بل  جحم العينة ( 46) أ ن العدد اللك  للعينة اخملتارة اكن ( 1)ويتبني من اجلدول    

 جمالت البحث  3-4

ندية ادلرجة الاوىل لكرة الدقدم مبدينة طرابلس -:اجملال البرشي  -1  .لعىب أ 

 . 2213/2214الليىب ملور ادلورى  -:اجملال الزماين  -2

ندية طرابلس -:اجملال املاكين  -3  .مالعب أ 

 :أ دوات البحث  3-5

 :اس تخدم الباحثني جبانب املراجع واملصادر العلمية ال يت 

 :مدقياس ال سلوب الدقيادي للمدربني  -1

مفةردة توزعةت عةىل ( 32)بأ ن املدقيةاس يدقةيس ال سةلوب الدقيةادى للمةدربني ، ويتكةون مةن( 1912)ندقال عن سلمي جواد(  3() 2221)يذكر عامر سعيد اخلياكىن   

 : رات املرمقة ابل رقام ، وقد تضمن حمور الاهامتم ابل داء الفدق( الاهامتم ابلرايضيني أ ي العالقات معهم ) و ( الاهامتم ابل داء او العمل ) حمورين هام

   (2  ،3  ،5  ،9  ،12  ،12  ،14  ،15  ،16  ،19  ،22  ،22  ،24  ،22  ،32  . ) 

  -:أ ما حمور الاهامتم ابلرايضيني او العالقات فاكنت أ رقام فدقراته ال يت 

جابةة خامسة ية ومعومًا ت( .  29،  21،  26،  25،  23،  21،  11،  12،  13،  11،  1،  2،  6،  4،  1)   كةون ال جابةة عةن فدقةرات املدقيةاس وفةق بةدائل ا 

 (1)مرفق. التدرجي 

 : مدقياس السلوك اجلازم -2

عداد محمد حسن عالوي   لدقياس سلوك الالعب اذلي يمتزي ابللعب الرجويل والكفةاح والنضةال والدقةوة يف أ طةار لةواحئ وقةوانني اللعةب ويتكةون (  5()  1991) من ا 

جابة رابعية التدرجي فدقرة( 22)املدقياس من   . يدقوم الالعب ابل جابة عهنا وفق بدائل ا 

ىل السلوك اجلازم لالعب ، وارقاهما كام يىل وادلرجات العالية ىف املدقيةاس ( 12، 13، 11، 1، 5، 4،  2) والعبارات السالبة ىف املدقياس وىه العبارات الىت ل تشري ا 

ىل الالعب اذلى يمتزي ابحلزم والتصممي و   (2)مرفق. الكفاحتشري ا 

 :مدقياس العدوانية  -3

عداد عامر سعيد اخلياكىن   فدقةرة اكنةت مهنةا الفدقةرتني ال وىل ( 21)لدقيةاس العدوانيةة دلى الرايضةيني يف ال لعةاب اخملتلفةة ويتكةون املدقيةاس مةن (  2()  2222) من ا 

  -:الت متثل العدوانية واكليت جم( 2)ال خرى عىل ( 26)وال خرية لكشف زيف ال جابة بيامن توزعت الفدقرات الة 

 ( .  5،  4،  3،  2) فدقرات ( : الكراهية ) جمال  -1

 ( .  1،  2،  6) فدقرات ( : الهتجم ) جمال  -2

 (.   13، 12، 11، 12،  9) فدقرات ( : رسعة قابلية الاستثارة ) جمال  -3

 (  14،  15،  16) فدقرات ( : الشك ) جمال  -4

 ( 11،  19،  22،  21،  12)  فدقرات( : العدوان اللفظ  ) جمال  -5

 ( .  22،  23،  24) فدقرات ( : الرفض ) جمال  -6

 (3)مرفق( . 25،  26،  22) فدقرات ( : العدوان غري املباا ) جمال  -2

جراءات البحث امليدانية  3-6  :ا 

  -:للحصول عىل النتاجئ املطلوبة قام الباحثني ابلعديد من ال جراءات التالية  

 :س تطالعية التجربة الا 3-6-1

جةراءات تطبيةق هةذه املدقةاييس قةام البةاحثني بتةار    ) لعبةني مةن اندي( 12)ابختيةار( 12/11/2213)لوضوح عبةارات ال سة تبيان وللوقةوف عةىل ا 

جةراءات التطبيةق سةلمية ، ومةن خةالل التجربةة الا( الرتسانة  سة تطالعية مت التعةرف ومن خارج عينة البحث ال ساس ية لتطبيق املدقاييس النفس ية علهيم وقد اكنت ا 

 :عىل تبات وموضوعية هذه املدقاييس ، بيامن مت التعرف عىل صدقه من خالل عرضه عىل اخلرباء واخملتصني واكليت 

  :املعامالت العلمية   3-2
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مما يثبت %( 95)مت التعرف عىل صدق املدقاييس من خالل عرضها عىل مجموعة من اخلرباء وقد اكنت نس بة اتفاق عالية جدُا، حيث وصلت:صدق املدقاييس  3-2-1

 . صالحية تطبيدقها عىل عينة البحث

ىل نفس النتاجئ بتكرار تطبيق املدقاييس عىل نفس ال فراد ، يف نفس ا: تبات املدقاييس  3-2-2 ملواقف أ و الظروف ،وابلتايل فأ ن اكفة يدقصد ابلثبات الوصول ا 

ىل تبات النتاجئ وهذا ما أ كده محمد عبد اجمليد  ( . 6()2222)ال جراءات جيب أ ن تتسم ابدلقة والاتساق  والثبات للوصول ا 

 

عةادة الاختبةار, قام الباحثني"  أ داة البحث" وللتأ كد من تبات ةيفة الاس تبيان      عةادة توزيةع الاسة تبيان مةرة (   Test – Retest)  وابس تخدام أ سةلوب ا  مت ا 

 : أ تضح التايلومن الاختبارين , وبعد مرور أ س بوعني , أ خرى عىل نفس العينة الاس تطالعية 

 

عادة الاختبار (2)جدول    معامالت تبات للمدقاييس بطريدقة ا 

 املدقاييس

 أ لبعديالاختبار  الدقليلالاختبار 
معامل 

 الارتباط

 مس توى

 ادللةل

الصدق 

 املتوسط اذلايت
الاحنراف 

 املعياري
 املتوسط

 الاحنراف

 املعياري

 0.970 2.222 **0.941 0.294 122.23 0.299 122.11 مدقياس السلوك الدقيادي للمدربني

 0.964 2.222 **0.929 0.261 61.54 0.291 62.93 مدقياس السلوك اجلازم لالعبني

 0.935 2.222 **0.874 0.280 1.180 0.312 1.257 مدقياس العدوانية

حصائياً عند دال(  (* حصائياً عند دال  (**)   (.0.05) دلةل مس توى ا   (.2.21) دلةل مس توى ا 

وهةذه النسة بة تةدل عةىل تبةات أ داة البحةث و , ذات دلةل ومعنويةة عاليةة , وكذكل معامةل الصةدق اذلايت ( ر)ومن اجلدول يالحظ أ ن قمية معامل الارتباط      

جاابت الاس تبيان  , مسة توى  مالمئةا  مةن الثبةات وهةو مةا يعتةرب , وابلتايل حتدقق الثبات واتساق مدقلول ل غةراض البحةث العلمة  , توفر درجة جيدة من الثبات يف ا 

ىل مس توى مدقلول يف الش ل العام للبياانت اليت مت مجعها من خالل ةيفة الاس تبيان  .حيث تشري هذه النس بة ا 

 

  -:التجربة الرئيس ية للبحث  3-1

ندية ادلرجة الاوىل عينة البحةث ىف املةدة بةنيقام الباحثني وبعد التأ كد من الرشوط العلمية ولتحدقيق أ هداف البحث احلايل بتطبيق الاختبارات عىل ل     -1)عيب أ 

 . وبعد ما مت اح أ لية ال جابة عن هذه املدقاييس لك عىل حده ، وقد أ سفر تعاون الالعبني ومدربهيم عىل جناح هذه ال جراءات (  15/12/2213

 : الوسائل ال حصائية  3-9

  -:اس تخدم الباحثني الوسائل ال حصائية ال تية

 معامل الارتباط البس يط   -الاحنراف املعياري  -الوسط احلسايب  -النس بة املئوية  -1

 : عرض ومناقشة النتاجئ  -4

بعاده ملدريب كرة الدقدم  4-1  : عرض وحتليل ومناقشة ال سلوب الدقيادي وا 

رات املوزعةة عةىل العينةة مت احلصةول عةىل النتةاجئ من خالل تطبيق مدقياس ال سلوب الدقيادي للمدربني عىل الالعبني وبعد تصحيح املدقيةاس يف الاسة امت 

- :ال يت ( 3)املثبتة يف جدول 

 يبني ال سلوب الدقيادي وجماليه ملدريب كرة الدقدم من وهجة نظر لعبهيم (3)جدول 

 

 الاحنراف املعياري الوسط احلسايب املتغري ت
 النس بة

 املئوية

 الرأ ي السائد

 غالبا   %74.40 1.27 3.72 (العمل ) الاهامتم ابل داء  1

 غالبا   %78.60 1.58 3.93 الاهامتم ابلعالقات 2

 غالبا   %76.50 1.425 3.825 ادلرجة اللكية 3

املدربني واذلي يبني ادلرجة الكلرية لهامتم ( 3.12) أ ن الوسط احلسايب لل سلوب الدقيادي كدرجة لكية للمدربني من وهجة نظر لعبهيم هو ( 3)ونالحظ من اجلدول 

 .بالعبهيم وال سلوب الدقيادي الاجيايب اجليد اذلي يمتتعون به 

، وهةذا يعةين متةزي %24.42و بنسة بة موويةة بلغةت ( 3.22) للمدربني من وهجةة نظةر لعبةهيم يه بوسةط حسةايب بلة   ( العمل ) أ ما عن بعد الاهامتم ابل داء      

خالصهم وتفانهيم يف ذكل خلدمة الفريق مدريب كرة الدقدم بدرجة عالية نسبيًا يف جمال الاه  . امتم ابل داء والعمل اذلي يدقومون به مع لعبهيم وا 

واذلي يعكةس الدقميةة العاليةة الةيت يمتةزي ( 3.93) واليت اكنت بوسط حسايب يبلة  ( الاهامتم ابلعالقات ) ومن  اجلدول السابق أ يضا حنصل عىل ادلرجة ىف جمال      

ابط حنةو يف جمال اهامتهمم ابلعالقات اليت تربطهم مع لعبهيم واذلين يساندوهنم يف  العمل من مساعدين ومس ئولني مما يؤكةد مسةأ ةل التواصةل والةرت هبا مدربوا كرة الدقدم 

 . حتدقيق ال هداف املشرتكة للفريق 

  -:عرض ومناقشة السلوك اجلازم والعدوانية لالعيب كرة الدقدم  4-2

ندية ادلرجة ال وىل يف كرة الدقدم مبدينة طةرابلس وحتديةدًا مةن من خالل تطبيق مدقياس السلوك   اجلازم والعدوانية لالعبني عىل عينة البحث من لعيب أ 

ندية   :ال يت  ( 4)وبعد تصحيح اس امترات املدقياسني املوزعة عىل العينة مت احلصول عىل النتاجئ املثبتة يف جدول (  ال هيل ، الاحتاد ، املدينة ، الوحدة)أ 
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 يبني السلوك اجلازم والعدوانية وجمالهتا لالعيب كرة الدقدم (4)جدول 

 الاحنراف املعياري الوسط احلسايب املتغري ت
 النس بة

 املئوية
 الرأ ي السائد

 أ وافق %73.00 0.87 2.92 السلوك اجلازم 1

 ضعيفة جدا %43.10 0.95 0.86 العدوانية ك ل 2

 ضعيفة %51.00 1.02 1.02 الكراهية 3

 جدا ضعيفة %22.50 0.81 0.45 الهتجم 4

 ضعيفة %70.00 1.30 1.40 رسعة قابلية الاستثارة 5

 جدا ضعيفة %25.00 0.74 0.50 الشك 6

 جدا ضعيفة %62.50 0.65 1.25 العدوان اللفظ  2

 جدا ضعيفة %31.00 0.62 0.62 الرفض 1

 ضعيفة %40.00 1.20 0.80 العدوان غري املباا 9

% 23وبنسة بة موويةة بلغةت , ( 2.92) هةو ( عينة البحةث ) تبني أ ن قمية الوسط احلسايب للسلوك اجلازم اذلي يمتزي به لعبو كرة الدقدم ( 4)من خالل اجلدول 

ن قانون اللعب وبدون نيةة الرضةر اذلي يمتزي ابللعب ال صويل ومض( الفعال ) وهذه النس بة تعكس ما ميتازون به هؤلء الالعبني بسلوكهم اجلازم يف اللعب الدقوي 

سواء للعدوانية كدرجة لكية أ م جملالهتا الس بع حيةث بلغةت  قميةة للوسةط (  4) ويؤكد الالكم السابق ضعف درجة الوسط  احلسايب املبينة يف جدول , ابملنافس 

عةن صةفة    ( عينةة البحةث ) دنية والةيت تعةين  ابتعةاد الالعبةني ويه نس بة مت% 43.12و بنس بة مووية بلغت ( 2.16)احلسايب اخلاص بعدوانية لعيب كرة الدقدم 

ن جتسة يد عةدوان دلى ( 4)ومبراجعة أ بعاد جمالت العدوانية ال خرى و املبينة يف جدول , ( العدوانية )  جند ال وساط حسابية لهذه اجملالت يه ضعيف جدًا يف ا 

ن طبيعة الاحنرافات املعيارية امل   . سجةل ل تدل عىل فروقات كبرية تذكر عند الالعبني يف صفة السلوك اجلازم أ و العدوانية وجمالهتا هؤلء الالعبني ، كام ا 

 

بعادها لالعبهيم  4-3 بعاده ملدريب كرة الدقدم ابلسلوك اجلازم والعدوانية وا  - :عرض ومناقشة عالقة ال سلوب الدقيادي وا 

 

بعادها لالعبهيميبني طبيعة عالقة الارتباط بني ال سلوب  (5)جدول  بعاده ملدريب كرة الدقدم مع السلوك اجلازم والعدوانية وا   الدقيادي وا 

 ال سلوب الدقيادي

 

 السلوك اجلازم والعدوانية أ بعاد

 ال سلوب الدقيادي

 (ادلرجة اللكية) 
 الاهامتم ابلعالقات الاهامتم ابل داء

 السلوك اجلازم
 *0.353 *0.330 **0.532 الارتباط

 0.022 0.029 0.000 ادللةل

 (ك ل)العدوانية 
 2.292- 2.229- 2.292 الارتباط

 0.447 2.321 2.421 ادللةل

 الكراهية
 0.087-- 2.222 0.115- الارتباط

 0.220 0.341 0.105 ادللةل

 الهتجم
 0.168 2.213 2.252 الارتباط

 0.017 2.222 2.332 ادللةل

 رسعة قابلية الاستثارة
 2.322- 2.326 0.115- الارتباط

 0.130 0.632 0.105 ادللةل

 الشك
 2.252 0.107- 0.047- الارتباط

 0.316 0.132 0.504 ادللةل

 العدوان اللفظ 
 0.036- 0.069- 0.186- الارتباط

 0.616 0.330 0.009 ادللةل

 الرفض
- 2.222- 2.334- 2.326 الارتباط

 0.341 0.521 0.632 ادللةل

 العدوان غري املباا
 2.224 2.259 2.322 الارتباط

 0.330 0.616 0.130 ادللةل

 



 

- 19 - 

                    6102          جامعة الزاوية    بية البدنية       العدد الرابع عشر          المجلد الثالث          كلية التر 
6102 

 

حصائياً عند دال (* )  حصائياً عند دال** (0.05) دلةل مس توى ا   (.2.21) دلةل مس توى ا 

للتعرف عىل مس توى العالقة بةني املتغةريات مةن حيةث درجةة التةأ تري ( Correlation Coefficients)   "رسونب "البس يط اخلطى معامل الارتباطمت اس تخدام وقد 

ىل وجود ارتبةاط بةني (.01.0)أ و  (05.0)عند مس توى دلةل معنوية  ال سةلوب الدقيةادي وبةني السةلوك  وقد أ شارت نتاجئ ادلراسة امليدانية ا 

أ شارت اىل وجود عالقة حدقيدقيةة موجةودة و , ويه عالقة طردية وذات دلةل عاليا جدا  , " 2.21"ويه اقل من "  2.222" وبدلةل    "0.532" بلغت   اجلازم اكن بدقمية

سةلوب الدقيةادي  ال  جمايلكذكل عالقة بني هاذين املتغريين حيث لكام ازدادت درجة ال سلوب الدقيادي عند املدربني اكن ذكل مدعاة لزايدة يف السلوك اجلازم دلى لعبهيم 

ويه اقةل مةن "  2.229" وبةدلةل  "  2.332" فدقةد بلغةت قميةة معامةل الارتبةاط بريسةن مع السلوك اجلةازم ( الاهامتم ابلعالقات ) و ( الاهامتم ابل داء )للمدربني وهام

معنوية ومؤثرة جتسد العالقة طرديةة بةني  ويه" 2.222"بدلةل " 2.353"ويضأ  يه عالقة طردية ذات دلةل عالية وقمية معامل الارتباط للمجال الثاين بلغت , " 2.25"

  .هاذين اجملالني والسلوك اجلازم 

رتباطية معنوية عند مس توى ( 5)كام يوحض اجلدول    بني الهتجم لالعب وجمال ال هامتم ابلعالقات للمدرب ، وعةدم وجةود أ يةة عالقةة معنويةة ( 2.21)وجود عالقة ا 

الةيت أ كةدت قةمي غةري معنويةة للعالقةة بةني ال سةلوب الدقيةادي مبجاليةه ( 5)دربني وعدوانيةة لعبةهيم مةن خةالل ادلرجةات املثبتةة يف جةدول بني ال سلوب الدقيةادي للمة

ن ال سلوب الدقيادي اذلي يتلعه املدربون ابهامتمةاهتم يف أ داء لعبةهيم والعالقةات الةيت تسةود داخةل  القةة وتيدقةة ابللعةب الفريةق   عوالعدوانية مبجالهتا ، وهذا يعين ا 

ليه نتاجئ حبث عىل زريبه وابوالدقار اجلةرىب  بأ نةه هنةاك عالقةة بةني السةلوك الدقيةادى ودافعيةة (  4() 2221)الرجويل الفاعل يف املنافسات وهذ ما يؤكد ما توصلت ا 

 .مع الالعبني لعدم حدقيدقة هذه العالقة ( واء الاجيايب أ و السليب س) بيامن ل يؤدي السلوك الدقيادي للمدربني دوره ( السلوك اجلازم ) ال جناز ، وهو ما يطلق عليه 

 الاس تنتاجات والتوصيات -5

ىل ما يىل:الاس تنتاجات  5-1  -:توصل الباحثني ا 

رتفاع كبري ىف درجة ال سلوب الدقيادى ال جياىب اذلى يمتتع به مدربو لعىب كرة الدقدم ىف ادلورى اللييب .1  .ا 

 .عالية ىف جمال الاهامتم ابل داء والعمل متزي مدرىب كرة الدقدم بدرجة .2

هامتهمم ابلعالقات مع لعبهيم .3  .متزي مدرىب كرة الدقدم ىف جمال ا 

 .متزي الالعبني ابلسلوك اجلازم ىف اللعب الرجوىل مضن قانون اللعب .4

بتعاد لعىب عينة البحث عن العدوانية وحتدقيق ال ذى الرصد ذو النية املس بدقة ابملنافس .5  .ا 

رتباطية داةل بني ال سلوب الدقيادى للمدربني والسلوك اجلازم لالعبنيوجود عالق .6  .ة ا 

 :من خالل ما مت اس تنتاجه يويص الباحثني مبا يأ يت : التوصيات  5-2 

أ داء الالعبةني  اجياد احلافز والتشجيع ال جياىب للمدربني من قلل ال دارة واملس ئولني ،   دور اساىس وهمم جدًا من اجل رفع الروح املعنوية يف حتسةني -1

 . داخل التدريب واملنافسة من خالل اللعب الرجوىل

 . بدون ممارسة العدوان يف التدريب  واملنافسةرضورة وجود حمارضات ىف ال عداد النظرى لالعبني وحهثم عىل اللعب الرجويل  -2

 . تعزيز السلوك اجلازم عند الالعبني وماكفأ ته لتدقدم أ فضل النتاجئ -3

جراء حبوث متشاهبة مع متغريات أ خرى -4  . ا 

 

 املراجع
 السامت الشخصية ملدريب املنتخبات الوطنية العراقية وعالقهتا  : خادل فيصل الش يخو  -1

 اذ الدقرار ، رساةل دكتوراه ، لكية الرتبية الرايضية ، جامعة  بمنط الدقيادة يف اخت    

 . 1992املوصل ،     

 بناء مدقياس العدوانية عىل الرايضيني وتدقنينه عىل لعيب  : عامر سعيد جار اخلياكىن -2

 .2222الرايضية ، جامعة بغداد ، كرة الدقدم املتدقدمني ووضع مس توايته واملدقارنة به حسب مراكز اللعب ، رساةل دكتوراه ، لكية الرتبية 

 .2221س يكولوجية كرة الدقدم ، النجف الااف، دار الضياء للطباعة، : عامر سعيد جار اخلياكىن -3

وعالقته بدافعية الاجناز دلى مدرىس ومدرسات الرتبية البدنية ء ماكتب النشاط الرايىض والثدقاىف السلوك الدقيادى ملدرا:عىل زريبه وبلدقار اجلرىب -4

 ينة غراين، حبث مبد

 .2221منشور ، جمةل لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ، جامعة طرابلس،        

  1991موسوعة الاختبارات النفس ية للرايضيني،الدقاهرة، مركز الكتاب،:محمد حسن عالوي -5

 2222البحث العلمى ىف ادلراسات الاعالمية،عامل الكتب، الدقاهرة ، :محمد عبد اجمليد -6

 دراسة فاعلية السلوك الدقيادي دلى مدريب الالعاب الرايضية يف : نغم خادل واخرون  -2

 .2224جامعة املوصل ، حبث منشور يف جمةل الرتبية الرايضية ، املوصل ،     
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 السلوك الدقيادي لبعض مدريب كرة الدقدم بأ ندية ادلرجة الاوىل وعالقته بنتاجئ املبارايت

 عياد الدقاىض /عىل زريبه                                 د/د       

تتضح  مظاهر هذا السلوك وتتلاين الرتبية البدنية بوصفها أ حد جمالت احلياة العامة تعترب بيوة خصبة ومتنفسا طبيعيا للعديد من أ مناط السلوك مبظاهره اخملتلفة ، حيث  :مدقدمة البحث

وذكل لرتباطها بطابع الفوز واخلسارة وما يرتتب علهيا من أ مور عديدة تعكس أ اثرها , املشاركني يف جمالت الرتبية البدنية وعىل ال خص يف جمال  الرايضة التنافس ية درجاته دلى مجيع 

 .عىل الالعبني  واملدربني اجيااًب وسلباً 

تربوية اجامتعية لها خاصية التأ تري املتاكمل يف سلوك ال فراد وامجلاعات ، ولهذا نرى الالعب يتأ ثر أ يضا ابملنهبات اليت وبنظرة متعمدقة ىف تكل املنافسات الرايضية جند أ هنا ذات قمية     

نواع أ منا يعترب ك ي سلوك أ و رد فعل ط السلوك ، فلهذا تصدر من بيئته ادلاخلية أ ي من  دوافعه و ا حساساته ورغباته كام حيدث التعامل بني البيوة اخلارجية اليت تش ل نوع  أ خر من أ 

الفشل لهيا من عدم التعايل والغرور عند الفوز أ و يدقوم به الالعب جتاه لك من يتعامل معه أ تناء املنافسة ابللعب النظيف اخلايل من اخلشونة املتعمدة وتدقلل قرارات احلاكم دون اعرتاض ع

ذاعة روح الفرح والتفاؤل (: 1994)وهذا ما يؤكده محمد عبد الفتاح عنان  وال حلاط عند الهزمية ىل ا  جيابية فالنتاجئ ال جيابية يه اليت تؤدى ا  ( 361:9)أ ن هدف أ ي فريق هو حتدقيق نتاجئ ا 

يل أ عىل املس توايت ، كام ان خشصية املد: بأ ن ( 1911)وتضيف الني وديع     .  رب وتدقافته وعلمه عالقة املدرب ابلالعب تعطى الاس مترارية  حنو أ هداف تسع  من خاللها للوصول ا 

 (  3:2)وخربته وحسن تعامهل تلعب دورًا هامًا يف جناحه يف معهل 

ن جمال كرة الدقدم اليوم أ صبح متنوعًا طبدقًا لتطور اللعبة والفنون اخملتلفة اليت يتلعها املدربون أ تناء املبارايت ، وذكل من خالل       عداد الفريق اذلي ل يستند للنوايح الفنية ا  ا 

ىل جمالت ختصصية وعلمية عديدة ، فالسلوك الدقيادي اذلي يصدر من املدرب هو عبارة عن مالحظات منظمة تشمل صدىوالتخط  التعامل بني سلوك  يطية فدقط ، بل يتعداها ا 

 .التفاعل   الالعب و رد فعل املدرب حنو تكل السلوكيات يف املواقف الطبيعية خالل املبارايت وذكل ابس تخدام الرموز اليت تعرب عن هذا

جيابيا عىل التدقدم يف املس توى وعىل العمل امجلاع  مع الالعبني يف التدريب واملنافسات : أ ن(  1912) ويؤكد قار حسن وعبدو نصيف      العالقات المثينة بني املدرب والالعب تؤثر ا 

 (12:5)وجتعهل مس تعدًا لتدقلل امحلل العايل يف التدريب 

جيابيًا وملااًا يف تمنية وتطوير ال جناز الراييض ، حيث يدقع عىل اكههل الوصول بأ داء : أ ن (  1999) ويشري محمد عالوى       وحاةل الالعب املدرب ميثل أ حد العوامل اليت تؤثر تأ تريًا ا 

ىل أ عىل مس توايت   ( . 41:2)ا 

نه تدقع عليه مس ئوليات كثرية ومتعددة ويكون للكثري من الالعبني املدرب قائدًا تربواي متفهامً لواجلاته من الناح: أ ن (  1991) ويضيف حنف  خمتار     ية الرتبوية  ومن الناحية التعلميية وأ 

ىل جناحهمثاًل أ عىل يتصف ابل دراك والشمولية ، وأ ن خشصية املدرب وتدقافته وعلمه واحرتام مجيع من يعملون معه جيعل العمل يسري يف الطريق امل                                                                                      رسوم   وابلتاىل يؤدي ا 

(52:3 )    

جيابيا من جامعته  للدقيام بتحدقيق هدف معني: ان (  2222) وتشري ماكرم ابو هرجه وأ خرون      (122:12. ) الدقيادة الرايضية همارة خاصة تتوافر دلى البعض فمتكنه من أ حداث تأ تريًا ا 

 :مشلكة البحث  -1-2

من خالل رأ ى اخملتصني يف جمال التدريب عامة وجمال كرة الدقدم خاصة جند أ ن ادلول املتدقدمة  اظهرت اهامتمًا واجًا ابملدرب وذكل من : بأ ن( 2222)يذكر محمد حسن عالوي       

نديهتا  ىف خمتلف املسابدقات   احمللية واخلارجية ،خالل النتاجئ ال جيابية اليت حدقدقهتا فرقها و أ 

رفع مس توى اللعبة يف ادلول املتأ خرة وهذا يوحض و أ صبحنا نسمع مدربني ينالون ماليني ادلولرات وتهتافت علهيم مجيع ال ندية واملنتخبات بل أ صبح املدرب ال جنيب من العوامل الهامة ل 

معه ، ولكن يكون املدرب الناحج   سامت قيادية سلوكية انحجة جتعهل يؤثر يف الفريق اذلي يعمل معه ، بل يف  ادلور الفعال للمدرب يف رفع املس توى البدىن والفىن للفريق اليت يعمل

دارته حيت يس تطيع ان يوجه لك هذه العوامل يف خدمة فريدقه  ت ويشرتط يف املدرب الراييض ان يتحىل بسامت وخصائص وقدرا. املنظومة اكمةل ويزيد من تدقافة جامهري النادي وا 

ىل املس توى ال عىل  (                                                             64:1.  )ومعارف وهمارات حىت متكنه من النجاح والوصول ا 

تناء املنافسة الر       ايضية ، والىت تؤثر أ حياان عىل الالعبني ومن خالل متابعة الباحثني لدلوري اللييب لكرة الدقدم فدقد لحظا العديد من السلوكيات اليت يتصف هبا بعض املدربني أ 

ىل تدىن يف املس توى  ىل نتاجئ عكس ية أ حياان وابلتاىل ا  نواع السلوك اذلي وهذا ما أ اثر امحلاس والرغب. وتؤدي ا  ة دلى الباحثني ملعرفة السلوك الدقيادي دلى بعض املدربني ومعرفة أ نسب أ 

 .يامتيش مع الالعبني ودراسة ما مدى عالقته بنتاجئ املبارايت 

 :أ مهية البحث  -1-3

ىل تناول السلوك ذا أ مهية كبرية يف زايدة فهم ال نسان لنفسه ولغريه وتت: بأ ن ( 1914)يذكر محمد حشاته        وقف حياة ال نسان عىل اش باع حاجاته ال ساس ية فهو يشعر ابجلوع وحيتاج ا 

ش باع هذه ادلوافع ال نسانية ل يس تط  ذا جعز ال نسان عىل ا  ىل الراحة وا  يع احلياة والاس مترار فال شك ان معرفتنا الغذاء ويشعر ابلعطش وحيتاج لرشب املاء ويشعر ابلتعب وحيتاج ا 

ىل الدقيام مبا ندقوم به من أ عامل خمتلفة وترصفات متعددة يف الظروف واملواقف اخمل بأ نفس نا تزداد أ ك ذا عرفنا ادلوافع اخملتلفة اليت حتركنا وتدفعنا ا  تلفة كام أ ن معرفتنا لدلوافع اليت تدفع رث ا 

ىل الدقيام مبا يدقومون به من ترصفات جتعلنا أ قدر عيل فهم معىن ترصفاهتم وتفسريها  ( 31:12. )ال خرين ا 

براهمي زايد ، وأ خرون      احلافز يشء همم وعنرص هام يف حتدقيق الرغبات ونيل ال هداف فالفرد ل يعمل للحصول عىل يشء ل يس تطيع أ ن ينا  ولك يشء  : بأ ن ( 1911)ويضيف ا 

 .يش بع دوافع ال نسان ويريض رغباته يعترب ماكفوة وهذه املاكفأ ة تعمل عىل التطوير والاس مترار

(26:1 ) 

ل ميكن اعتبار املدرب الراييض مبثابة الدقائد يف ضوء طبيعة معهل الراييض ويف ضوء الواجلات واملسؤوليات امللدقاة عىل عاتدقه سواء يف جما:  بأ نه ( 1912)ويذكر سلمي اجلزيرى      

 (  34:4.) ملنافسات وكذكل يف جمال رعاية وتوجيه الالعبني التخطيط والتدريب الراييض أ و أ داء وتنفيذ معلية التدريب ، ويف جمال تدقيمي معلية التدريب وا
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ارايت ، ومىت ما عرف املدرب الرايىض السلوك ويرى الباحثني بأ ن أ مهية ادلراسة  تمكن يف ضبط ومعرفة وتفهم  السلوك الدقيادي لبعض املدربني يف لعبة كرة الدقدم وعالقته بنتاجئ املب     

 .مىت ما امكن حتدقيق أ عىل ال جنازات الرايضيةالانسب ملعامةل الالعبني ، 

 

 :أ هداف البحث  -1-4

 .حتديد أ مناط السلوك الدقيادي لبعض مدريب كرة الدقدم بأ ندية ادلرجة الاوىل بطرابلس -1

 .التعرف عىل عالقة السلوك الدقيادي ملدرىب كرة الدقدم بنتاجئ الفريق  -2

 :تساؤلت البحث  -1-5 

 بعض مدريب كرة الدقدم ابندية ادلرجة الاوىل بطرابلس؟ما ىه أ مناط السلوك الدقيادي ل  -1

 ما عالقة أ مناط السلوك الدقيادي للمدربني بنتاجئ الفريق ؟ -2

 :مصطلحات البحث -1-6

 (2222)محمد عالوى ويعرفه -:السلوك االدقيادى 

 (396:1.)”وهو السلوك اذلى يدقوم به املدرب خالل معليىت التدريب واملنافسات الرايضية"

 :السلوك الدقيادى بأ نه( 1994)صنفه محمد عالوى وقد 

  -:السلوك التدرييب  -1

ىل حتسني مس توى أ داء الالعبني بزايدة التوجيه وتكرار التدريب    هو السلوك اذلي هيدف ا 

   -: السلوك ادلميدقراط   -2

 .لتدريب وخطط اللعب اليت ميكن اس تخداهما يف اجملالت اخملتلفة هو السلوك املدرب اذلى يسمح بدرجة كبرية يف اشرتاك الالعبني يف حتديد أ هداف الفريق وطرق ا

 

   -:السلوك ال وتوقراط   -3

ىل أ ن يضع نفسه يف ماكنة بعيدة عن الالعبني ويصدر قرارات مبفرده دون أ ي اعتبار ل داء الفريق أ و الالعبني  .هو ميل املدرب الراييض ا 

   -:السلوك الاجامتع  املساعد  -4

 .يسهم يف رعاية افراد الفريق مع بعضهم البعض هو السلوك اذلي 

  -: سلوك ال اثبة  -5

 (52:6)هوسلوك املدرب اذلي مينح املزيد من التدعمي وال اثبة والتعزيز

 -:ادلراسات املرتبطة -2

- :ادلراسات العربية -2-1

 (14( )2223)نشأ ت محمد سعد  -:دراسة-1

 .ابلسلوك الدقيادي ملدريب بعض ال نشطة الرايضية اخملتارة  السامت الشخصية وعالقهتا دراسة -:عنوان ادلراسة

 .التعرف عيل السامت الشخصية وعالقهتا ابلسلوك الدقيادي ملدريب بعض ال نشطة الرايضية اخملتارة من وهجة نظر الالعبني -:هدف ادلراسة

ندية ادلرجة ال ويل( 942)اش متلت عينة ادلراسة عيل عدد -:عينة ادلراسة الهويك –الكرة الطائرة  –كرة السةل  –كرة اليد –كرة قدم ) لدلوري املمتاز ل نشطة رايضية جامعية لعبا من أ 

.) 

ني وجود فروق داةل ا حصائية بني السامت الشخصية للمدرب-:نتاجئ ادلراسة .اس تخدم الباحث املهنج الوصف  مس تخدما ال سلوب املسح  ملالمئته وطبيعة هذه ادلراسة -:املهنج املس تخدم

 –املشاركة  –السلوك التسلط   –تسهيل ال داء الراييض  –العداةل  –التحفزي  –الاجامتع   –التدقدير  –ال رشاد  –التدريب ) من متوسط أ بعاج السلوك الدقيادي للمدربني 

 (.السلوك ادلميدقراط   –الاهامتم ابجلوانب الصحية 

 .السلوك الدقيادي للمدرب الراييض وعالقته ابلسامت ادلافعية الرايضية لناش ئات كرة اليد مبحافظة ال سكندرية -:وان ادلراسةعن(13( )1999)اندية سلطان ، نبيةل محمود  -:دراسة  -2

ت كرة اليد والعالقة بني السلوك االتعرف عيل ال بعاد املمزية للسلوك الدقيادي ملدريب كرة اليد مبحافظة ال سكندرية ، وكذكل عيل سامت ادلافعية الرايضية املمزية لناش ئ -:هدف ادلراسة 

لعبة ، كام مت اس تخدام مدقاييس السلوك الدقيادي للمدرب من ( 92) اش متلت عينة ادلراسة عيل -:عينة ادلراسة .الدقيادي ملدريب كرة اليد والسامت ادلافعية الرايضية لناش ئات كرة اليد 

 .اس تخدم ادلارسون املهنج الوصف  ابل سلوب املسح  -:املهنج املس تخدم.ضية من أ عداد محمد حسن عالوىوهجة نظر الالعب ، وكذكل مدقياس تدقدير السامت ادلافعية الراي

ضية وجود عالقة اجيابية بني السلوك الدقيادي للمدرب الراييض وبعض السامت ادلافعية الراي -.مت حتديد ال بعاد املمزية للسلوك الدقيادي ملدريب كرة اليد قيد البحث --:نتاجئ ادلراسة

 .لناش ئات كرة اليد 

 .التعرف عيل ال سلوب الدقيادي للمدربني  -:هدف ادلراسة ال سلوب الدقيادي للمدربني وعالقته بنتاجئ الفرق يف كرة السةل -:عنوان ادلراسة(11( )1911)محمود حي  سعد -:دراسة -3

( 1912-1916)ب لكرة السةل للمور الراييض  -لعب من لعيب ادلرجة ال ويل للمجموعتني أ   162عيل ش متلت عينة ادلراسة ا -:عينة ادلراسة.معرفة الفروق بني أ سلوب املدربني  -

- :وهو يدقيس تالتة أ بعاد أ و أ ساليب يه ( ليوم ردن ) بواقع عرشة لعبني من لك اندي وقد قام ادلارسون ابس تخدام مدقياس ال سلوب الدقيادي للمدربني 

س تخدم ادلارسون املهنج الوصف  ملالمئته وطبيعة البحث ا -:املهنج املس تخدم.الدقائد املهمت ابل داء والعالقات معا  -.الدقائد املهمت ابلعالقات بني الالعبني   -2.ني الدقائد  املهمت بأ داء الالعب -1

حصائيا بني أ سلوب املدربني عينة البحث يف ال سلوب ه  -مجيع الفرق عينة البحث يعطون اهامتما ابل سلوب الدقيادي املهمت ابل داء أ كرث العالقات -:نتاجئ ادلراسة  ناك فروق داةل ا 

 .الدقيادي لدلرجة اللكية ملدقياس ال داء والعالقات لصاحل اجملموعة املتدقدمة يف الرتتيب 
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التعرف عيل ال سلوب الدقيادي ملدريب بعض -:دف ادلراسةه.التعرف عيل السلوك الدقيادي ملدريب ال لعاب امجلاعية  دراسة -:عنوان ادلراسة(4( )1912)سلمي اجلز يري -:دراسة -4

يف السلوك ( الكرة الطائرة  –كرة السةل  –كرة الدقدم  –كرة اليد ) مدقارنة بني مدريب ال لعاب امجلاعية املمتازة  -(.الكرة الطائرة  –كرة السةل  –كرة الدقدم  –كرة اليد ) ال لعاب امجلاعية

اش متلت عينة ادلراسة -:عينة ادلراسة.فرق املس توايت الرايضية العالية وبني فرق مس توايت الرايضية املنخفضة وفدقا لنتاجئ املبارايت يف السلوك الدقيادي  املدقارنة بني مدريب -.الدقيادي 

ندية ادلرجة املمتازة ( 353)عيل عدد  ( 33-11)واليت تراوحت أ عامرمه ما بني ( الكرة الطائرة  –ةل كرة الس –كرة الدقدم  –كرة اليد ) لعبا مت اختيارمه ابلطريدقة العشوائية من لعيب أ 

 .أ س تخدم الباحث املهنج الوصف  ابل سلوب املسح  ملالمئته لطبيعة هذا البحث -:املهنج املس تخدم . س نة 

حصائيا بني مدريب كرة اليد ولك من كرة الدقدم وكرة السةل يف مجيع ابعاد  ا-1-:نتاجئ ادلراسة حصائيا بني مدريب كرة السةل  -2.ل سلوب الدقيادي للمدربنيتوجد فروق داةل ا  توجد فروق داةل ا 

حصائيا بني مدريب املس توايت العالية ومدريب  -.ومدريب كرة الدقدم يف ال ساليب الدقيادية الثالتة كام وجدت نفس الفروق بني مدريب الكرة الطائرة ومدريب كرة السةل  توجد فروق داةل ا 

 .مت ابلالعبني وفدقا لنتاجئ املبارايت لصاحل مدريب مس توايت العالية لكرة اليد وذكل يف ال سلوب الدقيادي املهمت  ابلعالقات وال سلوب الدقيادي اذلي هي املس توايت املنخفضة

- :ادلراسات ال جنبية  2-2

التعرف عيل التغريات -:هدف ادلراسة . دارس الثانوية من حيث املكسب واخلسارة مدقارنة للسلوك الدقيادي بني مدريب كرة السةل ابمل -:عنوان ادلراسة lam  (1996)،(15) -:دراسة -1

مدراب لكرة السةل ومت الاس تعانة (  56) اش متلت عينة ادلراسة عيل عدد  -:عينة ادلراسة . يف السلوكيات الدقيادية ملدريب كرة السةل ابملدارس الثانوية من حيث املكسب واخلسارة 

اس تخدم الباحث املهنج الوصف  ملالمئته وطبيعة -:املهنج املس تخدم .لتدقيمي  السلوكيات الدقيادية لهؤلء املدربني  lassابملالحظات الشخصية دلي املدربني اليت ظهرت عيل مدقياس الرايضة 

حصائيا يف سلوكيات التدريب بني املدربني الفائزين واخلارسين -:ة نتاجئ ادلراس. الهدف اكنت السلوكيات ال كرث ش يوعا بني املدربني سواء اكنوا فائزين أ و خارسين . عدم وجود فروق داةل ا 

 (.السلوك ال وتوقراط   –السلوك ادلميدقراط   –السلوك التدرييب  –سلوك ال اثبة ) يف ترتيب تنازيل 

جياد العالقة بني سلوك املدربني والفوز  -:هدف ادلراسة .للصغار ( البيس بول ) حتليل سلوك املدربني يف دوري كرة الدقاعدة  -:عنوان ادلراسة  Rap one (1911()16) -:دراسة -2 ا 

 .اس تخدم ادلارسون املهنج الوصف  ابل سلوب املسح   -:ج املس تخدم املهن.اش متلت عينة ادلراسة مدرسني ومدرسات كرة الدقاعدة  -:عينة ادلراسة .واخلسارة للفرق اليت يتولون تدريهبا

ميان بأ مهية الروح الرايضية أ كرث من امل--:نتاجئ ادلراسة  نتاج من سلوكهن ودلهيم ا   .دربني املدرابت أ كرث ملادرة من املدربني ويؤكدون قليال عيل الاهامتم ابل 

 .العبني من املدرابت يظهر املدربون اهامتما أ كرث ابلعالقات مع ال -

 :ا جراءات البحث-3

 .اس تخدم املهنج الوصف  ابل سلوب املسح  ، ملالمئته و طبيعة هذا البحث :مهنج البحث -3-1

مدربني حبيث ل تدقل خرباهتم عن تالتة س نوات يف التدريب واش متلت عىل (  1) أ ش متل جممتع البحث عيل مدريب كرة الدقدم عيل مس توي مدينة طرابلس وعددمه :جممتع البحث -3-2

 .لعبا ( 122)عدد 

رجة الاوىل ومسجلني ابلحتاد اللييب لكرة الدقدم للمور لعبا بأ ندية ادل( 99)مدربني ابدلرجة الاوىل، وعدد ( 6)اش متلت عينة البحث عيل عدد  -: عينة البحث  -3-3

 (.2212/2213)الرايىض

 يوحض توزيع عينة البحث عىل ال ندية( 1)جدول رمق 

 %النس بة  العدد النوادي

 15.15 15 الرتسانة

 15.15 15 الوحدة

 17.17 17 الشط

 18.18 18 املدينة

 16.16 16 ال هيل

 18.18 18 الاحتاد

 100 99 اجملموع

واندي الشط بل   ، %16.16واندى ال هيل بل  , % 15.15بلغت , عدد افراد عينة البحث ، حيث جند أ ن نس بة  مشاركة اندي الرتسانه والوحده  ( 1)بني اجلدول ي 

 .،% 18.18،  واندي املدينة والاحتاد بلغت  17.17%
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 يوحض النس بة املئوية لتوزيع الاندية (1)ش ل 

 

 

 -:أ دوات البحث  -3-4
س تبيان معدة لدقياس السلوك الدقيادي للمدربني وعباراهتاا   س امترة ا  عباراة معدة من قلل محمد حسن عالوى ( 31)، واس امترة أ خرى خاصة ابلالعبني وعباراهتا( 32)س تخدم الباحثني ا 

يل وضوح عباراته ومالمئته للبيوة الليب، وقد مت عرض  مدقياس الاس تبي( 6()1994) ية مرفق ان عيل عينة من اخلرباء بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ، جامعة طرابلس اذلين أ شاروا ا 

(1.) 

 -:ادلراسة الاس تطالعية -3-5
-2عينة البحث ال ساس ية ، ومن داخل جممتع البحث ىف الفرتة ما بني  قام الباحثني بتطبيق مدقياس اس تبيان السلوك الدقيادي عيل عينة من بعض املدربني والالعبني من خارج

 :، وذكل5/11/2212

 .لدقراءة العبارات والفهم اجليد لها  -1

 .وضوح العبارات ابملدقياس الاس تبيان  -2

 .معرفة الوقت املس تغرق لال جابة عيل مدقياس الاس تبيان   -3

 .تفري  بياانت مدقياس الاس تبيان   -4

 -:ادلراسة ال ساس ية -3-6
س تبيان السلوك الدقيادي اخلاص ابملدربني اذلين لتدقل خرباهتم عن تالتة س نوات يف جمال التدريب ، وقام ب      س تبيان السلوك الدقيادي عىل قام الباحثني بتطبيق  مدقياس ا  تطبيق مدقياس ا 

ندية ادلرجة ال ويل لكرة الدقدم مبدينة طرابلس للمور   (.2)مرفق  23/11/2212-12لحتاد اللييب لكرة الدقدم ىف الفرتة ما بني املسجلني اب   2213-2212الالعبني من أ 

 :  املعامالت العلمية للمدقياس -3-2

لعبا من  122مدراب و  52عينة قواهما أ عمتد الباحثني يف اختبار صدق املدقياس عيل معامل الاتساق ادلاخيل ل بعاد املدقياس وعباراته ، حيث يمت تطبيق املدقياس الاس تبيان عيل    

- :اجملمتع ال صيل للبحث ، وذكل ل جياد لك من 

 .دقياس الاس تبيان وادلرجة السلوكية ل ل بعدمعامالت الارتباط بني درجة لك عبارة من عبارات م-1

 .املدقاييس امخلسمعامالت الارتباط بني مجموع درجات لك بعد مع أ بعاد املدقياس الاس تبيان مجموع درجات لك بعد ، وذكل ل جراء مصفوفة لرتباط بني أ بعاد  -2

 :ال جراءات ال حصائية -3-1
 :لتالية قام الباحثني ابس تخدام ال جراءات ال حصائية ا  

 .املتوسط احلسايب -1

 ( .x2)اختبار اكى تربيع -2

 .الاحنراف املعياري  -3

 .معامل ال رتباط اخلطى البس يط لربسون -4

 .النس بة املئوية -5

 :  عرض ومناقشة نتاجئ التساؤل ال ول: 4-1

 .ما ىه أ مناط السلوك الدقيادي لبعض مدريب كرة الدقدم ابندية ادلرجة الاوىل بطرابلس؟

 

 ترسانة
15% 

 الوحدة
15% 

 الشط
17% 

 المدينة
19% 

 االهلي
16% 

 االتحاد
18% 
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م ل ( 2χ)قام االباحثني ابس تخدام النسب املئوية لال جاابت واس تخدام ك ي تربيع  ذا اكنت ل جاابت ختتلف فامي بيهنا أ  جاابت املس تجيبني لتحديد ما ا  أ ي اختبار مدى اس تدقاللية ) ملدقارنة ا 

 (.05.0)من حيث درجة التأ تري عند مس توى دلةل معنوية ( ال جاابت 
قات بيهنم لالرتدقاء مبس توي ال داء كام يسامه ويرى الباحثني أ مهية السلوك سواء للمدرب الراييض ل نه هو أ حد ال بعاد املمزية للسلوك الدقيادي دلي املدرب ما يساعد عيل تدعمي العال    

غلب عيل املشالكت اليت حتدث أ حياان ، وكذكل الدقدرة عيل اس تخدام السلوك ادلميدقراط  ويرى يف أ مهية الاهامتم والتدقدير والود املتبادل بيهنم ، كام يسهم يف توزيع ال دوار بيهنم والت

يل الاهامتم والتدقارب يف وهجات النظر مما يساعد عيل الريق والهنوض خالل املناف   .ةسات الرايضيالباحثنب احلرص عيل اس تخدام هذا ال سلوب اذلي هيدف ا 

 السلوك الاجامتع  املساعديف فدقرة املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ل جاابت عينة البحث (2)جدول 

 النس بة املئوية  احنراف معياري متوسط العلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات م

هناء الرصاعات أ و املنازعات بيهنم 1  84.85 1.07 4.24 .يساعد أ عضاء الفريق يف تسوية أ و ا 

 83.84 1.07 4.19 .يشجع العالقة الودية أ و غري الرمسية بيين وبني الالعبني 2

 77.78 1.12 3.89 .يدقدم تسهيالت أ وخدمات خشصية لالعبني 3

 76.36 1.22 3.82 .يساعد الالعبني يف حل مشالكهم الشخصية 4

 76.36 1.34 3.82 .يشجع الالعبني عيل أ ن يثدقوا يب 5

 74.95 1.27 3.75 .ابلرعاية الشخصية لالعبنيهيمت  6

 60.20 1.63 3.01 .يدعوا الالعبني لزايريت يف مزنيل 2

 76.33 0.63 3.82 السلوك الاجامتع  املساعد 

 

ن , يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ل جاابت عينة البحث حول الفدقرة مرتبة تنازلياً ( 2)اجلدول  ويالحظ من خالل النسب املئوية و املتوسط احلسايب أ 

ىل أ ن جاابت املبحوتني اكنت تشري ا  هناء الرصاعات أ و املنازعات بيهنم ها  و تأ يت بعد ذكل , % 14.15حيتل املرتبة ال وىل بنس بة  يساعد أ عضاء الفريق يف تسوية أ و ا  يشجع العالقة الودية أ 

 بنس بة يدقدم تسهيالت أ وخدمات خشصية لالعبنييلهيا ابملرتبة الثالثة , %13.14ملرتبة الثانية وبنس بة يف ا غري الرمسية بيين وبني الالعبني

, %62.22بنس بة  ال خريةمدقارنة ببايق العنارص السابدقة  حيث جاءت يف املرتبة " يدعوا الالعبني لزايريت يف مزنيل" لعبارة ويالحظ من التحليل اخنفاض ال مهية النسبية , 22.21% 

ىل " %26.33"وبنس بة مووية " 3.12"هذا واحض من خالل مجمل الفدقرة فدقد بل  املتوسط احلسايب  اكنت تنطبق علهيم بدرجة تدقرتب من  الاجامتع  املساعدأ ن مسة واذلي يشري ابجململ ا 

 .حبسب أ راء عينة البحث" غالبًا " 

                                       

 السلوك الاجامتع  املساعد يف فدقرة ل جاابت عينة البحث( 2χ)املئوية للتكرارات واختبار ك ي تربيع النسب (3)جدول 

 العبارات ت

 النس بة املئوية لال جاابت

 مس توى ادللةل 2اك
 أ بداً  اندراً  أ حياانً  غالباً  دامئاً 

 0.00 **36.30 6.06 8.08 23.23 23.23 39.39 .يساعد الالعبني يف حل مشالكهم الشخصية 1

هناء الرصاعات أ و املنازعات بيهنم 2  0.00 **94.48 3.03 6.06 11.11 23.23 56.57 .يساعد أ عضاء الفريق يف تسوية أ و ا 

 0.00 **28.93 8.08 10.10 17.17 28.28 36.36 .هيمت ابلرعاية الشخصية لالعبني 3

 0.00 40.75** 4.04 7.07 23.23 27.27 38.38 .يدقدم تسهيالت أ و خدماتشخصية لالعبني 4

 0.00 **40.95 10.10 7.07 17.17 22.22 43.43 .يشجع الالعبني عيل أ ن يثدقوا يب 5

 0.00 **81.86 3.03 7.07 9.09 29.29 51.52 .يشجع العالقة الودية أ و غري الرمسية بيين وبني الالعبني 6

 0.00 16.91** 12.12 12.12 17.17 11.11 30.30 .يدعوا الالعبني لزايريت يف مزنيل 2
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جاابت املبحوتني ، حيث تراوحت قمي مربع ك ي تربيع قمي (  3)يبني جدول  ال جاابت ال كرث تكرارًا حيث اكنت الفروق لصاحل ( 94.41 -16.91)من ( 2اك)لفدقرات الاس تبيان ملدقارنة ا 

هناء الرصاعا ن تفامقت أ كرث، ال مر اذلى يتطلب من للعبارة الثانية والىت تؤكد بأ ن املدرب يساعد أ عضاء الفريق ىف تسوية او ا   ت  أ و املنازعات بيهنم والىت رمبا أ حيااًن تؤثر بش ل سلىب ا 

، بيامن اكنت أ قل العبارات تكرارًا ( 94.41)املدرب التدخل لفض تكل الزناعات والرصاعات واملناوشات الىت رمبا قد تظهر من وقت ل خر بني الالعبني ، حيث بلغت أ عىل معدل وهو 

 (.16.91)وىه( 2اك)لعبارة  رمق السابعة والىت يدقوم فهيا املدرب بدعوة الالعبني لزايرته ىف مزن  ، حيث بلغت أ قل قمية مربع ا

 السلوك التوقراط يف فدقرة    ل جاابت عينة البحث املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية (4)جدول 

 النس بة املئوية احنراف معياري متوسط العلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات م

 74.55 1.11 3.73 .يرفض احلل الوسط يف أ مرمن ال موراملرتبطة ابلفريق 1

 72.12 1.40 3.61 .ميارس معهل بصورة مس تدقةل عن الالعبني 2

 65.45 1.56 3.27 .يدقوم بتخطيط التدريب دون اشرتاك الالعبني 3

عطاء تعلاميته وا رشاداته بطريدقة ل تعط  الالعبني فرصة املناقشة او الاس تفسار 4  62.42 1.47 3.12 .حياول ا 

 61.01 1.42 3.05 .ل حياول أ ن يرشح أ س باب سلوكه أ و قراراته لالعبني 5

 67.11 0.78 3.36 السلوك التوقراط  

 

ويالحظ من خالل النسب املئوية و املتوسط , والنس بة املئوية ل جاابت عينة ادلراسة حول الفدقرة مرتبة تنازلياً يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري ( 4)اجلدول 

ىل أ ن جاابت املبحوتني اكنت تشري ا  معهل بصورة  ميارستأ يت بعد ذكل , % 74.55وحيتل املرتبة ال وىل بنس بة  يرفض احلل الوسط يف أ ى أ مر من ال مور املرتبطة ابلفريقه احلسايب أ ن ا 

ويالحظ من التحليل اخنفاض ال مهية , %65.45بنس بة  يدقوم بتخطيط التدريب دون اشرتاك الالعبنييلهيا ابملرتبة الثالثة , %72.12يف املرتبة الثانية وبنس بة  مس تدقةل عن الالعبني

هذا واحض من خالل الفدقرة فدقد , %61.21بنس بة  ال خريةنارص السابدقة  حيث جاءت يف املرتبة مدقارنة ببايق الع "ل حياول أ ن يرشح أ س باب سلوكه أ و قراراته لالعبني" لعبارة النسبية 

 .  السلوك التوقراط مسة واذلي يشري ابجململ اىل " %62.11"وبنس بة مووية " 3.36"بل  املتوسط احلسايب 

 

                           السلوك التوقراط  يف فدقرة ل جاابت عينة البحث( 2χ)النسب املئوية للتكرارات واختبار ك ي تربيع  (5)جدول 

 العبارات ت

 النس بة املئوية لال جاابت

 مس توى ادللةل 2اك
 أ بداً  اندراً  أ حياانً  غالباً  دامئاً 

 **0.01 13.78 20.20 15.15 16.16 14.14 34.34 .أ قوم بتخطيط التدريب دون اشرتاك الالعبني 1

 0.71 2.16 21.21 15.15 20.20 24.24 19.19 .ل أ حاول أ ن أ اح أ س باب سلويك أ و قرارايت لالعبني 2

 **0.00 30.14 4.04 10.10 24.24 32.32 29.29 .أ رفض احلل الوسط يف أ مرمن ال موراملرتبطة ابلفريق 3

 **0.00 23.47 14.14 8.08 15.15 28.28 34.34 .أ مارس معهل بصورة مس تدقةل عن الالعبني 4

5 
رشادايت بطريدقة ل تعط  الالعبني فرصة  عطاء تعلامييت وا  أ حاول ا 

 .املناقشة أ و الاس تفسار
23.23 24.24 14.14 18.18 20.20 3.27 0.51 

نه  يدقوم بتخطيط التدريب دون اااك ( 32.14-13.21)حيث تراوحت الدقمي ادلاةل من( 2χ)ك ي تربيع قمي ( 5)يبني جدول  ، وهذا يوحض متزي املدربني  ابلسلوك ال توقراطى حيث أ 

معهل بصورة مس تدقهل عن الالعبني، وجاءت العبارة الثالثة برفضه احلل ، وجاءت ىف املرتبة الثانية وبنفس النس بة بأ نه ميارس ( 34.34)الالعبني حبيث  حازت عىل أ كرب نس بة وبلغت

 .غري دالتني( 2،5)، بيامن اكنت العبارتني رمق( 29.29)الوسط ىف أ مر من ال مور املرتبطة ابلفريق بنس بة يلغت 
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 لوك ادلميدقراط السيف فدقرة   البحث املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ل جاابت (6)جدول 

 النس بة املئوية احنراف معياري متوسط العلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات 

 75.35 1.29 3.77 .يس تفرس عن رأ ي الالعبني يف بعض ال مور الهامة يف التدريب 1

 73.74 1.36 3.69 .حياول احلصول عيل موافدقة الفريق ابلنس بة ملوضوعات هامة قلل اختاذ قرار بشأ هنا 2

 72.93 1.26 3.65 .يرتك لالعبني حريةحتديد أ هدافهم بأ نفسهم 3

 72.73 1.11 3.64 يس متع لرأ ي الالعبني حول خطط اللعب يف بعض املنافسات املعينة 4

دارة معلية التدريب 5  68.48 1.53 3.42 يشجع الالعبني عيل تدقدم اقرتاحات حول طرق تنظمي وا 

ملبار يسمح لالعبني بتحديد خطط اللعب  6  68.48 1.40 3.42 .ةااليت ميكن يف أ 

 64.85 1.37 3.24 .يسمح لالعب ابملشاركة يف اختاذ الدقرارات 2

 70.94 0.74 3.55 السلوك ادلميدقراط  

من خالل النسب املئوية و املتوسط احلسايب أ ن  ويالحظ, يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ل جاابت عينة ادلراسة حول الفدقرة مرتبة تنازلياً ( 6)اجلدول 

ىل أ ن جاابت املبحوتني اكنت تشري ا  حياول احلصول عيل موافدقة تأ يت بعد ذكل , % 25.35حيتل املرتبة ال وىل بنس بة  يس تفرس عن رأ ي الالعبني يف بعض ال مور الهامة يف التدريب ها 

  ويالحظ من, %22.93بنس بة  يرتك لالعبني حرية حتديد أ هدافهم بأ نفسهميلهيا ابملرتبة الثالثة , %23.24يف املرتبة الثانية وبنس بة  الفريق ابلنس بة ملوضوعات هامة قلل اختاذ قرار بشأ هنا

 

هذا واحض من , %64.15بنس بة  ل خريةامدقارنة  ببايق العنارص السابدقة  حيث جاءت يف املرتبة " يسمح لالعب ابملشاركة يف اختاذ الدقرارات" لعبارة التحليل اخنفاض ال مهية النسبية 

ىل " %22.94"وبنس بة مووية " 3.55"خالل مجمل الفدقرة فدقد بل  املتوسط احلسايب  " غالبًا " اكنت تنطبق علهيم بدرجة تدقرتب من السلوك ادلميدقراط أ ن مسة واذلي يشري ابجململ ا 

 .حبسب أ راء عينة البحث

 السلوك ادلميدقراط يف فدقرة  ل جاابت عينة البحث (2χ)ك ي تربيع النسب املئوية للتكرارات واختبار  (2)جدول 

 العبارات ت
 النس بة املئوية لال جاابت

 مس توى ادللةل 2اك
 أ بداً  اندراً  أ حياانً  غالباً  دامئاً 

1 
يس متع لرأ ي الالعبني حول خطط اللعب يف بعض املنافسات 

 املعينة
27.27 28.28 28.28 13.13 3.03 26.00 0.00** 

2 
حياول احلصول عيل موافدقة الفريق ابلنس بة ملوضوعات هامة قلل 

 .اختاذ قرار بشأ هنا
30.30 29.29 20.20 11.11 8.08 42.03 0.00** 

 0.42 3.88 15.15 15.15 23.23 23.23 23.23 .يسمح لالعب ابملشاركة يف اختاذ الدقرارات 3

 **0.00 31.56 8.08 10.10 18.18 24.24 39.39 .يس تفرس عن رأ ي الالعبني يف بعض ال مور الهامة يف التدريب 4

 **0.00 24.79 10.10 7.07 21.21 31.31 30.30 .يرتك لالعبني حريةحتديد أ هدافهم بأ نفسهم- 5

6 
دارة معلية  يشجع الالعبني عيل تدقدم اقرتاحات حول طرق تنظمي وا 

 التدريب
37.37 16.16 15.15 14.14 17.17 18.93 0.00** 

ملبار  2  *0.04 9.84 13.13 13.13 18.18 25.25 29.29 .ةايسمح لالعبني بتحديد خطط اللعب اليت ميكن يف أ 
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جاابت املبحوتني ، حيث تراوحت قمي مربع ( 2χ)ك ي تربيع قمي ( 2)يبني جدول  عند العبارة رمق ( 2اك)قمية مربع ، حيث اكنت ( 42.23 -3.11)من ( 2اك)لفدقرات الاس تبيان ملدقارنة ا 

لىت متثلث ىف حماوةل الوصول عىل موافدقة الفريق ابلنس بة ملوضوعات هامة قلل اختاذ قرار وا(  2)، وبلغت أ كرب قمية للعبارة رمق ( 3.11( )2اك)غري داةل ، حيث بلغت قمي مربع ( 3)

ختاذه لدقرارت هامة ومفصلية تتعلق ( . 42.23( )2اك)بشأ هنا، حيث بلغت قمي مربع  وهذا يؤكد بأ ن املدرب يمتتع بسلوك دميدقراطى وذكل ىف احلصول عىل موافدقة ابىق أ عضاء الفريق عند ا 

( 2اك)، والىت متثلث ىف مشاورته لبعض الالعبني ىف الامور الهامة ىف التدريب ، حيث بلغت قمي مربع ( 4)عند العبارة رمق ( 2اك)بيامن جاءت ىف املرتبة الثانية قمية مربع . ابلفريق

(31.56.) 

 السلوك التدرييبيف فدقرة   عينة البحث املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ل جاابت (1)جدول 

 النس بة املئوية احنراف معياري متوسط العلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات م

 90.51 0.87 4.53 .كوحدة واحدة ه هيمت برتابط الفريق لك 1

 85.86 0.81 4.29 .يتأ كد من أ ن لك لعب يؤدي طبدقا لدقدرته  2

 85.25 0.98 4.26 .موقفيعط  ا رشادات خاصة ل ل لعب حول ما ينلغ  معةل يف لك  3

 84.04 1.06 4.20 .يرشح ل ل لعب طريدقة أ داء املهارات وخطط اللعب 4

 84.04 1.01 4.20 يعط  أ مهية خاصة ل صالحأ خطاء لك لعب 5

 84.04 0.98 4.20 .يفرس ل ل لعب ما جيبعمةل وما ل جيب معةل- 6

 81.62 1.10 4.08 .املفهومة دلى مجيع الالعبنييتأ كد من أ ن وظيفة وهمام املدرب جتاه الفريق  2

 81.01 1.17 4.05 .يرشح كيفية أ داء الالعب يف ال داء امجلاع  للفريق 1

 80.81 1.01 4.04 .يوحض ماهومتوقع من لك لعب بطريدقة حمددة 9

 79.39 1.15 3.97 .يدقوم بأ داء منوذج للحركة قلل تكرار الالعبني لل داء 12

 76.97 1.34 3.85 .لعب ندقاط قوته وندقاط ضعفهيوحض ل ل  11

 75.96 1.14 3.80 .يدقوم بتعلمي املهارات ال ساس ية ل ل لعب بصورة فردية 12

 72.53 1.30 3.63 .يرتك احلرية لالعبني لل داء طبدقا لرسعهتم اخلاصة 13

 60.40 1.55 3.02 .يسمح لالعبني ابل داء بطريدقهتم اخلاصة حىت ولو ارتكلوا بعض ال خطاء 14

 80.17 0.49 4.01 السلوك التدرييب 

 

ن , يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ل جاابت عينة ادلراسة حول الفدقرة مرتبة تنازلياً ( 1)اجلدول  ويالحظ من خالل النسب املئوية و املتوسط احلسايب أ 

ىل أ هن جاابت املبحوتني اكنت تشري ا  يف املرتبة  يتأ كد من أ ن لك لعب يؤدي طبدقا لدقدرتهتأ يت بعد ذكل , % 92.51حيتل املرتبة ال وىل بنس بة  كوحدة واحدة ه برتابط الفريق لكهيمت ا 

رشادات خاصة ل ل لعب حول ما ينلغ  معةل يف لك موقفيلهيا ابملرتبة الثالثة , %15.16الثانية وبنس بة  ويالحظ من التحليل اخنفاض ال مهية النسبية , %15.25بنس بة  يعط  ا 

هذا واحض من خالل , %62.42بنس بة  ال خريةمدقارنة ببايق العنارص السابدقة  حيث جاءت يف املرتبة " يسمح لالعبني ابل داء بطريدقهتم اخلاصة حىت ولو ارتكلوا بعض ال خطاء" لعبارة 

ىل " %12.12"مووية  وبنس بة" 4.1"مجمل الفدقرة فدقد بل  املتوسط احلسايب  حبسب أ راء عينة " غالبًا " اكنت تنطبق علهيم بدرجة  السلوك التدرييبأ ن مسة واذلي يشري ابجململ ا 

 .البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 28 - 

                    6102          جامعة الزاوية    بية البدنية       العدد الرابع عشر          المجلد الثالث          كلية التر 
6102 

 

 

 

 السلوك التدرييبل جاابت عينة البحث يف فدقرة (2χ)النسب املئوية للتكرارات واختبار ك ي تربيع (9)جدول 

 العبارات ت
 املئوية لال جاابتالنس بة 

 مس توى ادللةل 2اك
 أ بداً  اندراً  أ حياانً  غالباً  دامئاً 

 0.00 50.62 0.00 1.01 19.19 29.29 50.51 .يتأ كد من أ ن لك لعب يؤدي طبدقا لدقدرته  1

 0.00 86.40 3.03 4.04 17.17 21.21 54.55 .يرشح ل ل لعب طريدقة أ داء املهارات وخطط اللعب 2

 0.00 83.37 1.01 6.06 18.18 21.21 53.54 يعط  أ مهية خاصة ل صالحأ خطاء لك لعب 3

4 
يتأ كد من أ ن وظيفة وهمام املدرب جتاه الفريق املفهومة دلى مجيع 

 .الالعبني
46.46 29.29 14.14 6.06 4.04 62.87 0.00 

 0.00 32.16 4.04 10.10 22.22 29.29 34.34 .يدقوم بتعلمي املهارات ال ساس ية ل ل لعب بصورة فردية 5

6 
يسمح لالعبني ابل داء بطريدقهتم اخلاصة حىت ولو ارتكلوا بعض 

 .ال خطاء
24.24 19.19 18.18 11.11 27.27 7.62 0.11 

 0.00 50.34 4.04 4.04 18.18 30.30 41.41 .يدقوم بأ داء منوذج للحركة قلل تكرار الالعبني لل داء 2

 0.00 77.82 2.02 5.05 12.12 32.32 48.48 .يفرس ل ل لعب ما جيبعمةل وما ل جيب معةل- 1

 0.00 51.05 9.09 8.08 19.19 16.16 47.47 .يوحض ل ل لعب ندقاط قوته وندقاط ضعفة 9

12 
يعط  ا رشادات خاصة ل ل لعب حول ما ينلغ  معةل يف لك 

 .موقف
54.55 24.24 16.16 3.03 2.02 90.95 0.00 

 0.00 177.72 1.01 2.02 13.13 11.11 72.73 .هيمت برتابط الفريق لكة كوحدة واحدة 11

 0.00 21.25 7.07 17.17 15.15 27.27 33.33 .يرتك احلرية لالعبني لل داء طبدقا لرسعهتم اخلاصة 12

 0.00 67.01 6.06 3.03 20.20 21.21 49.49 .يرشح كيفية أ داء الالعب يف ال داء امجلاع  للفريق 13

 0.00 59.33 1.01 10.10 12.12 37.37 39.39 .يوحض ماهومتوقع من لك لعب بطريدقة حمددة 14

جاابهتم حيث تمت مدقارنه بني التكرارات ملشاهدة و ال ( 2χ)ك ي تربيع قمي (  9)يبني جدول  جاابت املبحوتني فامي بيهنم لختيار مدى اس تدقاللية ا  تكرارات لفدقرات الاس تبيان ملدقارنة ا 

واذلي هو  4وعند درجات احلرية % 99غري داةل ، ويؤكد ذكل مس توى ادللةل عن تدقة ( 6)ول ل ال س ئةل ذات دلةل معنوية عدا العبارة رمق( 2χ)ك ي تربيع حيث اكنت قمية , املتوقعة

  2.21ول ل العبارات اقل من 
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 بةال اثيف فدقرة   عينة البحث املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ل جاابت (12)جدول 

 النس بة املئوية احنراف معياري متوسط العلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات م

 91.72 0.81 4.59 .يشجع الالعب اذلي يؤدي ا يل أ داء جيد 1

 85.05 0.97 4.25 .ميدح الالعب أ مام الالعبني ال خرين عندما يدقوم بأ داء جيد 2

 80.20 1.14 4.01 .يعرب عن اس تحساين عندما يؤدي الالعب جيدا 3

 74.14 1.31 3.71 .يعرب عن مشاعر الطيبة حنو الالعبني 4

 64.65 1.38 3.23 .يتأ كد من ماكفأ ة الالعبني كنتيجة لل داء اجليد 5

 79.15 0.62 3.96 السلوك ال اثبة 

ويالحظ من خالل النسب املئوية و املتوسط احلسايب أ ن , الفدقرة مرتبة تنازلياً يبني املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ل جاابت عينة البحث حول ( 12)اجلدول 

ىل أ ن جاابت املبحوتني اكنت تشري ا  يل أ داء جيدي  ا  ميدح الالعب أ مام الالعبني ال خرين عندما يدقوم تأ يت بعد ذكل , % 91.22حيتل املرتبة ال وىل بنس بة  شجع الالعب اذلي يؤدي ا 

لعبارة ويالحظ من التحليل اخنفاض ال مهية النسبية , %12.22بنس بة  يعرب عن اس تحساين عندما يؤدي الالعب جيدايلهيا ابملرتبة الثالثة , %15.25الثانية وبنس بة يف املرتبة  بأ داء جيد

هذا واحض من خالل مجمل الفدقرة فدقد بل  املتوسط , %64.65بنس بة  ال خريةمدقارنة ببايق العنارص السابدقة  حيث جاءت يف املرتبة "يتأ كد من ماكفأ ة الالعبني كنتيجة لل داء اجليد" 

ىل " %29.15"وبنس بة مووية " 3.96"احلسايب   حبسب أ راء عينة البحث" غالبًا " اكنت تنطبق علهيم بدرجة  ال اثبةأ ن مسة واذلي يشري ابجململ ا 

 ال اثبةينة البحث يف فدقرة ل جاابت ع ( 2χ)النسب املئوية للتكرارات واختبار ك ي تربيع  (11)جدول 

 العبارات ت
 النس بة املئوية لال جاابت

 مس توى ادللةل 2اك
 أ بداً  اندراً  أ حياانً  غالباً  دامئاً 

 0.00 88.02 2.02 3.03 16.16 25.25 53.54 .ميدح الالعب أ مام الالعبني ال خرين عندما يدقوم بأ داء جيد 1

 0.00 184.99 1.01 2.02 8.08 15.15 73.74 .يشجع الالعب اذلي يؤداي يل أ داء جيد- 2

 0.40 4.08 16.16 15.15 20.20 26.26 22.22 .يتأ كد من ماكفأ ة الالعبني كنتيجة لل داء اجليد 3

 0.00 27.41 10.10 9.09 16.16 29.29 35.35 .يعرب عن مشاعر الطيبة حنوا لالعبني 4

 0.00 60.95 5.05 3.03 24.24 21.21 46.46 .يعرب عن اس تحساين عندما يؤدي الالعب جيدا 5

 

جاابهتم حيث تمت مدقارنه بني التكرارات ملشاهدة و ال ( 2χ)ك ي تربيع قمي ( 11)يبني جدول  جاابت املبحوتني فامي بيهنم لختيار مدى اس تدقاللية ا  تكرارات لفدقرات الاس تبيان ملدقارنة ا 

واذلي هو ول ل  4وعند درجات احلرية % 95ةل غري داةل ، ويؤكد ذكل مس توى ادلل( 3)ول ل ال س ئةل ذات دلةل معنوية ، عدا العبارة رمق ( 2χ)ك ي تربيع حيث اكنت قمية , املتوقعة

  2.25العبارات اقل من 
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 لتحديد السلوك الدقيادي لبعض مدريب كرة الدقدم املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ل جاابت عينة البحث (12)جدول 

 املئويةالنس بة  احنرا عياري متوسط العلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات م

 80.17 0.49 4.01 السلوك التدرييب 1

 79.15 0.62 3.96 السلوك ال اثبة 2

 76.33 0.63 3.82 السلوك الاجامتع  املساعد 3

 70.94 0.74 3.55 السلوك ادلميدقراط  4

 67.11 0.78 3.36 السلوك التوقراط  5

ويالحظ من خالل , مرتبة تنازلياً  السلوك الدقيادي لبعض مدريب كرة الدقدماملتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والنس بة املئوية ل جاابت عينة ادلراسة حول ( 12)يبني اجلدول 

ىل أ ن  جاابت املبحوتني اكنت تشري ا  وابلتايل جاءت ابملرتبة % 12.12ث بلغت نسبهتا املئوية  اكنت بدرجة عالية نسبيًا حي السلوك التدرييبالنسب املئوية و املتوسط احلسايب أ ن ا 

هو يف  السلوك التوقراط واكن , وابملرتبة الثالثة% 26.33بنس بة مووية  السلوك الاجامتع  املساعدمث جاء , حيث جاءت ابملرتبة الثانية% 29.15 السلوك ال اثبةبيامن بل  , ال وىل 

 %.62.11الرتتيب ال خري بنس بة مووية بلغت 

 أ مناط السلوك الدقيادي و نتاجئ ملارايت كرة الدقدميبني العالقة بني ( 13)جدول      :عرض ومناقشة نتاجئ التساؤل الثاين : 4-2

 مس توى ادللةل معامل الارتباط أ مناط السلوك الدقيادي ت

 **0.000 0.731 السلوك الاجامتع  املساعد 1

 **0.000 0.683 السلوك ال اثبة 2

 **0.000 0.630 السلوك ادلميدقراط  3

 **0.000 0.617 السلوك التدرييب 4

 *0.042 0.265 السلوك التوقراط  5

   2.21=   مس توى دلةل معنوية  (**)                                                                             2.25=   مس توى دلةل معنوية  (*)

السلوك ويتضح من خالل التحليل أ ن , حبسب قمي  هذه العالقة  وقد رتبت تنازلياً , بني أ مناط السلوك الدقيادي ونتاجئ ملارايت كرة الدقدمعالقة نتاجئ التحليل امليداين لل( 13)اجلدول  يبني

)عنوية وأ يضًا وجود عالقة طردية وعالية جدا مب  .السلوك التدرييب املرتبة الاخرية ويف, السلوك ادلميدقراط يليه سلوك ال اثبة ومن مث , يأ يت ابملرتبة ال وىل  الاجامتع  املساعد

01.0.)  عنوية وجود عالقة طردية عالية مب بيامن  .نتاجئ ملارايت كرة الدقدمو  والسلوك التدرييب , ال اثبة والسلوك ادلميدقراط و        السلوك الاجامتع  املساعدبني(

05.0)  نتاجئ ملارايت كرة الدقدمو  السلوك التوقراط بني.  

يل   -:الاس تنتاجات -5-1 ليه من نتاجئ ابس تخدام املعاجلات ال حصائية أ مكن التوصل ا  يف حدود عينة البحث وال جراءات املس تخدمة ومن خالل ما أ مكن التوصل ا 

- :مرتبة السلوك الدقيادي دلي املدرب يف لعبة كرة الدقدم عيل النحو التاىل  :الاس تنتاجات التالية 

يل التحسني يف مس توي اداء الالعبني بزايدة التوجيه و ال رشاد وهو السلوك اذلي يفضهل املدربون وال السلوك التدرييب-1  .العبون جاء يف املرتبة ال ويل وهو هيدف ا 

 .الثانية واذلي هيمت ابحلوافز املادية واملعنوية ل فراد الفريق الواحد يأ يت يف املرتبة :سلوك ال اثبة  -2

 .وجاء يف املرتبة الثالثة وهو اذلي هيمت ابلنوايح ال نسانية والاهامتم بأ فراد الفريق ورعايهتم للفريق الواحد  :السلوك الاجامتع  املساعد -3

 .وك اذلي يسع  بدرجة كبرية يف اشرتاك الالعبني يف حتديد أ هداف الفريق وطريدقة التخطيط للتدريب واملنافسة جاء يف املرتبة الرابعة وهو السل:السلوك ادلميدقراط  -4

 . يأ يت يف املرتبة اخلامسة وهو اذلي يصنع نفسه بعيدا عيل اختاذ الدقرارات مبفرده : السلوك ال وتوقراط   -5

ليه من اس تنتاجات يوىص الباحثني مبايىل ىف حدود طبيعة هذا البحث وما أ مكن ال   -:التوصيات  -5-2  -:توصل ا 

هامتم املدرب الرايىض  بعمل التدريب الراييض املكثف عن طريق ا ااك الالعب يف املبارايت ووضع اخلطط ، والاهامتم ابلرابط الاجامتع  -1 والتدريب الشامل املزتن وتوفري املناخ  ا 

- :اجليد لالعبني وذكل من خالل

 .يب بأ ساليب خمتلفة لالرتدقاء مبس توي ال داء تطوير التدر  -1

 ..تنظمي ادلورات التدريبية واحملارضات للمدربني والالعبني لرفع مس توامه الفين  -3

 .الاس تعانة ابل خصايئ النفيس الراييض ل عطاء حمارضات يف طرق ال رشاد والتوجيه  -4

تباع جوانب التدريب وال رشاد الراييض والسلوك ادلميدقراط  داخل وخارج امللعب ان يمتزي املدرب ابلسلوك ادلميدقراط  من خالل رضا واقتناع  -2 الالعبني مبن يدقودمه ، وذكل اب 

 -:والتدقليل من السلوك التسلط   وذكل من خالل
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 .تدقلل توجيه الندقد من الراييض  -

 .حتديد املسافة النفس ية بني املدرب والالعب  -

 .ةل يف توزيع ال دوات واملسؤوليات عيل الالعبني ال نصاف والاهامتم ابلالعبني وعدا -

  -:عيل املدرب أ ن يمتزي بسلوك ال اثبة وذكل عن طريق  -3

 ..رصف املاكفأ ة لالعبني واملدربني  -

 .أ ل يفرق بني الالعبني يف رصف املاكفأ ة  -

 . حياول حل مشالكهم املالية   -

 :راط  من خاللعيل املدرب التدقليل من اس تخدام سلوكه ال وتوق -4

يل النفور وصعوبة التصا -  .ل الاجامتع خفض السلوك التسلط  والاستلداد ابلرأ ي ل ن ذكل السلوك ليس   عالقة بتطوير مس توي ال داء الراييض بل يدفع ا 

 .للهنوض ابلعملية التدريبية تعممي مثل هذه ادلراسات عيل املدربني والاحتادات العامة والفرعية لالس تفادة مهنا يف حياهتم العلمية  -

جراء دراسات مماتةل ملدريب ال لعاب ال خرى  -   .ا 

 املراجع

 :املراجع العربية: أ ولً 

 .التدريب ىف اجملال الرايىض ، دار امجلاهريية للنرش والتوزيع وال عالن، طرابلس(: 1911)ابراهمي ارحومة زايد وأ خرون -1

 .يئة التدريس بدقسم الالعاب ،جمةل دراسات وحبوث ، اجملدل الرابع ،العدد الثاىن ، لكية الرتبية البدنية للبنات ، جامعة حلواندراسة السلوك ل عضاء ه (: 1911)الني وديع  -2

 .املدير الفىن لكرة الدقدم ، دار الكتاب للنرش، الدقاهرة(:1991)حنفى محمود خمتار -3

 .الدقيادى ملدرىب الالعاب امجلاعية، رساةل ماجس تري غري منشورة ، لكية الرتبية الرايضية للبنني،جامعة الزقازيقدراسة للتعرف عىل الاسلوب (: 1912)سلمي عبد اجمليد اجلزيرى -4

 .عمل التدريب الرايىض للمرحةل الرابعة،وزارة التعلمي العاىل والبحث العلمى، بغداد(: 1912)قار حسن وعبدو نصيف -5

 .ىس لالعب واملدرب،دار املعارف، الدقاهرةس يكولوجية الاحرتاق النف(: 1994)محمد حسن عالوى -6

 .س يكولوجية الدقيادة الرايضية، دار املعارف الدقاهرة(: 1999)  --------- -2

 .موسوعة الاختبارات املهارية والنفس ية،دارالفكر العرىب، الدقاهرة(: 2222) ------- -1

 .الدقاهرةظة العربية، ية والرايضة،دارالهنس يكولوجية الرتبية البدن (: 1994)محمد عبد الفتاح عنان-9

 .، دار الفكر العرىب ، الدقاهرة  4عمل النفس ىف حياتنا اليومية ،ط(: 1914)محمد عامثن حشاته -12

دراسة الاسلوب الدقيادى للمدربني وعالقته بنتاجئ الفرق ىف كرة السةل ،اجملدل الثالث، املؤمتر ادلوىل لتار  وتطوير علوم الرتبية (: 1911)محمود حي  سعد -11

 .الرايضية ، لكية الرتبية الرايضية ، جاهمة املنيا

 .مدخل الرتبية الرايضية ، مركز الكتاب للنرش، الدقاهرة (: 2222)ماكرم حلمى ابوهرجة وأ خرون -12

رة اليد مبحافظة دراسة السلوك الدقيادى للمدرب الرايىض وعالقته ابلسامت ادلافعية الرايضية لناش ئات ك(:1999)اندية محمد سلطان ، نبيةل امحد محمود -13

 .الاسكندرية، املؤمتر العلمى الثالث لرايضة املرأ ة ، لكية الرتبية الرايضية للبنات،جامعة الاسكندرية

دراسة السامت الشخصية وعالقهتا ابلسلوك الدقيادى ملدرىب بعض الانشطة الرايضية اخملتارة، رساةل ماجس تري غري منشورة (: 2223)نشأ ت محمد أ محد سعد -14

 .الاسكندرية، جامعة 

 :املراجع ال جنبية:اثنياً  

16.Lam_t-c:(1996)A compassion of the leadership behavior of 

  winning and losing high school basketball coaches,  micro form publications, int'l Inset for sport and loran  for sport and loran  

performance .. 

12. Rapone N:(1981)An analysis of coaching behavior in little league baseball unpublished master's    thesis univ of Pittsburgh 

                     . 



 

- 32 - 

                    6102          جامعة الزاوية    بية البدنية       العدد الرابع عشر          المجلد الثالث          كلية التر 
6102 

 

 

 

 مرحةل التعلمي ال سايستأ تريالمترينات الغرضية اخلاصة ابس تخدام ال يدقاع خالل اليوم ادلرايس عىل تمنية بعض الدقدرات البدنية دلى تالميذ 

 

 فوزي مصطفى املنري ***                     هللا صربى الاحرش عبد**                ليىل محمد الهنشريي احلجايج. د*

 

ال طفال ، ذلكل جندها تسعى لهتيئة ال طفال عىل المنو البدين هتمت ادلول املتدقدمة يف العامل ب ل تغيري وتطوير وما هو جديد لستامثره يف تنش ئة ال جيال ورعاية  -:املدقدمة ومشلكة البحث ة

ت واس تعدادات وظروف احلياة يف البيوة ، حبيث والنفيس والاجامتع  ، لهذا اجته البحث العلم  يف املدقام ال ول حنو الكشف عن الوسائل الفعاةل اليت تتيح ل ل تلميذ ان يمنو وفق قدرا

     .الاس تعدادات لتحدقيق متطلبات المنوتمت الاس تفادة من هذه الدقدرات و

عداد البدين  يف مجيع مراحل حياة الفرد ومنوه ، ذلا وهج( 1993)ويشري عيل ادلرديري     ت رعاية خاصة ابن جمال الرتبية الرايضية مبا يشمهل من أ نشطة متعددة يعترب وس يةل هامة لال 

مدقدمة ملراحل تعلميية اتلية لعدد غري قليل من تالميذها،وأ ول ميدان تعلمي  ميارس فيه التلميذ حدقه الطبيع  يف النشاط البدين ، ابعتبارها  ال سايسلتالميذ احللدقة ال وىل من التعلمي 

                                                                                                                                                                                                              احلياة املتعددة والتكيف معها                                                                                                  هجة متطلباتوتضمنت هذه الرعاية تمنية الدقدرات البدنية من خالل النشاط احلريك وتوجيه مظاهر الطفوةل الطبيعية دلى التـالميذ ليك يمتكنوا من موا

(5 :21.)  

ن تمنية الدقدرات البدنية واملهارات احلركية تعترب من أ هداف برانمج الرتبية الرايضية (1999)ويضيف ماكرم أ بو هرجه ومحمد زغلول   (.122: 9)عىل ا 

براهمي اكمل وأ خرونفالرتبية الرايضية طبدقا ملا أ ور      تسهم بش ل كبري يف تكوين وتمنية التالميذ مبا يتفق ومراحل منومه ، وتعمل عىل حتسني الصحة العامة ملامرس هيا ، ( 2222)دته زكية ا 

ساس العملية الرتبوية واذلي من أ جهل وضع احملتوى ، فعملية التعلمي يف الرتبية البدنية يه نشاط مدروس يدقوم به املدرس بغرض حتدقيق فاعلية ادلرس وحتسني نوعيته ، فالتلميذ هو أ  

 (.12 -9 : 3)فالهمتـام حباجات التالميذ فة  خمتلف املراحل السنية وفدقا للخصائص اليت تمتزي هبا لك مرحةل أ مرًا رضوراًي 

ة والبدنية وعنرصًا فعاًل جلذب تالميذ املرحةل وملا اكنت المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخدام ال يدقاع خالل اليوم ادلرايس ابملؤسسات التعلميية جماًل خصبا لتمنية النوايح الوظيفي     

اثرة انفعالهتم الاجي ابية ودوافعهم واجتاهاهتم مبا يتفق مع ميوهلم ، واليت اتضحت من خالل معل الباحثة حمحارض يف الابتدائية ملا يرتبط هبا من حراكت يصاحهبا ال يدقاع واذلي يسهم يف ا 

ة حلل هذه نب الوظيف  والبدين من خالل املداخل املناس بلكية علوم الرتبية البدنية والرايضة ابلزاوية وخربهتا يف جمال المترينات وذلا اكن دافعًا لها ل جراء دراسة تبحث يف الارتدقاء ابجلا

لنشاط البدين مما قد يكون لها ال ثر الاجيايب يف املشلكة ومهنا اس تخدام برامج مترينات غرضية خاصة خالل اليوم ادلرايس ابس تخدام مجموعة من المترينات اخملتارة و املدقننة ك حدى طرق ا

 . رحةل الابتدائيةحتسني الدقدرات البدنية دلى تالميذ الصف اخلامس مبرحةل التعلمي ال سايس من امل

تؤدى ابس تخدام ال يدقاع  أ ن المترينات الغرضية واليت تؤدي خالل اليوم ادلرايس تتعلق بكيفية انتدقاء مترينات خاصة مدقننة ومناس بة لتالميذ املرحةل السنية حبيث نيرى الباحثيذلا      

عداد التالميذ وظيفيًا وعدقليًا وبدنيًا،عىل اعتبار أ هنا من أ مه مكوانت الرتبية البدنية،فربامج المترينات املتبعة  وذكل لزايدة التشويق وال اثرة بدًل من الراتبة نظرًا لفائدة المترينات ودورها يف ا 

 .يف معظم املؤسسات التعلميية نالحظ أ هنا ل حتدقق ملدأ  التاكمل يف خمتلف اجلوانب لتالميذ املرحةل الابتدائية

 

- :هدف البحث 

ميذ مرحةل التعلمي ال سايس من للتعرف عىل تأ تري المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخدام ال يدقاع خالل اليوم ادلرايس عىل تمنية بعض الدقدرات البدنية قيد البحث دلى تالهيدف البحث _ 

 .س نة( 12-11)

- :فروض البحث 

حصائيًا يف تمنية بعض الدقدرات البدنية دلى تالميذ مرحةل التعل -1 س نة بني اجملموعتني التجريبية الاويل والثانية يف الدقياس البعدي ولصاحل ( 11-12)مي ال سايس منتوجد فروق داةل ا 

 .اجملموعة التجريبية الاويل

حصائيًا يف تمنية بعض الدقدرات البدنية دلى تالميذ مرحةل التعلمي ال سايس من -2 التجريبية الاويل والثانية ولصاحل س نة بني الدقياسني الدقليل والبعدي للمجموعتني ( 11-12)توجد فروق داةل ا 

 .الدقياس البعدي للمجموعة التجريبية الاويل

حصائيًا يف تمنية بعض الدقدرات البدنية دلى تالميذ مرحةل التعلمي ال سايس من  -3  .س نة بني الدقياسني الدقليل والبعدي للمجموعة الضابطة ولصاحل الدقياس البعدي( 11-12)توجد فروق داةل ا 

-  :تخدمة يف البحث املصطلحات املس  

ىل تمنية عنارص اللياقة البدنية اخلاصة ابلنشاطات الرايضية اخملتلفة وتشكيل اجلسم مبا يتناسب ومتطلباهت" : المترينات الغرضية اخلاصة  ا، كام تعد ومتهد لتعلمي بأ هنا المترينات اليت هتدف ا 

 (.113:14")احلراكت واملهارات اخلاصة هبذه ال نشطة 

ىل هتيئة اجلسـم بدنيًا وحركيًا تؤدى يف صورة جامعيـة ويف توقيت واحد خالل اليوم ادلرايس" : لربانمج مترينات ا جرايئ")تعرف بأ هنا مجموعة مترينات بدنية هتدف ا   (.تعريف ا 

 (. 6:13")هو تنس يق النسب بش ل منتظم يف لك من املساحة والزمن": ال يدقاع

- :ادلراسات املشاهبة 

-12)اثر الرايضة الصباحية واملسائية عيل بعض الدقدرات البدنية للمشاركني يف تدريبات أ ش بال صدام لعمر"  بعنوان1( )2222)الرحمي ومحمد صاحل وهمند عبد الس تار دراسة هامش عبد

ب البدين للرايضة الصباحية واملسائية علهيا ، ومت اس تخدام هبدف التعرف عىل بعض الدقدرات للياقة البدنية للمشاركني ومعرفة تأ تري مفردات التدري" س نة حملافظة صالح ادلين ( 16

ىل وجود فروق معنوية بني الدقياسني ولصاحل ال 22املهنج التجرييب عىل عينة تتكون من  دقياس ش باًل مت اختيارمه ابلطريدقة العشوائية من بني امللتحدقني بدورة أ ش بال صدام ومت التوصل ا 

 .البعدي يف لك الدقدرات قيد البحث  

هبدف التعرف عىل نوع " دراسة حتليلية للامترين الرايضية الصباحية يف بعض مدارس التعلمي ال سايس لشعبية الزاوية املركز "  بعنوان( 11( )2223)دراسة نعمية عبد السالم وعائدة داود  

 مدارس من مدارس التعلمي  6هنج الوصف  ابلسلوب املسح  عىل عينة عشوائية تتكون من مترينات الصباح اليت تعطى للتالميذ يف طابور الصباح ومدى تأ تريها علهيم،اس تخدم ذلكل امل
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نه هناك تفاوت كبري بني املدارس يف المترينات املعطاة،كام أ نه قد اقترصت المترينات فدقط عىل و  ضع الوقوف واغلهبا مترينات لالرختاء دون بدقية عنارص ال سايس ابلزاوية وقد مت التوصل ا ىل أ 

 . اللياقة البدنية وكذكل التدرج يف المترين اكن بدون انتظام يف مجيع املدارس

تأ تري عروض المترينات عىل مس توى التحصيل لبعض وحدات املواد ادلراس ية والصفات البدنية املرتبطة بتالميذ احللدقة ال ويل "  بعنوان(6( )2225)دراسة معرو محمد رشدي عبد الهادي 

هنج هبدف التعرف عىل تأ تري ممارسة ومشاهدة عروض المترينات عىل بعض الصفات البدنية ومس توى التحصيل ادلرايس ونس بة التحسن،ومت اس تخدام امل" ل سايس من مرحةل التعلمي ا

تلميذ،وقد مت التوصل ا ىل أ ن  22لميذ لك مجموعة ت  62التجرييب بتصممي تالث مجموعات عىل عينة من تالميذ الصف الرابع من احللدقة ال وىل من مرحةل التعلمي ال سايس واكن عددمه 

 . علوم وادلرسات والرايضياتاجملموعة اليت اس تخدمت عروض المترينات قد حتسنت بدرجة أ فضل من غريها يف املتغريات البدنية قيد البحث ويف التحصيل املعريف ملادة ال

تأ تري برانمج مترينات صباحية مدقرتح مبصاحلة املوس يدق  عىل حتسني التحمل ادلوري التنفيس وبعض مظاهر الانتلاه دلى تالميذ "  بعنوان (12( )2226)دراسة ليىل محمد الهنشريي

واس تخدمت الباحثة (شدة-تركزي)هبدف التعرف عىل تأ تري برانمج المترينات املصاحلة للموس يدقى عىل حتسني التحمل ادلوري التنفيس وبعض مظاهر الانتلاه " مرحةل التعلمي ال سايس 

جاميل العينة  مجموعتني جتريبية ومجموعة )تلميذ وتلميذة مدقسمني ايل 222املهنج التجرييب ذو اجملموعتني عىل عينة مت اختيارها ابلطريدقة العمدية من الصف اخلامس والسادس وبل  ا 

ىل وجود فروق داةل 122ل ل مجموعة (ضابطة  .  ا حصائية بني الدقياسني ولصاحل الدقياس البعديتلميذ وتلميذة،وقد توصلت النتاجئ ا 

- :ا جراءات البحث  

 .املهنج التجرييب بتصممي مجموعتني جتريبية ومجموعة ضابطة وذكل ملالمئته لطبيعة البحث وأ هدافهني اس تخدم الباحث: مهنج البحث  

تلميذ وتلميذة ميثلون جممتع البحث ( 12)تلميذة من تالميذ الصف اخلامس الابتدايئ والبال  عددمهتلميذ و ( 45)طبدقت التجربة عىل عينة عشوائية قواهما: عينة ادلراسة ال ساس ية 

 متينات خالل اليوم ادلرايس،وقد من تالميذ الصف اخلامس مبدرسة الزاوية املركزية الابتدائية وذكل بعد استلعاد التالميذ املريض واملعاقني من الاشرتاك يف اداء المتر %(55)وبنس بة 

جراء التجانس بني مجيع أ فراد عينة البحث يف مجيع متغريات البحث،وذكل كام هو موحض يف اجلدول   (.1)ا 

 45= ادلللت ال حصائية للمتغريات ال ساس ية والبدنية لعينة البحث قلل التجربة  ن ( 1)جدول 

 ادلللت ال حصائية                 

 املتغريات الاساس ية والبدنية             

 معامل الالتواء  1 -س وحدات الدقياس

 0.125 0.532 11.11 (الس نة) السن

 0.181 5.744 146.3 (ر) الطول

 0.337 6.996 34.62 (كجم) الوزن

(ر اختبار الوتب العريض من الثبات ) 1.204 0.122 -0.26 

 0.584 1.094 2.26 (ر) الوقوفاختبار تين اجلذع أ ماما أ سفل من 

 0.233 1.036 12.88 (ث) اختبار اجلري املتعرج بني احلواجز

 0.115 0.685 4.255 (ث) اختبار الوقوف عىل قدم واحدة

 0.687 4.468 24.78 (ث) اختبار التحرك عىل قاعدة خشبية سداس ية الش ل

 0.144 3.763 27.48 (ث) اختبار امليش عىل عارضة التوازن مع مد اذلراعني جانبا

أ ي احنرصت ( 2.612_ 2.26-)ابن مجيع معامالت الالتواء تتلع املنحين أ لعتدايل لعينة البحث يف املتغريات ال ساس ية والبدنية حيث تراوحت ما بني (1)يتضح من اجلدول 

ىل مجموعتني جتريبية ومجموعة ضابطة قوام لك مهناومت تدقس مي . مما يدل عىل جتانس عينة البحث يف هذه املتغريات قلل التجربة(3±)مابني تلميذ وتلميذة متثلت ( 15)عينة البحث عشوائيًا ا 

عداد وظيف  وبدين،خالل فرتيت*  -:يف ال يت  ااف الب اجملموعة التجريبية الاويل واليت طبق علهيا برانمج المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخدام ال يدقاع تؤدى اك   . نياحثاليوم ادلرايس اب 

 . اجملموعة التجريبية الثانية واليت طبق علهيا برانمج المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخدام ال يدقاع ،خالل فرتة واحدة من اليوم ادلرايس* 

 . بية الرايضية ابملدرسةاجملموعة الضابطة واليت طبق علهيا برانمج المترينات املعتادة بصورهتا احلالية خالل فرتيت اليوم ادلرايس من قلل مدريس الرت * 

جراء التاكفؤ بني مجموعات البحث وقد مت   .يوحض ذكل(3)،(2)يف لك من املتغريات ال ساس ية والبدنية لتالميذ العينة قلل التجربة واجلدول (مجموعتني جتريبية ومجموعة ضابطة)اب 
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 45= البحث قلل التجربة  نادلللت ال حصائية للمتغريات ال ساس ية جملموعات (2)جدول

   3.22=  2.25اجلدولية عند مس توى (ف)قمية                 

 45=اخلاص ابدلللت ال حصائية للمتغريات البدنية جملموعات البحث قلل التجربة ن( 3)جدول 

              3.22=2.25اجلدولية عند مس توى (ف)قمية   

ويه قمي أ قل (2.545_ 2.216)احملتس بة تراوحت ما بني" ت" اخلاص ابدلللت ال حصائية للمتغريات ال ساس ية والبدنية لعينة البحث قلل التجربة يتضح أ ن قمية(3)،(2)من اجلدول 

جراء التجربة،مما يؤكد(2.221) اجلدولية"ت  "من قمية حصائيًا بني مجموعات البحث يف املتغريات ال ساس ية والبدنية قيد البحث قلل ا  عىل التاكفؤ  مما يدل عىل عدم وجود فروق داةل ا 

 .بني مجموعات البحث

يدقاف ل قرب _ (ر)الرس تاميرت لدقياس الطولهجاز _ (كجم)مزيان طيب معاير، لدقياس الوزن -:ال دوات وال هجزة املس تخدمة يف البحث  _ ايط قياس ابلس نتميرت_ اثنية 1/12ساعة ا 

كرات )عدد من_ هجاز عارضة توازن لدقياس التوافق اللك  للجسم_ قاعدة خشبية سداس ية الش ل لدقياس التوازن احلريك_ عالمات لصدقة لتحديد أ ماكن الاختبارات

يدقاع_ مدقعد سويدي،مراتب مجباز،عدد من الشواخص وال عالم،صافرة_ (طبية،أ طواق،مجموعة من الطباشري امللون يدقاع)هجاز تسجيل عرض صويت لال   .( ك داة ا 

 

ادلللت 

 ال حصائية

 (ف)قمية  متوسط املربعات درجات احلرية مجموع مربع الاحنرافات مصدر التباين وحدات الدقياس

 1.022 0.289 2 0.578 بني اجملموعات (س نة) السن

  0.283 42 11.87 داخل اجملموعات

   44 12.44 اجملموع اللكى

 

 الطول

 

 (ر)

 1.122 36.82 2 73.64 اجملموعاتبني 

  32.81 42 1378 داخل اجملموعات

   44 1452 اجملموع اللكى

 

 الوزن

 

 (كجم)

 0.975 47.76 2 95.51 بني اجملموعات

  49 42 2058 داخل اجملموعات

   44 2154 اجملموع اللكى

ادلللت ال حصائية املتغريات 

 البدنية

وحدات 

 الدقياس

مجموع مربع  مصدر التباين

 الاحنرافات

درجات    

 احلرية

 (ف)قمية  متوسط املربعات

اختبار الوتب العريض من 

 الثبات
(ر ) 

 0.173 0.003 2  0.005 اجملموعاتبني 

  0.016 42 0.651 داخل اجملموعات

   44 0.657 اجملموع اللكى

اختبار تين اجلذع أ ماما أ سفل 

 من الوقوف
 (ر)

 1.117 1.329 2 2.657 بني اجملموعات

  1.19 42 49.97 داخل اجملموعات

   44 52.63 اجملموع اللكى

بني اختبار اجلري املتعرج 

 احلواجز
 (ث) 

 1.003 1.076 2 2.151 بني اجملموعات

  1.073 42 45.06 داخل اجملموعات

   44 47.21 اجملموع اللكى

 (ث)  اختبار الوقوف عيل قدم واحدة

 2.545 1.115 2 2.231 بني اجملموعات

  0.438 42 18.41 داخل اجملموعات

   44 20.64 اجملموع اللكى

التحرك عيل قاعدة اختبار 

 خشبية سداس ية الش ل
 (ث) 

 0.016 0.326 2 0.653 بني اجملموعات

  20.9 42 877.7 داخل اجملموعات

   44 878.4 اجملموع اللكى

اختبار امليش عيل عارضة 

 التوازن مع مد اذلراعني جانبا
 (ث) 

 0.221 3.246 2 6.491 بني اجملموعات

  14.68 42 616.4 داخل اجملموعات

   44 622.9 اجملموع اللكى
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جراء املعامالت العلمية لمت : الاختبارات املس تخدمة يف البحث  هذه حتديد الاختبارات اليت اس تخدمت يف البحث من املراجع والبحوث العلمية املتخصصة،وقد قامت الباحثة اب 

 .للتأ كد من صالحيهتا للتطبيق( الصدق _الثبات)الاختبارات

تلميذ وتلميذة،أ جريت هذه ادلراسة (12)مت اختيار أ فراد عينة ادلراسة الاس تطالعية ابلطريدقة العشوائية من أ فراد اجملمتع ال صيل للبحث وبل  عددمه: ادلراسة الاس تطالعية للبحث 

- : هبدف حساب املعامالت ال حصائية وذكل

جراء املعامالت العلمية لها -  .التأ كد من صالحية الاختبارات البدنية املس تخدمة وا 

 .التأ كد من صالحية الاس امترات اخلاصة بتسجيل البياانت والدقياسات اخلاصة مبتغريات البحث -

 .التأ كد من مدى مناس بة الربانمج لعينة ادلراسة -

 .خدمة يف التطبيق امليداين للبحثالتأ كد من مناس بة ال هجزة وال دوات املس ت_ 

جياد معامل تبات الاختبارات  عادة تطبيق الاختبارات عىل أ فراد العينة الاس تطالعية،واكنت الفرتة بني التطبيدقني يه :ا   مت حساب معامل تبات الاختبارات عن طريق تطبيق وا 

 .يوحض ذكل(4)ل رمقللتأ كد من تبات الاختبارات واجلدو (ر)أ س بوع،وقد مت حساب معامل الارتباط

 

 12= معامل تبات اختبارات الدقدرات البدنية قيد البحث     ن (4)جدول 

 2.632=2.25اجلدولية عند مس توى ( ر)قمية*

 

مما يدل عىل تبات هذه (2.945_  2.121)أ ن معامل الارتباط بني التطبيق ال ول والتطبيق الثاين لختبارات الدقدرات البدنية قيد البحث تنحرص مابني(4)يتضح من اجلدول 

 . الاختبارات

جياد معامل صدق الاختبارات  جياد معامل الصدق اذلايت لالختبارات املطبدقة عىل العينة الاس تطالعية،وذكل للتأ كد من صدق الاختبارات املس تخدمة يف البحث قامت الباحثة : ا  اب 

 .يوحض ذكل(5)ابس تخراج معامل الثبات من اجلذر الرتبيع  واجلدول 

 

 12=عامل الصدق اذلايت لالختبارات البدنية قيد البحث ناخلاص مب( 5)جدول 

 معامل الصدق  البدنية ادلللت ال حصائيةلالختبارات

 0.935 * اختبار الوتب العريض من الثبات 

ماما أ سفل من الوقوف   0.907 * اختبار تين اجلذع أ 

 0.921 *  اختبار اجلري املتعرج بني احلواجز

 0.899 * اختبار الوقوف عىل قدم واحدة 

 0.972 * اختبار التحرك عىل قاعدة خشبية سداس ية الش ل 

 0.933 * اختبار امليش عىل عارضة التوازن مع مد اذلراعني جانبا 

  2.632=2.25اجلدولية عند مس توى ( ر)قمية              

وضعت من  مامما يدل عل صدق هذه الاختبارات،وأ هنا تدقيس (2.922_2.199)أ ن معامل الصدق اذلايت لختبارات الدقدرات البدنية قيد البحث تنحرص مابني(5)يتضح من اجلدول 

 .اجهل

 ادلللت ال حصائية

 املتغريات البدنية

وحدات 

 الدقياس
 

 (ر)قمية 
 التطبيق الثاين التطبيق ال ول

 2ع  2س 1ع  1س

 0.875* 0.112 1.318 0.08 1.255 ر اختبار الوتب العريض من الثبات

 0.822* 0.468 2.9 0.432 2.8 ر اختبار تين اجلذع أ ماما أ سفل من الوقوف

 0.848* 1.08 12.448 0.986 12.721 (ث) اختبار اجلري املتعرج بني احلواجز

 (ث) اختبار الوقوف عيل قدم واحدة
2.891 0.416 2.849 0.375 *0.808 

اختبار التحرك عيل قاعدة خشبية سداس ية 

 الش ل
 (ث)

31.214 3.266 31.205 3.007 *0.945 

 اختبار امليش عيل عارضة التوازن مع مد

 اذلراعني جانبا
 (ث)

26.046 3.942 28.908 6.296 *0.871 
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ممتثةل يف  للعام ادلرايس(6/2/2214_2)مت تطبيق الدقياسات الدقللية اخلاصة ابلتجربة امليدانية للبحث عىل اجملموعتني التجريبية واجملموعة الضابطة للبحث يف الفرتة مابني :الدقياسات الدقللية 

 .قياس الدقدرات البدنية قيد البحث

حيث مت تطبيق برانمج المترينات الغرضية اخلاصة (2214/ابريل24-فرباير 9)التجربة امليدانية للبحث عىل اجملموعتني التجريبية والضابطة يف الفرتة منمت تطبيق : ادلراسة ال ساس ية 

ء اجلسم يف الزمن احملدد ل ل فرتة واليت حددت ابس تخدام ال يدقاع وبصورة جامعية خالل اليوم ادلرايس هبدف ال عداد الوظيف  والبدين،وذكل لتمنية الدقدرات البدنية خملتلف أ جزا

بيامن ختضع  .مترينات متدرجة طبدقا للغرض اخلاص ب ل فرتة وتؤدي عىل مدى فصل درايس اكمل( 5)أ ايم تشمل عىل(5)دقيدقة تؤدي يف ش ل وحدات أ س بوعية تطبق ملدة(15)بزمن

ىل المترينات املطبدقة ابملدرسة خالل اليوم ادل أ ايم ابل س بوع وزمن ( 5)أ سابيع مبعل(12)رايس وفدقا للربانمج ادلرايس املطبق يف خمتلف املدارس الابتدائية بليبيا وملدةاجملموعة الضابطة ا 

 .دقيدقة يف لك فرتة يوميا( 15)قدره

جراء الدقياسات البعدية اخلاصة ابلتجربة جملموعات البحث -:الدقياسات البعدية  وذكل بعد انهتاء مدة التجربة ال ساس ية اليت اس تغرقت مدة شهرين (ةالتجريبية الاويل والثانية والضابط)مت ا 

وبعد الانهتاء من تنفيذ الدقياسات والاختبارات عىل مجيع أ فراد العينة مت .(2214/مايو 1-ابريل 22)الشهر متصةل،حيث قامت الباحثة بأ جراء الدقياسات البعدية يف الفرتة مابني ونصف

 .ًا ل خضاعها للمعاجلات ال حصائية املطلوبةتفري  البياانت يف جداول متهيد

- :املعاجلات ال حصائية 

 .النس بة املئوية ملدقدار التحسن -حتليل التباين_" ف"اختبار_للفروق" ت"اختبار-معامل الارتباط-معامل الالتواء_الوس يط_الاحنراف املعياري _املتوسط احلسايب _

- :عرض ومناقشة النتاجئ  

 .ال حصائية للمتغريات البدنية للدقياسني الدقليل والبعدى للمجموعة التجريبية ال ويلادلللت ( 6)جدول 

 2.145=  2.25اجلدولية عند مس توى ( ت)قمية*  

حصائيًا بني (ت)اخلاص ابملتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية( 6)يتضح من اجلدول  الفروق بني الدقياسني الدقليل والبعدى للمجموعة التجريبية ال ويل بأ ن هناك فروقا داةل ا 

  2.25اجلدولية عند مس توى ( ت)احملسوبة أ عىل من قمية (ت)والبعدى ولصاحل الدقياس البعدي يف املتغريات البدنية للمجموعة التجريبية ال ويل حيث اكنت قميةالدقياسني الدقليل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلللت  ال حصائية

 البدنية املتغريات

وحدا

ت     

 الدقياس

املتوسط  15=اجملموعة التجريبية ال ويل ن

احلسايب 

 للفروق

الاحنراف 

املعياري 

 للفروق

 

( ت)قمية

 احملسوبة

 البعدىالدقياس  الدقياس الدقليل

 2ع   2س 1ع   1س

 ر اختبار الوتب العريض من الثبات
1.217 0.132 1.427 0.127 0.21 0.111 *7.359 

 ر اختبار تين اجلذع أ ماما أ سفل من الوقوف
2.6 1.069 4.223 1.363 1.623 0.746 *8.423 

 ث اختبار اجلري املتعرج بني  احلواجز
12.64 1.113 11.01 0.925 -1.63 0.405 *15.6 

 9.332* 0.519 1.251 0.639 5.81 0.665 4.559 ث اختبار الوقوف عيل قدم واحدة

 21.3* 0.802 4.41- 4.524 20.32 4.964 24.73 ث اختبار التحرك عيل قاعدة خشبية سداس ية الش ل

 ث اختبار امليش عيل عارضة التوازن مع مد اذلراعني جانبا
27.13 

 

4.048 

 

21.7 

 

2.265 

 

-5.43 

 

2.303 

 

*9.13 
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 .لثانيةاخلاص ابدلللت ال حصائية للمتغريات البدنية للدقياسني الدقليل والبعدى للمجموعة التجريبية ا(2)جدول 
        

   2.145=  2.25اجلدولية عند مس توى (ت)قمية* 

حصائيًا بني (ت)اخلاص ابملتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية(2)\يتضح من اجلدول  الفروق بني الدقياسني الدقليل والبعدى للمجموعة التجريبية الثانية بأ ن هناك فروقا داةل ا 

 (.2.25)اجلدولية عند مس توى(ت)احملسوبة أ عىل من قمي(ت)املتغريات البدنية للمجموعة التجريبية الثانية حيث اكنت قميةالدقياسني الدقليل والبعدى ولصاحل الدقياس البعدي يف 

 

 .اخلاص ابدلللت ال حصائية للمتغريات البدنية للدقياسني الدقليل والبعدى للمجموعة الضابطة (1)جدول 

   2.145=  2.25اجلدولية عند مس توى ( ت)قمية*

حصائيًا بني الدقياسني  "ت"اخلاص ابملتوسط احلسايب والاحنراف املعياري وقمية (1)يتضح من اجلدول  الفروق بني الدقياسني الدقليل والبعدى للمجموعة الضابطة بأ ن هناك فروق داةل ا 

 (.2.25)اجلدولية عند مس توى دلةل"ت"احملسوبة أ عىل من قمي " ت"الدقليل والبعدى للمتغريات البدنية ولصاحل الدقياس البعدي حيث بلغت قمية 

 

 

 

 ادلللت ال حصائية                 

 

 البدنية املتغريات

 

وحدات         

 الدقياس

املتوسط  15=اجملموعة التجريبية الثانية ن

احلسايب 

 للفروق

الاحنراف 

املعياري 

 للفروق

 

( ت)قمية 

 احملسوبة
 الدقياس البعدى الدقياس الدقليل

 2ع   2س 1ع   1س

 ر العريض من الثباتاختبار الوتب 
1.205 0.124 1.28 0.12 0.077 0.054 *5.55 

اختبار تين اجلذع أ ماما أ سفل  من 

 الوقوف
 ر

2.133 0.915 3.26 0.884 1.127 0.423 *10.3 

 ث اختبار اجلري املتعرج بني احلواجز
13.17 1.234 12.24 1.298 -0.93 0.345 *10.4 

 ث اختبار الوقوف عيل قدم واحدة
4.173 0.531 5.015 0.519 0.842 0.358 *9.117 

اختبار التحرك عيل قاعدة خشبية 

 سداس ية الش ل
 ث

24.67 5.225 22.87 5.23 -1.8 0.54 *12.9 

اختبار امليش عيل عارضة التوازن مع 

 مد اذلراعني جانبا
 ث

27.3 

 

3.71 

 

24.77 

 

3.157 

 

-2.53 

 

1.359 

 

*7.21 

 

 ادلللت ال حصائية     

 

 البدنية املتغريات

 

وحدات 

 الدقياس

املتوسط  15=اجملموعة الضابطة ن

احلسايب 

 للفروق

الاحنراف 

املعياري 

 للفروق

 

( ت)قمية

 احملسوبة

 الدقياس البعدى الدقياس الدقليل

 2ع   2س 1ع   1س

 3.09 * 0.038 0.03 0.131 1.22 0.118 1.19 ر اختبار الوتب العريض من الثبات

 ر من الوقوف اختبار تين اجلذع أ ماما أ سفل 
2.047 1.26 2.328 1.209 0.281 0.135 *8.087 

 ث اختبار اجلري املتعرج بني احلواجز
12.83 0.676 12.54 0.678 -0.29 0.142 *7.81 

 12.37* 0.073 0.233 0.765 4.265 0.769 4.033 ث اختبار الوقوف عيل قدم واحدة

اختبار التحرك عيل قاعدة خشبية سداس ية 

 الش ل
 ث

24.95 3.28 24.61 3.234 -0.34 0.101 *13.1 

اختبار امليش عيل عارضة التوازن مع مد 

 اذلراعني جانبا
 ث

28.01 

 

3.726 

 

27.21 

 

3.742 

 

-0.79 

 

0.3 

 

*10.3 
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 45=الاجتاه الواحد للمتغريات البدنية يف الدقياس البعدى جملموعات البحث نحتليل التباين ذو (9)جدول 

 3.22=2.25اجلدولية عند مس توى (ف)قمية*

حصائيا بني امل (1)يتضح من اجلدول  تغريات البدنية جملموعات واخلاص بتحليل التباين ذو الاجتاه الواحد يف الدقياس البعدى للمتغريات البدنية جملموعات البحث بأ نه توجد فروقا داةل ا 

  (2.25)اجلدولية عند مس توى(ف)قميةوىه أ عىل من (21.21-.5913)بني احملسوبة ما(ف)حيث بلغت قمية,بحثال 

 البحث اخلاص مبدقدار ونسب التحسن بني الدقياس الدقليل والبعدى يف املتغريات البدنية دلى مجموعات(12) جدول

 

 

 ادلللت ال حصائية

 املتغريات البدنية

وحدات 

 الدقياس

مجموع مربع  مصدر التباين

 الاحنرافات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

 (ف)قمية

 اختبار الوتب العريض من الثبات

 

 ر

 10.58* 0.168 2 0.337 بني اجملموعات

  0.016 42 0.669 داخل اجملموعات

   44 1.005 اجملموع اللكى

 

 اختبار تين اجلذع أ ماما أ سفل  من الوقوف

 

 ر

 9.858* 13.47 2 26.94 بني اجملموعات

  1.367 42 57.4 داخل اجملموعات

   44 84.34 اجملموع اللكى

 اختبار اجلري املتعرج بني احلواجز

 

 ث

 7.623* 9.853 2 19.71 اجملموعاتبني 

  1 42 42 داخل اجملموعات

   44 61.71 اجملموع اللكى

 

 اختبار الوقوف عيل قدم واحدة

 

 ث

 21.28* 8.95 2 17.9 بني اجملموعات

  0.421 42 17.66 داخل اجملموعات

   44 35.56 اجملموع اللكى

 

 الش لاختبار التحرك عيل قاعدة خشبية سداس ية 

 

 ث

 3.591* 69.76 2 139.5 بني اجملموعات

  19.43 42 815.9 داخل اجملموعات

   44 955.4 اجملموع اللكى

 

 اختبار امليش عيل عارضة التوازن مع مد اذلراعني 

 

 ث

 11.79* 114.4 2 228.8 بني اجملموعات

  9.7 42 407.4 داخل اجملموعات

 جانبا
 

   44 636.2 اجملموع اللكى

 ادلللت ال حصائية

 املتغريات البدنية

وحدات 

 الدقياس

مدقدارالتحسن 

 للمجموعة

 التجريبية ال ويل

% نس بة التحسن

للمجموعة 

 التجريبية ال ويل

مدقدارالتحسن 

للمجموعة 

 التجريبية الثانية

% نس بة التحسن

للمجموعة التجريبية 

 الثانية

مدقدار التحسن 

 الضابطة للمجموعة

% نس بةالتحسن

 للمجموعة الضابطة

 0.21 ر اختبار الوتب العريض من الثبات

 

17.26 

 

0.077 

 

6.416 

 

0.03 

 

2.521 

 

 ر أ ماما أ سفل  من الوقوفاختبار تين اجلذع 
1.623 

22.44 

 

1.127 

 

12.81 

 

0.281 

 

7.75 

 

 ث اختبار اجلري املتعرج بني احلواجز
1.63 

 

12.9 

 

0.93 

 

7.06 

 

0.29 

 

2.24 

 

 ث اختبار الوقوف عيل قدم واحدة
1.251 

 

27.43 

 

0.842 

 

20.18 

 

0.233 

 

5.77 

 

اختبار التحرك عيل قاعدة خشبية سداس ية 

 الش ل
 ث

4.41 

 

17.8 

 

1.8 

 

7.31 

 

0.34 

 

1.37 

 

اختبار امليش عيل عارضة التوازن مع مد اذلراعني 

 جانبا
 5.43 ث

 

20 

 

2.53 

 

9.27 

 

0.79 

 

2.84 
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نسب حتسن الدقياسات واخلاص مبدقدار ونسب التحسن بني الدقياس الدقليل والبعدى يف املتغريات البدنية دلي مجموعات البحث بأ ن هناك فروقا يف (12)يتضح من اجلدول 

 ولصاحل اجملموعة التجريبية ال ويل(الثانية،اجملموعة الضابطة جريبية ال ويل،اجملموعة التجرييباجملموعة الت)الدقللية والبعدية للمتغريات البدنية

 .مناقشة نتاجئ مجموعات البحث قلل وبعد التجربة

دام ال يدقاع خالل اليوم واخلاص ابملتغريات البدنية للدقياسني الدقليل والبعدي للمجموعة التجريبية ال ويل واليت خضعت لربانمج المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخ(6)من اجلدول  يتبني

يل املتغري التجرييب اذلي يف مجيع املتغريات بني الدقياسني الدقليل (2.25)ادلرايس ايل وجود فروقا ذات دلةل ا حصائية عند مس توي والبعدي ولصاحل الدقياس البعدي وترجع الباحثة ذكل ا 

ل تكرار ال داء احلريك ابلتوقيت امجلاع  يتأ سس عيل اس تخدام برانمج المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخدام ال يدقاع واليت تؤدي بتوقيت جامع  يف فرتيت اليوم ادلرايس يطبق من خال

 .أ ايم ابل س بوع ، وتبني الباحثة أ ن هذه املدة بأ هنا فرتة اكفية ل حداث التحسن الواحض يف الدقياس البعدي(5)أ سابيع تنفذ مبعدل(12)ت عيل هذه اجملموعة ملدةللمترينات واليت طبدق

يل أ ن ال يدقاع   تأ تري كبري عيل احلركة فهو يشارك يف تطوير ال حساس هبا وحتسني أ داهئا وتأ  (1992)وتشري لييل زهران  (99:2.)خري ظهور التعب كام يساعد عيل انس يابية احلركةا 

خدام ال يدقاع بفرتة واخلاص ابملتغريات البدنية للدقياسني الدقليل والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية واليت خضعت لربانمج المترينات الغرضية اخلاصة ابس ت(2)ويتبني من نتاجئ اجلدول رمق     

يل (2.25)قا معنوية ذات داةل ا حصائية عند مس توياليوم ادلرايس،ابن هناك فرو بني الدقياسني الدقليل والبعدي يف لك من املتغريات البدنية ولصاحل الدقياس البعدي ويرجع هذا التحسن ا 

أ ايم (5)أ سابيع مبعدل(12)موعة طيةل مدة التجربة بواقعفاعلية المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخدام ال يدقاع واذلي يطبق من خالل تكرار ال داء احلريك ابلتوقيت امجلاع  عيل هذه اجمل

ن ال يدقاع عنرصا هاما يعمل عيل تنظمي احلركة (1912)أ س بوعيا، وتبني الباحثة مدي أ مهية ال يدقاع ل حداث التحسن الواحض يف الدقياس البعدي وذلا تشري ترايج عبد الرحامن يل ا  ا 

يل ال داء السلمي املتسم ابلسهوةل والانس يابية والاقتصاد يف وتوضيح مسارها كام يعمل عيل توحيد ال داء لتمني ة ال حساس ابحلركة لتوضيح أ جزاءها يف ذهن التالميذ مما يؤدي ا 

 (241:1.)اجملهود

 خالل اليوم ادلرايس،ابن هناك فروقا داةل واخلاص ابملتغريات البدنية للدقياسني الدقليل والبعدي للمجموعة الضابطة واليت خضعت للربانمج املدريس(1)ويتضح من نتاجئ اجلدول      

اجلدولية ولكها قمي معنوية،ومن هنا نالحظ حتسن (ت)احملسوبة يف لك من املتغريات البدنية اكرب من قمية(ت)بني الدقياسني الدقليل والبعدي،حيث بلغت قمية(2.25)ا حصائية عند مس توي

يل فاعلية المترينات اليت اكنت تؤدي ابملدرسة واليت طبدقت عيل هذه اجملموعة  بفرتيت اليوم ادلرايس وتعزي ملدريس قياسات اجملموعة الضابطة بعد أ جراء مترينات الربانمج ا الباحثة ذكل ا 

 . أ ايم ابل س بوع(5)أ سابيع مبعدل(12)ملدة

 .مناقشة نتاجئ مجموعات البحث بعد التجربة
اجملموعةة التجريبيةة ال ويل والثانيةة )واخلاص بتحليةل التبةاين ذو الاجتةاه الواحةد يف الدقيةاس البعةدي للمتغةريات البدنيةة دلي مجموعةات البحةث بعةد التجربةة (9)ويتبني من نتاجئ اجلدول  

حيةث (التوافةق-التةوازن-الرشةاقة-املرونةة-الدقدرةالعضةلية)بني قياسات اجملموعات يف املتغةريات البدنيةة واملمتةثةل يف(2.25)ابن هناك فروقا داةل ا حصائية عند مس توي( واجملموعة الضابطة

ويتضح من نتاجئ اجلدول حدوث حتس نا ولصاحل اجملموعةة التجريبيةة ال ويل والةيت (2.25)اجلدولية ويه قمي معنوية عند مس توي(ت)احملسوبة للدقدرات البدنية اكرب من قمية(ف)اكنت قمية

كام حدقدقةت اجملموعةة التجريبيةة الثانيةة (التجريبية الثانية واجملموعة الضابطة)خدام ال يدقاع بفرتيت اليوم ادلرايس عند مدقارنهتا بنتاجئ اجملموعتنيلربانمج المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخضعت 

ي الباحثةة ذكل التدقةدم يف الارتدقةاء مبسة توي الدقةدرات حتس نا ملحوظا يف نتاجئ الدقياسات البعدية،ولكن بدرجة اقل من اجملموعة التجريبية ال ويل وأ فضل من نتاجئ اجملموعةة الضةابطة،وتعز 

يل طبيعة وحمتوايت الربانمج التطبيدق  من المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخدام ال يدقاع بفرتة اليوم ادلرايس و  اذلي يطبق من خةالل تكةرار ال داء احلةريك ابلتوقيةت البدنية لهذه اجملموعة ا 

ليه عطيات خطابامجلاع  عيل هذه اجملموعة واذلي أ دي ا   ابن المترينات البدنية تسهم يف رفع مسة توي احلةاةل ( 1992)يل حتس نا يف مس توي الدقدرات البدنية،وهذا يتفق مع ما أ شارت ا 

 (24:4.)البدنية وذكل بتمنية وتطوير الدقدرات البدنية اكلدقوة والدقدرة واملرونة

ولكةن هةذا التدقةدم اكن بدرجةة اقةل مةن (2.25)جئ اجلدول ابن هناك حتسة نا يف الارتدقةاء مبسة توي الدقةدرات البدنيةة عنةد مسة تويوأ ما فامي يتعلق بنتاجئ اجملموعة الضابطة يتبني من نتا     

يل طبيعة المترينات املعتادة ابملدرسة والةيت خضةعت   هةذه اجملموعةة مة رجاعه ا  رينةات خةالل اليةوم ادلرايس ن خةالل تكةرار ال داء للمتاجملموعة التجريبية ال ويل والثانية،وهذا التدقدم ميكن ا 

 .أ ايم ابل س بوع متصةل(5)أ سابيع مبعدل(12)بواقع

اجملموعة التجريبية ال ويل )ما أ مثر عنه برانمج المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخدام ال يدقاع اتناء اليوم ادلرايس ل ل من(12)من خالل العرض السابق لنتاجئ اجلدول رمقو      

يل الربانمج املدقرتح للمترينات مبصاحلة ال  والربانمج املد(والثانية يدقاع والمترينات بصفة عامة،وتتفق ريس يف أ داء المترينات للمجموعة الضابطة من تغريات اجيابية،ويرجع ذكل التأ تري الاجيايب ا 

ابن برامج المترينات البدنية ترفع من مس توي الدقدرات البدنية (12)(2222)ونتاجئ دراسة هامش عبد الرحمي وأ خرون(12()1993)هذه النتاجئ مع نتاجئ دراسة لك من انهد خريي فياض

 .حيث أ ظهرت نتاجئهم وجود فروق معنوية بني الدقياسني الدقليل والبعدي للدقدرات البدنية لصاحل الدقياس البعدي

ليه هويك      فات تشمل الرشاقة،الدقدرة، الدقوة،التوافق،الرسعة،التوازن،املرونة،زمن رد بأ ن الدقدرات البدنية عبارة عن مركب من مجموعة صhockey("1923)"ويتفق هذا مع ما أ شار أ 

 (115:15.)الفعل،واليت ميكن تمنيهتا وتطويرها عن طريق برامج التدريب املنظمة

أ ن هدف هذه التمنية "ويست،بوترش"شري طبدقا ملا أ ورده ابن مدرس الرتبية البدنية هو املسؤل عن التمنية البدنية للتالميذ حيث ي (2221)ويف هذا الصدد يؤكد أ مني أ نور اخلويل     

ن يكون مبثابة معال يوميا منظام بش ل روتيين من اجل حتدقيق ةة أ فضل وأ داء أ حسن لل  ن المترين والنشاط البدين جيب ا  يل ا   (132:1. )تلميذ يك حييا حياة طيبة ةيةجيب أ ن يوجه ا 

ن اغلب املدارس ل تعط  اهامتم كبري يف أ داء المترينات،ذلا جند يف هذه ادلر وهنا تبني للباحثة رضورة الاهامتم والعناية ب  اسة مترينات اليوم ادلرايس مبختلف املؤسسات التعلميية،حيث ا 

 من نعمية عبد السالم وعائدة الك ابلنس بة للمجموعة الضابطة قد حتسنت يف الارتدقاء مبس توي الدقدرات البدنية هذا جملرد اهامتم املدرسة بأ داء المترينات،حيث أ شارت دراسة

ن مترينات طابورالصباح مبختلف املدارس اكنت تؤدي بش ل روتيين حيث اكن عدد المترينات الصباحية اكنت متفاوتة بني خمتلف املدارس( 2223)سعيد يل ا  ول ختدم لك أ جزاء اجلسم  ا 

يل عدم التدرج يف تطبيق هذه المترينات  (222:11.)ابل ضافة ا 

اجملموعة التجريبية ال ويل والثانية )واخلاص مبدقدار ونسب التحسن بني الدقياس الدقليل والبعدي يف املتغريات البدنية دلي مجموعات البحث املمتثةل يف(12) ح من نتاجئ اجلدولويتض     

-الرشاقة-املرونة-الدقدرة العضلية)لبعدية للمتغريات البدنية املمتثةل يفابن هناك اختالف وتفاوت جوهري بني مجموعات البحث يف نسب حتسن الدقياسات الدقللية وا(واجملموعة الضابطة

يل واليت اس تخدمت برانمج من خالل اختباراهتا دلي مجموعات البحث،حيث اكنت النسب املئوية ملعدلت تغيري الدقياسات البعدية عن الدقللية للمجموعة التجريبية ال و(التوافق-التوازن

ن املتغريات البدنية لهذه (22.43-12.9)ة ابس تخدام ال يدقاع خالل اليوم ادلرايس قد تراوحت مابنيالمترينات الغرضية اخلاص  كام يه موجة ابجلدول ولصاحل الدقياس البعدي مما يدل عيل ا 

ن النسب املئوية اخلاصة ابجملموعة التجريبية الثانية واليت اس تخد يل ا  مت برانمج المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخدام اجملموعة قد تأ ثرت ابلربانمج اذلي تعرضت  ،كام يشري اجلدول ا 

ن املتغريات (22.11-6.416)ال يدقاع بفرتة اليوم ادلرايس ابن معدلت التغيري للدقياس الدقليل والبعدي قد تراوحت مابني ولصاحل الدقياس البعدي كام يه موجة ابجلدول،مما يدل عيل ا 

ة الضابطة واليت اس تخدمت الربانمج املدريس يف لك البدنية لهذه اجملموعة قد تأ ثرت ابلربانمج املطبق علهيا يف فرتة اليوم ادلرايس ونالحظ مدقدار ونسب التغيري للدقدرات البدنية للمجموع
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ولصاحل الدقياس البعدي مما يدل عيل أ ن الربانمج املدريس املطبق ابملدرسة (2.561-1.32)الصباح بني الدقياسني الدقليل والبعدي حيث تراوحت النسب املئوية لهذه اجملموعة مابني من فرتة

 .قد اثر عيل تغيري الدقياس الدقليل عن البعدي يف املتغريات البدنية حنو ال فضل

ن مدقدار التدقدم بني الدقياسني الدقليل والبعدي واخلاص ابجملموعة التجريبية ال ويل قد حدقدقت أ فضل نسب مووية حنو التدقدم واكرب من نسب ومن السابق يتضح       التدقدم للمجموعة ا 

غريات البدنية قد حتسن بش ل ملحوظ بني الدقياسني عيل ان مدقدار ونسب التحسن للمت( 1993)التجريبية الثانية والضابطة،ويتفق هذا مع ما أ كدته نتاجئ دراسة انهد عبد هللا فياض

 (12.)الدقليل والبعدي ولصاحل الدقياس البعدي

جيابية حنو korageorghis("1999)"كراجريفز"ويضيف    ىل حدوث تغريات ا  انه من خالل معهل لفرتة ست س نوات من الاس تعانة ابل يدقاع خالل التدريبات حيث تشري نتاجئه ا 

ن اس تخدام تدريبات احلراكت ال ساس يةال جناز،وانه يرى أ مه  ىل حتسني ال جناز (اكجلري والوتب)ية الربط بني اجلانب الفس يولويج والنفيس ابس تخدام ال يدقاع وكام اتضح ا  ابل يدقاع أ دت ا 

 (5-1-16.)الراييض

ىل تمنية الدقدرات البدنية قيد البحثيسهم أ داء برانمج المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخدام ال يدقاع خالل اليوم  -:الاس تنتاجات   .ادلرايس ا 
الدقدرة )رات البدنية املمتثةل يفتفوق اجملموعة التجريبية الاويل اليت اس تخدمت برانمج المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخدام ال يدقاع خالل اليوم ادلرايس يف تمنية الدقد_ 

 .درجة أ فضل من اجملموعة التجريبية الثانية واجملموعة الضابطةوقد حسنهتا ب(العضلية،املرونة،الرشاقة،التوازن، التوافق

ىل حتسني مس توى الدقد_   .رات البدنية للمجموعة التجريبية الثانيةأ دى اس تخدام المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخدام ال يدقاع خالل اليوم ادلرايس وبتكرار ال داء ابلتوقيت امجلاع  ا 

ىل حتسني مس توى الدقدرات البدنية قيد أ دت مجموعة المترينات املدقررة_   .البحث للمجموعة الضابطة ولكن بدرجة اقل من اجملموعة التجريبية الاويل والثانية ابملهناج املدريس ا 

دراج برانمج المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخدام ال يدقاع خالل اليوم ادلرايس وا وضع -:التوصيات  عداد مناجه املرحةل الابتدائية اب  ملطبق عىل تالميذ الصف اخلامس الابتدايئ كجزء وا 

 .أ سايس يف مهناج الرتبية الرايضية لتأ تريه عىل مس توى الدقدرات البدنية واليت تؤثر عىل الصحة العامة لتالميذ هذه املرحةل السنية
 لتمنية الدقدرات البدنية عدقد دورات تدريبية ملعلم  الرتبية الرايضية ابملرحةل الابتدائية للوقوف عىل  لك ما هو جديد _ 

الميذ الصفوف اخملتلفة ابملرحةل الابتدائية املزيد من البحوث املشاهبة ملعرفة تأ تري المترينات الغرضية اخلاصة ابس تخدام ال يدقاع خالل اليوم ادلرايس عىل الناحية البدنية دلى ت اجراء_

 .واملراحل التعلميية الاخري

الرتبية الرايضية تدريس المترينات لالسرتشاد بمترينات الربانمج املطبق يف هذا البحث لتمنية الدقدرات البدنية عند وضع برانمج ال عداد البدين يف مادة ويص العاملني يف جمال تدريب و ن_ 

 .بصفة خاصة

 -:املراجع

- : املراجع العربية 
 ( 2221) .والرايضة،املدخل،التار ،الفلسفة،لكية الرتبية  الرايضية للبنني، جامعة حلوان،دار الفكر العريب،الدقاهرةأ صول الرتبية البدنية :أ مني أ نور اخلويل-1

دراسات  ابل سكندرية ، دراسة يف جمال تدقنني اختبار ال يدقاع العميل للميون وعالقته مبس توي ال داء يف التعبري احلريك لطالبات لكية الرتبية الرايضية للبنات:  ترايج محمد عبد الرمحن-2

 (1912.)جامعة حلوان وحبوث ، اجملدل العاا، العدد ال ول ،

براهمي شلتوت، مريفت عيل_3 براهمي اكمل ، نوال ا  مطبعة  الطبعة ال ويل ، أ ساس يات يف تدريس الرتبية الرايضية ، اجلزء ال ول ، ، طرق التدريس يف الرتبية الرايضية : خفاجة زكية ا 

 (2222.)ال شعاع الفنية ، جامعة ال سكندرية

 (1992.)المترينات للبنات ،الطبعة الثامنة، دار املعارف ،الدقاهرة:عطيات محمد خطاب-4

 (1993.)مناجه الرتبية الرايضية بني النظرية والتطبيق ، دار الفرقان ، الدقاهرة :د محمد عيلعيل ادلرديري،الس ي_5

علمي تأ تري عروض المترينات عىل مس توى التحصيل لبعض وحدات املواد ادلراس ية والصفات البدنية املرتبطة بتالميذ احللدقة ال وىل من مرحةل الت :معرو محمد رشدي عبد الهادي_ 6

 (2225. )رساةل ماجس تري غري منشورة ، لكية الرتبية الرايضية ، جامعة املنصورةال سايس، 

 (1992.)ال سس العلمية والعملية للمترينات والمترينات الفنية، دار الفكر العريب، الدقاهرة:ليىل عبد العزيز زهران_ 2

مي ال سايس ، رساةل تأ تري برانمج مترينات صباحية مدقرتح مبصاحلة املوس يدقى عىل حتسني التحمل ادلوري التنفيس وبعض مظاهر الانتلاه دلى تالميذ مرحةل التعل:  ليىل محمد الهنشريي_ 1

 (2226.)ماجس تري غري منشورة ، جامعة السابع من ابريل

 (1999.)ايضية ، مركز الكتاب للنرش، الدقاهرةمناجه الرتبية الر :ماكرم حلم  أ بو هرجه ، محمد سعد زغلول  -9

س نوات،حبوث مؤمتةر اجملةل العلمية ( 12_ 9)تأ تري برانمج مدقرتح للمترينات مبصاحلة املوس يدقى عىل التوافق النفيس وبعض الدقدرات البدنية ل طفال من: انهد خريي عبد هللا فياض_12

 (1993.)والرايضة ، اجملدل الثالث، ال سكندرية 

ة البدنية دراسة حتليلية للامترين الرايضية الصباحية يف بعض مدارس التعلمي ال سايس لشعبية الزاوية املركز، جمةل علمية متخصصة يف علوم الرتبي:  مية عبد السالم،عائدة سعيدنع _11

 (2223.)والرايضة ، العدد ال ول ، جامعة السابع من ابريل

-12)عىل بعض الدقدرات البدنية للمشاركني يف تدريبات أ ش بال صدام لعمراثر الرايضة الصباحية واملسائية :  امرائ، هند عبد الس تار العاينهامش عبد الرحمي الراوي،محمد صاحل الس-12

                                                                                    (2222.)س نة حملافظة صالح ادلين، جمةل الرتبية الرايضية ، اجملدل احلادي عرش، العدد الثالث(16

 (1922.)املعمل يف ال يدقاع احلريك،الطبعة الثانية ، مطبعة املدين ، الدقاهرة :  وين شاكر، أ مميه أ مني_13

 (1913.)السادس،العدد الثاين تأ تري المترينات الغرضية اخلاصة عيل مس توي ال داء يف امجلباز،جمةل دراسات وحبوث جامعة حلوان،اجملدل:  حي  محمد صاحل-14

 

- :املراجع الاجنلزيية 

15-Hockey  ,r.r  :physical  fitness the path  way  to  health  full   living  znd . ed  thec .v. mosby  co., saint  Louis ,(1973).  

16-karageorghis , T.c.how does music aid athletic, performance ? Accredeitedsport and execise psychologist, uk. Vol 2 No 2 (1999 ).2 
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 م حواجز س يدات122لس باق  برانمج تدرييب مدقرتح لتحسني اجلري بني احلواجز اتتري
 

  فوزي مصطفى املنري/ د***                                           سهري عيل مخيس  -د**                            د سامل الكوين عيل       -*            

يدقاع مركب ومتكرر وجيب عىل  122تعترب مسابدقة : مدقدمة ومشلكة البحث م حواجز من املهارات احلركية املركبة اليت يلعب فهيا ال داء احلريك دورا هامًا ، فهي  تشمل حراكت ذات ا 

وفراج ( 2221)ويتفق لك من قار حسن حسني .هتا من البداية وحىت احلاجز ال ول وكذكل مابني احلواجز كام علهيا ختط  احلواجز بش ل مدقنن ورسيع الالعبة أ ن تدقوم بتدقنني خطوا

بيهنا مث العدو بني احلاجز والاخري حىت خط مرحةل البدء والاقرتاب من احلاجز الاول مث ختط  احلاجز والعدو  -:م حواجزيه122عىل أ ن  النوايح الفنية ملسابدقة ( 2224)عبد امحليد 

ابن وضع البدء يتوقف عىل طول جسم الالعبة خاصًة طول الساقني و عدد اخلطوات اليت تدقطعها من JimGiroux (2212 )وأ كد جمي جريوكس ( 129: 11( )142:  13. )الهناية 

طع املسافة يف س بع خطوات ذلا تكون قدم الارتدقاء يه املرتكزة أ ماما وابلعكس صاحلة الس يدقان الدقصرية تدقطع خط البداية وحىت احلاجز ال ول ، فالعداءة صاحلة الس يدقان الطويةل تدق

 خطوات 2املسافة يف مثانية خطوات ، ذلا تكون قدم الارتدقاء يه املرتكزة خلفًا  وتدقطع معظم عداءات احلواجز هذه املسافة يف 

نية  اليت  حتدد الاداء يف مسابدقة احلواجز ابلضافه اىل ابىق  أ ن لك من عنرص الرسعة والدقوه املمزية ابلرسعة هام من العنارص االبد( 2212) ويذكر اتديوزس زسشزيابنيك(  1: 21)  

التوافق وادلقه ، حيث يربط العداء بني اكتساب أ قىص رسعة أ فدقية ممكنة عندما يدقرتب من احلاجز وبني اكتساب رسعة معودية , الرشاقه واملرونه ,العنارص البدنيه مثل حتمل الرسعه 

 (  1:  24) ة اجتياز احلاجز  قليةل أ تناء الارتدقاء تعمل عىل رسع

ميان شاكرويشري   ن الهدف من حتديد ندقطة الارتدقاء عن احلاجز  وكذكل مدقدار الدقوة العمودية املس تخدمة عند اجتياز احلاجز واحملافظة عىل اجتياز (  1991) قار حسن حسني  وا  ا 

ىل الزايدة يف الفرتة مركز تدقل اجلسم فوق احلاجز ملااة وعدم الطريان عند أ داء مرحهل الاجت  ياز  ميكن العداء من اخزتال زمن الاجتياز فوق احلاجز حيث تؤدي زايدة فرتة الطريان ا 

ومن خالل معل الباحثان يف جمال التدريب يف العاب الدقوى فدقد لحظا ان هناك قصور يف مس توى اداء املتسابدقات يف س باق   (16: 12.  )الزمنية من زمن عدو احلواجز

مبلعب لكية الرتبية البدنية ابلزاوية   3/4/2214اجز واتخر املس توى الرمق  للس باق وذلا حاول التعرف عىل امه أ س باب اخنفاض املس توى  وقاما بأ جراء دراسة اس تطالعية يوم م حو 122

 :جز ، وقياس الزمن اللك  للمسابدقة وقد أ سفرت ادلراسة عىل النتاجئ التاليةوحتليل أ داهئن يف خطوة احلاجز واخلطوات بني احلوا( متسابدقات  3لعدد ) حيث مت تصوير املسابدقة ابلاكمل 

 يوحض متغريات خطوة احلاجز لالعبات الليبيات مدقرون ابملس توى العايل( 1)جدول 

 العامل ليبيا املتغريات ومسافة الارتدقاء

 م2-1.92 م1.39 متوسط مسافة الارتدقاء خلطوة احلاجز

 م1.25-2.92 م1.12 خلطوة احلاجزمتوسط مسافات الهبوط 

جاميل مسافة خطوة  احلاجز  م3.25-م 2.11 م2.49 متوسط ا 

 ث 21 - 2.24 ث 2.62 متوسط زمن خطوة احلاجز
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 يوحض متغريات اخلطوات بني احلواجز( 2)جدول                                                    

 العامل ليبيا وحدة الدقياس املتغريات

 تالث خطوات مخس خطوات عدد متوسط عدد اخلطوات بني احلواجز 

 م5.60-5.70 م6.21 مرت متوسط مسافة اخلطوات بني احلواجز

 ث2.24-2.61 ث1.21 اثنية متوسط زمن اخلطوات بني احلواجز

 ث13.22 ث21.2 اثنية م حواجز122متوسط الزمن ال جاميل ملسابدقة 

 

 :يتضح من اجلدولن السابدقان أ ن

م للالعبةات الليبيةات بيةامن 1.12م يف املس توايت العاملية ومتوسط مسافة الهبةوط اكنةت 2_1.92م بيامن اكنت من  1.39متوسط مسافة الارتدقاء اكنت لالعبات الليبيات  -

 .م 3.25 – 2.11ى العامل  اكنت م بيامن يف املس تو 2.49للمس توى العامل  واملسافة اللكية خلطوة احلاجز اكنت لالعبات الليبيات    1 ,52-,92اكنت 

ث هةذا 2.24 - 2.61خطةوات وزمةن أ داهئةا 3ث ، بيامن اكن للمتسابدقات العامليات 1.21خطوات واس تغرق زمن أ داهئا  5وأ ما متوسط عدد اخلطوات بني احلواجز فاكنت 

 .ث للعامليات 13.22ث لليبيات ،  21.2ابل ضافة اىل أ ن الفارق الكلري بني زمن املسابدقة 

ىل اقرتاب الالعبةات الليبيةات مةن احلةاجز عنةد الاقةرتاب ، أ مةا طةول مسةافة الهبةوط بعةد  وهذا يعين أ ن هناك خلاًل يف لك من ال عداد البدين واملهاري ال مر اذلي أ دى ا 

ىل أ ن زمةن أ داهئةا اكن  ذ  2.24 – 2.21ث ، بيةامن يف املسة توايت العامليةة اكن  2.62احلاجز فهذا مؤا يدل عىل أ ن هناك خلاًل يف ال داء املهارى خلطوة احلاجز ك ل ابل ضةافة ا  ث ، وا 

ىل املدقارنة اخلطوات بني احلواجز والزمن اللك  للس باق لتبني لنا أ وجه الدقصور يف لك من ال عداد البدين واملهاري للمتسابدقات   .الليبياتأ ضفنا ا 

أ جريت عىل مجموعة من الالعبات بلكية الرتبية البدنية جبامعة الزاوية أ ن هناك قصةور واجةًا يف حتدقيةق  كام يتضح من العرض السابق لنتاجئ هذه ادلراسه الاس تطالعية اليت

أ هييل هةو مرت حةواجز سة يدات ، حيةث أ ن الةرمق التة 122ال رقام الدقياس ية ابلنس بة لليبيا، كذكل وجود جفوة كبرية حىت ابلنس بة لتحدقيق ال رقام التأ هيلية لختيار املنتخب الوطين ملسابدقة 

ذا اكن هةذا املسة توى هةو ( 2229)فأ قل ، وهذا الرمق حمدد من قلل احتاد أ لعاب الدقوى بليبيا  لس نة ( اثنية 12) قلمييةًا أ و عامليةًا ، وا  ابلةر  مةن أ ن هةذا الةرمق ضةعيفًا سةواء اكن حمليةًا أ و ا 

ىل املن  نه ليس دلينا منتخب لييب يف سة باق ( 12)تخب هو ل فضل املتسابدقات املوجودات عىل الساحة ، والرمق التأ هييل لالنضامم ا   122اثنية عىل ال كرث ل دركنا عىل الفور واقع احلال يف أ 

 .مرت حواجز س يدات 

هنا بةرزت مشةلكة البحةث والةيت علمية لها، ومن ولهذا اكنت هذه املشلكة من أ ولوايت اهامتمنا ، حيث أ ن أ وىل همام البحث العلم  هو العمل عىل تلبية احتياجات اجملمتع ووضع احللول ال 

ور سةواء يف ال عةداد البةدين أ و املهةاري يك تتحدد يف التعرف عىل ندقاط الضعف للمتسابدقات الليبيات بدنيًا وهماراًي ووضع برانمج تدرييب مدقنن ملين عىل أ سةس علميةة لعةالج أ وجةه الدقصة

 يلاحمل ينعكس أ ثرهام عىل املس توى الرمق  ويتس ىن لنا الارتدقاء ابملس توى

 

 : أ هداف البحث

 .مرت حواجز س يدات بيليبيا  بدنيًا وهمارايً  122التعرف عىل ندقاط الضعف دلى متسابدقات  -

 .مرت حواجز س يدات بيليبا 122وضع برانمج تدرييب لتحسني خطوة احلاجز واملسافات البينية يف س باق   -

 

ىل حتسني خطوة :فروض البحث   .مرت حواجز س يدات 122احلاجز واملسافات البينية واملس توى الرمق  يف مسابدقة الربانمج التدرييب املدقرتح سوف يؤدي ا 

 
 :ادلراسات العربية/ أ ولً 

ميان شاكر محمود -1  "س نة  12-12تأ تري برانمج مدقرتح لتحسني مياكنيكية خطوة احلاجز للفوة العمرية من : " عنوانب  ( 4( ) 2212: )دراسة ا 

التعرف عىل مدى تأ تري الوسائل السمعية والبرصية عىل معليات تعلمي اخلطوات  -احلاجز ومسار مركز الثدقل خاللها تأ تري الربانمج التعلمي  املدقرتح عىل ضبط خطوةالوقوف عىل مدى  -:هدف ادلراسة

ثر املهم عىل اكفة املتغريات املياكنيكية وعىل اكن لضبط خطوة  :أ مه النتاجئ.طالبة  24مشلت : عينة البحث .اس تخدمت املهنج التجرييب :مهنج البحث .وخطوة احلاجز احلاجز ، زوااي اجلذع خاللها من ال 

 .مسار مركز الثدقل

بات م حواجز لطال 122اتتري برانمج مدقرتح للتدريب البليومرتي عىل تمنية الدقدرة العضلية وحتسني مس توى الاداء لس باق :  بعنوان (9( )2223)عبري ممدوح محمد عىل عيىس  -:دراسة  -

 اتترياس تخدام  البليومرتي عىل تمنية الدقدرة العضلية  -:وضع برانمج مدقرتح للتدريب البليومرتي لتمنية الدقدرة العضلية للرجلني للتعرف عىل اهداف البحث  الرتبية الرايضية للبنات ابلدقاهرة

اس تخدمت الباحثة املهنج التجرييب بتصممي  املهنج املس تخدم( املس توى الرمق  ودرجة الاداء ) م حواجز122اتتري اس تخدام تدريبات اليليومرتي عىل حتسني مس توى الاداء يف س باق  -

مت حتديد عينة البحث ابلطريدقة العمدية اكن جحمها عينة البحث مجموعتني احدهام جتريبية  والاخرى وظابطة بطريدقة الدقياس الدقليل والبعدي حيث انه املناسب لتحدقيق اهداف البحث 

املس توي )يؤثر التدريب البليومرتي اتيرا اجيابيا عىل حتسني مس توى الاداء  -يؤثر الربانمج التدريب البليومرتي اتتريا اجيابيا عىل تمنية الدقدرة العضلية للرجلني الاس تنتاجات ة طالب 49

 م حواجز س يدات 122يف س باق ( الرمق  ودرجة الاداء 

 :ادلراسات ال جنبية/ اثنياً 

معرفة تأ تري لوحة الدقوة لتدقيمي  :هدف ادلراسةحتليل لوحة الدقوة لتدقيمي طريدقة ختط  احلواجز  -بيومياكنياك احلواجز" بعنوان Brian Mclean(1994( )17.) دراسة براين مالكيان  -1

ن حتليل لوحة الدقوة ميكن أ ن يش تغل بفاعلية يف تدقيمي طريدقة احلواجز :نتاجئأ مه ال .من لعبات احلواجز 2 :عينة ادلراسةاملهنج الوصف : مهنج ادلراسة.مرت حواجز 122طريدقة ختط    .ا 
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ماكنية تشخيص الدقصور الفين والتداخل العاليج الفعال من لك املدرب والالعب يزداد ابلتحليل اذلي يمت أ دائه يف ظروف مشاهبة لبيوة ال  تدريب وابلتغذية الرجعية املمكنة ابس تخدام ا 

 نظام لوحة الدقوة

 : ا جراءات البحث      

 ( . البعدي الدقليل الدقياس)  الواحده اجملموعه بتصممي التجرييب املهنج اس تخدم الباحثان : البحث مهنج

 : جمالت البحث

 ملعب وصالت التدريب  بنادي الاومليب   :اجملال املاك ين

 1/5/2015اىل غاية  1/2/2015مت اجراء هذه ادلراسة يف الفرتة من  :اجملال الزماين

 .  م 5/2/2015-3ادلراسة الاس تطالعية ال وىل يف الفرتة من  -

 .م11/2/2015-16الدقياسات الدقللية يف الفرتة من  -

ىل  25/2/2015يف الفرتة من ( تنفيذ الربانمج ) اجراءات ادلراسة الاساس ية  -  .م14/5/2015ا 

 . م12/5/2015-16الدقياسات البعدية يف الفرتة من  -

لعبات مهنن لتكرار غياهبن اتناء  4لعبة مت استلعاد  13مت اختيار عينة البحث ابلطريدقة العمدية من لعبات احلواجز ابلنادي الاومليب مبدينة الزاوية والبال  عددهن  :عينة البحث* 

 .التجانس لهن يف املتغريات اجلسمية والبدنية واملهارية  لعبات ومت حساب معامل 9تطبيق الربانمج التدرييب وبذكل يكون العدد الفعيل لعينة ادلراسة 

 

 الدقياسات الانرثبومرتية واجلسمية قيد البحث توصيف عينة البحث( 3)جدول 

 العمر الوزن     كجم طول الطرف السفيل  ر طول الطرف العلوي   ر الطول اللك  للجسم   ر ر م

1 1.63 11.6 29.92 51 23 

2 1.55 11.5 29.95 44 22 

3 1.61 12.5 12.19 54 22 

4 1.53 12 12.42 55 21 

5 1.62 12.512 15.13 51 21 

6 1.65 14.4 12.25 23 22 

2 1.65 14 12.35 64 23 

1 1.69 11.5 16.11 23 23 

9 1.53 12 12.19 52 21 

 الاحصائية للمتغريات البدنية واملهارية قيد البحثادلللت ( 4)  جدول                                              

 وحدة الدقياس التفرطح الالتواء الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب الاختبارات

 ر 567. 939. 268. 1.472 (قدرة)الوتب الطويل من الثبات 

 ر 3.377 1.209- 068. 202. (قدرة)الوتب العايل من الثبات 

 ث 1.647- 222.- 461. 12.366 (رشاقة)م 12×4اجلري املكويك 

 ث 316.- 698. 968. 6.147 (توافق)ادلوائر الرمقية املرمقة 

 ث/مرت 1.771- 483. 358. 5.363 (رسعة انتدقالية)م عدو من البدء الطائر 32

 مرت 258. 695. 524. 5.000 (قوة ممزية ابلرسعة)تالث جحالت ميني

 مرت 2.892 902. 459. 4.811 (ابلرسعةقوة ممزية )تالث جحالت يسار

مرونة العمود )تين اجلدع أ ماماً أ سفل من الوقوف 

 (الفدقري من الوضع ال فدق 
 ر 202. 635.- 3.431 8.555

  024.- 196. 2.09 18.38 م عدو122

  688.- 395.- 2.504 26.337 م حواجز122

 

 .ممايدل عىل اعتدال وجتانس أ فراد عينة البحث( 3±)أ ن مجيع معامالت الالتواء والتفرطح للمتغريات البدنية واملهارية قيد البحث تنحرص مابني ( 4)يتضح من اجلدول        
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  Kolmogorov-Smirnov Z مسرينوف كوملغروف  اختبار(  5)  جدول

 املعياريالاحنراف  املتوسط احلسايب الاختبارات
 مسرينوف كوملغروف اختبار

Kolmogorov-Smirnov Z 
 مس توى ادللةل

 0.969 0.491 0.268 1.472 (قدرة)الوتب الطويل من الثبات 

 0.324 0.953 0.068 0.2022 (قدرة)الوتب العايل من الثبات 

 0.888 0.581 0.461 12.36 (رشاقة)م 12×4اجلري املكويك 

 0.895 0.576 0.968 6.147 (توافق) ادلوائر الرمقية املرمقة

 0.573 0.782 0.358 5.363 (رسعة انتدقالية)م عدو من البدء الطائر 32

 0.964 0.5 0.524 5 (قوة ممزية ابلرسعة)تالث جحالت ميني

 0.447 0.862 0.459 4.81 (قوة ممزية ابلرسعة)تالث جحالت يسار

العمود الفدقري من مرونة )تين اجلدع أ ماماً أ سفل من الوقوف 

 (الوضع ال فدق 
8.55 3.43188 0.358 1 

 .959 .524 2.29 11.31 م عدو122

 .925 .412 2.52 26.33 م حواجز122

 

حصائيا مما يدل ( 5) ويتبني من اجلدول  Kolmogorov-Smirnov Zلختبار اعتدالية توزيع البياانت مت تطبيق اختبار كوملغروف مسرينوف     ان مجيع قمي الاختبار اكنت غري داةل ا 

 .عىل اعتدالية توزيع البياانت والتجانس بني أ فراد العينة يف مجيع الاختبارات

 :ال هجزة وال دوات املس تخدمة يف البحث

 اتدقال -صناديق –مكعب بدء  – صافرة – كورات طبية - ساعة ايدقاف -حواجز :أ هجزة وأ دوات خاصة ابلدقياسات املهارية -

 :أ هجزة وأ دوات خاصة ابلدقياسات البدنية -

 .بطاقات تسجيل -ايط قياس  -( لدقياس الطول من اجللوس)هجاز ال نرثوبوميرت         -( لدقياس الطول ) هجاز رس تاميرت  -( لدقياس الوزن) مزيان طيب  -

 :قياسات واختبارات البحث الدقللية
وحتسني خطوة احلاجز (م حواجز س يدات 122)من خالل ادلراسات النظرية والدقراءت السابدقة مت حتديد عدد من الدقياسات اليت لها تأ تري ملاا عىل الاجناز الرمق  للمسابدقة        

  (15( ) 2221)محد نرص ادلين رضوان :محمد صبح  حس نني , ( 14)( 2211)واملسافات البينة للحاجز وفدقا ملا اورده لك من ، كامل عبدامحليد اسامعيل  وعبداحملسن ملارك 

 :قياسات انرثوبومرتية 

 هجاز رس تامرت ( ر)الطول اللك  لقرب  -

 هجاز الانرثوبوميرت ( ر)طول الطرف العلوي لقرب  -

 ايط قياس ( ر)طول الطرف السفيل لقرب  -

 مزيان طيب ( كجم)الوزن لقرب  -

 السن لقرب نصف س نة -

 : قياسات بدنية

 (قدرة )لوتب العريض من الثبات  -

 ( قدرة)الوتب العمودي من الوقوف  -

 (رسعة انتدقالية )م عدو من البدء املنطلق 32 -

 (رشاقة)مx 410اجلري املكويك  -

 (مرونة العمود الفدقري من الوضع الافدق  )تين اجلدع اماما اسفل من الوقوف  -

 .( توافق)دلوائر الرمقية املرمقة  -

 



 

- 45 - 

                    6102          جامعة الزاوية    بية البدنية       العدد الرابع عشر          المجلد الثالث          كلية التر 
6102 

 

 

 (.قوة ممزية ابلرسعة )تالث جحالت ميني ويسار -

 : الدقياسات املهارية

 م حواجز للس يدات وفدقا للدقانون ادلويل للعاب الدقوى 122قياس س باق  -

  ادلراسة الاس تطالعية -

جراء ادلراسة الاس تطالعية الاوىل يف الفرتة مابني   بعاد الاكمريات والدقواعد العلمية  5/3/2215-3قامت ادلارسة اب  جراء التصوير والهدف من هده ادلراسة حتديد ا  واخلاصة اب 

بعا د وارتفاعات ماكن الاكمريات مبساعدة بعض اخملتصني يف جمال التصوير واكن ذكل يف لعملية التصوير حىت يتس ىن لنا حتليل اكفة املتغريات الكيامنتيكية قيد البحث ، ولدقد مت التأ كد من ا 

   -:ث مت تثبيهتا عىل حوامل تالتية اكل يت / اكدر 62اكمريات ذات تردد عايل  12ملعب لكية الرتبية البدنية ابلزاوية وقد مت اس تخدام عدد 

 ول وخط البداية معودية عىل منتصف املسافة بني احلاجز ال  ( 1)اكمريا  -

 لك اكمريا معودية عىل احلاجز ( 11)-(2)من  -

 معودية عىل منتصف املسافة بني احلاجز ال خري وخط الهناية (12)اكمريا  -

 م بني الاكمريات1.5م بعد احلاجز وبتداخل 5م قلل احلاجز 5مرت حيث اكنت (12)جمال لك اكمريا   -

 م   1.15اكن ارتفاع الاكمريات عىل ال رض   -

 .م 11.42ت املسافة بني الاكمريات ومنتصف احلارة اليت مت فهيا الدقياس اكن -

 -: يف ممتثةل اخلطوات فاكنت املدقرتح التدرييب الربانمج وضع عند اتباعها الواجب والاسس الربانمج هدف حتديد من لبد اكن املدقرتح التدرييب الربانمج وضع قلل :الربانمج التدرييب -

 الفرتي والتدريب الشدة منخفض الفرتي التدريب اس تخدام طريق عن لعينة ادلراسة وذكل احلواجز بني البينية واملسافات احلاجز خطوة حتسني اىل الربانمج هيدف :هدف الربانمج  -

 واذلي س يدات م122 احلواجز عدو ملسابدقة واحد رييبتد برانمج ابس تخدام اجملموعة تدريب ومت الكمنيناتكية واملتغريات البدنية املتغريات بعض حتسني عىل اتتريه ومدى الشدة مرتفع

اس بوع بواقع تالث 12ملدة التدريبية الوحدات عىل توزيعها طرق يف ختتلف ولكن الرسعة وتدريبات البليومرتي وتدريبات التدقال تدريبات من اخملتلفة التدريبات من مجموعة من يتكون

 .الربانمج من املرجو الهدف هو وهدا اجناز وافضل مس توى افضل اىل للوصول وحدات اس بوعيا  وذكل
 :اختيار حمتوى الربانمج

 واسامة( 1( )1999) طبل ابو محمد اسامة( 6( )1999) امحد بسطوييس -: السابدقة  وادلراسات املراجع اليه وفدقا ملااشارت س يدات حواجز م122 ملسابدقة الربانمج حمتوى اختيار مت -

 2221 (25 )(zhonqxu)اكسو زهوجن( 4( )2212) محمود شاكر اميان( 2)( 2221) ابوطبل محمد

 . يةومشل حمتوى الربانمج التدرييب عىل مجموعة من تدريبات اجلري واليت تؤدى يف اجلزء المتهيدي من الربانمج داخل الوحدة التدريبية اليوم -

 . وتدريبيات البليومرتي–ومشل الربانمج مجموعة من تدريبيات التدقال  -

 . م حواجز س يدات وهذه تؤدى يف اجلزء الرئييس وجزء الاعداد البدين من الربانمج122وتدريبيات لتحسني الاداء املهاري ملسابدقة  –ريبيات الرسعة تد- -

 .  وتدريبيات لتدقوية عضالت اجلذع وتدريبيات لهتدئة اجلسم يؤدى يف اجلزء اخلتايم من اجزاء الوحدة الواحدة من الربانمج -

 بات ال تدقالأ ول تدري  -

 تين الركبتني نصفا( البار عىل الكتفني . وقوف ) -

 تين الرجلني ( الثدقل عىل العدقلني. انبطاح عىل املدقعد ) -

 رفع العدقلني(البار عىل الكتفني .وقوف ) -

 .مد اذلراعني ( اذلراعني أ ماما ملسك البار ابلدقلضة . رقود عىل املدقعد) -

 :اثنيا تدريبات البليومرتي -

 الوتب العميق برجل واحدة  -

 الوتب العميق ابلرجلني معا  -

 :اثلثا تدريبات الرسعة  -

 .م رسعات موزعه عىل الوحدات التدريبية داخل الربانمج 222م رسعات اىل 32تبدا تدريبات الرسعة من مسافة  -
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 :رابعا متارين اجلذع  -

 رفع اجلذع عاليا ( اذلراعني خلف الراس . رقود) -

 .رفع اجلدع عاليا وتدريبات هتدئة للجسم يف اجلزء اخلتايم للوحدة التدريبية ( اذلراعني خلف الراس .انبطاح ) -

 : اسس وضع الربانمج  التدرييب -

رار واجملموعات ل ل مهنا حسب الوحدة ة والتكيتأ سس الربانمج التدرييب عىل حتسني خطوة احلاجز واملسافات البينه من خالل مجموعة من التدريبات املهارية والبدنية اخملتلفة يف الشد -

 داخل الاس بوع الواحد من الربانمج 

 .وحدات داخل الاس بوع الواحد ( 3)وحدة وبواقع (  36)اس بوع و( 12)فالربانمج -

 % .122_62الشدة داخل الربانمج من   -

 .تشكيل محل التدريب وتوزيعة خالل فرتة تنفيد الربانمج التدرييب  -

ىل حتدقيق أ فضل النتاجئ ابلنس بة للالعبني ، ويدقصد ابلمتوج هو - ارتفاع واخنفاض الاحامل التدريبية املعطاة  قامت ادلارسة ابس تخدام ملدأ  المتوج عند ختطيط محل التدريب واذلي يؤدي ا 

         .   وعدم السري عىل وترية واحدة أ و مس توى واحد 

 :أ جزاء الوحدة التدريبية -

 :واجلزء المتهيديال حامء  -

حيث تعمل عىل هتيئة الالعب من الناحية البدنية والنفس ية للجزء الرئييس من ( متارين مرونة واطاةل  –متارين جري برسعة متوسطة حول امللعب ) ويتكون هذا اجلزء من الاحامء      

 .وحدة التدريب

 :اجلزء الرئييس -

ىل        حتسني خطوة احلاجز واملسافات البينية بني احلواجز وعالقهتا ببعض املتغريات الكيامنتيكية للمهارة ويشمل الاعداد البدين اخلاص  هيدف هذا اجلزء من الوحدة التدريبية ا 

ىل متارين لتدقوية عضالت اجلذع  .والاعداد املهاري، ابلضافة ا 

 :اجلزء اخلتايم -
ىل حالته ال   .طبيعية أ و مايدقارب مهنا بدقدر الاماكن ، واس تخدمت ادلارسة مترينات الهتدئة والاسرتخاءهيدف هذا اجلزء من الوحدة التدريبية للعودة ابلالعب ا 

 

 : وراع الباحثان الاسس التالية عند وضع الربانمج

 س نه 23_22مالمئة الربانمج للمتسابدقني ومتوسط السن  -

 ة يف الربانمج التدرييب حتديد امه واجلات التدريب وسهوةل وتوافر الاماكنيات والادوات والاهجزة املس تخدم -

 الاس تعانة ببعض الربامج اليت وضعت يف هذا اجملال  -

 مرونة الربانمج ابلدقدر املناسب اتناء فرتة تطبيدقة -

 .مراعاة الفروق الفردية بني افراد العينة  -

 .مراعاة الامن والسالمة اتناء التدريب  -

 . اس تخدام طريدقة التدريب الفرتي املرتفع واملنخفض الشدة وحسب اجتاه التمنية خالل فرتة تنفيد الربانمج -

 :مراحل الربانمج التدرييب -
 :املرحةل الاوىل

ات البدنية العامة ومتتد ملدة اس بوعني وحتتوي ويه مرحةل الاعداد العام لعينة البحث واليت تمتثل يف مجموعة واجدة ويمت فهيا اعطاء تدريبات عامة للرفع من كفاءة بعض الدقدر 

 .وحدات 6عىل 

 : املرحةل الثانية

 :أ سابيع حيث يكون هناك وحدات متنوعة من( 1)ويه مرحةل ال عداد اخلاص ومتتد هذه املرحةل ملدة 

 .تدريبات التدقال  -

 .تدريبات البليومرتي  -

 .تدريبات الرسعة -

 .الربانمج التدرييب وختتلف يف نس بة الاحامل التدريبية لهامتارين للجذع يف ال س بوع خالل  -
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ذا اكنت ضعيفة ذلا فانه ينصح برضورة حيث أ ن هناك عالقة بني الدقوة والدقدرة فان الفرد ل ميكن أ ن حيدقق درجة عالية من الدقدرة دون توافر عنرص الدقوة مبعدلت رسيعة ل يتحدق ق ا 

خضاع الالعبني لتدريبات الدقوة الكثيفة قلل البدء يف اس تخدام تدريبات البليومرتي حبيث يمتكن الال من وزن اجلسم يف مترين مد الركبتني قلل البدء يف 1.5عب من وضع تدقل يعادل ا 

 (22:  23)                                                              .                                       التدريب البليومرتي

 : املرحةل الثالثة

 .من الربانمج التدرييب ومت فهيا اجراء منافسات بني افراد العينة  ويه مرحةل املنافسات ومتتد ملدة أ س بوعني

 :ادلراسة الاساس ية 
 . م11/2/2215-16مت اجراء الدقياسات الدقللية مجليع افراد العينة يف الفرتة من 

 : -واكنت عىل النحو التايل 

 . اليوم الاول الدقياسات الانرثوبومرتية -

                                .   اليوم الثاين الدقياسات البدنية  -

ىل 25/2/2215قام الباحثان  بتطبيق الربانمج التجرييب يف الفرتة من : تطبيق الربانمج -  .وحدات يف الاس بوع ( 3)وحدة تدريبية بواقع ( 36)اس بوع بواقع ( 12)م وملدة 14/5/2215ا 

جراء الدقياسات البعدية عىل أ فراد عينة البحث يف الفرتة من : لدقياسات البعدية - م وبنفس اوط وترتيب الدقياسات 11/5/2215-16بعد الانهتاء من تطبيق الربانمج التدرييب مت ا 

 .   الدقللية

 :املعاجلات الاحصائية -

 :يف ضوء طبيعة ادلراسة أ س تخدمت املعاجلات الاحصائية التالية

 .املتوسط احلسايب -

 .ف املعياريالاحنرا -

 .الالتواء -

 .جملموعة واحدة( ت)اختبار  -

 (.spss)وقد أ جريت املعاجلات الاحصائية عن طريق احلاسب ال يل ابس تخدام احلدقيبة الاحصائية        

 

 :عرض النتاجئ ا خلاصة ابملتغريات البدنية/ أ ول

 9= ن     ادلللت الاحصائية  للمتغريات البدنية قلل وبعد التجربة (6)جدول 

 ادلللت

 الاحصائية

 املتغريات البدنية

 الدقياس البعدى الدقياس الدقلىل
 الفرق

 (ت)قمية  بني املتوسطني

 ع± س   ع± س   ع± س  

 5.69* 0.08 0.15 0.26 `1.62 0.27 1.47 الوتب الطويل من الثبات

 3.95* 0.05 0.07 0.04 0.27 0.07 0.20 الوتب العايل من الثبات

 3.55* 0.55 0.66- 0.58 11.68 0.51 12.34 م12×4اجلري املكويك 

 2.87* 0.71 0.68- 1.10 5.43 0.99 6.11 (التوافق)ادلوائر الرمقية 

 2.4* 0.35 0.12- 0.29 5.10 0.36 5.36 مرت عدو من البدء الطائر32

 8.76* 0.27 0.80 0.60 5.80 0.52 5.00 تالث جحالت ميني

 4.07* 0.57 0.78 0.72 5.59 0.46 4.81 تالث جحالت يسار

 2.53* 3.16 2.67 3.64 11.44 2.99 8.78 (مرونة)تين اجلذع اماما اسفل من الوقوف 

   2.31=  2.25عند مس توى     

احملسةوبة أ كةرب مةن قميةة ( ت ) اكنةت قميةة اخلاص ابملتغريات البدنية وجود فروق ذات دلةل ا حصائية  ىف مجيع املتغريات البدنية لصاحل الدقياس البعةدى ، حيةث (  6)يتضح من اجلدول 

 .اجلدولية ، وهذا يعين أ ن هناك تأ تريا اجيابيا للربانمج التدرييب املدقرتح( ت )
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 :مناقشة النتاجئ اخلاصة ابملتغريات البدنية / نيا اث

م حواجز س يدات فف  اختبار الوتب 122مجيع الدقياسات البدنية اخلاصة بس باق  ان هناك فروقا معنوية بني الدقياسني الدقليل والبعدي دلى افراد العينة يف(  6) يتضح من اجلدول 

هدا يعين زايدة يف الدقدرة العضلية حيث تعترب الطويل من الثبات  والوتب العمودي من الثبات توجد فروق معنوية بني الدقياسني الدقليل والبعدي ولصاحل الدقياس البعدي  لهدا الاختبار و 

ابهنا من امه العنارص ملتسابدق  احلواجز واهنا تمن  عن طريق التدريب البيلومرتي  وهدا يدل عىل ( 1999) حيتاج الهيا لعب احلواجز وهدا ما اكده بسطوييس امحد من امه العنارص اليت

 ( 135-131:  6.   )لرمق  اخلاص ابملسابدقةفاعلية الربانمج التدرييب وماحيتويه من تدريبات اتدقال وتدريبات بليومرتية يف حتسني الدقدرات البدنية واملس توى ا

كذكل يتفق ( 115: 8)ان قوة عضالت الرجلني واملدقعدة تمن  ابلوتب العميق والارتدادي واحلجل (1996)ويتفق أ يضا مع ما أ شار اليه عبدالعزيز المنر وانرميان اخلطيب 

كام يتفق مع ( 16: 20)ان طرق تدريب الدقدرة الانفجارية حتتوي عىل سلسةل كبرية وفعاةل من التدريبات اباس تخدام تدريبات التدقال وتدريبات البليومرتي (1991)مع ما اشار اليه جاميتا

اليت جتعل العضةل تصل اىل مقة الدقوة العضلية يف اقل زمن ممكن وهدا مايطلق عليه الدقدرة الانفجاريه واليت عىل ان التدريب البليومرتي من امه التدريبات ( 1991)ماذكره ديامتن واخرون 

 (122:  18. )حتتاج اليه مسابدقات الوتب

        

سني الدقدرة اكرث من اس تخدام تدريبات التدقال عالية الشدة ان التدريب البلومرتي احد امه العنارص فعالية يف زايدة معدل حت ( 2221)ويتفق ذكل مع ما يؤكده الفاتو دفراندس        

دريبات الدقوة ملسابدقة الوتب هو تمنية الدقدرة ور  ذكل فال حيل التدريب البليومرتي حمل تدريب التدقال ولكن لبد ن تواجدمه التنان معا يف التدريبات اخلاصة ابلوتب حيث ان هدف ت

 (59-15:  16. )الانفجارية

 

ولصاحل الدقياس البعدي وهدا يدل عىل امهية وفعالية الربانمج التدرييب يف ( 12×4)ام يتضح من اجلدول وجود فرق معنوي بني الدقياسني الدقليل والبعدي يف اختبار اجلري املكويك ك      

 عىل ان الرشاقة من اكرث املكوانت البدنية امهية ابلنس بة (2222)حتسني هدا العنرص ملا   من امهية لالعيب احلواجز حيث تتفق مع لك من عصام حلم  ومحمد جابر بريدقع 

      

طار واحد يف الاداء احلريك حتت ظروف لالنشطة الرايضية اليت تطلب تغري اجتاه اجلسم عىل الارض ويف الهواء او البدء والتوقيت برسعة اوحماوةل ادماج عدة همارات حركية يف ا    

 (.121:  10)ن التوافق وادلقة والرسعة فا الرشاقة صفة اساس ية للعديد من الانشطة الرايضية  متغرية ومتباينة بدقدر كبري م

      

 (.135-131: 5)ويضيف بسطوييس امحد ان الرشاقة عنرص فعال يف اكساب الالعب اماكنية املروق فوق احلاجز بسهوةل ورسعه      

وهذا يرجع اىل  ان الربانمج أ دى اىل حتسني عنرص ( ادلوائر الرمقية ) يل والبعدي ولصاحل الدقياس البعدي   يف اختبار التوافق كام يتضح من اجلدول وجود فرق معنوي بني الدقياس الدقل

ترتبط دامئا بنتيجة اقىص رسعة  ان كفاءة وجناح الاداء يف مسابدقات احلواجز( 2221)التوافق دلى افراد العينه من خالل التدريبات البدنية لهذا العنرص وهدا مايوكده لودفيك سفوبورا 

ت الايدقاعية وأ ن اجياد الرتكيبية املثىل لرسعة ذلا هناك عوامل جيب مراعاهتا تؤثر يف النتيجة املس هتدفة وتشمل هده العوامل توافق كفؤ وختط  حواجز اقتصادي والدقدرة عىل حتدقيق احلراك

 ( 1:  22.)اجلري مع ختط  مناسب للحواجز هو اذلي يؤدي اىل النجاح 

 

م من البدء الطائر و اختبار تالث جحالت ميني ويسار وجود فرق معنوي بني الدقياسني الدقليل والبعدي لصاحل الدقياس البعدي حيث  32ويتضح من اجلدول السابق يف اختبار عدو      

ليه دولند شو ويرجع ذكل اىل تأ تري الربانمج التدرييب وماحي . يدل هذا الاختبار عىل تمنية الرسعة الدقصوى  ان التدريب ( 1991)تويه من تدريبات بدنية وتتفق هذه النتاجئ مع ما أ شار ا 

ويتلعه ملااة اندقلاض مركزي برسعة  البليومرتي اسلوب موجه هيدف اىل تطوير الدقدرة العضلية لعضالت الرجلني حيث تتعرض العضةل اىل اطاةل مفاجوة حتت اتتري اندقلاض لمركزي

م عدو من البدء الطائر والدقدرة العضلية للرجلني واليت ظهرت يف مسافة تالث جحالت ميني  32يف فاعلية التدريب البليومرتي لتحسني زمن ( 2222)ونتاجئ ساكس ( 125:  19)عالية 

تدريب البليومرتي ادى اىل حتسني متوسط رسعة ست وهذا يتفق مع دراسة اسامة ابوطبل يف ان ال ( . 123: 23)ويسار والوتب العمودي مما ادى اىل حتسني الدقدرة الانفجارية 

 (12:  1. )جحالت

 

نه من الرضوري الاهامتم بأ سلوب تمنية هدة الصفات ممايصل ابل122ان س باق  ثنيويرى الباح         العبة م حواجزس يدات يتطلب توافر العنارص البدنية اخلاصة واملرتبطة ابلداء وا 

 .اىل املس توى البدين واملهاري املطلوب 

 

معنوي بني الدقياسني الدقليل والبعدي لصاحل الدقياس البعدي وهذا يؤكد عىل التأ تري الفعال لتدريبات  كام يتضح من اجلدول يف اختبار تين اجلدع اماما اسفل من الوقوف وجود فرق      

 ان املتغريات( 1912)ومع دراسة سعدية ش يحة ( 22: 4. ) واليت أ كدت أ مهية عنرص املرونة اخلاصة بس باق احلواجز( 1991)املرونة ابلربانمج  ويتفق ذكل مع دراسة امينة عبد املنعم 

 (39:  7. )الرشاقة, املرونة ,الدقوة املمزية ابلرسعة , م حواجز الرسعة الدقصوى 122البدنية املرتبطة بس باق 

 :الاس تنتاجات -

ىل الاس تنتاجات التالية يف ضوء أ هداف البحث ويف حدود العينة موضوع ادلراسة واستناد عىل املعاجلات ال حصائية وبعد عرض النتاجئ وحتليلها متكن الباحثان من ا        :لتوصل ا 

ىل حتسني لك من   -  -:الربانمج التدرييب املدقرتح  أ دى ا 

- :يث املتغريات الكيامنتيكية خلطوة احلاجز من ح-1

 .زمن ال داء -

 .متوسط رسعة خطوة احلاجز -

 . ارتفاع مركز الثدقل فوق احلاجز-
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 .زمن مسافة الارتدقاء للحاجز -

 .رسعة مسافة الارتدقاء للحاجز -

 .زمن مسافة الهبوط بعد احلاجز -

 .رسعة مسافة الهبوط بعد احلاجز -

- :من حيث ( املسافات البينية )اخلطوات بني احلواجز -2

 . دقليل عدد اخلطوات بني احلواجز يف املسافات بني احلاجز الاول واحلاجز اخلامست -

 .تدقليل زمن اخلطوات بني احلواجز -

 .حتسني الرسعة املتوسطة للخطوات بني احلواجز -

 .املس توى الرمق  للس باق -3

 .مجيع املتغريات البدنية قيد البحث -4

 :التوصيات

 :البياانت والنتاجئ اليت مت التوصل الهيا ابليتيف ضوء هدف البحث واعامتد عىل 

 . تعلمي ارتدقاء احلاجز بلكتا الدقدمني للتغلب عىل مشلكة اخلطوات الزوجية بني احلواجز-1

 .اس بوع 12زايدة قدرة اس مترار الربانمج التدرييب لكرث من -2

 .جز س يدات للحفاظ عىل مس توى الاداء يف احلواجز الاخرية م حوا122الاهامتم بتمنية عنرص حتمل الدقوة املمزية ابلرسعة ملتسابدقات -3

 .م حواجز والاهامتم بوضع الربامج التدريبية هلم 122حماوةل بناء قاعدة عريضة من الالعبات يف س باق -4

 .يبيا م حواجز س يدات يف ل 122اس تخدام الربانمج التدرييب املدقرتح يف حتسني خطوة احلاجز واملسافات البينية ملتسابدقات -5

 .مراعات ان يتوىل التدريب يف س باقات احلواجز س يدات بليبيا مدربون مؤهلون -6

 :املراجع العربية : أ ول 

أ ثر تدقنني التدريبات البليومرتية ابس تخدام حتليل الدقدرة عىل بعض املتغريات ادليامنكية لل داء يف مسابدقة الوتب  :اسامة محمد أ بو طبل     1

 .م1999دكتوراة ، جامعة الاسكندرية ، لكية الرنبية الرايضية للبنني ، الثاليث ، رساةل 

م حواجز ، املؤمتر العلم   112املرونة اخلاصة وعالقهتا ببعض املتغريات الكيامنتيكية خلطوة احلاجز يف س باق  :ةةةةةةةةةةة     2

والرايضة والتعبري احلريك يف الرشق ال وسط ، جامعه ال قلمي  الرابع للمجلس ادلويل للصحة والرتبية البدنية والرتود 

 .م2221ال سكندرية اجلزء الرابع  ، 

حواجز لالنسات لكيةالرتبية الرايضية للبنني  122اس تخدام وس يةل مدقرتحة لتطوير وتمنية املرونة اخلاصة لس باق  :امينة محمد عبداملنعم   3

   1919جامعة الاسكندرية  

ميان شاكر محمود 4   .م2212املؤمتر الدقطري ، س نة ،  12-12تأ تري برانمج مدقرتح لتحسني مياكنيكية خطوة احلاجز للفوة العمرية من  :     ا 

 .م1992س باقات املضامر مسابدقات امليدان ، دار الفكر العريب ،  الدقاهرة ،  بسطوييس أ محد بسطوييس   5

 .1999العريب ، الدقاهرة ، أ سس نظرايت احلركة ، دار الفكر  :ةةةةةةةةةةةة    6

حواجز لطالبات لكية الرتبية الرايضية ابلسكندرية ، دراسات /م222م حواجز ، 122املعادلت النتبوية لزمن  :سعدية عبد اجلواد ش بحة 7

 .م1911وحبوث ، جمةل خاصة تصدرها جامعة حلوان ، اجملدل الرابع ، 

التدريب التدريب الراييض ، تدريب اتدقال ، تصممي  برامج  الدقوة وختطيط املور التدرييب  مركز الكتاب للنرش ،  عبد العزيز امحد المنر ، نرميان محمد اخلطيب  8

 .م1996الدقاهرة ، 

م حواجز 122ني مس توى الاداء لس باق تأ تري برانمج مدقرتح للتدريب البليومرتك عىل تمنية الدقدرة العضلية وحتس :عبري ممدوح محمد     9

 222لطالبات لكية الرتبية الرايضية ابلدقاهرة ، 

 :عصام حلم            10

 محمد جابر بريدقع 

 .م 2222التدريب الراييض ، منشأ ة الاسكندرية ، 
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 .م2224الوفاء للنرش والطباعة ، النوايح الفنية ملسابدقات العدو واجلري احلواجز واملوانع ، دار  :فراج عبد امحليد توفيق  11

 :قار حسن حسني        12

ميان شاكر  ا 

 .م1991ملادئ ال سس املياكنيكية للحراكت الرايضية ، دار الفكر العريب ، عامن ، 

 :قار حسن حسني        13

 محمد عبد الرحمي

 .م2221الوطنية ، بنغازي ليبيا ، مياكنيكية املسابدقات املركبة العشاري رجال والس باع  س يدات ، دار الكتاب 

 كامل عبد امحليد اسامعيل  14

 عبد احملسن ملارك العازيم 

 .م 2211الدقياس والتدقوم يف الرتبية الرايضية املدرس ية ، دار الفكر العريب ، 

 :محمد صبح  حس نني     15

 محمد نرص ادلين رضوان

 م2221العريب ، الدقياس والتدقوم يف الرتبية الرايضية ، دار الفكر 

   

 :املراجع ال جنبية : اثنياً 

 

Training principles for jumpers  implication for special strength  

development , new studies in athleti 

cs , 2001. 

Alfano, n & Fernades , t ,: 16 

- the biomechanics of hurdling:force plate   analysis to assess 

hurdling,asenior research scientist in the dept.of biomechanics at the  

 

 

Australian lnstitute of sport in  Canberra,1994. 

Brian Mclean:                17 

Ward , r , tellez , t sears, b, speed ,  2nd ed , human kinetics publishers,  

champaign illins, 1998. 

Dintaman , 18 

Jumping into plyometrics : 100  exercises for power& strength 2nd ,  ed , 

human kinetics , 1998 . 

Donald a . chu : 19 

Maximal power training , track coac  , no , 146, 1998. Gambetta, v: 20 

110 and 100 meter hurdle  drills and traini    g,2010. Jim Giroux : 21 

Speed and coordination problems in 

the 110m hurdles,1989. 

Ludvik svoboda :             22 

Triple jump , trac & field quarterly 

 review , vol, 98 bo 4 , winter , 2000. 

Sacks,a: 23 

The 100 metres hurdles,2010 . Tadeusz szeczepanki :      24 

kinematical research on hurdle clearance techniques of elite  Chinese 

athlete in 100m hurdles, 2008. 

Zhong xu:                      25 
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 "السلوك التنافيس وعالقته مبراكز اللعب دلى بعض الفرق املشاركة يف دوري كرة الدقدم لدقطاع التعلمي ببدلية صرباتة " 

 وسف ابوخريصد خدجية ي**                                                                                                      كامل عيل الغول.د*                     

 

حراز الفوز، ول يتأ سس ذكل عىل ادلوافع اذلاتية للراييض حفسب، بل أ يضا: مدقدمة البحث عىل ادلوافع الاجامتعية ، ذلا " السلوك التنافيس الراييض هو نشاط حياول فيه الالعب ا 

جامهريي كبري بش ل خاصة ،واذلي يظهر فهيا بوضوح تأ تري الفوز والهزمية أ و النجاح والفشل، وما يرتبط ب ل لل نشطة الرايضية بش ل عام واليت دلهيا حضور  يمتزي السلوك التنافيس

سهم يل أ فضل مس توى ممكن، ال مر اذلي ي مهنم من نوايح سلوكية وبصورة واجة وملااة وهذا ابلطبع يتطلب رضورة تعبئة الراييض لبذل أ قىص قدراته البدنية والنفس ية حملاوةل تسج 

 ( 221:   4.) يف تطوير وتمنية السامت النفس ية وخاصة السامت اخللدقية وال رادية للراييض

ماكنياهتم البدنية املهارية والنفس ية لتحدقيق ا       ظهار ا  عىل جمرايت لفوز أ ول مث املتعة يف ال داء للس يطرة ولعبة كرة الدقدم من ال لعاب امجلاعية اليت حياول فهيا الفريق حمجموعة وأ فراد ا 

ىل الت غلب عىل املنافس وحتدقيق الاجناز الراييض اذلي املبارايت وهذا ابلطبع يتطلب مهنم أ ن يكونوا عىل مس توى عال من املهارة واللياقة البدنية والنفس ية ومتاسك الفريق اذلي يؤدي ا 

ليه م يف اعداد الالعبني يف مرحةل التدريب واملنافسات وعىل املدربني ان يضعوا يف حس باهنم من خالل ما تدقدم تربز أ مهية البحث لن مفهوم السلوك التنافيس جد هم.يتطلعون ا 

ن يطور ال داء املهاري وجيعل الالعبني يف الضغوطات النفس ية اليت يتعرض لها الالعبون وذكل خبلق مناخ مماتل ل جواء املبارايت الفعلية ومواقف لعبية مشاهبة ال مر اذلي بدوره ا

 . اهلم نتيجة للخربات املرتاحمة اليت حدقدقوها وابلتايل الس يطرة عىل سلوكهم التنافيسأ حسن أ حو 

يه دوافع اجيابية لالجناز سوف يعترب السلوك التنافيس يف لعبة كرة الدقدم من املواضيع املهمة واملؤثرة يف بناء الالعبني لتحدقيق النتاجئ املأ موةل ، فالالعب اذلي دل :مشلكة البحث 1-2

ىل ال داء املطلوب واختاذ السلوك املناسب خالل املنافسة يش ل  ( 221:  4. )  اعتدقادًا سلاميً حول ما يس تطيع فعهل من اجل بذل اجلهد واملثابرة للوصول ا 

ونظرا  لكون الضغوط  (.235:  1" )  يض لال جنازوان حاةل الاس تعداد للتنافس بوجود اخلصم واحلاكم واملشاهدين وغريها من متغريات املوقف التنافيس تثري دافعية سلوك الراي    

تناء املنافسة فأ هنا تؤثر عىل السلوك التنافيس   وخيتلف هذا السلوك تبعا  لهذه الضغوط وحتدد حسب موقف املنافسة، حيث يظهر السلوك  واملواقف النفس ية لالعب تظهر يف أ 

ماكنية التعاون معهمية اليت يدقوم هبا الالعب دون أ ي اعامتد ملاا عىل زمالئه يف الفريق ابالتنافيس خالل الهجوم وادلفاع والوسط يف احملاولت الفرد  (13: 2)  "لر  من ا 

ن يبذل أ قىص ما ميكن من قدراته املهارية و البدنية والنفس ية ل نه يواجه منافس   نف احلظوظ ابلظفر س الهدف وقد يتدقار معه ومبا أ ن ظروف لعبة كرة الدقدم تتطلب من الالعب ا 

ن ذكل   تأ تري ملاا عىل زمالئه وابلتايل عىل بنتيجة املباراة ،ال مر اذلي يفرض عىل لك لعب ان يرتب أ فاكره ويتحمك يف ترصفاته وانفعالته حىت يتس ىن   اللعب بطريدقة اجيابية ل  

 .نتيجة املباراة

ضيع الىت متس كرة الدقدم جذب اهامتمه موضوع السلوك التنافيس لالعبني بسبب تأ ترياته املبااة عىل نتاجئ املبارايت ابل ضافة املتعددة واملتنوعة حول املوا انومن خالل قراءات الباحث   

جراء دراسات علمية لسلوك التنافيس لهذا  قام الباحث مبتابعة دوري كرة الدقدم لدقطاع التعلمي ببدلية صرب (  6(  )  5) اىل توصيات العديد من البحوث  اتة واذلي يضم خنبة من اب 

ىل بعض اجلوانب النفس ية اليت يف حال الالعبني اذلين ميثلون مؤسساهتم يف اجلانب الراييض وذكل هبدف التعرف عىل السلوك التنافيس دلهيم  الامر اذلي سوف يسامه يف التعرف ع

تناء املنافسات  كام انه سيسامه يف لفت انتلاه املدربني حنو الاهامتم ابجلانب النفيس اذلي يعد من اجلوانب . الرايضيةالاهامتم هبا ستساعد يف تطوير وحتسني املس توى العام للفريق أ 

 .الرضورية واملؤثرة يف نتاجئ املنافسات 

 

   :الهدف من البحث -1-3

 .التعرف عىل السلوك التنافيس دلى لعيب بعض الفرق املشاركة يف دوري كرة الدقدم لدقطاع التعلمي ببدلية صرباتة     -1

 .ة صرباتةلبعض الفرق املشاركة يف دوري كرة الدقدم لدقطاع التعلمي ببدلي( ادلفاع، الوسط، الهجوم)التعرف عىل الفروق يف السلوك التنافيس بني لعيب مراكز اللعب اخملتلفة  -2

لبعض الفرق املشاركة يف دوري كرة الدقدم لدقطاع التعلمي ببدلية ( ادلفاع، الوسط، الهجوم)التعرف عىل العالقة بني السلوك التنافيس دلى لعيب لك مركز من مراكز اللعب اخملتلفة   -3

 .صرباتة
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 :تساؤلت البحث -1-4

 .فرق املشاركة يف دوري كرة الدقدم لدقطاع التعلمي ببدلية صرباتة؟هل توجد فروق داةل معنواي يف السلوك التنافيس بني ال -4

 . دلى بعض الفرق املشاركة يف دوري كرة الدقدم لدقطاع التعلمي ببدلية صرباتة؟( دفاع ، وسط ، جهوم ) هل توجد فروق داةل معنواي يف السلوك التنافيس بني مراكز اللعب الثالتة   -5

 .  دلى بعض الفرق املشاركة يف دوري كرة الدقدم لدقطاع التعلمي ببدلية صرباتة؟( دفاع ، وسط ، جهوم )  ومراكز اللعب الثالتةهل توجد عالقة بني السلوك التنافيس -6

 :مصطلح السلوك التنافيس -1-5

ئية وتشمل النشاط اللفظ  و احلريك و أ وجه النشاط الظاهر اذلي ميكن مالحظته بوساطة الغري ابلعني اجملردة أ و تسجيهل ورصده ابل دوات اخملتلفة اكلاكمريا العادية والسيامن"هو 

 (" .122:  3)  الاشاري وهذه ال ش ياء مادية حمسوسة أ ي موضوعية

 :ادلراسات املشاهبة -1-6

هبدف التعرف عىل ( الرضا احلريك وعالقته ابلسلوك التنافيس والاجناز لالعيب أ لعاب الدقوى يف مدينة السلامينية)بعنوان (   6)  (2214)جميد أ سد، طارق مريزا ، داليا حسني ،دراسة  -1

ندية السلامينية ابلعاب الدقوى  مث  التعرف عىل العالقة بني . والتعرف عىل العالقة بيهنم(. لطويل، ريم الرمحم، الوتب ا122عدو)الرضا احلريك والسلوك التنافيس والاجناز دلى لعيب أ 

فدقد اكنت من لعيب اندية السلامينية ابلعاب  الرضا احلريك والاجناز دلى افراد عينة البحث مس تخدمني املهنج الوصف  بأ لسلوب املسح  والعالقات الارتباطية اما جممتع البحث وعينته

لعبًا مت اختيارمه ابلطريدقة العشوائية من فوة املتدقدمني ومجلع البياانت مت اعامتد مدقياس الرضا احلريك املدقنن ( 15)، والبال  عددمه (م، الوتب الطويل، ريم الرمح 122عدو )الدقوى 

احلريك اكن مرتفعًا دلى الالعبني عينة البحث لك حبسب الفعالية اليت ،ومدقياس السلوك التنافيس املدقنن وبعدها تسجيل الاجناز ل ل لعب يف العينة واكن من امه النتاجئ هوان الرضا 

القة ارتباط بني الرضا احلريك والسلوك ميارسوها، كام ان مس توى السلوك التنافيس اكن منخفضًا دلى الالعبني عينة البحث لك حبسب الفعلية اليت ميارسوها، هذا ومل تظهر هناك ع

 . التنافيس دلى عينة البحث

هبدف التعرف عىل العالقة بني السلوك ( السلوك التنافيس وعالقته ابل داء املهاري والاجناز لالعيب الاكراتيه الناش ئني ( )  4)  (2212)اسة عباس همدي صاحل، حمسن محمد حسن در   -2

أ ما عينة البحث فاكنت الالعبني املشاركني يف بطوةل العراق . جناز دلى افراد العينةالتنافيس وال داء املهاري لالعيب الاكراتيه الناش ئني مث التعرف عىل العالقة بني السلوك التنافيس والا

ذ اكنت عينة البحث من الالعبني  16)وبل  عددمه ( كغم62) الناش ئني وزن للناش ئني اليت أ قميت يف حمافظة البرصة  وأ س تخدم الباحثان املهنج الوصف  بأ سلوب العالقات الارتباطية ا 

،بيامن اكن السلوك التنافيس دلى  وب احلرص الشامل أ ما امه النتاجئ فدقد اكنت تشري اىل ان هناك عالقة ارتباط يف السلوك التنافيس والاجناز وعشوائيا يف ال داء املهاريوبأ سل( لعبا

 .وانعكس اجيابيا عىل مس توى الاجناز. الالعب ل ينعكس عىل ال داء املهاري لالعب

  :اجراءات البحث - 2

                                                                                                                                                                        :مهنج البحث  -2-1

 .هذا البحث املهنج الوصف  بأ لسلويب املسح  ملالمئته وطبيعة اناس تخدم الباحث

فريدقا واكنت أ عامرمه فوق الاربعني (   26) مت حتديد جممتع البحث من لعيب الفرق املشاركة يف دوري كرة الدقدم  لدقطاع التعلمي ببدلية صرباتة والبال  عددمه   :جممتع البحث وعينته -2-2

( جهوم  –وسط  –دفاع ) لك فريق مت اختيارمه ابلطريق العمدية وميثلون مراكز اللعب الثالتة  لعبا من(  12) س نة وقد مت اختيار الفرق املتحصةل عىل الرتاتيب ال ربعة ال وىل وبواقع 

 .لعبا(  41) مدرسة  أ اب ذر الغفاري ،وابلتايل يكون العدد اللك  للعينة  –مدرسة نور الهدى  –مدرسة العاللدقة الثانوية  –،والفرق يه مكتب الرتبية والتعلمي 

 .وزيع الالعبني واعدادمهيوحض ت(  1) واجلدول 
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 ل ل فريق( ادلفاع، الوسط، الهجوم)عدد الالعبني حسب خطوط اللعب (1)اجلدول 

 الهجوم الوسط ادلفاع عدد العينة الدقطاعات ت

1 -
 2 3 2 12 مكتب التعلمي

2 -
 3 4 5 12 مدرسة العاللدقة الثانوية

3 -
 2 4 6 12 مدرسة نور الهدى

4 -
 4 3 5 12 الغفارىمدرسة أ اب ذر 

 11 14 23 41 اجملموع

 

 :  وسائل مجع البياانت 2-3

 .املصادر واملراجع العلمية -

 ( .1ملحق)مدقياس السلوك التنافيس -

 .هجاز حاسوب  -

 ( 2ملحق : ) مدقياس السلوك التنافيس 2-3-1

(  1991) عبارة، واعد صورته العربية محمد عالوي( 52)ويتضمن املدقياس يف صورته الاولية  Harris (1914اس تخدم الباحث مدقياس السلوك التنافيس اذلي قام ببنائه دوريث هاريس 

 (.ابداً  -احيااًن  –دامئًا )عبارة جييب علهيا الالعب ببدائل الاجابة الثالتة ( 22)واختصاره اىل

كام يتضمن (. 1أ بدا   - 2أ حياان  -3دامئا : ) وعند تصحيح هذه العبارات يمت منح درجاهتا كام ييل(  12 -13 -12 -11 -12 - 1 -6 - 3 -2)عبارات اجيابية وارقاهما ( 9) ويتضمن املدقياس

) :  وعند تصحيح هذه العبارات يمت منح درجاهتا كام ييل(.  22 -19 -11 -16 -15 -14 -9 -2 -5 -4 -1: ) عبارة يف اجتاه السلوك التنافيس السليب وأ رقاهما كام ييل (  11)املدقياس 

 (43:  7.  )  درجة( 42)درجة وتبل  درجة احلياد( 22)درجة وأ قل درجة ( 62)وتبل  اعىل درجة للمدقياس (. 3= ، أ بدا  2= درجات ، أ حياان  1= دامئا

                                                                                                                                                                                                             :صدق املدقايس املس تخدم يف البحث -2 -2-3 

ذ أ ن هذا النوع من الصدق يسمى ابلصدق  من أ جل اس تخراج الصدق قام الباحث بعرض املدقياس عىل مجموعة من اخلرباء واخملتصني لبيان مدى صالحيته ل س تخدامه عىل العينة، ا 

 :تبات املدقايس املس تخدم يف البحث -3-3-2      ( 1) ملحق %.       122الظاهري، ولدقد اتفق اخلرباء عىل صالحية املدقياس ل س تخدامه عىل العينة بنس بة 

ذ اس تخدم الباحث عينة التجربة الاس تطالعية نفسها وذكل ابجراء الاختبار بعد لغرض التأ كد من تبات املدقياس  عادة الاختبار، ا  يوم من تطبيدقه ( 12)مت اس تخدام طريدقة الاختبار وا 

جياد معامل الارتباط البس يط  للمدقياس حيث تبني أ ن معامل الثبات  بني درجات تطبيق الاختبار ال ول ودرجات الاختبار الثاين( بريسون)علهيا ل ول مرة، مث قام الباحث اب 

 .وهبذا ال جراء أ صبح املدقياس جاهز للتطبيق( 2,92)يساوي

 :ادلراسة الاس تطالعية - 2-4

جراء دراسة اس تطالعية وذكل بتوزيع املدقيةاس عةىل العينةة الاسة تطالعية البةال  عةددها  انقام الباحث العينةة الرئيسةة،  اكن  مث مت اسةتلعادمه مةن( 13/1/2216)لعبةني بتةأ ر  (  4) اب 

 :الهدف مهنا التعرف عىل الايت

 .صالحية املدقياس املس تخدم يف البحث -

 .مالمئة العينة واس تجابهتا لدلراسة -

                                                                                                                                 .مدى تفهم العينة ملفردات املدقياس وفدقراته -

 .الصعوابت واملعوقات اليت تواجه الباحث أ تناء تطبيق ادلراسة ال ساس ية -

 .الزمن  املس تغرق لال جابة عن املدقياس املس تخدم يف البحث -
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  :ادلراسة ال ساس ية  - 2-5

جراء ادلراسة ال ساس ية حيث مت  توزيع مدقياس السلوك التنافيس عىل العينة ال ساس ية واملمتثةل بالعيب الفرق املشاركة يف دوري كرة الدقدم لدقطاع بعد التأ كد من صدق املدقياس وتباته مت ا 

اصة عىل هيئة ارقام ، وبعد ذكل مت اس تالم الاجابة عىل املدقياس وتفريغه يف اس امترة خ(21/1/2216-22)التعلمي ببدلية صرباتة و املتحصةل عىل الرتاتيب الاربعة الاوىل ، وذكل بتار  

 .خام ليسهل التعامل معها احصائيا

 .للتوصل لنتاجئ البحث( SPSS)مت اس تخدام احلدقيبة ال حصائية  :الوسائل ال حصائية - 2-6

 :أ ما الوسائل ال حصائية املس تخدمة فاكنت اكليت

 (ANOVA)اختبار فروق املتوسطات -الاحنراف املعياري –-الوسط احلسايب  -

 .س بريمانارتباط  -

 

 :عرض ومناقشة النتاجئ -3

 (   48= )  الفروق يف السلوك التنافيس بني الفرق املتنافسة دلى عينة البحث ن (   2)  جدول 

 مصادر التباين ت
 متوسط املربعات درجات احلرية مجموع املربعات

( ف)قمية 

 احملسوبة

 الاحامتلية

Sig 
 ادللةل

 83.194 3 249.583 بني اجملموعات 1

 20.508 44 902.333 داخل اجملموعات 2 غري معنوي 0.012 4.057

  47 1151.917 اجملموع اللك  3

 

واملتحصلني عىل الرتاتيب الاربعة الاوىل قد بلغت  لدقطاع التعلمياحملتس بة يف السلوك التنافيس بني لعيب الفرق املشاركة يف دوري كرة الدقدم ( ف)ان قمية (  2) يتبني من نتاجئ جدول  

ذًا ل توجد فروق ذات دلةل معنوية بني لعيب الفرق قيد البحث(2,25)ومبا ان قمية الاحامتلية يه اقل من مس توى ادللةل ( 0.012)بيامن اكنت قمية ال حامتلية ( 4.057) ويعزو . ،  ا 

ىل أ ن الالعبني مل يتعرضو  ىل ضغوط نفس ية خترهجم عن طورمه كام ان هذه النتيجة تدل عىل أ ن مس توى اداء لعيب هذه الفرق متدقاربة جداً الباحث سبب ذكل ا  ابل ضافة اىل ضعف . ا ا 

 ارسة أ و الفوز ليس يف أ ولوايهتم ةل اخلو اقل هتور ،ومسأ  " املس توى الفين بش ل عام ل ل الفرق ،فضال عن كون الالعبني مه من اعامر كبرية يف السن نسبيا الامر اذلي جيعلهم أ كرث الزتاما

 

 دلى عينة البحث( ادلفاع ، الوسط ، الهجوم)الفروق يف السلوك التنافيس بني لعيب مراكز اللعب اخملتلفة (   3)  جدول 

 (   48= )  ن  

 مصادر التباين ت
 احملسوبة( ف)قمية  متوسط املربعات درجات احلرية مجموع املربعات

 الاحامتلية

Sig 
 ادللةل

 69.969 2 139.938 بني اجملموعات 1

 19.838 45 892.728 داخل اجملموعات 2 غري معنوي 038. 3.527

  47 1032.667 اجملموع اللك  3

 

بيامن اكنت قمية ال حامتلية ( 3.527)قد بلغت ( الهجومادلفاع، الوسط، )احملتس بة يف السلوك التنافيس بني لعيب مراكز اللعب اخملتلفة ( ف)ان قمية (  3) يتبني من نتاجئ جدول 

ذاً ل توجد فروق ذات دلةل معنوية بني لعيب مراكز اللعب اخملتلفة يف السلوك التنافيس(2,25)ومبا ان قمية الاحامتلية يه اقل من مس توى ادللةل ( 0382.) وتتفق هذه النتيجة . ،  ا 

شاط ويعزو الباحث هذه النتيجة اليت مت احلصول علهيا من خالل ال وساط احلسابية بأ ن الالعبني يف املراكز الثالتة ابلفرق املشاركة يف الن (  11: 5) مع ما توصل اليه عيل حسني عيل

ىل ضغوط نفس ية وطارق بدرادلين، ابن الضغوط واملواقف وهو ما يؤكده امحد فوزي ،. الراييض بدقطاع التعلمي مل تمت استثارهتم لعدم وجود مشجعني الامر اذلي مل جيعلهم يتعرضوا ا 

ذ تظهر كيفية وطريدقة ال داء دلى النفس ية لالعب اليت  تظهر يف أ تناء املنافسة تؤثر عىل السلوك التنافيس   وخيتلف هذا السلوك تبعا  لهذه الضغوط وحتدد حسب موقف امل  نافسة، ا 

 هذه النتيجة اىل مشاركة لعيب ادلفاع يف الهجوم عند الاس تحواذ  ان كام يعزي الباحث(  13:  2) هارية والنفس ية، الالعب بأ ن يبذل قصارى هجده من حيث ال ماكنيات البدنية وامل
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اء أ ي أ ن مجيع الالعبني ميتلكون سلوك عىل الكرة  ولعيب الهجوم يف ادلفاع عند فدقدان الكرة فضال عن مسامهة لعيب الوسط يف املشاركة مع املهامجني و املدافعني عىل حدا سو 

 . تنافيس واحد تدقريبا

 اخملتلفة بني السلوك التنافيس ومراكز اللعب( س بريمان)بوحض مصفوفة الارتباط (  4) جدول 

 مركز ادلفاع مركز الوسط مركز الهجوم السلوك التنافيس 

 017. 541.- 054. _________ السلوك التنافيس

 070. 941. 855. _________ مس توى ادللةل

 178.- 452.- ______ __________ مركز الهجوم

 580. 105. _______ __________ مس توى ادللةل

 199. _____ ______ __________ مركز الوسط

 535. _______ ______ _________ مس توى ادللةل

مةع نتةاجئ دراسةة عبةاس همةدي صةاحل،  ومن خالل اس تعراض نتاجئ هذا اجلدول نالحظ عدم وجود عالقة ذات فروق معنوية بني السلوك التنافيس ومراكز اللعب الثالتة وهو ما يتطابق

ويضيف الباحث أ ن تداخل املراكز فامي بيهنم أ دى اىل خلةل ىف الواجلةات وضةعف ىف . التنافيس دلى الالعب ل ينعكس عىل ال داء املهاري  من أ ن السلوك (  4) وحمسن محمد حسن  

 .النتاجئ بسبب قةل اخلربة وضعف امحلاس

ىل الاس تنتاجات التالية  -:الاس تنتاجات  -3  : من خالل التحليل ال حصايئ للبياانت وحتليلها ومناقش هتا مت التوصل ا 

 .ان مس توى السلوك التنافيس دلى مجيع الالعبني اكن متوسطا -1

 ( .ادلفاع ، الوسط ، الهجوم)عدم وجود فروق معنوية بني مراكز اللعب الثالتة  -2

 .مراكز اللعب والسلوك التنافيس دلى الالعبني قيد ادلراسةمل تظهر هناك عالقة ارتباط حدقيدقية بني  -3

 . ل توجد فروق داةل معنواي بني الفرق قيد ادلراسة و السلوك التنافيس  -4

- :التوصيات -5

 .السلوك التنافيس لتحدقيق الاجناز املرغوب فيهالاهامتم ابجلانب النفيس لالعيب كرة الدقدم أ سوة ابجلوانب البدنية واملهارية واخلططية واملعرفية يف الوحدات التدريبية و تعزيز   -1

جراء دراسات مماتةل يف الفعاليات الرايضية ال خرى  -2  .ا 

 :املراجع

       (.2226دار الفكر العريب، الدقاهرة، :  2التطبيدقات، ط -ملادئ عمل النفس الراييض املفاهمي: امحد أ مني فوزي -1

 .2211دار الفكر العريب، الدقاهرة، 1ة الفريق الراييض، طس يكولوجي: امحد أ مني فوزي ،وطارق محمد بدر ادلين -2

 .1992املسؤولية يف املنافسات احمللية وادلولية ،الدقاهرة ، دار املعارف ،: حسني امحد الشافع  -3

ندية ادلرجة املمتازة بكرة الدقدم، جمةل علوم الرتبية: عيل حسني عيل  -4  .2215، 5، العدد 1الرايضية ، اجملدل  الضغوط النفس ية وعالقهتا ابلسلوك التنافيس لالعيب أ 
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