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 الثقة بالنفس وعالقتها بدقة التصويب بكرة السلة لالعبي فريق البراعم بالنادي االولمبي بالزاوية 

 

 د. ميسرة الكيالني العجيلي عاشور**د. أبوالقاسم مسعود عمر دية                      *

 

تعتبر الثقة بالنفس من العوامل المهمة التي يجب أن يتمتع بها الالعب    :  البحث  مقدمة  1/1

و   الفني  أدائه  تطوير  اجل  من  وذلك   ، الرياضية  الممارسة  مستويات  مختلف  على  الرياضي 

 ، الالعب  بها  يقوم  التي  المهارات  لمختلف  األداء  في  الدقة  درجات  ألعلى  به  وصواًل  المهاري 

لثقة بالنفس لدى الالعبين يزيد من إمكاناتهم وقدراتهم الفنية والنفسية وبالتالي فان تنمية وتطوير ا 

والعقلية الالزمة ، التي تعمل على ارتفاع مستوى األداء لديهم ، حيث أن تحقيق النجاح والخوف 

من الفشل جزءًا من الممارسة الرياضية والثقة بالنفس تزيد الالعب قدرة في التعامل مع األخطاء  

 المتعة أثناء الممارسة الرياضية والشعور بالرضا على أدائه .   حتى ال يفقد 
وتعد المهارات النفسية إحدى المكونات األساسية المهمة التي يحتاجها الالعبين في كافة          

الحركية وتطوير األداء   القدرات  تنمية  أنها تعمل وتساعد على  إذ  المهمة ،  الرياضية  الفعاليات 

د من المهاري وتساهم في ربط وتسلسل الحركة من خالل تطوير المهارات الحركية وتعطي المزي

الثقة والمقدرة على الشعور باألداء الفني األفضل ومستوى االنجاز األحسن ، ومن هذه المهارات 

النفسية الثقة بالنفس ، حيث أن كرة السلة تعتمد على الثقة بالنفس بقدر ما تعتمد على القدرات  

الب األداء  وبين  والعقلي  النفسي  الجانب  بين  العالقة  أن  إذ   ، والعقلية  مثار  البدنية  أصبح  دني 

 ( 3:7اهتمام المدربين والالعبين .     )
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الشعورية     الحالة  الذهني حيث هي  بالنفس عنصرًا هامًا من عناصر اإلعداد  الثقة  تعتبر  كما 

التي إذا امتلكها الالعب ترفعه نحو األداء الجيد بقدرة وثبات عالية بعيدًا عن الخوف والتردد في  

 (  6: 6األداء أثناء الممارسة.    )

ولعبة كرة السلة احدي األلعاب الجماعية المنظمة التي تمتاز بالسرعة واإلثارة لكثرة مهاراتها      

اللياقة  مكونات  بين  الترابط  مدى  على  أدائها  طريقة  تعتمد  التي  الهجومية  وخصوصًا  األساسية 

حدد نتيجة المباراة  البدنية والنواحي المهارية والخططية والنفسية والعقلية بشكل خاص ، حيث تت

 ( 222:11وفقًا لعدد التصويبات التي تحرز في سلة الفريق المنافس خالل زمن المباراة .    )

 مشكلة البحث : 1/2

تعد الثقة بالنفس من أهم الجوانب النفسية التي يجب االهتمام بها من قبل العاملين بالمجال     

ي تؤثر في تحقيق االنجاز المطلوب ، وهي من  الرياضي باعتبارها من أهم العوامل األساسية الت 

المواضيع الحديثة عربيًا و عالميًا، فهو مصطلح متداول بين الناس ويعبر عن قدرة الالعب في  

التعامل مع مختلف المواقف الضاغطة وقدرته على التخطيط والتنظيم السليم واتخاذ القرارات في  

عدم وان   ، المختلفة  الرياضية  المنافسة  تؤثر سلبًا    مراحل  الثقة  من  عالية  بدرجة  الالعب  تمتع 

التوتر وعدم   النفسية لدى الالعب يؤدي إلى حالة من  الثقة  على أدائه ألن النقص في مستوى 

في   دقته  في  يؤثر  الذي  األمر   ، لديه  األداء  صعوبة  من  يزيد  الذي  لالعب  النفسي  االستقرار 

السلة ، األمر الذي ترتب عليه عجز العديد التصويب نحو السلة التي تعد من أهم مهارات كرة  

 من الفرق عن تحقيق أهدافها وذلك لغياب عامل الثقة بالنفس لديهم .

قبل      من  االهتمام  قلة  لهم  تبين  الرياضي  بالمجال  وارتباطهما  الباحثان  عمل  خالل  ومن 

لالعبين النفسي  بالجانب  السلة  كرة  والسيما  الرياضي  التدريب  بمجال  هنا    المسؤولين  ومن   ،

ظهرت مشكلة الدراسة لدى الباحثان والتي يمكن إيجازها بالتحديد في اإلجابة عن السؤال اآلتي : 
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ما مستوى الثقة بالنفس لدى العبي فريق البراعم بالنادي االولمبي لكرة السلة بالزاوية ، وما هي  

البرا  فريق  لالعبي  السلة  نحو  التصويب  ودقة  بالنفس  الثقة  بين  لكرة  العالقة  االولمبي  لنادي  عم 

 السلة بالزاوية .  

 يمكن إيجاز أهمية الدراسة فيما يلي :   أهمية البحث :
تعد الدراسة الحالية في حدود علم الباحثان األولى في هذا المجال التي تهتم بدراسة العالقة    .  1

 بين الثقة بالنفس ودقة التصويب بكرة السلة لالعبي فريق البراعم بالنادي االولمبي . 
بالنادي    .  2 البراعم  فريق  العبي  لدى  بالنفس  الثقة  مستوى  تحديد  في  الحالية  الدراسة  تساهم 
 ولمبي لكرة السلة . اال
 تساهم الدراسة الحالية في تحديد مستوى دقة التصويب لدى العبي فريق االولمبي لكرة السلة  . 3
بالنفس    .  4 الثقة  أهمية  إلى  )المسؤولين(  المدربين  انتباه  لفت  الحالية في  الدراسة  أهمية  تكمن 

قيق أعلى انجاز ممكن والفوز لالعبين وذلك للرفع من مستوى أدائهم في المنافسات الرياضية لتح
على الفريق الخصم ، حيث أن عدم تمتعهم بالثقة بالنفس يؤدي إلى نتائج سلبية أهمها فشلهم في  

 التوافق مع بعضهم ، وعدم قدرتهم على تحقيق الفوز . 
تساهم الدراسة الحالية من خالل إطارها النظري والنتائج التي سوف تتوصل إليها في إثراء   .  5 

 ثين في مجال علم النفس الرياضي وكرة السلة إلجراء دراسات جديدة في هذا المجال .الباح

 أهداف البحث :  1/4
 التعرف على مستوى الثقة بالنفس لدى العبي فريق البراعم بالنادي االولمبي لكرة السلة..  1
فريق  .  2 لالعبي  السلة  بكرة  التصويب  ودقة  بالنفس  الثقة  بين  العالقة  على  البراعم    التعرف 

 بالنادي االولمبي لكرة السلة بالزاوية . 
 تساؤالت البحث : 1/5
 ما مستوى الثقة بالنفس لدى العبي فريق البراعم بالنادي االولمبي لكرة السلة بالزاوية. .  1 
الثقة بالنفس ودقة التصويب بكرة السلة لفريق   .  1  هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 االولمبي لكرة السلة بالزاوية. البراعم بالنادي 

 مصطلحات البحث :     1/6
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بالنفس    .  1 مع :  الثقة  وتفاعالته  تصرفاته  تجاه  بايجابية  التعامل  على  الشخص  قدرة  هي 
 )تعريف إجرائي( :            .   "اآلخرين في المواقف الضاغطة المختلفة 

الفريق وكل ما يؤدي من مهارات حركية من  "    التصويب     .  2 الختامية لهجوم  المرحلة  هو 
    (136: 14".      )تعاون أفراد الفريق الواحد ما هو إال أعداد لعملية التصويب على السلة 

 الدراسات السابقة : 2
2  /1   ( حنفي  رضا  أحمد   : عنوان الدراسة : "مفهوم الذات وعالقته (1)    (  1989دراسة 

 يب في كرة السلة لدى العبي بعض األندية العربية".  بالتصو 

 هدف الدراسة : التعرف على العالقة بين أبعاد مفهوم الذات والتصويب في كرة السلة.

 : استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب العالقات اإلرتباطية.  منهج الدراسة
الدراسة تم اختيار عدد )  عينة  يمثلون )60:  أندية عربية ممن اشتركوا في  6( العب دولي   )

 البطولة العربية الرابعة بالمغرب. 
 أدوات الدراسة : استخدم الباحث بعض االختبارات للتصويب بكرة السلة ومقياس مفهوم الذات.  

بين   إحصائيا  دالة  فروق  وجود  بعدم  الدراسة  نتائج  تضمنت   : الدراسة  المستوى  نتائج  العبي 
 العالي والمتوسط والمخفض في أبعاد مفهوم الذات.                       

 ( 9) م(2009دراسة : عظيمة عباس علي )  2/  2

السلة في  األساسية لالعبات كرة  المهارات  ببعض  العقلية وعالقتها  "المهارات   : الدراسة  عنوان 
 أندية إقليم كردستان".  

 لى عالقة االرتباط العقلية والمهارات األساسية لالعبات كرة السلة.هدف الدراسة : التعرف ع
 منهج الدراسة : استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بأسلوب المسح والعالقات اإلرتباطية. 

 عينة الدراسة : تم اختيار العينة بالطريقة العمدية وهي العبات )السليمانية ، وأكاد ، وارارات( 
دمت الباحثة مجموعة من االختبارات المهارية قصد قياس دقة المهارات ،  أدوات الدراسة : استخ

 وكذلك قياس المهارات العقلية. 
نتائج الدراسة : توصلت الباحثة إلى عدم وجود عالقات ارتباطيه معنوية بين المهارات العقلية 

               ومنها الثقة بالنفس والمهارات األساسية المدروسة لالعبات فرق عينة البحث. 
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 (11) م(2014دراسة : ماجدة حميد كمبش وجنان حسين علي )  3/  2 

 عنوان الدراسة : " الذكاء المتعدد وعالقته بدقة التصويب من الرمية الحرة في كرة السلة ". 
 هدف الدراسة : التعرف على العالقة بين الذكاء المتعدد وعالقته بدقة التصويب في كرة السلة.

 راسة : استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب العالقات اإلرتباطية. منهج الد 
 ( طالبة من طالبات الصف الثاني المتوسط.25عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من )

أدوات الدراسة : استخدمت الباحثتان قائمة الذكاء المتعدد " لنبيل رفيق إبراهيم " وكذلك اختبار 
 لحرة بكرة السلة. دقة التصويب من الرمية ا

التصويب من   دقة  فعال في  دور  المتعدد  للذكاء  ان  الى  الدراسة  نتائج  أسفرت   : الدراسة  نتائج 
الرمية الحرة لدى عينة البحث ، وكذلك جود عالقة معنوية بين درجة الذكاءات جميعها ومتغير  

إلي   توصلت  الدراسة  أن  كما   ، السلة  بكرة  الحرة  الرمية  من  التصويب  بين  دقة  فروق  وجود 
                                                     الطالبات في نسب الذكاء المتعدد.

 ( 4) م(2014دراسة : أفراح رحمان كاظم )  3/  2
 عنوان الدراسة : "عالقة دافعية االنجاز والثقة بالنفس بدرقة التصويب من القفز عاليًا بكرة اليد".  

  : الدراسة  القفز  التعر هدف  التصويب من  بدقة مهارة  بالنفس وعالقتهما  والثقة  االنجاز  ف على 
 عاليًا لدى العبي منتخب جامعة القادسية بكرة اليد للموسم الرياضي 

 منهج الدراسة : استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب العالقات اإلرتباطية.  

 جامعة القادسية لكرة اليد.عينة الدراسة : تمثلت عينة البحث في العبي منتخب 
أدوات الدراسة : استخدمت الباحثة اختبار قياس دافعية االنجاز الرياضي ، واختبار قياس الثقة  

 بالنفس ، واختبار التصويب من القفز عاليًا.  
يتمتعون بدافعية انجاز وثقة بالنفس عاليين   إلى أن العبي الفريقنتائج الدراسة : أسفرت النتائج  

            قة ارتباط بين دافعية االنجاز ودقة التصويب من القفز عاليًا بكرة اليد.ووجود عال

 ( 8) ،م(2014دراسة : صقر خميس و لعموري محمد )  4/  2

مرحلة   لناشئ  األساسية  المهارات  بعض  تعلم  في  الذات  في  الثقة  أهمية   "  : الدراسة  عنوان 
 المتوسط أقسام دراسة ورياضة بوالية ورقلة تخصص )كرة اليد ، كرة القدم ، كرة السلة ". 
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لناشئ    األساسية  المهارات  تعلم بعض  الذات في  الثقة في  أهمية  التعرف على   : الدراسة  هدف 
 ، كرة القدم ، كرة السلة(. )كرة اليد 

 منهج الدراسة : استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته طبيعة البحث. 
( مشرفًا من 14عينة الدراسة : تمثلت عينة الدراسة في مجموعة من المشرفين والبالغ عددهم ) 

 المشرفين على تدريب أقسام دراسة ورياضة في التعليم المتوسط بوالية ورقلة.
 فقرة موجهة لألساتذة المشرفين.  249دراسة : اعتمد الباحث على استبان مكون من ) أدوات ال

تعلم   في  ايجابي  أثر  الذات  في  الثقة  أن  مفادها  نتيجة  إلى  الباحث  توصل   : الدراسة  نتائج 
                                     المهارات األساسية باختالف المهارات وباختالف خبرة المشرفين .

 ( 6) ، م(2018) دراسة : دباش محمد أمين  5/  2

عنوان الدراسة : " عالقة الثقة بالنفس والتصور العقلي بالتفكير الخططي لدى أشبال كرة القدم 

 لنادي اتحاد سيدي مبروك ". 

بالنفس لدى الالعب الرياضي في   الثقة  هدف الدراسة : تهدف الدراسة الى توضيح مدى أهمية 

ق من  االستفادة  وكيفية  لديه  التكتيكي  االداء  مستوى  ورفع  نتائج  تحسين  تحقيق  وبالتالي  دراته 

 ايجابية أفضل أثناء المباراة .

 منهج الدراسة : استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته طبيعة البحث.

( على  الدراسة  عينة  اشتملت   : الدراسة  مبروك  15عينة  اتحاد سيدي   نادي  أشبال  من  ( العب 

 سنة . 17 –  15رهم بين  المتمثلة في القسم الشرفي واللذين تتراوح أعما

فيالي"     " روبن  إعداد  بالنفس من  الثقة  مقياس  دراسته على  الباحث في  اعتمد   : الدراسة  أدوات 

( من  والمكون   ." " محمد حسن عالوي  العربية  في صورته  أعده  وكذلك  13والذي   ، عبارة   )

)الممارسة رياضية  مواقف  أربعة  ويتضمن  العقلي  التصور  مقياس  الباحث   –بمفردك    استخدم 

 األداء في المنافسة(   –مشاهدة الزميل  –الممارسة مع اآلخرين  

نتائج الدراسة : توصل الباحث إلى أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الثقة بالنفس والتصور العقلي  

الجانب  أن  يعني  مما  تواجهه،  التي  المواقف  مختلف  في  الرياضي  لالعب  الخططي  التفكير  في 

مكمل   الرياضي  الذهني  التفوق  في  ومهم  أساسي  عامل  ألنه  الخططي  والتكتيكي  البدني  للجانب 

    بالنسبة لالعب .
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 إجراءات البحث : /  3

3 /1    : البحث  لمالئمته    منهج  االرتباطية  العالقات  بأسلوب  الوصفي  المنهج  الباحثان  استخدم 

 مشكلة البحث .

من العبي فريق البراعم بالنادي االولمبي لكرة  يتمثل مجتمع البحث    مجتمع وعينة البحث :   2/ 3

( العب حيث تم اختيار عدد 12السلة بالزاوية والمقيدين باالتحاد الليبي لكرة السلة البالغ عددهم ) 

(9( وعدد  األساسية  للتجربة  عشوائية  بطريقة  منهم  العبين  للتجربة  3(  منهم  العبين   )

 االستطالعية .  

 ( يالعمر التدريب  –السن  –الوزن  –ي المتغيرات الوصفية ) الطول  توصيف عينة البحث ف   (1جدول )

 أفراد العينة 

 وحدة القياس  المتغيرات 
المتوسط الحسابي  

 )س  (

 االنحراف المعياري  

 معامل االختالف  )خ(  ))+ع

 6.59 9.85 162.55 سم الطول  

 12.29 5.87 47.83 كجم الوزن  

 6.92 9.91 162.62 شهر  العمر الزمني  

 3.31 1.99 63.55 شهر  العمر التدريبي  

 % مما يدل على تجانس أفراد العينة 30 جميع قيم معامل االلتواء كانت اقل من *

 أدوات البحث :  3/3

استمارة   –المالحظة   –االختبارات والقياس  –المصادر العربية  . الوسائل المساعدة : 1
 استبيان . 

  -كرات سلة  -صافرة    -أشرطة الصقة -طباشير  -شريط قياس   . األدوات المساعدة : 2
   casio حاسبة يدوية نوع 

استخدم الباحثان مقياس الثقة بالنفس والذي وضعه في األصل ) . مقياس الثقة بالنفس :  3
روبن فيلي ( لقياس الثقة الرياضية وأعده في صورته العربية )محمد حسن عالوي( ملحق رقم 

( عبارة ويقوم الالعب باإلجابة على كل العبارات على مقياس  13ياس من ) ( ويتكون المق1)
( وأن أقل درجة 9-8-7-6-5-4-3-2-1( درجات وأن الدرجات هي )9تصحيح يتكون من ) 
                                    (212:12)( .  65( وبمتوسط فرضي بلغ ) 117( وان أعلى درجة هي ) 13على المقياس هي )
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   سس العلمية لمقياس الثقة بالنفس :األ 3/4

1    : المحتوى  صدق  على    .  بعرضه  وذلك  للمقياس  المحتوى  صدق  على  الباحثان  اعتمد 
مجموعة من المتخصصين لتقويم فقرات المقياس ، وعليه قام الباحثان بعرض المقياس على عدد 

( من المتخصصين في مجال علم النفس الرياضي واالختبارات النفسية ، وذلك لتحديد وبيان  5)
ال عينة  أفراد  على  تطبيقه  صالحية  استخدام  مدى  صالحية  على  آرائهم  أشارت  وقد   ، بحث 

 المقياس مع تعديل بعض الفقرات . 

استخدم الباحثان طريقة االختبار وإعادة االختبار لثبات المقياس باعتبارها    . ثبات المقياس :  2
بتوزيع   الباحثان  قام  حيث   ، شيوعًا  وأكثرها  الثبات  معامل  إيجاد  في  استخدامًا  الطرق  أكثر 

( العبين كاختبار  3على عينة من غير عينة البحث ومن المجتمع األصلي وهم عدد )المقياس  
البيانات  جمع  وبعد   ، األول  االختبار  تطبيق  من  أسبوعين  مرور  بعد  االختبار  أعيد  ثم  أولي 

( وهذا 0.91ومعالجتها إحصائيا باستخدام معامل االرتباط البسيط بلغت قيمة ) ر ( المحسوبة  )
 ارتباط عالي وبالتالي وجود معامل ثبات للمقياس .    يدل على وجود 

3/5    : السلة  بكرة  التصويب  دقة  اختبارات  الباحثان     تحديد  قام  المناسبة  االختبارات  لتحيد 
وذلك   السلة  وكرة  الرياضي  التدريب  مجال  في  الخبراء  من  عدد  على  استبيان  استمارة  بعرض 
التي تحصل على أعلى نسبة   الثالثة  باالختبارات  تم األخذ  المناسبة ، حيث  لتحديد االختبارات 

 مئوية والجدول التالي يوضح نسبة كل اختبار : 

 األهمية النسبية لالختبارات  ( 2 جدول )

 الترتيب  النسبة % االختبار  ت

 السابع %72.13 تصويبه(  15التصويب من األمام ) 1

 األول %100 ( رمية 20التصويب من خط الرمية الحرة ) 2

 الخامس %70.12 عشرة تصويبات سليمة ناجحة 3

 الثالث %93.43 ث(  30التصويب من القفز من خمس نقاط خالل ) 4

 السادس  %69.54 التصويب السريع على السلتين  5

 الرابع  %74.2 التصويب البعيد والمتابعة  6

 الثاني %96.25 ( يسار 10( يمين )10التصويب من الجانب ) 7

وفي ضوء اآلراء والمالحظات التي أبداها الخبراء قام الباحثان بحذف االختبارات التي كانت     

 % وهي :   75نسبة االتفاق عليها أقل من 
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 (   3) جدول 

 التي تم حذفها  االختباراتيوضح 

 االختبار  االختبار   رقم

 تصويبه(    15التصويب من األمام )  1

 ناجحةعشرة تصويبات سليمة  3

 التصويب السريع على السلتين  5

 التصويب البعيد والمتابعة  6

 

 وهي :  ت اختبارا ثالثة الختبارات أصبح عدد ا خبراءوفي ضوء أراء ال

 ( رمية 20. التصويب من خط الرمية الحرة ) 1

 ث( 30. التصويب من القفز من خمس نقاط خالل )  2

 يسار (  10( يمين ) 10. التصويب من الجانب )  3

لقد قام الباحثان بعرض مجموعة من اختبارات    األسس العلمية الختبارات دقة التصويب :  3/6
والتي   األولى  الثالثة  االختبارات  لتحديد  وذلك  الخبراء  من  عدد  على  السلة  بكرة  التصويب  دقة 

%   كما قام الباحثان بتطبيق االختبارات على عينة من  75تحصلت على نسبة مئوية أعلى من  
( وهم  األصلي  المجتمع  ومن  البحث  عينة  االختبارات  3غير  ثبات  من  للتحقق  وذلك  العبين   )

وبعد مرور أسبوعين تم إعادة تطبيق االختبارات إليجاد معامل االرتباط البسيط بين التطبيقين ، 
(  وهذا يدل على  0.89وبعد جمع البيانات وتحليلها إحصائيا فقد كانت قيمة ) ر( المحسوبة )

 د ارتباط عالي وبالتالي فان االختبارات ثابتة. وجو 

 -وصف اختبارات دقة التصويب بكرة السلة : 3/7

 االختبار األول : 

 التصويب من خط الرمية الحرة.  اسم االختبار : 

 دقة التصويب وقياس مهارة الرمية الحرة من خلف خط الرمية الحرة. الهدف من االختبار :

: االختبار  يتم أداء الرميات من خلف خط الرميات الحرة ، حيث يقوم المختبر بأداء   مواصفات 

عشرون محاولة تؤدى الرميات في شكل مجموعات في كل منها خمس رميات ، على أن يكون  

 ختبر بأداء بعض الرميات قبل االختبار. ذلك في شكل دائرة ، وكذلك يسمح للم
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: االختبار  الرمي من   شروط  يتم  أن  يجب  وكذلك   ، عشرون رمية  أداء  الحق في  لكل مختبر 

 خلف خط الرمية الحرة. 

تحسب درجة واحدة لكل محاولة صحيحة )دخول الكرة في السلة( يقوم بها المختبر ،    التسجيل :
ويحسب صفر إذا لم يحقق ذلك ، ولكل مختبر الحق في أداء عشرون رمية ، فان الحد األقصى  

 لعدد الدرجات عشرون درجة. 

 -االختبار الثاني :

 (.ث  30التصويب من القفز من خمس نقاط خالل )  اسم االختبار :

: االختبار  من  ثالثين    الهدف  لمدة  القفز  من  التصويب  ودقة  سرعة  على  الالعب  قدرة  قياس 
 ثانية. 

 ساعة إيقاف (.   –هدف سلة قانوني   -) كرة سلة  األدوات المستخدمة :

( من القفز ، فإذا أصاب السلة  1يقوم الالعب بالتصويب على السلة من نقطة )  طريقة األداء :
( يستمر في التصويب من نفس النقطة حتى  1( وإذا لم يصبها من النقطة )2)ينتقل إلى النقطة  

( ، ويعود بعدها مرة أخرى  5يصيبها ثم ينتقل إلى النقطة التالية وهكذا حتى ينتهي إلى النقطة ) 
 ( ويستمر ذلك خالل ثالثين ثانية. 1للنقطة )

  : االختبار  رك إال بالمحاورة القانونية  يشترط التصويب من القفز ، وكذلك ال يجوز التحشروط 
أثناء االنتقال من نقطة إلى أخرى ، وفي حالة فقدان الكرة كلية يبدأ لمرة واحدة في كل محاولة  
تحسب   محاولتان  العب  ولكل  ينتهي  أن  إلى  له  الزمن  حساب  يستمر  الكرة  فقد  إذا  بحيث 

 أفضلهما.
: تي يتحصل عليها الالعب في تحسب كل محاولة ناجحة بنقطة واحدة ، والدرجة ال  التسجيل 

 هذا االختبار هي مجموع المحاوالت الناجحة خالل ثالثين ثانية.

    -االختبار الثالث :

 ( يسار. 10( يمين ، )10التصويب من الجانب )اسم االختبار : 

 كرة سلة قانونية ، هدف سلة قانوني ، بطاقة تسجيل.  األدوات المستخدمة :
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: كل جانب من جوانب الملعب بجوار المنطقة الركنية وعلى بعد  يرسم خطين على    اإلجراءات 
 ستة أمتار من منتصف السلة.

يقف الالعب خلف الخط ويقوم بالتصويب عشرة تصويبات متتالية على السلة ،    طريقة األداء :

 ثم ينتقل للجانب األخر من الملعب ويقوم بالتصويب عشرة تصويبات من خلف الخط.

: االختبار  المختبر   شروط  يستمر  كما   ، واحدة  بيد  أو  باليدين  بالتصويب  للمختبر  يسمح 

شلة أم ناجحة حتى ينهي العشر تصويبات ، كما يمنح  بالتصويب على السلة بعد كل تصويبه فا

 نقطتان لكل كرة تدخل السلة ونقطة واحدة للكرة التي تلمس الحلق وال تدخل السلة 

: مجموع الدرجات لالعب المختبر في التصويبات العشرين ، والحد األقصى للدرجات   التسجيل 
 هو أربعون درجة.

3/8    : الرئيسية  الثقة بالنفس واختبارات دقة التصويب بكرة السلة  تم تطبيق مقي  التجربة  اس 
 م  10/9/2019لفريق براعم النادي االولمبي بالزاوية على العينة الرئيسية في يوم األحد الموافق 

3/9  : اإلحصائية  برنامج    الوسائل  باستخدام  الباحث  المناسبة    spssقام  المعالجات  إلجراء 
 لطبيعة البحث وهي :   

 معامل االرتباط البسيط (. -االنحراف المعياري   -المتوسط الحسابي  -المئوية   ) النسبة      

 / عرض النتائج ومناقشتها :  4

 عرض الناتج : 4/1
 التعرف على الثقة بالنفس لدى العبي فريق البراعم لكرة السلة بالنادي االولمبي بالزاوية . .  1
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  العبي فريق البراعم لكرة السلة بالنادي االولمبي بالزاويةلدى  يبين مستوى الثقة بالنفس   ( 4جدول ) 

 )س  (المتوسط الحسابي  المتغير 
 االنحراف المعياري

 ))+ع
 المتوسط الفرضي

 65 7.44 53.37 الثقة بالنفس

 

  ( الجدول  مقياس    4يبين  لنتائج  الفرضي  والمتوسط  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط    )

الثقة بالنفس لدى العبي براعم فريق النادي االولمبي لكرة السلة بالزاوية حيث أظهرت النتائج أن  

( وهو أقل من الوسط الفرضي البالغ  7.44( وانحراف معياري )53.37قيمة المتوسط الحسابي )

 (  وهذا يدل على أن العبي الفريق عينة البحث ليس لديهم ثقة بالنفس .  65)

يبن المتوسط  الحسابي واالنحراف المعياري لنتائج التصويب بكرة السلة لدى العبي فريق    ( 5جدول ) 

 البراعم لكرة السلة بالنادي االولمبي بالزاوية 

 اختبارات مهارات التصويب  ت 
المتوسط  

 )س  (الحسابي 

 االنحراف المعياري  
 ))+ع

 3.91 11.22 ( رمية 20التصويب من خط الرمية الحرة ) 1

 3.62 10.66 ( يسار 10( يمين )10التصويب من الجانب )  2

 2.94 4.77 ث( 30التصويب من القفز خالل )  3

 3.49 8.88 المجموع 

      ( الجدول  دقة   5يبين  اختبارات  بنتائج  الخاصة  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  األوساط   )

الحسابي   المتوسط  بلغ  حيث   ، بالزاوية  االولمبي  النادي  فريق  لالعبي  السلة  بكرة  التصويب 

( وانحراف معياري بلغ  11.22( رمية كان )20الختبار األول التصويب من خط الرمية الحرة )

(  10( يمين و) 10كان المتوسط الحسابي لالختبار الثاني وهو التصويب من الجانب )( و 3.91)

( بلغ  )10.66يسار  بلغ  معياري  وانحراف  دقة 3.62(  الختبار  الحسابي  المتوسط  وكان   ،  )

 ( .  2.94( وانحراف معياري )4.77( ثانية بلغ )30التصويب من القفز خالل )
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ا  2 بدقة  بالنفس  الثقة  مقياس  عالقة  للنادي  .  البراعم  فريق  العبي  لدى  السلة  بكرة  لتصويب 
 االولمبي لكرة السلة. 

 ب بكرة السلةيبين العالقة بين الثقة بالنفس ودقة التصوي  ( 6جدول ) 

 المتغير 
وحدة 

 القياس
المتوسط  

 )س  (الحسابي 

 االنحراف المعياري

 ))+ع

الدالة   قيمة معامل االرتباط 

 اإلحصائية
 الجدولية  المحسوبة

 7.44 53.37 درجة الثقة بالنفس 

0.921 0.666 0.05 
التصويب 

 بكرة السلة
 3.49 8.88 درجة

 0.05معنوي عند مستوى داللة 

بالنفس لالعبي براعم النادي   6يبين الجدول )       الثقة  ( أن قيمة المتوسط الحسابي لمقياس 

( أما اختبار دقة التصويب بكرة السلة فقد  7.44( وانحراف معياري بلغ )53.37االولمبي بلغت )

  ( ، أما  قيمة معامل االرتباط 3.49( وانحراف معيار بلغ )8.88كانت قيمة المتوسط الحسابي )

(    0.666( وهي أكبر من قيمة معامل االرتباط الجدولية البالغة )0.921المحسوبة فقد كانت ) 

( داللة  مستوى  ودقة 0.05عند  بالنفس  الثقة  بين  معنوي  ارتباط  هناك  أن  على  يدل  وهذا   )

 التصويب بكرة السلة لدى فريق براعم النادي االولمبي بالزاوية . 

4/2  : النتائج  الجدول )  لقد أظهرت    مناقشة  الباحثان في  إليها  التي توصل  ( أن   4النتائج 
يدل على أن   الفرضي مما  الوسط  أقل من مستوى  بالنفس  الثقة  البحث في مقياس  درجة عينة 
أدائهم في   انعكس على مستوى  الذي  أنفسهم األمر  ثقة كبيرة في  لديهم  البحث ليس  أفراد عينه 

ب الثقة  أن  باعتبار   ، التصويب  دقة  مستوى  اختبارات  من  الرفع  في  ومهم  أساسي  عامل  النفس 
الالعب أثناء أداء مهارة التصويب بكرة السلة ، وكذلك ما يؤثر هذا أيضًا على الرفع من مستوى  
الجانب   ويعتبر   ، المباراة  في  أفضل  نتائج  تحقيق  على  قدرتهم  وعدم  وتطوره  المهاري  أدائهم 

اسي لبناء الفريق وتطوره ، حيث تساعد الثقة  النفسي مهم جدًا لالعب الرياضي وهو المحور األس
بالنفس الالعب على إثارة االنفعاالت االيجابية لديه وتزيد من قدرته على االسترخاء واالحتفاظ  

م( بان الفرد المتعلم 1983بهدوئه أثناء المباراة ، ويتفق هذا مع ما ذكره "محمد حسن عالوي ")
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ة ال يستطيع تحقيق أي مستوى من التعلم أو التقدم مهما  الذي يفتقر إلى السمات النفسية األساسي 
بلغت قدرته أو مستواه البدني و الفني نظرًا ألن هذه السمات تؤثر بصورة مباشرة في شخصية  

 ( 166: 13)المتعلم ككل.

والخططي      الفني  بالجانب  المدربين  أغلب  اهتمام  إلى  النتائج  هذه  الباحثان  يعزوا  وكذلك 
لتنمية   برامج  وجود  عدم  إلى  وكذلك  والنفسي  والعقلي  الذهني  بالجانب  اهتمامهم  وعدم  والبدني 
الثقة   من  عالي  بمستوى  التمتع  على  الالعب  تساعد  التي  النفسي  واإلعداد  النفسية  المهارات 

 فس ، يساعده في تحقيق نتائج أفضل أثناء المباراة . بالن

م( بأن الثقة بالنفس مهارة نفسية تحتاج إلى 2001هذا ما أوضحه " أسامة كامل راتب " )    
البرامج واإلجراءات  تنميتها من خالل مجموعة من  الرياضية وانه يمكن  المهارات  ممارسة مثل 

مارسة وتحديد أهداف داخلية في حدود قدرات المتعلم أهمها توفير خبرات ناجحة في التدريب والم
االختبارات  خالل  من  والمهارية  البدنية  قدرته  على  المتعلم  وتعرف   ، انجازها  يستطيع  لكي 

 ( 36: 2) لتشجيع والتقدير وتجنب النقد. المستخدمة وكذلك استخدام أساليب التعامل االيجابي با

م( إلى  2014ن "  صقر خميس و لعموري محمد " ) كذلك هذا ما أكدته نتائج دراسة كل م    
أن الثقة في الذات أثر ايجابي في تعلم المهارات األساسية باختالف المهارات وباختالف خبرة  

 المشرفين .

الجدول رقم )     السابقة في  النتائج  لنا وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 6من خالل  ( يتضح 
تصويب بكرة السلة لدى العبي فريق البراعم للنادي االولمبي إحصائية بين الثقة بالنفس ودقة ال

بالزاوية ، مع انخفاض مستوى أفراد العينة في كل من الثقة بالنفس والدقة بالتصويب ، ويوضح 
الباحثان ذلك إلى وجود عالقة تأثيرية متبادلة بين الثقة بالنفس ودقة التصويب بالكرة نحو السلة  

الثقة بالنفس كان لهذا تأثيره السلبي على دقة الالعبين بالتصويب    أي انه كلما انخفض مستوى 
من   الرفع  في  كبير  دور  لالعبين  النفسية  للعوامل  أن  إلى  ذلك  الباحثان  ويعزوا   ، السلة  نحو 
مستوى األداء لديهم حيث أن انخفاض مستوى الثقة بالنفس عند الالعبين كان له األثر السلبي  

لكرة وكذلك يمكن القول بأن للعامل النفسي دور ال يمكن االستغناء  على أدائهم في التصويب با 
يتفق  البدني والخططي والفني لالعب . كما  إلى جانب اإلعداد  يعتبر جانب مهم  عنه بل هو 

( إلى الشخص السوي هو الذي يستطيع أن  2000الباحثان مع ما أشار إليه " فوزي جبريل " ) 



 

15 
 

       الرياضة جامعة الزاوية   الرتبية البدنية وعلوم   ة العشرون     اجمللد :السادس  بكلي و العدد: الثالث  جملة عامل الرياضة والعلوم الرتبوية    

 2019ليبيا  

 

المواقف   تجاه  انفعاالته  في  ال  يتحكم  انفعاالت  يصدر  الذي  هو  متزن  الغير  والفرد  المختلفة 
تتناسب مع الموقف وتؤدي إلى استنفاذ لطاقته النفسية وإجهاده بدنيًا وعدم قدرته على أداء المهام 

    (77: 10)                          الموكلة له على الوجه الصحيح .                   

الدراسة       هذه  نتائج  )كذلك  علي  عباس  "عظيمة  دراسة  عالقات 2009مع  وجود  إلى  م( 

ارتباطية معنوية بين المهارات العقلية ومنها الثقة بالنفس والمهارات األساسية المدروسة لالعبات  

حميد  "ماجدة  دراسة  من  كل  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  أيضًا  تتفق  كما   ، البحث  عينة   فرق 

) ودر   م(2014كمبش وجنان حسين علي" ) أمين"  "دباش محمد  الدور  2018اسة  إلى أهمية  م( 

في   الرياضي  لالعب  الخططي  التفكير  في  العقلي  والتصور  بالنفس  الثقة  تلعبه  الذي  الكبير 

والتكتيكي   البدني  للجانب  مكمل  الذهني  الجانب  أن  يعني  مما  تواجهه،  التي  المواقف  مختلف 

 لنسبة لالعب .الخططي ألنه عامل أساسي ومهم في التفوق الرياضي با

م( إلى أن الرياضيين الذين  2007وتتفق أيضًا هذه النتائج مع ما أوضحته " أمال جودة " )    

يعوزهم الثقة بالنفس أولديهم قدر ضئيل من الثقة يصبحون من الناحية النفسية أسرى لتصوراتهم  

المنافس ، كما أن السلبية ويسلوكون من منطق الهزيمة والفشل وليس النجاح وتحقيق الفوز على  

الجهد  يبدل  ثم  التحدي  وتستثير  مالئمة  صعوبة  ذات  أهدافًا  يضع  بثقة  يتمتع  الذي  الرياضي 

  (21: 5)النجازها ، فالثقة تثير القدرات لدى الرياضي .                        

م على  م( إلى أن الثقة بالنفس تساعد المتعل2000كذلك مع ما أكده " أسامة كامل راتب " )     

تركيز االنتباه ويرجع ذلك إلى أن المتعلم ال يحاول تجنب الفشل الذي يأتي نتيجة لضعف الثقة  

بالقلق   الشعور  يمتلكه  الثقة  بضعف  يتسم  الذي  فالمتعلم  األداء  نحو  موجهًا  ويصبح   ، بالنفس 

   (342: 3)ويستحوذ عليه التفكير السلبي وينشغل بنتائج األداء أكثر ما يهتم باألداء ذاته . 
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النفسية األساسية المهمة التي      بالنفس من المهارات  الثقة  الباحثان أن  ومن خالل ذلك يرى 

برامج   وضع  على  العمل  خالل  من  وذلك   ، خاصة  بصفة  والالعب  الفرد  بها  يتمتع  أن  يجب 

الثقة بالنفس للفرد وكيفية االهتمام  وكذلك وضع برامج تدري بية  تثقيفية تعمل على إبراز أهمية 

والخططي  البدني  اإلعداد  بجانب  االعتبار  بعين  وضعها  يتم  لالعبين  النفسي  باإلعداد  خاصة 

   ، المباريات  أثناء  الفوز  تحقيق  على  قادر  ويكون  عليه  االعتماد  يمكن  حتى  لالعب  والمهاري 

 والنجاح في مختلف األعمال الموكلة إليه .

 -/ االستنتاجات والتوصيات :5

        االستنتاجات :  5/1

. انخفاض مستوى درجة الثقة بالنفس ودقة التصويب بكرة السلة لالعبي فريق البراعم للنادي    1

 االولمبي لكرة السلة بالزاوية .

السلة لالعبي    2 بكرة  التصويب  ودقة  بالنفس  الثقة  درجة  بين  ارتباطية معنوية  . ظهور عالقة 

 ة .فريق البراعم للنادي االولمبي لكرة السلة بالزاوي 

 التوصيات :  5/2

. االستعانة بخبراء في علم النفس الرياضي لمناقشة الالعبين في مستوى الثقة بالنفس لتطويرها  1

 لديهم .

النفسي    2 اإلعداد  بأهمية  للتعريف  المختلفة  اإلعالم  وسائل  خالل  من  توعية  برامج  وضع   .

 النجاح .للمتعلمين وأثره الفعال في بناء الفرد المتكامل لتحقيق 

األنشطة    3 لالعبي  المستويات  مختلف  على  المشابهة  والدراسات  البحوث  من  المزيد  إجراء   .

 الرياضية لمعالجة أي ظواهر سلبية يمكن أن تعوق تحقيق النجاح في المنافسة . 
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 العربي.
4   ( كاظم  رحمان  أفراح   .2014: "عالقة دافعية االنجاز والثقة بالنفس بدقة التصويب من    م( 

 القفز عاليًا بكرة اليد"، كلية التربية الرياضية ، جامعة القادسية ، العراق.
5  .   ( جودة  محمد  :2007أمال  لدى    م(  بالنفس  والثقة  بالسعادة  وعالقته  االنفعالي  الذكاء 

 ، الثالث  المجلد  اإلنسانية(  ،)العلوم  لألبحاث  النجاح  جامعة  مجلة   ، األقصى  جامعة  طالبات 
 م . 2007

6  .   ( أمين  محمد  : " عالقة الثقة بالنفس والتصور العقلي بالتفكير الخططي  م(  2018دباش 
اتحا لنادي  القدم  كرة  أشبال  وتقنيات  لدى  علوم  معهد   ، ماجستير  رسالة   " مبروك  سيدي  د 

 النشاطات البدنية والرياضية ، جامعة العربي بن مهيدي .
7  .  ( نجم  كمال عبد  و  هليل  جويد  : " الثقة بالنفس وعالقتها بدقة التصويب    م(2018صالح 

 .بكرة قدم الصاالت لطالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ذي قار"
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8  ( محمد  لعموري  و  خميس  صقر  بعض    م(2014.  تعلم  في  الذات  في  الثقة  أهمية   "  :
المهارات األساسية لناشئ )كرة اليد ، كرة القدم ، كرة السلة(" ، مذكرة ماستر أكاديمي ، معهد  

 م ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر. 2014علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ،
عظيم  9  .( علي  عباس  :2009ة  " المهارات العقلية وعالقتها ببعض المهارات األساسية    م( 

 ، الرابع  العدد   ، الرياضية  التربية  علوم  مجلة   ، كردستان"  إقليم  أندية  في  السلة  كرة  لالعبات 
 المجلد الثاني ، العراق . 

 الجامعية . الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية ، المكتبة   م( :2000.  فوزي جبريل )  10
11  ( علي  حسين  وجنان  كمبش  حميد  ماجدة  بدقة    م(2004.  المتعدد وعالقته  الذكاء   "  :

 التصويب من الرمية الحرة في كرة السلة "، 
 موسوعة االختبارات النفسية، مركز الكتاب للنشرالقاهرة.  م( :1998. محمد حسن عالوي ) 12
 ، دار المعارف القاهرة .  3ياضي ، ط علم التدريب الر  م( :1983محمد حسن عالوي ).  13

  4تعليم ناشئ كرة السلة ، ط    م( : 2008. مصطفى محمد زيدان و جمال رمضان موسى )  14
 ، دار الفكر العربي القاهرة .
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 تقييم الكفايات التدريسية لمعلمات التربية البدنية بالمنطقة الغربية 

 رمضان الجليدي كريم عبيد

 

 

 المقدمة ومشكلة البحث : 

االهتمام        على  تعمل  لكونها  وذلك  التعليمية  بالعملية  كبيرا  اهتماما  اإلنسانية  المجتمعات  تهتم 
باإلفراد وتنميتهم تنمية شاملة سلمية ، والعمل على رفد المجتمع بالمخرجات التي تعمل على تقدمة  

ويعتبر وبدنيا،  واقتصاديا  واجتماعيا  عقليا  التعليمية    وتنميته  للعملية  األساسي  المحرك  هم  المعلمين 
الذي ال يمكن االستغناء عنهم رغم تعدد مصادر المعرفة، حيث تظل مسئوليته كاملة عن الخبرات  

 التعليمية التي يكتسبها التالميذ في المراحل الدراسية كافة .

     ( الثبيتي  عواض  عوض  التعليمي1995يذكر  العملية  فشل  أو  نجاح  بان  مدى  (  على  يتوقف  ة 
وتغيرت   ، المعلم  مسئوليات  فيه  تعددت  عصر  في  إننا  خصوصا  بدوره  القيام  في  المعلم،  كفاية 
أساليب  التعليم والتعلم ، ألنه  ال جدوى في أفضل المناهج إعدادا، ما لم يتولى تنفيذها معلما راضيا  

 (. 1995  عن عملة ويمتلك الكفاية التدريسية للعملية التعليمية )الثبيتي :

تحقيق       للمدرسة  تكفل  بصورة  وتدريبها  وإعدادها  بالمعلمة  العناية  ضرورة  يتطلب  الذي  األمر 
 رسالتها المنشورة في تربية األجيال الصاعدة . 

( إلى انه نتيجة لألهمية التي يحتلها إعداد المعلم وتطوير قدرته على 1991وأشار احمد إسماعيل ) 
ة األخيرة، اتجاهات ترى أنه يجب توافر صفات وكفايات معينة في المعلم  األداء، فقد ظهرت في الفتر 

التدريسية   والكفايات  الصفات  تلك  إلكسابه  المعلم  ألعداد  التخطيط  على  العمل  الضروري  من   ،
 (. 1991اسماعيل : )

( بأن نجاح عملية التعليم يتوقف على كثير من العوامل 1999ويضيف احمد النجدي وآخرون )  
الكتب  فأفضل   ، النجاح  لهذا  الزاوية  حجر  يعتبر  كفء  معلم  وجود  إن  إال   ، والمتنوعة  المختلفة 



 

20 
 

       الرياضة جامعة الزاوية   الرتبية البدنية وعلوم   ة العشرون     اجمللد :السادس  بكلي و العدد: الثالث  جملة عامل الرياضة والعلوم الرتبوية    

 2019ليبيا  

 

شودة، ما  والمقررات الدراسية والوسائل التعليمية واألنشطة المدرسية ، ال تحقق األهداف التربوية المن
المتنوعة ، ويعمل  الخبرات  اكتساب تالميذه  بها  تدريسية،  يستطيع  لم يكن هناك معلم ذو كفايات 

 (. 1999على توسيع مفاهيمهم ومداركهم ، وينمي أساليب تفكيرهم وقدراتهم العقلية )النجدي : 

( إلى إن امتالك المعلم للكفايات التدريسية ، يعد من المقومات 2001كما أشارت زينب أبو بكر )   
للتلميذ   الصالحة  البيئة  لتوفير  الالزمة  األسباب  تهيئة  على  يحرص  الذي  الكفء  للمعلم  الضرورية 

 (. 2001داخل الفصل وخارجة دون ضياع للوقت والجهد )زينب : 

بع  تناول  من  الرغم  كفايتهم  وعلى  قياس  على  والعمل  المعلمات  أداء  تقييم  والبحوث،  الدراسات  ض 
قياس   طريق  عن  المعلمة  كفاءة  قياس  إلى  معظمها  في  اتجهت  المقاييس  هذه  إن  إال   ، التدريسية 
تحصيل التالميذ، إضافة إلى االعتماد على تقارير الموجهين التربويين وخبراتهم الذاتية عن المعلمة، 

دى كفاءة المعلمة في التدريس، وليس كفايتها التدريسية ،كذلك عدم وضوح التحديد في الحكم على م
الدقيق للكفايات التدريسية الالزمة للمعلمة ، وضعف بعض البرامج التدريبية في تزويد المعلمة بما  

( النجدي  احمد  يؤكد  التدريسية،  الكفايات  من  تزويدها  جهود 1999ينبغي  من  تبذل  مما  بالرغم   )
ات في إعداد المعلم وتدريبه، إال إن هذه المجهود وتلك النفقات دون المستوى المطلوب ، وتحتاج  ونفق

إلى المزيد ، خاصة بعد تغير النظرة إلى وظيفة المعلم ومسئولياته بتغير متطلبات الحياة العصرية،  
ع المعلم  إعداد  يتطلب  هذا  وكل  تدريسية،  وكفايات  ومهارات  قدرات  منة  تتطلب  ومهنيا  والتي  لميا 

 (.1999وثقافيا وشخصيا )النجدي : 

النتائج االيجابية المطلوبة، يجب استخدام األسلوب  تقييم الكفايات التدريسية والحصول على  وآلجل 
( الخوالدة  محمد  يشير   ، المطلوبة  التربوية  األهداف  لتحقيق  السليم  هناك  1995العلمي  إن  إلى   )

ايات التدريسية للمعلمين، وان هذه األساليب كانت مفيدة للغاية  أساليب كثيرة استخدمت في تقويم الكف
النتائج التي تكشف عنها متباينة، تجعلنا ال نركن إلى أسلوب واحدة بعينة ، األمر الذي  ، إال إن 
يدفعنا إلى أجزاء المزيد من الدراسات األخرى لعلها تسفر عن نتائج أفضل وأكثر صدقا )الخوالدة :  

1995.) 

ى الباحث من خالل مسؤوليته اإلشرافية المباشرة وتعامله اليومي مع معلمات التربية البدنية ،  لهذا ير 
  ي التحليل  التصورنية، ومازال قائما الضعف في  بأننا ما زلنا  بعيدين عنها في ميدان تعليم التربية البد 
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ا األمر  المجال،  هذا  في  السابقة  الدراسات  قلة  عن  فضال  التدريسية،  إجراء للكفايات  يتطلب  لذي 
الفعلي   بالتحديد  الخاصة  األساسية  المؤشرات  بعض  إلى  للتوصل  العلمية،  الدراسات  من  المزيد 
التربية البدنية ، وتحديد بعض األسس المهمة في  الواضح للكفايات التدريسية التي تحتاجها معلمة 

مام، وقد صاغ الباحث مشكلة تقويم برامج إعداد المعلمات وتأهيلها، بغرض دفع العملية التعليمية لإل
دراسة علمية،   البدنية ، وفق  التربية  لمعلمات  التدريسية  الكفايات  تقييم   : اآلتي  النحو  الدراسة على 

 بغرض التوصل إلى بعض النتائج التي قد تساعد في تطوير كفايات المعلمات التدريسية . 

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى التعرف على :    

 .  المنطقة الغربية بليبياالتعليم االساسيفي لمعلمات التربية البدنية في   وتقييمها  الكفايات التدريسية*

هي الكفايات التدريسية األكثر توافرا واألقل توافرا لدى معلمات التربية  البدنية في  ما:تساؤالت البحث 
 المنطقة الغربية بليبيا .

لمعلمماهو   * التدريسية  الكفايات  الغربية  تقييم  المنطقة  في  األساسي  التعليم  في  البدنية  التربية  ات 
 بليبيا. 

  Competencyالكفاية : ـــــ الكلمات المفتاحية :

)هي مجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات واالتجاهات الالزمة لتنظيم عملية التعليم( ) زينب :  
2001  .) 

التدريس المنظورة للمعلم على أداء مهامه التعليمية بمستوى معين من اإلتقان()  )هي القدرة  يةالكفاية 
 (.  1991إيمان : 

وكيفي  التقييم   كمي  وصف  الى  يستند  قد  الحكم  وهذا  الشيء،  قيمة  على  حكم  اصدار  )هو 
 ( 1995الخوالدة : )معا

لبحث: ـ منهج ا    
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حث                  لمناسبته لطبيعة الب ت المسحية استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب الدراسا
  

تمثل مجتمع البحث بمعلمات التربية البدنية بالمنطقة الغربية بليبيا والتي شملت  :بحثمجتمع ال
: ــ وحدات التفتيش التربوي اآلتية  

.  ف 2017 – 2016( معلمة للسنة الدراسية  499)الجميل ، العجيالت، صبراتة(، والبالغ عددهن)  
(1وكما هو موضح في جدول)  

ية فتيش التربوي بالمنطقة الغربب وحدات الت(عدد معلمات التربية البدنية حس1جدول )  
 وحدات التفتيش التربوي  عدد المعلمات

 وحدة الجميل  101
 وحدة العجيالت  155
 وحدة صبراتة 243
 المجموع الكلي 499

عينة الدراسة:    
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من معلمات التربية البدنية بالمنطقة الغربية، للسنة     

( ، معلمة تربية بدنية، وكما  030( مسيحي، وقد بلغ حجم عينة البحث)2017  – 2016الدراسية ) 
(. 2هو موضح في جدول )   

( 2جدول )  
 توصيف عينة الدراسة 

 العينة االستطالعية العينة االساسية 
 العينة الكلية

 م وحدات التفتيش التربوي 
 ما تم توزيعه  ما تم تجميعه  ما تم استبعاده

 1 الجميل 101 65 36 6 59
 2 العجيالت  155 91 64 6 85

 3 صبراتة  243 162 81 6 156
  المجموع 499 318 181 18 300

( الخاص بتوصيف عينة الدراسة، وحدات التفتيش التربوي في المنطقة  2يتضح من جدول )  
الغربية، وما تم توزيعه، وما تم تجميعه، وما تم استبعاده، إضافة إلى العينة االستطالعية، والمجموع  

 الكلي لعينة الدراسة األساسية.
وسائل جمع البيانات:   

 تصميم وتطبيق استمارة االستبيان: 
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قام الباحث باستخدام قائمة الكفايات التدريسية لمعلم التربية الرياضية ، للتعرف على االسباب او   
( 77العوامل التي قد تؤدي الى حدوث الكفايات التدريسية  لمعلم التربية الرياضية ، وتتضمن القائمة) 

 عبارة، وقد اتبع الدارس الخطوات االتية: 

 تحديد محاور االستبيان:     
 ( محاور هي : 9اشتملت استمارة االستبيان على )  -1
 إدارة وتنظيم التالميذ .  محور كفايات  ــــــ  2س .    ر كفايات التخطيط واإلعداد للدر محو  -1  

 استخدام طرق التدريس . محور كفايات  ـــــــ 4تنفيذ الدرس . محور كفايات  -3

 ــــــ محور كفايات تحليل وإتقان المادة التعليمية .  6واالجهزة .   ات استخدام االدوات محور كفاي ـــــ 5

 ـــــ محور كفايات النمو المهني والثقافي   8ـــــ محور كفايات االعداد لألنشطة الداخلية والخارجية . 7

 ـــــ محور كفاية التقويم والقياس .  9

   ( عدد  على  االستبيان  عرض  تم  مجال10وقد  في  الخبراء  من  بكلية    (  التدريس  وطرق  المناهج 
التربية البدنية بجامعة طرابلس ، وذلك للحكم على مدى صالحية محاور االستبيان فيما وضعت من  

 (3اجله، وكما هو موضح في جدول ) 

 ( 3جدول ) 

 10ن =   ستبيان والنسبة المئوية كل محوراراء الخبراء حول مدى صالحية محاور اال

 م
 االستبيان محاور 

 النسبة المئوية رأي الخبير 

 غير موافق  موافق

 % 90 1 9 محور كفايات التخطيط واالعداد للدرس 1

 % 80 2 8 محور كفايات ادارة وتنظيم التالميذ.  2

 % 100 - 10 محور كفايات تنفيذ الدرس.  3

 % 80 2 8 محور كفايات استخدام طرق التدريس  4
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 % 90 1 9 استخدام االدوات واالجهزة والوسائل التعليمية محور كفايات  5

 % 80 2 8 محور كفايات تحليل وإتقان المادة التعليمية  6

 % 80 2 8 محور كفايات االعداد لألنشطة الداخلية والخارجية  7

 % 90 1 9 محور كفايات النمو المهني والثقافي 8

 % 100 - 10 محور كفاية التقويم والقياس  9

  ( جدول  من  كل    3يتضح  المئوية  والنسبة  االستبيان  محاور  صالحية  مدى  حول  الخبراء  اراء   )
 محور.

 تحديد عبارات االستبيان: -2

المحاور         من  محور  كل  تحت  العبارات  من  مجموعة  وضع  تم  االستبيان  محاور  تحديد  بعد 
( عبارة مقسمة الى  77ارات )  بحيث تعطي في مجموعها المحور الذي تمثله، وقد بلغ عدد هذه العب

 ( محاور رئيسية  وهي كاآلتي:9) 

 ( عبارات 9محور كفايات التخطيط واالعداد للدرس........)   -1  

 ( عبارة 12محور كفايات إدارة وتنظيم التالميذ............) -2  

 ( عبارات 9محور كفايات تنفيذ الدرس......................)  -3  

 ( عبارة 10استخدام طرق التدريس...........)  محور كفايات  -4  

 ( عبارات 9محور كفايات استخدام االدوات واألجهزة والوسائل التعليمية..)  -5  

 ( عبارات 5محور كفايات تحليل وإتقان المادة التعليمية.....) -6  

 ( عبارة 10محور كفايات االعداد لألنشطة الداخلية والخارجية.. ) -7 

 ( عبارات 5محور كفايات النمو المهني والثقافي .......... ) -8 

 ( عبارات. 8محور كفاية التقويم والقياس....................)  -9 
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 مفتاح التصحيح :   -3

ا العبارات  على  البحث  عينة  افراد  قبل  من  اإلجابة  وحسب  وتتم  ثالثي  تقدير  لميزان  وفقا  الساسية 
 االتي: 

 ( درجتين. 2متوافرة احيانا...وتعطى) -2( درجات.3متوافرة كثيرا...وتعطى )  -1

 ( درجة واحدة. 1متوافرة نادرا...وتعطى) -3

 الدراسة االستطالعية :  

 الى  4/2017/ 12قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية في الفترة بين      

(  18مسيحي، على عينة من معلمات التربية البدنية بالمنطقة الغربية ، بلغ قوامها )   4/2017/ 16
 معلمة، وكان الهدف منها ما يأتي:

 إجراء المعامالت العلمية لالستبيان: -1

تحديد  بهدف  دراسة  بإجراء  الباحث  عبارات    قام  وضوح  من  التأكد  وكذلك  له،  العلمية  المعامالت 
 االستبيان وسهولة فهمها من قبل عينة البحث، وقد تم استخراج ما يأتي : 

 صدق االستبيان: -أ 

المحتوى: -1 حدد    صدق  والذي  المحتوى  صدق  على  االستبيان  صدق  حساب  في  الباحث  اعتمد 
على اساسه كال من المحاور التي تم عرضها على الخبراء ألبداء الرأي في مدى مناسبة العبارات 

 .  الخاصة بكل محور االستبيان، والتأكد من صحة تمثيل العبارات التي يتضمنها االستبيان
 ـــ صدق االتساق الداخلي:  -2

وبين       عبارة  كل  درجة  بين  االرتباط  معامل  بحساب  الداخلي  االستبيان  صدق  حساب  تم  حيث 
الدرجة الكلية للمحور، كما تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبيان،  

 (.4وكما هو موضح في جدول ) 
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 (  4جدول ) 

 ي يمثلها لتحديد صدق االتساق الداخلي معامالت االرتباط بين كل عبارة والمحور الذ

 مفردة  معامل االرتباط  مفردة  معامل االرتباط  مفردة  معامل االرتباط 

 المحور االول  المحور الثاني المحور الثالث 

0.671 1 0.739 1 0.831 1 

0.788 2 0.932 2 0.758 2 

0.845 3 0.832 3 0.664 3 

0.841 4 0.811 4 0.608 4 

0.921 5 0.912 5 0.798 5 

0.888 6 0.881 6 0.831 6 

0.854 7 0.896 7 0.801 7 

0.785 8 0.789 8 0.884 8 

0.721 9 0.798 9 0.799 9 

 10 0.824 10  10 

 11 0.784 11  11 

 12 0.834 12  12 

 المحور الرابع المحور الخامس  المحور السادس 

0.691 1 0.778 1 0.815 1 

0.745 2 0.670 2 0.854 2 

0.887 3 0.711 3 0.924 3 

0.668 4 0.823 4 0.850 4 

0.667 5 0.785 5 0.698 5 

 6 0.852 6 0.911 6 
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 7 0.842 7 0.910 7 

 8 0.699 8 0.898 8 

 9 0.788 9 0.655 9 

 10  10 0.932 10 

 مفردة  المحور السابع مفردة  المحور الثامن  مفردة  المحور التاسع 

0.856 1 0.815 1 0.641 1 

0.923 2 0.801 2 0.652 2 

0.768 3 0.884 3 0.861 3 

0.857 4 0.921 4 0.923 4 

0.901 5 0.805 5 0.887 5 

0.887 6   0.798 6 

0.932 7   0.832 7 

0.911 8   0.935 8 

    0.799 9 

    0.896 10 

وبين درجات كل   0.05إحصائيا عند مستوى  ( وجود عالقة ارتباطيه دالة    4يتضح من جدول )  
بين )  تنتمي اليه، حيث تراوحت قيمة معامل االرتباط  الذي  ( ، 0.935  –  0.641عبارة والمحور 

 وهذا يعني وجود داللة على صدق االتساق الداخلي لمحاور االستبيان. 

الكفا باستبيان  الخاصة  المحاور  بين  الداخلي  االتساق  صدق  بإيجاد  الباحث  التدريسية  وقام  يات 
 (.5لمعلمات التربية البدنية والدرجة الكلية لالستبيان، وكما هو موضح في جدول )

 (  5جدول ) 

 قيمة ) ر ( محاور االستبيان  م 
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 معامالت االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية لالستبيان

 0.666=   0.05قيمة ) ر( الجدولية عند مستوى               

عند مستوى    5يتضح من جدول ) دالة إحصائيا  ارتباطيه  عالقة  وجود  درجات كل    0.05(  وبين 
والدرجة   الستبيان  محور   الداخلي  االتساق  صدق  على  داللة  وجود  يعني  وهذا  لالستبيان،  الكلية 

 الكفايات التدريسية لمعلمات التربية البدنية. 

 ثبات االستبيان:  -ب    

قام الباحث بحساب ثبات االستبيان باستخدام طريقة تطبيق االختبار وإعادة التطبيق على عينة من  
 Test – Retest ( معلمة بفاصل زمني18قوامها)معلمات التربية البدنية بلغ 

الفترة    ايام بين التطبيقين في  مسيحي،    2017/  6/    20حتى يوم    2017/    6/    11قدره عشرة 
هو   وكما  االستبيان،  ثبات  مدى  لتحديد   ، التطبيقين  نتائج  بين  االرتباط  معامل  حساب  تم  بعدها 

 (. 6موضح في جدول ) 

 

 0.789 محور كفايات التخطيط واالعداد للدرس 1

 0.855 محور كفايات ادارة وتنظيم التالميذ.  2

 0.925 محور كفايات تنفيذ الدرس.  3

 0.785 محور كفايات استخدام طرق التدريس  4

 0.844 محور كفايات استخدام االدوات واالجهزة والوسائل التعليمية .  5

 0.863 محور كفايات تحليل وإتقان المادة التعليمية  6

 0.798 محور كفايات االعداد لألنشطة الداخلية والخارجية  7

 0.866 محور كفايات النمو المهني والثقافي 8

 0.911 محور كفاية التقويم والقياس  9
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 (  6جدول ) 

 لمعلمات التربية البدنية  والصدق الذاتي الستبيان الكفايات التدريسية معامل الثبات

 الصدق 

 الذاتي 

 قيمة

 ) ر (

 التطبيق االول  التطبيق الثاني 
 محاور االستبيان 

 -س +ع -س +ع

 محور كفايات التخطيط واالعداد للدرس 21.352 1.235 21.240 1.046 0.926 0.962

 محور كفايات ادارة وتنظيم التالميذ.  30.394 1.216 30.295 1.054 0.942 0.970

 محور كفايات تنفيذ الدرس.  21.143 1.129 20.977 0.944 0.783 0.884

 محور كفايات استخدام طرق التدريس  22.060 1.539 21.911 1.433 0.959 0.978

 استخدام االدوات واالجهزة والوسائل التعليمية . محور كفايات  19.806 0.928 19.744 0.879 0.960 0.0.979

 محور كفايات تحليل وإتقان المادة التعليمية  12.730 1.498 12.896 1.319 0.941 0.970

 محور كفايات االعداد لألنشطة الداخلية والخارجية  22.955 1.793 22.758 1.559 0.950 0.0.974

 محور كفايات النمو المهني والثقافي 30.295 1.054 30.183 1.069 0.969 0.984

 محور كفاية التقويم والقياس  17.871 1.417 18.302 1.302 0.947 0.973

 0.468=   0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى        

  0.712( ان معامالت االرتباط بين التطبيقين االول والثاني قد تراوحت بين)  6يتضح من جدول ) 
( وهذا ما يدل على 0.468والبالغة )  0.05( وهي اكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى  0.971  –

 . انها دالة إحصائية ، وهذا ما يدل على ثبات جميع محاور االستبيان وصدق استمارة االستبيان

 الدراسة االساسية : 
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بعد االنتهاء من االتفاق على محاور وعبارات استمارة االستبيان الخاصة بالكفايات التدريسية        
 لمعلمات التربية البدنية، وبعد االنتهاء من استخراج المعامالت العلمية لالستمارة، 

الفتر  في  النهائية  صورته  في  االستبيان  استمارة  بتطبيق  الباحث  بين  قام  الى     2017/ 1/7ة 
التفتيش    1/10/2017 وحدات  في  البدنية  التربية  بمعلمات  المتمثلة  البحث  عينة  على  مسيحي، 

حسب  التجمع  جداول  في  وجدولتها  تجميعها  تم  صبراتة(،ثم  العجيالت،   ، )الجميل  االتية  التربوي 
 وحدات التفتيش التربوي إلمكان تسهيل المعالجات اإلحصائية. 

 ج :عرض النتائ  

يشتمل هذا الفصل على النتائج التي تم التوصل اليها بعد ان قام الباحث بتطبيق مقياس الكفايات  
 التدريسية على معلمات التربية البدنية ووضعها في جداول ، وكما هو موضح في الجداول االتية: 

 

 

 (  7جدول ) 

 ية والترتيب لمحورالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واالهمية النسب

 كفايات التخطيط واإلعداد للدرس لمعلمات التربية البدنية 

األهمية  الوزن النسبي  متوافرة نادرا  متوافرة احيانا  متوافرة كثيرا  عبارات المحاور  
 النسبية 

 الترتيب 

اوال: محور كفايات التخطيط واإلعداد  
 للدرس 

 %  ك %  ك %  ك

المدرسة يقوم بالتنسيق مع مدرسي  1
 االخرين 

30 10 110 36.67 160 53.33 410 45.56 7 

يطلع التالميذ على الخطة السنوية   2
 لمنهج التربية الرياضية 

15 5 35 11.67 250 83.33 365 40.55 8 

 1 90.00 810 5 15 16.67 50 78.33 235 يضع االهداف بصورة واضحة  3
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يشتق اهداف الدرس من اهداف الوحدة   4
 التعليمية 

195 65 98 32.67 7 2.33 788 87.55 2 

يراعي مناسبة االهداف للوقت   5
 المخصص للدرس 

86 68 196 65.33 18 6 685 76.11 4 

 3 79.44 715 4.33 13 23 69 72.67 218 يربط االجزاء بأهداف الدرس  6

يراعي تناسب المادة التعليمية مع  7
 مستوى قدرات التالميذ 

34 11.33 87 29 179 59.67 455 50.55 6 

يختار االنشطة الرياضية المختلفة التي   8
 تحقق االهداف 

86 28.67 167 55.66 47 15.67 639 71.00 5 

يصيغ اهداف الدرس صياغة إجرائية  9
 قابلة للقياس 

4 1.33 6 1.5 290 96.67 314 34.89 9 

  ( جدول  واالنحراف    7يوضح   الحسابي  المتوسط  النسبية  (   واالهمية  النسبي  والوزن  المعياري 
 والترتيب لمحور كفايات التخطيط واإلعداد للدرس لمعلمات التربية البدنية. 
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 (  8جدول ) 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واالهمية النسبية والترتيب 

 300التربية البدنية    ن=  لمحور كفايات ادارة وتنظيم الدرس لمعلمات 

األهمية  الوزن النسبي  متوافرة نادرا  متوافرة احيانا  متوافرة كثيرا  عبارات المحاور  
 النسبية 

 الترتيب 

ثانيا: محور كفايات ادارة وتنظيم   
 الدرس 

 %  ك %  ك %  ك

يستخدم اقل زمن ممكن من الجوانب - 1
 االدارية 

37 12.33 69 23 194 64.67 443 49.22 11 

يراعي تخطيط الملعب حسب طبيعة  - 2
 الدرس 

15 5 27 9 258 86 357 39.67 12 

ينظم اماكن وقوف التالميذ في   - 3
 الملعب 

56 19.33 74 24.67 170 56.67 486 54.00 6 

ينتقل بالتالميذ من جزء الى اخر في  - 4
 الدرس بانسيابية. 

78 26 86 28.67 136 45.33 542 60.22 5 

ينوع في الصوت لجذب انتباه   - 5
 التالميذ .

43 14.33 65 21.67 192 64 451 50.11 9 

يغير من حركته واماكن وقوفه   - 6
 للسيطرة على التالميذ. 

86 28.67 173 57.67 41 13.67 645 71.67 1 

يوزع المسؤوليات ويشرك جميع   - 7
 التالميذ في اوجه النشاط  

43 14.33 156 52 101 33.67 452 50.22 8 

يراعي عدم تجاوز الوقت المخصص   - 8
 للدرس . 

84 28 143 47.67 73 24.33 611 67.89 3 

يعود التالميذ على كيفية التحرك من - 9
 مكان الى اخر بنظام وبهدوء. 

45 15 66 22 189 63 456 50.67 7 
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يعمل على حل مشكالت التالميذ  - 10
 بأسلوب تربوي مناسب  

90 30 103 34.33 107 35.67 583 64.78 4 

يهتم بعوامل االمن والسالمة في   - 11
 الدرس وخارجه.

33 11 79 26.33 188 62.67 445 49.44 10 

يستخدم اقل زمن ممكن من الجوانب - 12
 االدارية 

103 34.33 125 41.67 72 24 631 70.11 2 

  ( جدول  من  واالهمية    8يوضح  النسبي  والوزن  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط  الخاص   )
 النسبية والترتيب كفايات ادارة وتنظيم الدرس لمعلمات التربية البدنية 

 

 

 (  9جدول ) 

 النسبية والترتيب لمحورالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واالهمية 

 300كفايات تنفيذ الدرس لمعلمات التربية البدنية            ن = 

األهمية  الوزن النسبي  متوافرة نادرا  متوافرة أحيانا  متوافرة كثيرا  عبارات المحاور  
 النسبية 

 الترتيب 

 %  ك %  ك %  ك ثالثا: محور كفايات تنفيذ الدرس: 

 4 79.89 719 14.33 43 31.67 95 54 162 تعليم المهارة يوضح الهدف من  - 1

 5 77.78 700 15.00 45 36.67 110 48.33 145 يقدم المهارة بطريقة سهلة وشيقة - 2

يعمل جاهدا على تكامل اجزاء   - 3
 الدرس 

175 58.34 100 33.33 25 8.33 750 83.33 3 

يحسن اختيار التشكيالت المناسبة  - 4
 التعليمي للموقف 

88 29.33 139 46.34 73 24.33 615 68.33 7 

تمكن من المعلومات والمعارف التي  - 5
 يقوم بتدريسها 

235 78.33 55 18.33 10 3.34 825 91.67 1 
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يحسن التصرف في المواقف التي  - 6
 يقوم بتدريسها 

206 68.67 80 26.67 14 4.66 792 88.00 2 

يربط الدرس بخبرات سبق ان   - 7
 تعلمها التالميذ 

24 8.00 130 43.33 146 48.67 418 46.44 9 

يراعي التدرج المنطقي في تعلم   - 8
 المهارات الحركية 

100 33.33 126 42.00 74 24.67 626 69.56 6 

يقدم التغذية الصحيحة في الوقت  - 9
 المناسب. 

27 9.00 124 41.33 149 49.67 478 53.11 8 

الخاص المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واالهمية النسبية  (    9يوضح  جدول )  
 والترتيب كفايات تنفيذ الدرس لمعلمات التربية البدنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  10جدول ) 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واالهمية النسبية والترتيب لمحور

 300وأساليب التدريس لمعلمات التربية البدنية     ن = كفايات استخدام طرق 
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األهمية  الوزن النسبي  متوافرة نادرا  متوافرة احيانا  متوافرة كثيرا  عبارات المحاور  
 النسبية 

 الترتيب 

رابعا: محور كفايات استخدام طرق  
 وأساليب التدريس :

 %  ك %  ك %  ك

يراعي استخدام الطرق  التي تتالءم  1
 االهداف التعليمية مع 

76 25.33 144 48 80 26.67 596 66.22 3 

يستخدم الطرق المشوقة التي تجذب  2
 اهتمام التالميذ 

56 18.67 99 33.00 145 48.33 511 56.78 7 

يجمع اكثر من طريقة في الدرس  - 3
 الواحد 

26 8.67 59 19.67 215 71.66 411 45.67 9 

يوظف الطرق بحيث تصبح   - 4
 مشجعة للتالميذ على التعلم الذاتي. 

21 7 88 29.33 191 63.67 430 47.78 8 

يستخدم الطرق التي تجعل ادوار  - 5
 التالميذ ايجابية 

73 24.33 125 41.67 102 34.00 571 63.44 4 

يراعي التكامل بين الطرق والوسائل  6
 التعليمية المستخدمة 

19 6.33 57 19.00 224 74.67 395 43.89 10 

يستخدم أساليب التدريس وينوع   - 7
 فيها 

78 26 96 32.00 126 42.00 552 61.33 5 

يختار أساليب التدريس المناسبة  - 8
 لقدرات التالميذ 

77 25.67 89 29.67 134 44.66 543 60.33 6 

يستخدم األساليب التي توجه   - 9
 التالميذ الى العمل الجماعي 

99 33.00 121 40.33 80 26.67 619 68.78 2 

يستخدم األساليب المناسبة   - 10
 ألهداف الدرس. 

134 44.67 121 40.33 45 15.00 689 76.56 1 

  ( جدول  واالهمية    10يوضح   النسبي  والوزن  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط  الخاص   )
 لمعلمات التربية البدنية. النسبية والترتيب لمحور كفايات استخدام طرق وأساليب التدريس 
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 مناقشة  النتائج :  

التعليم          بمرحلة  البدنية  التربية  معلمات  إتقان  مدى  على  التعرف  الى  الحالية  الدراسة  هدفت 
االساسي للكفايات التدريسية ، وذلك بغرض اإلسهام في إظهار اهمية الكفايات التدريسية من خالل  

البدنية مدى إتقان  تقييم غير مباشر لمعلمات التربية البدنية ، وقد اتضح من إجابات معلمات التربية  
 طبقا للمحاور التسع التي عكستها. الكفايات التدريسية واهميتها  

 االستنتاجات :

في ضوء أهداف البحث ونتائج التحليل اإلحصائي وفي حدود عينة البحث ، تمكن الباحث           
 من التوصل الى االستنتاجات اآلتية: 

 التربية البدنية أهمية هي :  أكثر كفايات التخطيط واإلعداد للدرس لمعلمات * 

 يضع األهداف بصورة واضحة، يشتق األهداف الدرس من أهداف الوحدة التعليمية،

األنشطة   يختار  للدرس  المخصص  للوقت  األهداف  مناسبة  يراعي  الدرس،  بأهداف  االجزاء  يربط 
 الرياضية المختلفة التي تحقق األهداف.

 التربية البدنية أهمية هي : اكثر كفايات إدارة وتنظيم الدرس لمعلمات *

يغير من حركته وأماكن وقوفه للسيطرة على التالميذ، ويستخدم اقل زمن ممكن من الجوانب االدارية، 
 ويراعي عدم تجاوز الوقت المخصص للدرس. 

 اكثر كفايات تنفيذ الدرس لمعلمات التربية البدنية أهمية هي :  *

بت يقوم  التي  والمعارف  المعلومات  من  يقوم  تمكن  التي  المواقف  في  التصرف  يحسن   ، دريسها 
 بتدريسها، يعمل جاهدا على تكامل اجزاء الدرس، يوضح الهدف من تعليم المهارة، 
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 وشيقة.   يقدم المهارة بطريقة سهلة

 في ضوء أهداف البحث واستنتاجاته، يوصي الدارس بما يأتي:    

 ضرورة االهتمام بالكفايات التدريسية االتية:  ـــــ 1

التعليمية   المادة  وإتقان  تحليل  التدريس، كفايات  الدرس، استخدام طرق واساليب  إدارة وتنظيم وتنفيذ 
 كفاية النمو المهني والثقافي، وكفايات التقويم والقياس. 

قويم الكفايات التدريسية لمعلمات  ضرورة االهتمام الفعلي  والجدي من قبل الموجهين التربويين بتــــ    2
 التربية البدنية بكل موضوعية. 

كفاياتهن  ـــ    3 لتطوير  دوري  بشكل  تطويرية  بدورات  البدنية  التربية  معلمات  إشراك  على  التأكيد 
 التدريسية . 

ة  التأكيد على اطالع معلمات التربية البدنية على كل ما هو جديد في مجال تدريس التربية البدني ــــ    4
. 

تدريس  ــــ   5 كفايات  القصور في مجال  للتعرف على  العلمية  والدراسات  البحوث  المزيد من  إجراء 
 معلمي التربية البدنية في المراحل الدراسية االخرى .  

 

 المراجع

 المراجع العربية: 

  65ص )  (: نظام التعليم في مصر القاهرة، دار النهضة المصرية.1991احمد إسماعيل حجي) -1
.) 

وآخرون)    -2  النجدي  ال1999احمد  العلوم  تدريس  في  المدخل  العربي  (:  الفكر  دار  .ص قاهرة، 
(93  .) 

(: دور التوجيه الفني في تحقيق كفاية معلم التربية الرياضية رسالة دكتوراه  1991إيمان محفوظ)  ـ ـــ3
 ( . 5. ص )ية الرياضية للبنات، اإلسكندرية غير منشورة، كلية الترب 
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ـزينب  4 المعلمة                              2001بكر)بو أـــــــــ  الطالبة  إكساب  في  عمل  ورش  استخدام  فاعلية   :)
التدريسي- والمهارات  المعرفي  قسالتحصيل  لطالبات  السلة  كرة  مقرر  في  بالكويت،  مة  البدنية  التربية 

ية الرياضية للبنات،  ( كلية الترب20العدد )والرياضة،    ة العلمية للتربية البدنيةبحث منشور في المجل
      -  ----( . 79ص ) اإلسكندرية.

البثيني)  -5 عواض  التدريس1995عوض  هيئة  وأعضاء  والموجهين  المعلمين  أراء             تدريس  (: 
العلوم       مجلة  الطائف،  في  وتقويمه  المعلم  توجيه  بطاقة  نحو  التربوية  االجتماعية،  -واألقسام 

 ( 49ص )(.13العدد)

)ـــــــ    6 التعليمية  1990محمد الخوالدة            للكفايات (: تصورات المشتغلين في إعداد المعلمين للكفايات 
 ( . 73ص )التربوية، الكويت .  األردن المجلةالالزمة لمعلمي المرحلة اإللزامية في 
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 المجهود البدني كمؤثر على بعض مكونات  الدم واألداء المهاري لالعبي كرة السلة             

 د. وليد العربي شيوب                                د. صبحية سالم سلمان       

 
 -: مقدمة البحث وأهميته 

يوا  ور يشهد العالم تطوراا  ذوالً    ول الذ وار الاياوول كورام  واث ذوث ايو  ا ذ ا 

األاقام القياكية ، اي  تطرا ذفهرم التعليم رالتدايب  ل الذ ار الاياول الكيذا  ل  اة الكلة 

، اي  وص با  ذث األلعاب التل تتطرا بكاعة عالية  تي ة تطرا بااذج التودايب رالقياكوا  

ول يعتبا التل ت اى بيث الفي ة راألخاى، اي  وث ذا تدلى به البار  العلذية  ل الذ ار الايا

قياس رذ هاج للفاق الاياوية ،  يعتبا ذا يتذتع به العبل  اة الكلة ذث ذكترى بد ل رذهااي 

ًر  تي ة للتدايب الذكتذا الذب ل على وكس علذية رذث األًذية بذ اث التعاف عث ذدى تأثيا 

راألراكوط وكاليب التدايب رالطاق الذتبعة  ل و ديت ا كورام األ ديوة الدا وة األرلوى رال اشو يث 

 اي  يعتبا التدايب ًر الذفتاح للاقل بال عب رالرصرر إلى الذكتريا  العليا .

( إث بعض العلذام يؤ درث على وث األعوداد البود ل ًور 2008اي  يال ا رليد شيرب )

ت ذية الصفا  البد ية األكاكية رالواراية ل رع ال شاط الاياول الالي يتخصص  يه ال عب، 

طوريا  ألقصووى دا وة اتوى يذ وث الرصوورر بال عوب ألعلوى الذكووتريا  رالعذور علوى درام ت

 (3- 2:  9. )الاياوية 

 التدايب الاياول الهادف الالي يا ع  فامة ال عب البد ية ياتبط ااتباطا  رثيقا  بالاالة 

الرظيفية ل عب ، اي  تطرا ذع ى التدايب    يقتصا  قوط علوى التودايب البود ل رالذهوااي 

إلى تدايب ال راال الرظيفية ل عوب أل هوا ذاتبطوة ااتباطوا  رثيقوا  بالاالوة البد يوة رل ث ياتقل 

رتعتبا الذتغياا  الرظيفية ذؤشا لاالة ال عب البد ية   لذوا  واث التودايب ر وس وكوس علذيوة 

كليذة   لذا زاد   فامة ال عب الرظيفية ر لذا زاد الاذر التدايبل على إذ ا يا  ال عب ودى 

 ى ا هياا ال عب رتهبط ذكترياته البد ية رالذهااية .اللك إل

( وث ذوث خو ر التودايب تتغيوا رتتطورا العذليوا  2008اي  يؤ د رليد العابل شويرب )     

 الفكيرلر ية،  ال كم البشاي يذتلك قداا  رادرد 

 2019العرشون     اجملدل :السادس  بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية      ليبيا  و جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية   العدد: الثاين  
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 . ذعي ة اي  يعتذد ذكترى ودام الفاد على الدا ة التل يذ ث وث تؤًله إذ ا اته القصرى

                                                                    (9  :3) 

( وث التوودايب الاياووول عذليووة ا عووداد الذوو ظم 2005ريووويف عصووام عبوود الخووالس )

لتطريا قداا  الفاد رالا ع ذث ذكوترى  فامتوه لتاقيوس الذتطلبوا  ال زذوة ألدام عذور بود ل 

 ذعيث.     

                                                                 (6 :2 ) 

 مشكلة البحث:

تتطلب لعبة  اة الكلة ترا ا ذراصفا  خاصة لدى ذذااكيها رًال  الذراصفا  تختلف 

باخت ف الرا با  الاا ية التل تقتويها ظارف اللعوب رتورا ا ًوال  الذراصوفا  تذ و هم ذوث 

( علوى وث الذذااكوة 1992يال ا الكيد عبد الذقصورد )الرصرر إلى وعلى الذكتريا  ر ل ًالا  

الاياوية تؤدي إلى إادا  تغياا   كيرلر ية على ذكترى ذختلف و هزة ال كم الايرية  ذ ها 

ذاًر ذؤق  ، وي يصااب الذذااكة ريطلس عليه ذصطلح الت يف رذ ها ذا ًور دا وم وي يتذيوز 

 (188: 2)ذصطلح التأقلم.      بها ال كم ريصبح ذث صفاته الفكيرلر ية ريطلس عليه

رالذ اظ وث التدايب الاياول  ل ًال  اللعبة يتطلب زيادة ال فامة البد ية رالرظيفية ، اي  

ًالا األخيا يعتبا عاذر ذهم  ل الا ع ذث األدام البد ل رالذهااي ل عبيث  ذوا يعتبوا الذ هورد 

أثيا على األدام الذهوااي للاياووييث البد ل   ل الرادا  التدايبية اليرذية عاذر ا يكل  ل الت

رذث ً ا تأتل ذش لة البا  اي  وث الذ هرد البود ل قود يوؤثا كولبا  علوى ودام ال عبويث  يقلور 

تا يزًم رودا هم الذهااي رويوا  يؤثا على ذ ر وا  الودم التول تعتبوا ذؤشواا  لاالوة ال عبويث 

هااي ل عبيث يختلف ذث العوب إلوى وخوا البد ية ،  ذا إث تأثيا الذ هرد البد ل على األدام الذ

ب ام  على االة ال عب البد ية ث ايو  الاوظ البوااثرث إث بعوض ال عبورث يقودذرث ذكوتريا  

 يدة وث ام ادام ذ هرد بد ل ذاتفع رالبعض األخايتد ى ذكترا   لذا وكتذا زذث الذ ا كة رلهالا 

علوى األدام الذهوااي ل عبول  واة الكبب ع ف البااثرث على دااكة الذ هرد البود ل رتوأثيا  

الكلة رويوا  تأثا  على بعض ذ ر ا  الدم أل كيذا التل لها ع قة ذباشاة بال هد البد ل رتتأثا 

  لذا زاد الذ هرد البد ل .

 

 

 

 أهداف البحث:
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 يهدف البا  للتعاف على:

 تأثيا الذ هرد البد ل  ل بعض ذتغياا  الدم ل عبل  اة الكلة . -1

 الذ هرد البد ل  ل بعض الذتغياا  الذهااية ل عبل  اة الكلة .تأثيا  -2

 فروض البحث:

تر د  ارق دالة إاصا يا  بيث القياس القبلل رالبعدي لصالح القياس البعدي  ول بعوض  -1

 ذتغياا  الدم قيد البا  .

تر د  ارق دالة إاصا يا  بيث القياس القبلل رالبعدي لصالح القياس البعدي  ول بعوض  -2

 ياا  الذهااية قيد البا .الذتغ
 المصطلحات المستخدمة في البحث:

 مكونات الدم: -1

(: كوذي  بيووام لعودم ااترا هوا علوى الهيذر لوربيث رًور WBCخ يا الدم البيووام ) -

 الصبغ األاذا الالي يذيز خ يا الدم ور ال ايا  الاذاام .

 ايا  الدم الاذاام رلهوا القوداة رياتري على و ريه ذذا يذيزًا بالت اثا رت رث ا با ا م ذث  

على التكلر ذث الدم عبا  ودااث األرعيوة الدذريوة ذوث ر إلوى األ كو ة رت ورث وقور عوددا ذوث 

( خليوة ك ور ذلليذتوا دم ريوزداد  ول 7000الاذاام إال يبلغ ذعدلها العادي ارالل كوبعة والف )

 الااال  الذاوية رع د ا صابة بذ اربا   اثرذية ذاوية .

:رظيفة خ يا الدم الاذاام األكاكية ًول اذور األ كو يث الوالي RBC)الدم الاذاام ) ايا     -

( رًوول  وول oxyhemoglobiيتاوود ذووع الهيذر لووربيث داخوور الخليووة ذ ر ووا ور كوويهيذر لربيث)

                                      ا  كاث عبااة عث قاص صغيا غيا  رري "ياتري على  راة" وي قاص ذقعا ذث ال ا بيث.                              

( ريواتبط بذوا haem( : يت رث ذث ال زم الالي ياتوري علوى الصوبغة )HGBالهيذر لربيث)  -

( عبووااة عووث البووا ر يووايث haem( ي وورث ًيذر لووربيث  ز وول )globinيعوواف بووال لربيث )

(propherinالالي ياتري على الاديد الالي ياتبط باأل كي يث بتفاعر علوى ع ) وس ذ ر وا ذوا 

(  ز ل الهيم ير د  ل كلكلة عديدة البيبتيودا  oxyhemoglobinيعاف باأل كيهيذر لربيث )

(poly peptide(                        .رياتبط به الاديدرز بعدة ارابط )18: 3) 

قور (: ذث الخ يا الغيا الذاببة ر ت ذر  ل الليف راأل كو ة ال خاعيوة رتLYMالخ يا اللذفارية)-

( التل تبطر الكذرم رالخ يا رالخذا ا الب تيايوة .رتقورم Antibodiesبإ تاج األ كام الذوادة )

ويوا بتاطيم الب تيايا الذذاوة راكتثااة ذ ذرعة خ يا القتور األخواى رلهوا ذ ذرعتواث ذوث 
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(  B (               .)3  :18( رالخ يووا اللذفاريووة)ب()Tالخ يووا ًذووا الخ يووا اللذفاريووة) ()

 الدراسات المشابهة:

 (7( )2004دراسة مدحت محمود الشافعي. ) -1

"  اعلية با اذج تدايبل لت ذية بعض الذتغياا  البد ية الفكيرلر ية على ذكترى األدام    بعنوان

 م " 1986الذهااي ل اشئ  اة اليد ذراليد 

 الهدف من الدراسة إلي : 

التعاف على تأثيا البا اذج التدايبل على ت ذية بعض الذتغيواا  البد يوة علوى ذكوترى  -1

 م . 1986يد األدام قيد البا  ل اشئ  اة اليد ذرال

التعاف على تأثيا البا اذج التودايبل علوى ت ذيوة بعوض الذتغيواا  الفكويرلر ية علوى  -2

 م . 1986ذكترى األدام قيد البا  ل اشئ  اة اليد ذراليد 

 اكتخدم الباا  الذ هج الت ايبل بتصذيم الذ ذرعتيث الت ايبية رالوابطة . منهج المستخدم : 

ل ادي الشاقية بذا ز   1986يقة العذدية ذث  اشئ  اة اليد ذراليد  تم اختياا العي ة بالطاالعينة : 

( ذ هم  عي ة للت ابة  10(  اشئ تم اختياا ) 42شباب تر ارير ربلغ عدد و ااد العي ة )

(  اشئ للذ ذرعة الت ايبية ر  15االكتط عية رباقل و ااد العي ة تم تقكيذهم إلى ذ ذرعتيث ) 

 ( للذ ذرعة الوابطة . 15)

 نتائج : أهم ال

اظها البا اذج التدايبل توأثياا  إي ابيوا  علوى ع اصوا اللياقوة البد يوة لودى   -

 الذ ذرعة الت ايبية. 

 ذا وثا البا اذج التدايبل على ذكترى األدام الذهااي رر رد ع قة دالة   -

بيث ع اصا اللياقة البد ية رالذتغياا  الفكيرلر ية رذكترى األدام الذهااي 

. 

 ( 1(  )1999دراسة أحمد قدري محمد موسى.) -2

 .H" تأثيا اخت ف األاذار التدايبية ال ًرا ية الا  الشدة القصرى على  شاط و زيذل )  بعنوان
LDH . M. LDH   رع قتها بالتغياا   ل ذعدال  ال تا  الدم ربعض الذتغياا )

 الفكيرلر ية "  
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 الهدف من الدراسة : 

ألاذار التدايبية ال ًرا ية الا  الشدة القصرى على  شاط  التعاف على تأثيا اخت ف ا 

( رع قتها بالتغياا   ل ذعدال  ال تا  الدم ربعض H . LDH . M. LDHو زيذل )

 الذتغياا  الفكيرلر ية " . 

اكتخدم الباا  الذ هج الت ايبل الر التصذيم الت ايبل ذث القياس القبلل  المنهج المستخدم : 

 رالقياس البعدي. 

تم اختياا العي ة بالطايقة العذدية ذث العبل العاب القرى اي  بلغ عدد و ااد العي ة  ينة : الع

 ( العبا . 15)

 أهم النتائج : 

 . M-LDH , H-LDH)يؤدي الذ هرد البد ل إلى زيادة  شاط و زيذل ) -

م  400( لدى ذتكوابقل  M-LDH،H-LDHاخت ف  كب الزيادة  ل  شاط و زيذل )  -

 م .  800 –

( رالذتغياا  (M-LDH,H-LDHر رد بعض الع قا  االاتباطية بيث  شاط و زيذل   -

 األخاى قيد الدااكة .
 -التعليس على الدااكا  الذشابهة :

 ذث خ ر االط ع على الدااكا  الذشابهة اكتفاد الط ب ذ ها بأث :

ت ايبل اي  اكتفاد الط ب ذ ها  ل اختياا  ر الدااكا  الكابقة اكتخدذ  الذ هج ال -1

 ذ هج البا  .

 ذعظم الدااكا  اًتذ  بالعي ة العذدية رًالا يؤ د ذا تم خ ر البا  . -2

 االكتفادة ذث الذاا ع رالذصادا الذكتخدذة رالتل لها ع قة بذرورع البا  . -3
 ذعا ة ركا ر االختباا رالقياس التل اكتخدذ   ل عي ة البا  . -4
 االكتفادة ذث وث ًالا البا  لم يتم التطاق له ذث قبر  ل ادرد علم الط ب . -5
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 إجراءات البحث: 

 اكتخدم البااثرث الذ هج الت ايبل لذ  ذته لطبيعة البا  روًدا ه . منهج البحث: 

 مجتمع البحث: 

وشتذر ذ تذع البا  على العبل  اة الكلة الذك ليث باالتااد الفاعل ل اة الكولة طواابلس     

 لف ة األشبار.

 عينة البحث:

تم اختياا عي ة البا  بالطايقة العذدية ذث ذ تذع البا  ذث ال عبيث الذذااكيث للعبة  اة       

( العبيث ، ذث  10البا  على ) الكلة رالذشاا يث بالدراي الليبل ل اة الكلة   اشتذل  عي ة 

(  1.07( + ) 15.90الري الذكترى العالل  ل األدام ، اي   اث الذتركط الاكابل ألعذااًم ) 

(  6.81)+_( 1.73(  يلر اام رذتركط وطرالهم )6.5( + )61.48ك ة رذتركط ورزا هم ) 

 كم. 

 أسس اختيار عينة البحث: 

يث لودى األتاواد الفاعول ل واة الكولة تتذثر عي ة البا   ل العبيث  اة الكلة ، الذقيود  -1

 طاابلس .

تذثل  عي ة البا   ل العبل   ة األراكط لكهرلة تطبيس الت ابة علويهم رألكوت ابتهم  -2

 ذع البااثرث . 

تعاض ال عبيث ل فس الظارف وث ام إ اام الت ابة القبلية رالبعدية روخال عي ا  الودم  -3

 رإ اام التاالير ال زذة عليها .
ي ة البا  ذث ال عبيث الاليث را قرا على إ اام الت ابة ركاب عي ا  لدم تم وختياا ع -4

 ذ هم .
 مجاالت البحث:

ك    02ك27توم إ واام القياكوا  راالختبوااا  الذهاايوة القبليوة للباو  بتوااي  )  المجال الزمني:  

راألختبااا  الذهااية ف(  ذا تم تعايض عي ة البا  للذ هرد البد ل ر إ اام القياكا  2016

 ف(.2016ك3ك 20البعدية بتااي  )

تم إ اام الت ابة رإ واام القياكوا  راالختبوااا  القبليوة رالبعديوة بالقاعوة المجال المكاني:  -3

 ال باى بطاابلس ، رتم كاب عي ة الدم بالا  القاعة براكطة ذتخصص  ل كاب عي ا  الدم . 

 

 ث:ما يجب مراعاته عند تنفيذ تجربة البح
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 اقتصا  الت ابة على تعايض عي ة البا  لل هد البد ل  قط . -1

 % ذث وقصى ذعدر لل بض .70تم تاديد شدة الاذر باي  ال يتعدى  -2
 وخال عي ا  الدم للقياكا  القبلية  ل االة الاااة تذاذا . -3
ذااعاة وخال عي ا  الدم بعد ذارا خذكوة دقوا س رعذور االختبوااا  وخوال عي وا  الودم  -4

 ذباشاة .
عاة قياس ال بض بعد  تاة روخاى وث ام القيام بالذ هرد البد ل لذعا ة شودة الاذور ذاا -5

 البد ل .
 القياسات واالختبارات المستخدمة في البحث:

تم إ اام القياكا  راالختبااا  بعد الا رع إلى الذاا ع العلذية التل تؤ ود صودق رثبوا       

ا رالود تراا  التول اكوتخدذ   يهوا ًووال  ًوال  االختبوااا  ر الا ورع إلوى وطاراوا  الذا كوتي

االختبااا  اي  تم إ اام القياكا  القبلية للبا   ل االوة الاااوة ردرث القيوام بذ هورد بود ل 

رو اي  القياكا  راالختبااا  للذتغياا  الرظيفية بأخال عي ا  ذث الدم لعي وة الباو  ذوث قبور 

 ذختصيث  ل ذ ار التاالير الطبية رالذختباا .

 ت المستخدمة في البحث: تتمثل هذه القياسات في :القياسا

 قياس الطرر. -1

 قياس الرزث. -2

 ب( متغيرات الدم وهي :

 (.WBCخ يا الدم البيوام ) -

 (RBC ايا  الدم الاذاام ) -

 (.HGB) الهيذر لبيث  -

 (.LYMاللذفركاي  ) -

 ( دقا س ذث إ تهام الذ هرد البد ل 5اي  تم وخال عي ا  الدم بعد ذارا )

 ج( متغيرات الجهاز الدوري :

 ال بض  ل االة الاااة درث ودام وي  هد بد ل. -

% ذوث وقصوى 70ال بض وث ام الذ هرد البد ل للرصرر إلى ذعدر ال بض الالي يت اكوب ذوع   -

 ذعدر لل بض . 

 االختبارات المستخدمة في البحث:
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 اختبااا  األدام الذهااي : رتشذر : -1

 اختباا الت طيط لقياس كاعة الت طيط . -و

 اختباا التذايا لقياس دقة التذايا . -ب 

 ( 25-24:  8)قياس دقة التصريب . اختباا التصريب ل -ج

 األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث:

 تم اكتخدام األدرا  راأل هزة اآلتية :

 أّوالً : األدوات:

 وق م اصاص  -2شايط قياس          -1

 شراخص . -4   اا  كلة . -3
    طباشيا . -6  صا اة . -5

 .    و ابيب وختباا عي ا  الدم  -8وكتذااة تك ير.      – 7

 اقيبة لافظ عي ا  الدم  -9  

 ثانياً : األجهزة:

 كذاعة طبية . -2                 هاز قياس الطرر . -1

 كاعة إيقاف . -4     ذيزاث . -3

    ( CBC )لتالير Sysemex هاز  -RBC. 6لتالير  Bockmanam هاز  -5

 : الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث:3-8

 ( اي  تم اكتخدام :SPSSالذعاذ   ا اصا ية باكتخدام الاقيبة ا اصا ية )تم إ اام 

 الذتركط الاكابل . -1

 اال اااف الذعيااي . -2

 تالير التبايث . -3
 للفارق .   Tاختباا  -4

 عرض ومناقشة النتائج:  -
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 أوالً:عرض النتائج:

 ( 1الجدول رقم ) 

( ومستوى  Tمتوسطات وقيمة )يوضح المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والفرق بين ال

 10ن =  الداللة لمتغيرات الدم قيد البحث بين القياسين القبلي والبعدي               

 

 الذتغياا  

الذتركووووط 

الاكووووابل 

للقيووووووواس 

 القبلل 

ا  اااف  

الذعيااي 

للقيووووواس 

 القبلل 

الذتركووط 

الاكووابل 

للقيووووواس 

 البعدي 

األ اااف  

الذعيااي 

للقيووووواس 

 البعدي 

الفوواق بوويث 

 الذتركطا   
ذكوووترى  Tقيذة 

 الداللة 

WBC 6.092 1.464 5.560 1.182 0.468 1.236 0.248 

RBC 5.123 0.460 4.938 0.290 0.185 1.605 0.143 

HGB 15.211 0.746 14.864 0.810 0.347 2.218 0.054 

LYM 30.460 6.922 30.350 5.339 0.11 0.080 0.938 

       0.05ذع ري ع د ذكترى 

 

 

                                          

 ( 2الجدول رقم ) 
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( ومستوى  Tيوضح المتوسط الحسابي واألنحراف المعياري والفرق بين المتوسطات و قية )

 10ن = الداللة للمتغيرات المهارية قيد البحث                                   

 

 الذتغياا  

الذتركوووط 

الاكوووابل 

للقيوووووواس 

 القبلل 

ا  اااف  

الذعيااي 

للقيووووواس 

 القبلل 

الذتركووط 

الاكووابل 

للقيووووواس 

 البعدي 

األ اااف  

الذعيااي 

للقيووووواس 

 البعدي 

الفوواق بوويث 

 الذتركطا   
ذكووترى  Tقيذة 

 الداللة 

كووووووواعة 

 الت طيط
5.150 0.514 4.854 0.339 0.296 1.290 0229 

دقووووووووووووة 

 التذايا 
1.700 0.823 2.300 0.823 0.6 1.406 0.193 

دقووووووووووووة 

 التصريب 
4.700 1.767 6.300 1.337 1.6 2.848 0.19 * 

                                                  0.05ذكترى الداللة 

 : مناقشة النتائج :4-2

 أّوالً : متغير مكونات الدم:

( عودم ر ورد  وارق الا  داللووة إاصوا ية  ول الذتغيوواا  1يتووح ذوث ال ودرر اقووم )

(LYM , HGB , RBC , WBC( اي  وث ، )WBC خ يا الدم البيوام تتأثا بعودة عراذور )

ذ ها الذاض ور الذ هرد البد ل الع يف الر الشدة العالية الكيذا ع د التعاض لهالا الذ هرد ألرر 

ذاة ، رل ث عدم ظهرا  ارق ذع رية قيدالبا  يُعزى  اللك إلى وث ًوالا التوأثا ال يكوتذا لفتواة 

هورد بفتواة ر يوزة ، ايو  اتووح لودى رليود طريلة  كاعاث ذا ياد  اكتقااا بعد ا تهام الذ 

( وث خ يا الدم البيوام تتأثا بالتدايب الذ تظم لفتاة طريلة ربشدة عالية ، اي  2008شيرب )

ياد   رع ذث الت يف للذ هرد بذا يترا س ذع شدة ًال  الظارف، اي  وث ال عبويث كوبس لهوم 

اد  االة ذث األكتقااا رعودم توأثا وث تعاورا لذثر ًال  الظارف وث ام التدايب األذا الالي و
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الذتغيا قيد البا   ذا يعزي البااثيث عدم التأثا إلى وث ًؤالم ال عبيث قد ي ر را قود تعاوورا 

 إلى تغياا   ل بداية ذشرااًم الاياول ور بداية الذركم وث ام بداية التدايب .

الطبيعية. رًالا ذا و دته العديد  ذا وث ًال  الفتاة  ا    ا ية الكتا اع ذا با  الدم إلى االتها  

 (.10(،)4(،)5ذث الدااكا  ذ ها )

 

(  اا  الدم الاذواام  عودم ظهورا  وارق دالوة إاصوا يا  يُعوزى ا ورع RBCوذا  يذا يخص )

 اا  الدم إلى االتها بعد ا تهام الذ هرد ذذا ودى إلى عدم ر رد  ارق ذع رية  ذا روث  اا  

وث ام الشدة العالية  دا   تي ة الوغرط الراقع عليها إثا الشدة العاليوة الدم الاذاام تتأثا برورح  

%( ذث وقصى ذعدر لل وبض رًوال  الشودة قود ال 70، اي   ا   الشدة التل تم وكتخداذها ًل )

 تؤثا على ذتغيا  ايا  الدم الاذاام بصراة راواة ) ذع رية(.

 

الشكل رقم )1( يوضح عدد )wbc( قبل وبعد المجهود 

بدني ال

0

2

4

6

8

10

12345678910

قبر الذ هرد اابد ل 

بعد الذ هرد البد ل 
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دالووة إاصووا يا   ظوواا  ألث ( الهيذر لووربيث لووم تظهووا ر وورد  ووارق HGBوذووا ذتغيووا )

الهيذر لربيث يتأثا بعراذر عديدة ذ ها ذكترى التغالية رت ريث  واا  الودم الاذواام رالذ هورد 

البد ل الالي يتكم بالشدة العالية رلفتاة طريلة رعدم ر رد  ارق دالة إاصوا يا  يعوزى اللوك ألث 

 ها عليه تأثيا راوح .الذ هرد لم ي ث بشدة عالية رليس لفتاة طريلة، األذا الالي لم يظ

  

 

( اللذفركواي   لوم تظهوا ر ورد  وارق دالوة إاصوا يا  بويث القياكويث القبلول LYMوذا )

رالبعدي اللك  ظاا  لعدم ااتفاع الشدة وث ام ودام االختباا التل خوع  له عي ة الباو  رااصوا  

اا يث على عي ة الباو  ذوث التوأثيا بصوراة كولبية رخاصوة وث عي وة الباو  ًوم العبويث ذشو

الشكل رقم )2( يوضح عدد ) RBC    ( قبل وبعد 

المجهود البدني

0

2

4

6

8

12345678910

قبر الذ هرد البد ل 

بعد الذ هرد البد ل 

هيموجلوبين قبل وبعد  الشكل رقم )3( يوضح نسبة ال

بدني . المجهود ال

0

5

10

15

20

12345678910

قبر الذ هرد البد ل 

بعد الذ هرد البد ل 
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بالدراي ر رتفاديا لادر  إصابا   تي ة الشدة العاليوة رتوأثا ذكوتراًم البود ل رالذهوااي ذذوا 

يكبب  ل عدم ودا هم بصراة  يودة وث وام الذباايوا   ، لهوالا لوم ياود  توأثيا ذع وري  ول عودد 

ذعودالتها   الخ يا اللذفية ذث الزيادة، اي  وشاا ااذد األشقا إلى وث تأثيا الخ يا اللذفية بزيوادة

 (5) %(  تي ة الذ هرد الذ ثف رالر الشدة العالية رلفتاا  زذ ية طريلة200% إلى 150ذث )

 

 

 -ثانياً : المتغيرات المهارية :

( عدم ظهرا  ارق الا  داللة إاصا ية  ل ذتغياا  كواعة 2يتوح ذث ال درر اقم )

 هايوة الت ابوة ربدايوة االختبوااا  الت طيط ردقة التذايا ريعزى اللوك إلوى الفتواة الزذ يوة ذوث  

الذهااية رًال  الفتاة تعتبا  ا ية الكتاداد  زم ذوث الدقوة رالطاقوة ، بواللك   اوظ عودم ر ورد 

 ارق ذع رية رتقااب األدام بيث القياكويث القبلول رالبعودي  ول  و   ذوث كواعة الت طويط ردقوة 

الت  وك وي علوى ذكواا الاا وة التذايا خاصة روث الذتغياا  الذهااية تعتذد بش ر  بيا على  

ربذا وث عي ة البا  العبويث رذشواا يث  ول العديود ذوث الذباايوا  رلهوالا لوم يتوأثا ودا هوم  ول 

 الذهااا  التل ال تعتذد على التا يز بصراة  بياة   .

الشكل رقم )4( يوضح  lym  قبل وبعد اداء المجهود 

بدني . ال
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وذا  يذا يخص ذتغيا دقة التصريب ظهرا  ارق ذع رية بيث القياكويث القبلول رالبعودي لصوالح 

بعدي ر يُعزى اللك إلى وث ال عبيث قد تأثار بالذ هرد البود ل الوالي تعاوورا لوه ،  ر القياس ال

 اًزية العو   لألدام ر إثااة ال هاز العصبل ربذا وث دقة التصريب تترقف إلى اد ذا على 

ال هاز العصوبل بوالترا س بويث اليود رالعويث  وإث ًوال  الفتواة التول تلو  ودام الت ابوة )بعود ودام 

 ا   قد ًيأ  ال هواز العصوبل ذذوا  عور للاا وة وث وام التصوريب تكويا بأ كويابية   الذ هرد(

 التصريب يتم بأ تقار الاا ة ذث القدذيث إلى ال كم رذث ثم إلى الالااعيث اتى تصر إلى اكغ 

اليد  ذا ربهالا الذ هرد الوالي ودى إلوى ر ورد  وارق ذع ريوة  ول ذتغيوا دقوة التصوريب ربهوالا 

تنطيط قبل وبعد  الشكل رقم )5( يوضح متغير سرعة ال

بدني . المجهود ال
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بعد الذ هرد البد ل 

تمرير قبل وبعد  الشكل رقم )6( يوضح متغير دقة ال
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0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

12345678910

قبر الذ هرد البد ل 

بعد الذ هرد البد ل 



 

53 
 

       الرياضة جامعة الزاوية   الرتبية البدنية وعلوم   ة العشرون     اجمللد :السادس  بكلي و العدد: الثالث  جملة عامل الرياضة والعلوم الرتبوية    

 2019ليبيا  

 

رالذدابيث ر ا ة الذهتذيث باأللعاب الاياوية إلى إ واام عذليوة األاذوام  رصل  ا ة ال عبيث  

 بصراة  يدة اتى يتم إكتثااة ال هاز العصبل ل عبيث رذث ثم تهي ة ال عبيث لألدام . 

 

 

 

  

الشكل رقم )7( يوضح متغير دقة التصويب قبل وبعد 
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 االستنتاجات والتوصيات: 

 االستنتاجات:

 ذث خ ر ال تا ج ا اصا ية رالبا اذج الالي تم ت فيال  اتوح لدى الدااكيث ال تا ج اآلتية :

 أّوالً: مكونات الدم :

  ر الذتغياا  قيد البا  رًل : لم يؤدي البا اذج إلى ظهرا  ارق الا  داللة ذع رية  ل

 (.WBCخ يا الدم البيوام )* 

 (.RBC*  اا  الدم الاذاام )

 (.HGB) * الهيذر لربيث 

 (.%LYM) * اللذفركاي  

 ثانياً : المتغيرات المهارية :

 -لم تتوح ر رد  ارق الا  داللة بيث القياكيث القبلل رالبعدي  ل  ر ذث:

 * اختباا كاعة الت طيط .

 اختباا دقة التذايا.* 

وذا  يذا يخص اختباا دقة التصريب   اظ ر رد  ارق الا  داللة ذع رية بيث القياكويث القبلول 

 رالبعدي .

 -التوصيات :

 - ل إطاا ال تا ج ا اصا ية رعي ة البا  يرصل بذا يلل :

بل الوتأ يد على إ اام األاذام بصراة  يدة لذا له ذث  ا دة على إثوااة ال هواز العصو -1

 وث ام التدايب ال كيذا التدايب الذهااي .

إ اام التاالير الطبية ع د اكتخدام وي با اذج تدايبل ايو  و هوا تعتبوا  ذؤشوا  يود  -2

 لذعا ة شدة را م التدايب الذلقى على ال عبيث .
الرقرف على االوة ال عبويث بوإ اام التااليور الطبيوة لهوم قبور ر وث وام ربعود الذركوم  -3

 رقداا  ال عبيث رذدى تأثاًم بالتدايب .لذعا ة إذ ا ية 

التأ يد على إ اام  ا ة الفارصا  الطبية الكيذا ذ ر ا  الدم لط ب ال ليوة رخاصوة  -4

 ال دد ذ هم .
 اكتعذار ًال  الدااكة على عي ا  ذث الذكتريا  العالية الكيذا األلعاب الفادية ذ ها . -5

 2019الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية      ليبيا  العرشون     اجملدل :السادس  بلكية  و جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية   العدد: الثاين  
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عد ا تهام الذ هرد ذباشاة اتى تعطل التأ يد على عذر التاالير الطبية روخال العي ا  ب -6

 ذؤشاا   يد لذدى تأثيا الذ هرد على ذ ر ا  الدم .
 أوال:المراجع باللغة العربية:

واذد قداي ذاذد ذركى: تأثيا اات ف األاذار التدايبية ال ًرا ية الا  الشدة    -1

( رع قتها  LDH   ،H   ،LDH  ،M القصرى على  شاط و زيذل ) 

 . 1999ال  ال تا  الدم ريخص الذتغياا  الفكيرلر ية ، بالذتغياا   ل ذعد 

الكيد عبد الذقصرد ,  ظايا  التدايب الاياول , تدايب ر  كيرلر يا التاذر ,   -2

 . 1992ذطبعة الشباب الااة , ا ك  داية ،  
ااذد األشقا , ال هاز الذ اعل رالتدايب الاياول , داا األ دلس لل شا ر الترزيع   -3

 . 1998, اا ر , 
ذيدة ذاذد علل ذ اًد , اكت ابا  ال ظام الذ اعل رالرظيفل لألاذار البد ية  ا  -4

ذختلفة الشدة ل عبل بعض و شطة التاذر الهرا ل , اكالة د تراا  غيا ذ شراة  

 .   2006,ا ك  داية 
زي ب ذصطفى وبر صاع , تأثيا اذر الذباااة خ ر ودراا ال زار الفعلل على   -5

اعية ل عبل ال اااتيه , اكالة ذا كتيا غيا ذ شراة ,  اكت ابة بعض الخ يا الذ 

 . 2007 لية التابية البد ية , الزارية 
عصام عبد الخالس , التدايب الاياول ,  ظايا  رتطبيقا  , داا الذعااف طبعة   -6

 . 2005، القاًاة ،   15
ذدا  ذاذرد الشا عل:  اعلية با اذج تدايبل لت ذية بعض الذتغياا  البد ية    -7

م( ،  1986رلر ية على ذكترى األدام الذهااي ل اش ل  اة اليد ذراليد )الفكي

2004 . 
ذاذد عادر اشدي , وكس التدايب الاياول , ذ شراا  الشا ة العاذة لل شا ر   -8

 . 1976الترزيع ر ا ع ث , طاابلس 
رليد العابل شيرب , اكالة ذا كتيا قابلة لل شا , لية التابية البد ية , الزارية   -9

2008 . 
 ثانيا : المراجع األجنبية 

10-Hutichison,Jill '' coaching girls basketball success pulley let 
sure press 1989.   
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بالوثب لدي طلبة كلية التربية البدنية وعلوم  استخدام وسيلة مساعدة في تحسين دقة التصويب  أثر"
 الرياضة بالزاوية "

 صبحية سالم سلمان      د. الشارف عثمان الكومد. وليد العربي شيوب       د.      

 مقدمة البحث وأهميته: 

حظي التدريب الرياضي في مجال التربية الرياضية خالل الحقبة األخيرة من القرن الحالي علي الكثير من      
التقدم والتطور شأنه في ذلك شان العديد من المجاالت أآلخري ، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلي جهود  

ات البدنية والمهاريةالعلماء والمتخصصين في المجال الرياضي الموجه نحو تحسين المستوي  
لالعبين عن طريق استخدام أفضل الطرق العلمية والتكنولوجية الحديثة وأساليب التدريب المتطور ، ومن ثم   

يتوقف متابعة هذا التطوير والترشيد إلي حد كبير علي إمكانية إيجاد الصيغ المناسبة والمثلي لمزج عمليتي التعليم  
لمهاري ، حيث لم يعد ظهور الالعبين المميزين بدنيًا ومهاريًا وليد الصدفة أو والتدريب لتنمية خصائص األداء ا

الموهبة الطبيعية ، بل من خالل التخطيط العلمي الموجه نحو تنمية قدرات الالعبين البدنية والمهارية وصواًل ألي 
 أعلي  المستويات في النشاط الممارس .  

اعية التي تأتى في المرتبة الثانية بين أهم األلعاب الجماعية المحببة إلى وتعد لعبة كرة السلة من األلعاب الجم    
الكثير من األفراد رغم اختالف مستوياتهم وفئاتهم العمرية كما إنها تعتبرمن األلعاب السريعة في األداء والمثيرة ، 

يضا تشمل على عدة مهارات ، وأ والخطيطة المهاريةو عداد العبيها على تنمية الجوانب البدنية إ حيث تعتمد في 
حيث يذكر مصطفى   ،منها المهارات الدفاعية والمهارات الهجومية التي تعتبرهي األساس لصنع الفارق بين الفرق 

( ان المهارات األساسية في لعبة كرة السلة هي التي تحدد مستوي الفرق وترتيبها ، ونجاح أي فريق 1995زيدان )
(. :1121يق لهذه المهارات األساسية )الفر  أفراد  إجادةيتوقف على مدى   

 
وتعتبر المهارات الهجومية التي من ضمنها التصويب هي الحد الفاصل بين الفوز والخسارة فالتصويب بكافة     

أنواعه هو السبيل إلحراز اكبر عدد من النقاط التي من خاللها يتوج الفريق بالفوز في المباراة ومن بين أنواع  
الثالث نقاط )من المنطقة المتوسطة( الذى  التصويب المهمة في لعبة كرة السلة هو التصويب من داخل خط

ه المنطقة ال يعطي الفرصة ذ مدافعين في هالالهدف فوجود  ةصعب أنواع التصويب رغم قربه من لوحأمن تبر يع
.التصويب وخاصة عند الدفاع رجل لرجل  إلمكانية  
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وأمال جابر متولي م ( ، ودراسة محمد عبد العزبز سالمة ،   1993حيث تشير دراسة محمود محمد عامر)   

م ( إلي أن مهارة التصويب بالوثب عاليًا في كرة السلة من 2003م ( ، محمد عبد الرحيم إسماعيل )  1993)  
عتبر واحدة من أكثر األسلحة الهجومية فعالية لما لها من أهمية خاصة في تحديد نتيجة  م  ت  6.25داخل قوس 

 المباراة ، وهو أكثر أنواع التصويب شيوعًا. 

 (10 :259  ( ، )9 :188  ( ، )8  :90 )  

الزاوية المثالية للتصويب ومسار الكرة  عتبار االالطالب على التصويب دون األخذ في  عتماد ا  و
في تعليم وتحسين   ةالمصوبة و من هنا وجب تحسين دقة التصويب باستخدام أدوات ووسائل مساعد 

من خالل تقييم وتقدير المسافة بين مكان التصويب ولوحة الهدف وزاوية انطالق الكرة   التصويب  مهارة
 ط . ن التصويب من داخل خط الثالث نقاومسارها، بذلك يساعد في تحسي

 مشكلة البحث:

تعد الوسائل واألدوات المساعدة اتجاه حديث ومتقدم في التربية الرياضية لمجال التعلم الحركي والتدريب 
ضي في اآلونة األخيرة ، إ ذ بات من غير الممكن االستغناء عنها واستخدامها في كل الرياضات الريا

ذلك ألهميتها وفائدتها االيجابية في زيادة فاعلية األفراد داخل الوحدة التعليمية أو التدريبية وما تحققه من  
ليه ، إذ تعرف لمي تسهيالت للمدرب من وفت وجهد مبذول لتحقيق األهداف التي يسعى الوصول إ

م(  الوسائل المساعدة علي أنها " مجموعة من اإلمكانيات المادية التي تأخذ أشكااًل    2000الشيظي ) 
متعددة وأحجامًا وتستخدم أهدافًا متباينة ويتراوح بنسبة مساهمتها في تعليم المهارات الحركية من البسيط  

(   12: 6ائقها وتفصيالتها شكاًل ومضمونًا" .     ) إلي المعقد وتدخل في أجزاء المهارات الحركية ودق  

ومن هذه لمهارات المعقدة مهارة الدقة والتي تعد  صفة حركية تستخدم لتنفيذ واجب حركي معين ، بتنظيم محكم 
من الجهازين العصبي والعضلي وبتركيز أكثر إحكامًا لتوجيه الكرة بفاعلية محكمة نحو هدف كرة السلة ويخلط  

من العاملين في مجال التربية الرياضية بين مفهوم دقة الحركة وبين مفهوم دقة التصويب حيث يوضح  الكثير 
م( بأن مفهوم دقة التصويب هي" التطابق مع القيمة الحقيقية أو هي مدي اقتراب النتيجة 2000إبراهيم سالمة  ) 

لفرد في التحكم في حركاته االختيارية نحو هدف النهائية مع القيمة الحقيقية "، أما دقة الحركة فهي تعني " قابلية ا
( 77:   1معين" .  )    

لفريق المنافس  المهارات الهجومية مما يجعل ا ضعف و  النقاط  نتيجة خلل في دقة التصويب  إحراز إخفاقعد ي  و 
لتربية البدنية في كلية ا الباحثون على الكرة المرتدة من لوحة الهدف ، فمن خالل تواجد  ستحواذ االأكثر فاعلية في 

كأعضاء هيئة تدريس وأثناء تقيمهم ألداء لالمتحانات النصفية لمادة كرة السلة الشق العملي الرياضة علوم و 
عدم  ضعف  مستوي درجات أداء مهارة التصويب بالوثب مقارنة بالمهارات الهجومية االخري  حيث ترتب عليه  

عدم مثالية زاوية   واالتصويب الناجح من داخل منطقة الثالث نقاط رغم قرب المسافة كما الحظ على قدرة الطالب م
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تسمح  قد وسيلة مما إرتاي الباحثون لمثل هذه الدراسة إليجاد الكرة  النطالقالتصويب وانعدام القوس المثالي 
على    الباحثون  إطالعقاط وبعد تحسين دقة التصويب بلعبة كرة السلة السيما من داخل قوس الثالث نبللطالب 

على   وااعتمد حيث  ، بعض الدراسات واألبحاث التي ا ستخدمت بها أدوات تساعد في تحسين دقة التصويب 
الهدف لزيادة نسبة دقة التصويب وتحسين زاوية انطالق الكرة لدى   إلىالكرة  مسار  ارتفاع  استخدام أداء تحدد 

 الطالب . 
-أهداف البحث:   

:  ث الىيهدف البح     

 1- تصميم أداة مساعدة لتحسين دقة التصويب  
لدي التعرف على نسبة التحسن في دقة التصويب بين القياسين القبلي والبعدي من داخل قوس الثالث نقاط  -2

. طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالزاوية   
من داخل   اط بين القياسين القبلي والبعديالثالث نقالتعرف على الفرق في دقة التصويب من داخل قوس  -3 

. لدي طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالزاوية قوس الثالث نقاط   

 فروض البحث: 

  في دقة التصويب من داخل قوس الثالث نقاط بين القياسين القبلي والبعدي يوجد تحسن واضح  -1
 بالوثب لدي طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالزاوية "دقة التصويب في ولصالح القياس البعدي 

 .  

في     توجد فروق داتا داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي  - 2         
 لدي طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالزاوية " دقة التصويب من داخل قوس الثالث نقاط    

 المصطلحات المستخدمة في البحث:

األداة المساعدة:   -   
قوس واتجاه الكرة " .    لسلة وتحدد المصوبة نحو ا ةساعد في توجيه الكر تهي عباره عن أداة "   

)تعريف اجرائي (                                                                    
الدقة:   -  

  ةحيث يتطلب كفاء د نحو هدف معين ومحدد " هي القدرة على توجيه الحركات اإلرادية التي يقوم بها الفر     
. العضالت من الجهاز العصبي " ىلتوجيه اإلشارات العصبية الواردة الي والعصبي عضلهازين العالية من الج  

 ( 12 :13 )   
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 الدراسات السابقة: 
: أسفرت حصر الدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع البحث والتي مكنت الباحثون االسترشاد بها علي  

( 5م ( ، )2005دراسة كامل حمزة وآخرون )    -1 
التدرج في ارتفاع الهدف في تطوير التهديف السلمي بكرة السلة لالعبي بأعمار وعنوانها " تأثير   

م ( سنة" .  14 -12)    
حيث كانت تهدف إلي التعرف  علي تأثير التدرج في ارتفاع الهدف في تطوير دقة التهديف السلمي 

التجريبي بتصميم مجموعتين  ( حيث أستخدم الباحث المنهج  14  -12بكرة السلة لالعبين بأعمار ) 
 متكافئتين باستخدام االختبارات القبلية والبعدية علي عينة تتكون من 

( سنة     14  -12( العبًا مشاركًا في المركز المتخصص لكرة السلة بالطريقة العمدية  وبأعمار)  40)   
 وكانت أهم النتائج أن :  

فوق سن   3.5سنة ( و12فاع لألعمار دون )  سم ( وهو ارت160التدرج في حلقة السلة مهم جدًا)  -1
( سنة.    12سم فوق سن ) 3.5سنة ( و 12( سنة وهو ارتفاع لألعمار دون ) 12)   

 2-  أظهرت المجموعة التجريبية تحسنًا أفضل من المجموعة الضابطة في تحسين دقة
 التهديف السلمي .

 . (7)،  ( 2008دراسة مازن حسن جاسم  ) -2

 ."أثر استخدام وسيلة مساعدة في تطوير دقة التهديف من الرمية الحرة بكرة السلة  ها "عنوانو 

 حيث استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث واهدافه .

 وهدف البحث الى: 
 التعرف على اثر استخدام وسيلة مساعدة في تطوير دقة التهديف من الرمية الحرة في كرة  -

 السلة .
 التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في دقة التهديف من الرمية الحرة بين  - 

 المجموعتين التجريبية والضابطة .
ى العبـــي شــباب نـــادي الكويـــت الرياضـــي وشــملت عينـــة البحـــث التــي تـــم اختيارهـــا  بالطريقـــة العمديــة علـــ

 بأعمار
( من مجتمـع % 100)    ( العبا ، شكلت نسبة مئوية بلغت  12سنة ( والبالغ عددهم )   18  -17)   

 األصل ، حيث تم تقسيم العينة الى مجموعتين
 . ) المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ( 

 وتوصل الباحث إلى أهم  النتائج وهي : 
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االيجـابي فـي تطـوير  األثـراستخدام الوسيلة المساعدة في تطوير دقـة التهـديف مـن الرميـة الحـرة لـه  -1
 تلك الصفة 

ظهور فروق ذات داللة إحصائية معنوية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبيـة  -2
 والضابطة .

المجموعـــة الضـــابطة فـــي نتــــائج  أظهـــرت المجموعـــة التجريبيـــة تحســــنا ملحوظـــا وبشـــكل أفضـــل مــــن -3
 االختبارات البعدية لدقة التهديف من الرمية الحرة .

 (  2م( ، )  2009دراسة احمد حمدان )  -4
بعنوان " استخدام المواقف التنافسـية لتطـوير مهـارة التصـويب بالوثـب يكـرة السـلة لـدي طـالب كليـة التربيـة 

 الرياضية بجامعة االقصي " 
 حيث كانت تهدف إلي: 

 تحديد المواقف الشائعة للتصويب بالوثب في مباريات كرة السلة   -1
تأثير البرنامج التدريبي باستخدام المواقف التنافسية المستوحاة من اكتشاف مواقف  التصويب في  -2

المنافســة فــي نســبة التصــويب بالوثــب فــي كــرة الســلة لــدي طــالب كليــة التربيــة الرياضــية بجامعــة 
 األقصى .

 ن لدي طالب كلية التربية الرياضية جامعة األقصى تبعًا لمراكزهم .تحديد نسبة التحس -3
حيث أستخدم المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحـدة بالقيـاس القبلـي والبعـدي علـي عينـة تتكـون 

 س( 12 -8طالب من الكلية تم اختيارهم بطريقة عمدية )  18من 
 وكانت أهم النتائج : 

وجـود فــروق ذات داللــة إحصــائية بـين متوســط درجــات الالعبــين فـي االختبــارات المهاريــة لمهــارة  -1
 التصويب في القياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي 

وجـــود تحســـن نســـبي فـــي مراكـــز اللعـــب فـــي االختبـــارات المهاريـــة لمهـــارة التصـــويب بالوثـــب بعـــد  -2
 قف التنافسية .تطبيق المنهج التجريبي المصمم من الموا

 
 (  3( ، )  2010دراسة ضياء تامر )  - 4

وعنوانهــا " أثــر مــنهج تــدريبي باســتخدام وســيلة مســاعدة فــي تطــوير القــوة المميــزة بالســرعة والتصــويب مــن 
 القفز لدي العبي كرة السلة الشباب "

 حيت كانت تهدف إلي :
 .بناء برنامج تدريبي بإستخدام الحبال المطاطية في تطوير القوة المميزة بالسرعة  -1
التعــرف علــي أثــر البرنــامج التــدريبي المعــد باســتخدام الحبــال المطاطيــة فــي تطــوير القــوة المميــزة  -2

 بالسرعة والتصويب بالوثب لدي العبي كرة السلة الشباب .
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( العـب  تـم 12ن المتكافئتين علي عينة عمديـة قوامهـا )أستخدم المنهج التجريبي بأسلوب المجموعتي
 اختيارهم بالطريقة العمدية وكانت أهم نتائج الدراسة : 

ــاعدة فعالـــة فـــي تنميـــة  -1 ــة آثـــر كبيـــر ومسـ ــتخدام الحبـــال المطاطيـ أن للمـــنهج التـــدريبي المقتـــرح بإسـ
العبـــي كــرة الســـلة وتطــوير القــوة المميـــزة بالســرعة للــدراعين والـــرجلين والتصــويب مـــن القفــز لــدي 

 الشباب .
أن تطوير القوة المميزة للدراعين لدي العبين الشباب دور في أداء التصويب من القفز لدي عينة  -2

 البحث .
 إن أستخدام الحبال المطاطية خالل التمارين له آثر إيجابي في نفوس أفراد عينة البحث.   -3

 
 االستفادة من الدراسات السابقة:

البحــث  هــذا البــاحثون فــي خدمهاالمســاعدة التــي اســت األداة تمــت االســتفادة مــن الدراســة الســابقة مــن خــالل 
 وأيضًا بعدها عن الحلق . األداة  كارتفاعالملعب  أرضيةات التي ح ددت على والقياسات والمساف

: إجراءات البحث  -  

 منهج البحث : 

.واهدافه  طبيعة البحث ته لاستخدم الباحثون المنهج التجريبي لمالئم   

 مجتمع البحث:

( طالب 47رابعة والبالغ عددهم )الطالب السنة   على البحث  اشتمل مجتمع  

الزاوية .جامعة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ب   

 عينة البحث: 

  ةالرابعبحث الذي يشمل طالب السنة تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية المنتظمة من مجتمع ال
( طالب وكان متوسط  10بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية ، حيث بلغ عدد العينة ) 

( سنة.  23أعمارهم )    

 المجال الزمني: 

م 2018-1-1تم إجراء القياسات القبلية للبحث بتاريخ     -        

م 2018-2-25الى   م2018-1-10تم إجراء التجربة االساسية في الفترة ما بين    -       

م 2018-4-1تم إجراء القياسات البعدية للبحث بتاريخ    -       
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 المجال المكاني:

تم إجراء القياسات القبلية والبعدية وإجراء التجربة  االستطالعية واألساسية  بملعب كلية التربية البدنية   
 وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية.

 : الدراسة االستطالعية

  م(   2017-11-17الي ،  م2017-11-10تم إجراء الدارسة االستطالعية في الفترة من )        
 -اهداف الدراسة االستطالعية 

الوقوف على حالة الملعب ومدى مالئمته إلجراء التجربة. -1  

تحديد ارتفاع األداة المساعدة و قطر نص الدائرة المثبتة في اعلى القائم .   -2  

أماكن وضع األداة على ارضية الملعب .تحديد   -3  

كما قام الباحثون باالطالع على الدراسات السابقة والمشابهة في استخدام ذات األداة ، حيث أستخدم   
لتحديد مسار الكرة وارتفاعها وبعد إجراء التجربة االستطالعية  الباحث ثالث قواعد بارتفاعات مختلفة  

عض الطالب على األداة أتضح وجود صعوبة في ِرؤية الحلق ناهيك  بوضع ثالث قواعد وإجراء اختبار لب
عن قرب األدوات من بعض  مما تسبب في عدم إيصال الكرة إليه وصعوبة توجيه الكرة نحو الحلق ، 

 بهذا قرر الباحثون استخدام قاعدة واحدة كما تم وصفها في وصف األداة المساعدة  

 وصف األداة المساعدة:

ع على العديد من المباريات المسجلة وبعض المراجع العلمية والدارسات السابقة في هذا  بعد االطال     
 المجال تم تصميم األداة و تحديد ارتفاع األداة وقطر نصف الدائرة ، حيث تم وضع قائم  بارتفاع 

  المثبت على العمود و يبعد القائم عن خط ( من سطح األرض الى الحافه السفلى للقوس سم  3.60 ) 
(  سم  2.30 سم( ويبعد عن خط النهاية )10المنطقة المحرمة بمسافة )  

للحلق ويقف الالعب ما بين خط   ةوتكون اللوحة )النصف دائرة( موازية للخط النهائي للملعب مقابل 
( وتقع األداء بين الالعب المصوب ترم1الثالثة نقاط والقائم،  حيث يبعد الالعب عن القائم بمسافة )

ف . ولوحة الهد   

 األدوات المستخدمة في البحث:

تفريغ بيانات.  استمارة -1  

( كرات . 5كرات سلة )العدد  -2  
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شريط قياس الطول .  -3  

ميزان طبي . -4  

 . التي تم تصميمها  مساعدةالوسيلة  -5

 طريقة األداء باستخدام وسيلة مساعدة أثناء التدريب:

(. متر1القائم مسافة )حيث يبعد الالعب عن ألداة ، يقف الالعب أمام   -  

يعطي الالعب الكرة ويبدأ في التصويب باستخدام وسيلة المساعدة .   -   

ويأتي الهدف من استخدام وسيلة المساعدة لمنح الالعب إمكانية تحديد مسارات الكره من خالل       
يث  مساعدة حتقييم الالعب البصري للمسافة وزاوية خروج الكرة من يد الالعب التي تحددها وسيلة ال

تعطي مجااًل واسعًا إلمكانية دخول الكرة بالحلق للوصول الى الزاوية المثالية لهبوط الكرة نحو الهدف  
(. ةدرج 90وهي الزاوية )  

 القياسات واالختبارات المستخدمة في البحث: 

أواًل/ القياسات المستخدمة في البحث:    

 * قياس الطول  

 * قياس الوزن  

المستخدمة في البحث:  االختباراتثانيًا/   

  .لقياس دقة التصويب  :ختبار التصويب على الهدفإ*   

 طريقة أداء االختبار: 

( محاولة من ذات المكان )داخل قوس الثالث نقاط( للتصويب ويتبع االتي : 25منح الالعب عدد)ي     

القفز( ألدخال الكرة في الحلق .من  –يمكن أن يستخدم الالعب أي طريقة للتصويب )من الثبات   -  

ثواني( من لحظة استالمه للكرة .   5على الالعب ان يقوم بالتصويب خالل )  -  

على الالعب ان يحافظ على المسافة التي تم تحديدها من قبل القائم بعملية االختبار    حيث يمنع   -
 لمس الخط المنطقة المحرمة أو الخروج خارج قوس الثالثة نقاط . 

امالت اإلحصائية المستخدمة في البحث: المع  



 

64 
 

       الرياضة جامعة الزاوية   الرتبية البدنية وعلوم   ة العشرون     اجمللد :السادس  بكلي و العدد: الثالث  جملة عامل الرياضة والعلوم الرتبوية    

 2019ليبيا  

 

 وهي:  SPSSتم استخدام المعالجات اإلحصائية باستخدام الحقيبة اإلحصائية   

المتوسط الحسابي . -1  

االنحراف المعياري . -2  

أكبر قيمة.  -3  

أصغر قيمة.  -4  

معامل االلتواء. -5  

 للفروق  ت(معامل ) -6

 عرض ومناقشة النتائج:

 النتائج:أواًل/ عرض 

المهارية التي أجريت علي عينة البحث نوضح النتائج المتحصل   واالختبارات من خالل القياسات    
 -عليها بالجدول التالي : 

 ) العمر، الطول، الوزن( .  البحث األساسيةالتوصيف اإلحصائي لعينة يوضح  ( 1الجدول رقم )

 المتغيرات  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري  أكبر قيمة  أصغر  قيمة  معامل االلتواء

 العمر )سنة( 23.70 2.31 29 22 1.60

 الطول )متر( 1.73 0.14 1.88 1.40 1.61-

 الوزن )كجم(  79.30 17.03 105.0 54.00 0.90

 

الجدول السابق يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وأكبر قيمه وأصغر قيمه للمتغيرات السابقة  
ن  إ( وهذا يدل على 3 -)العمر، الطول، الوزن( حيث كان معامل االلتواء في كل المتغيرات بين )+ أو 

 العينة متجانسة . 
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واالنحراف المعياري وقيمة )ت( ومستوى الداللة للقياسين  المتوسط الحسابي  (  2الجدول رقم )          
 القبلي والبعدي لعينة البحث.

 قيمة )ت(  مستوي الداللة

لتصميم التجريبي ا اإلختبار القبلي        اإلختبار البعدي       

 المعااللجات االحصائيةا  المتوسط الحسابي  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري 

 المتغيرات

 التصويب على السلة  3.90 2.88 6.70 2.67 3.096- 0.05

 

الجدول السابق يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( ومستوى الداللة لمتغير  
 التصويب قيد البحث.

 مناقشة النتائج:   4-2

وجود فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي ( اتضح 2من خالل عرض النتائج للجدول رقم )
ولصالح القياس البعدي حيث بلغ المتوسط الحسابي للقياس القبلي لمهارة التصويب من المنطقة  

( وبلغ المتوسط الحسابي  2.88( واإلنحراف المعياري )3.90المتوسطة )داخل القوس الثالث نقاط()
( وبلغت قيمة )ت( المحتسبة  2.67وبأنحراف معياري ) (6.70لذات المتغير للقياس البعدي )

%( وهذا يدل على تحسن مستوى 71.79( وبلغت نسبة التحسن )0.05( عند مستوى داللة )-3.096)
التصويب لدى الطالب وعزى الدارس هذا التحسن الى استخدام الطالب  )عينة البحث( لألداة المساعدة 

إمكانية التوجيه الصحيح والقوس المثالي لحركة الكرة اثناء  حيث اعطت لعينة البحث  ، في التصويب 
  ، التصويب ومن المعلوم لدينا ان قيمة التصويب في مباراة كرة السلة تعد األكبر بين المهارات األساسية

حيث تعتبر هي نهاية كل هجمة والمحصلة النهائية لكل المهارات األساسية للعبة فمهارة التصويب من  
الث نقاط مهمة جدًا حيث تعتبر من أسهل أنواع التصويب في ظروف المباراة فهو يختلف  داخل قوس الث

عن التصويب من خارج القوس وأيضا التصويب من تحت السلة الذي ي عد األصعب لوجود المدافعين 
تحت السلة وأيضا التصويب الثالثي الذي ي عد األصعب نظرًا لبعد المسافة بين المصوب ولوحة الهدف  

هذا ركز الطالب على التصويب من داخل قوس الثالث نقاط العتباره األكثر استخدامًا من كل أنواع  ول
 التصويب أثناء المباراة . 
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 األستنتاجات :

 في ضوء أهداف البحث توصل الباحثون إلى النتائج التالية: 

تحسين دقة التصويب أستخدام األداة المساعدة في تحسين دقة التصويب لها أثر إيجابي في  -1
 من داخل قوس الثالث نقاط .

وجود فروق ذات داللة أحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في دقة  -2
 التصويب بلعبة كرة السلة .

% ( وهذا يدل على  71.79ارتفاع نسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدي حيث بلغت )  -3
 لمساعدة في مهارة التصويب . فاعلية أستخدام األداة ا

 التوصيات :

التأكيد على أستخدام الوسائل المساعدة وابتكار وسائل جديدة لتحسين المهارات األساسية   -
 لأللعاب الرياضية ال سيما لعبة كرة السلة .

 التأكيد على زيادة عدد مرات التصويب في الوحدة التدريبية لتحسين مهارة التصويب . -
  المساعدة المبتكرة لتحسين المهارات األساسية للعبة كرة السلة . األدوات  باستخدامإجراء دراسات  -
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 المراجع العربية: 

  المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنية ، منشأة المعارف       أبراهيم سالمة :-1
 م 2000اإلسكندرية،                        

 
    استخدام المواقف التنافسية لتطوير مهارة التصويب بالوثب بكرة السلة :      أحمد حمدان -2

   االقصي ، مجلة النجاح ،  بجامعةلدي طالب كلية التربية الرياضية                          
 . م  2009،  سالخام العدد                         

                                             
    أثر منهج تدريبي باستخدام وسيلة مساعدة في تطوير القوة المميزة     ضياء تامر :   -3

            كرة السلة الشباب ، مجلة  والتصويب من القفز لدي العبيبالسرعة                        
   .م 2010الحادي عشر،  القادسية لعلوم التربية ، العدد                         

 
 أستخدام وسائل المساعدة لتطوير القوة االنفجارية وتأثيرها في أداء عمر محمد مجيد :  -4

 ، ( سنة18ومية بكرة السلة بأعمار دون )بعض المهارات الهج                
 . م2016، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ،دكتوراه ، بغداد                         

    ي ارتفاع الهدف في تطوير التهديف السلمي بكرة السلة تأثير التدرج ف  كامل حمزة وآخرون : -5
 ،  ( ، مجلة علوم التربية الرياضيةم   14 -12لالعبي بأعمار )                          

م.                    2005، العدد الرابع           
 

  تأثير استخدام االدوات المساعدة في سرعة تعليم ودقة أداء بعض المهارات   لمي الشظي : -6
 م 2000كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد  ،بالكرة الطائرة ، ماجستيراالساسية 

 
 مازن حسن جاسم :  أثر استخدام وسيلة مساعدة في تطوير دقة التهديف من الرمية الحرة    -7

 العدد السابع ، المجلد األول ، ، مجلة علوم التربية الرياضية ، السلة بكرة                
 م  2018

 ،األساسيات المهارية والخططية الهجومية في كرة السلة  محمد عبد الرحيم إسماعيل :  -8
 م  2003منشأة المعارف ،  الطبعة الثانية ، اإلسكندرية ،                                   
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   تحليل بيوميكانيكي للتصويب من الوثب في كرة السلة ، نظريات   محمد عبدالعزيز سالمة :   -9
     التربية  وتطبيقات مجلة علمية ، العدد الرابع عشر، كلية  أمال جابر متولي             

 م. 1993الرياضية ، جامعة االسكندرية ،                                 
   دراسة تحليلية لفاعلية التصويب في البطولة الخامسة عشر لكرة   محمود محمد عامر :    -10

   تمر العلمي االول ، كلية مجلة نظربات وتطبيقات ، المؤ  السلة                                
 1993الرياضية ،جامعة االسكندرية ،   التربية                                

 
 (.1995مصطفي محمد زيدان : كرة السلة للمدرب والمدرس ، دار الفكر العربي ، القاهرة ) -11

 
    تمرينات خاصة لتطوير دقة االداء الحركي والمهاري لالعبي كرة  ياسر حسن هاشم :  -12

 م . 2011القدم، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع  ،                    
. 
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