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تمرينات القدرة الالهوائية في تطوير سرعة االستجابة الحركية ودقة مهارة التصويب القريب من القفز 
 سنة 16-15لألعلى في كرة اليد للموهوبين بإعمار 
 1أ.م.د أزهار محمد جاسم 

 1وزارة التربية/المديرية العامة للتربية الرياضية 
 (

1
 azhar_iraqsport@yahoo.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطرق البحث الى التطور الحاصل في المجال الرياضي والتأكيد على استخدام  المستخلص:
التمرينات للجهد البدني الالهوائي في تطور سرعة االستجابة الحركية ومدى تأثيرها في دقة 
التصويب القريب من القفز لألعلى في لعبة كرة اليد، إذ تطرق البحث باستخدام هذه 

ومعرفة االستجابة الحركية لهذه التمرينات في الدقة والعالقة لمهارات التمرينات على وفق 
كرة اليد وخاصة مهارة التهديف فيها واساليب تطورها، إذ هدف البحث الى تأثير التمرينات 
الجهد البدني الالهوائية الخاصة في تطوير سرعة االستجابة ودقة التصويب القريب من 

يد للموهوبين، وايضًا فرض البحث ان هناك عالمة ذات داللة القفز لألعلى في فعالية كرة ال
احصائية معنوية لالختبارات القبلية والبعدية لمتغيرات البحث نتيجة استخدام التمرينات الجهد 
البدني الالهوائية في سرعة االستجابة الحركية ودقة التصويب القريب من القفز لألعلى في 

تنتجت ان التمرينات للقدرة الالهوائية وفق هذه التمرينات كرة اليد إلفراد العينة، كما اس
الخاصة اثرت بشكل فعال ومؤثر في التصويب القريب من القفز لألعلى في التهديف بكرة 

لتطوير المهارة في العاب  اليد وايضا تناول التوصيات باستخدام تمرينات اخرى لقدرات اخرى
  . .مغايرة

 كرة اليد للموهوبين–ة االستجابة الحركيةسرع–القدرة الالهوائيةتمرينات الكلمات المفتاحية: 
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 :المقدمة-1
شهدت السنوات االخيرة تقدمًا علميًا ملحوظًا في جميع مجاالت 
الحياة ومنها مجال الرياضة فأرتفع مستوى االداء في االنشطة 
الرياضية نتيجة الدراسات والبحوث العلمية واهتمام المختصين 
وعملهم برؤية واضحة لدراسة الجوانب والموضوعات التطبيقية 

إذ يعد التعلم مبدأ أساسي في حياة اإلنسان  للفعاليات المختلفة.
وفي تطور شخصيته ويفهم من ذلك االكتساب الجديد واالستمرار 
باختيار االستجابات الصحيحة والمناسبة اذ يصبح ذلك متفاعاًل 
مع المحيط وال يأتي هذا اال عن طريق االعداد الجيد والدقيق 

فيها التطور  للوحدات التعليمية بعد ان يؤخذ بنظر االعتبار
العقلي أو الواقعي وال سيما عند االداء الحركي من خالل 

 .الممارسة يتم تنسيق االيعازات العصبية الى مرحلة االتقان
وتعتبر كرة اليد من االلعاب الجماعية التي مارسها العالم ويعدها 
كثير من الناس لعبة مشتقة عن كرة القدم وهي لعبة السرعة 

ت واحد، تجمع بين الجري والقفز واستالم واالثارة معا في وق
الكرة وتمريرها في اقل وقت ممكن، وتسجيل األهداف عن طريق 
قذف الكرة في مرمى المنافس ويحتاج ممارستها الى لياقة بدنية 
عالية وقوة جسمانية وعلى الرغم من حداثة اللعبة إال انها 

انها  اجتذبت كثيرًا من الجماهير في جميع بلدان العالم حتى
اصبحت ذات الشعبية الثالثة في العالم بعد لعبتي كرة القدم 
والسلة. ولعبة كرة اليد فعالية رياضية تتميز بالسرعة والتفاعل 
المستمر، إذ انها القدرة على التفكير والتكيف واالنسجام مع 
مواقف اللعب السريعة وفي هذه اللعبة تعد االستجابة الحركية 

ويب في القفز لألعلى إلفراد العينة للجهد وعالقتها في دقة التص
البدني الالهوائي الفعال للتدريب وفق هذا النظام لسرعة ادارة 
الفعالية وما دوره في االداء الفني في اثر التمرينات كونه عنصر 
مهم في تطوير دقة مهارة القفز لألعلى أحد االسس العامة في 

لتي تكلل جهد حسم المواقف وهي احدى المهارات االساسية ا
الفريق بالنجاح أو تؤدي به الى الفشل وضياع الجهد وهناك 
يتبين مدى الحاجة لهذه القدرة الحركية والتركيز عليها في لعبة 
كرة اليد إلفراد العينة ومن ذلك جاءت اهمية البحث مدى تأثير 
تمرينات الجهد البدني الالهوائي كنظام لتطوير القدرات الخاصة 

ابة الحركية في دقة مهارة التصويب القريب من لسرعة االستج
القفز لألعلى إلفراد العينة، أما مشكلة البحث أن كرة اليد هي 
احدى االلعاب الجماعية التي تتكون من مهارات اساسية بقدرات 
بدنية فعالة متى ما اتقنا المتدرب والالعب بالوصول الى 

مدرب المستوى الجيد من الداء وهو هدف اساس يدعو كل 
لتحقيق افضل النتائج، من خالل العمل والمتابعة الحظت 
الباحثة ان نتائج التدريب والقدرات الخاصة لالعب واألداء 
المهاري في كرة اليد ال تحقق نتائج مناسبة توافق المستوى 

 .والطموح الذي يطمح اليه كل من الالعب والمدرب
على ان هناك  لذا ارتأت الباحثة اجراء دراسة علمية من خاللها

مشكلة لدى الالعبين في التمرينات الخاصة للجهد الالهوائي 
كنظام من انظمة الطاقة لمعالجة المشكلة البحث من حيث أثر 
التمرينات الجهد البدني الالهوائي في تطوير االستجابة الحركية 
ودقة التصويب القريب من القفز لألعلى ألفراد عينة البحث، 

قامت الباحثة بإجراء اساليب تعليمية تدريبية  وعند دراسة المشكلة
وفق القدرة الالهوائية لنظام الطاقة مع اساليب تطوير سرعة 
االستجابة الحركية للوصول الى الطريق األنسب في تطوير ودقة 
مهارة القفز والتصويب القريب من القفز لألعلى أفراد عينة 

القدرة البحث. أما هدفا البحث هي التعرف على تمرينات 
الالهوائية إلفراد عينة البحث. والعالقة بين سرعة االستجابة 
الحركية ودقة التصويب بالقفز من االعلى باستخدام هذه 
التمرينات للقدرة الالهوائية لدى افراد العينة، أما فرضا البحث 
فهناك فروق ذات داللة احصائية بين سرعة االستجابة الحركية 

الالهوائية، وفروق ذات داللة احصائية  باستخدام تمرينات القدرة
بين االختبارات القبلية والبعدية بين سرعة االستجابة الحركية 
ودقة التصويب القريب من القفز لألعلى على افراد العينة، أما 
مجاالت البحث فالمجال البشري: متمثل بناشئي كرة اليد 

سنة،  16-15المركزي الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بإعمار 
مركز –والمجال المكاني فكان ملعب وزارة الشباب والرياضة

الموهبة الرياضية، والمجال الزماني، فكانت المدة من 
، أما المصطلحات فكان 18/10/2019لغاية  18/8/2019

المصطلح القدرة الالهوائية هي التغير والتطور الحاصل 
والتي برز بالمستوى نتيجة طبيعة التطور ألجهزة الحجم الوظيفي 
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دورها في مدى االستعداد للقيام بوظيفة طبيعية من حيث كفاءة 
جهاز الدوران والتنفس وسرعة تجهيز الغذاء )الطاقة( ألنسجة 

(، أما المصطلح االستجابة الحركية وهي القفزة 20: 1العضلة )
الواقعة بين االثارة واالجابة الكاملة المناسبة بأقصر وقت ويعتمد 

ات الجهاز العصبي وقابلية الجهاز العضلي في ذلك على ايعاز 
(. ومصطلح مهارة التصويب من قريب 11: 2التنفيذ الحركي )

فهي احدى المهارات الهجومية التي تتوقف عليها نتيجة المباراة 
فهناك من يرى التصويب بأنه )مهارة االنهاء( ففي لحظة 
ر التصويب يتم انهاء تمثل الصفحة النهائية لتلك التدابي

والتصرفات الهادفة ويمكن ان يعرف ايضًا ان التنويع النهائي 
لتكوينات اللعب جميعًا كما قال )محمد ماجد محمد( والذي 

 (.44: 3يشكل الحد الفاصل بين الفوز والهزيمة )
 :منهجية البحث واجراءاته الميدانية-2
استخدمت الباحثة المنهج التجريبي  :منهج البحث 2-1

مالئمة طبيعة المشكلة وهو الطريق المؤدي الى التعليمي وذلك ل
الهدف او الخيط غير المرئي الذي يشد الباحثة من بدايته الى 

(، هو احد االختبار 42: 4النهاية، يقصد الوصول الى نتائجه )
الحقيقي للعالقات الخاصة بالسبب واالثر وتمثيل االقتراب 

بصورة علمية االكثر صدقًا تحمل العديد من المشكالت العلمية 
(5 :217.) 
قامت الباحثة باختيار العينة  :مجتمع البحث وعينته 2-2

بالطريقة العمدية إلجراء اختبارات البحث وتعرف عينة البحث 
على أنها )هي االهداف التي تطبقها لبحثها واالجراءات التي 
تريد استخدامها وهي التي تحدد طبيعة العينة التي سيختارها. 

الالعبين الذين تم اختبارهم موهوبي المركز  (، وكان41: 6)
وزارة الشباب –الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة اليد

 16-15( العبين بإعمار 6والرياضة وتم اجراء االختبار على )
% من مجتمع البحث االصلي 60سنة ومن الذين يكونون نسبة 

( العب من موهوبي المركز الوطني لرعاية 10البالغ عدد )
 الموهبة الرياضية لكرة اليد.

 

الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة في  2-3
 :البحث

)المصادر  :الوسائل المستعملة في البحث 2-3-1
العربية، فريق العمل المساعد، شبكة المعلومات 

 )االنترنيت((.
 :االجهزة واالدوات المستعمل في البحث 2-3-2

(، صافرة 2الصنع عدد )( صينية sharpحاسبة الكترونية نوع )
(، ساعة توقيت صينية الصنع 6(، اقماع عدد )2عدد )
 ((.6(، ملعب كرة يد قانوني، كرات قانونية عدد )2عدد )

 االختبارات الخاصة بالبحث: 2-4
 (45: 7:)اختبار سرعة االستجابة الحركية 2-4-1

قياس القدرة على االستجابة والتحرك  الهدف من االختبار:
 بسرعة ودقة وفقًا الختيار المثير.

( 20منطقة فضاء مستوية خالية من العوائق بطول ) االدوات:
(، ساعة ايقاف الكترونية، شريط 6.40متر وعرض )

 قياس.
تخطط منطقة االختبار بثالث خطوط المسافة بين االجراءات: 

 ( متر.1لخط )( متر وطول ا6.40كل خط واآلخر )
 طريقة االداء:

يقف المختبر عند احدى نهايتي خط المنتصف في مواجهة -
 المحكم الذي يقف عند نهاية الطرف االخر للخط.

يتخذ المختبر وضع االستعداد بحيث يكون خط المنتصف بين -
 القدمين وبحيث ينحني بجسمه لألمام قليال.

والجرس  يستخدم المحكم الصافر لالنطالق لجهة اليمين-
لالنطالق لجهة اليسار وفي الوقت نفسه يقوم المحكم 

 بتشغيل الساعة عند انطالقه الى احد الجهتين .
يستجيب المختبر لصوت الصافرة او الجرس ويحاول الجري -

بأقصى سرعة ممكنة في االتجاه المحدد للوصول الى خط 
( 6.40الجانب الذي يبعد على خط المنتصف بمسافة )

 متر.
ما يقطع المختبر خط الجانب الصحيح يقوم المحكم وعند-

 بإيقاف الساعة.
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واذ بدأ المختبر الجري في االتجاه الخاطئ فان المحكم يستمر -
في تشغيل الساعة حتى يغير المختبر من اتجاهه ويصل 

 الى خط الجانب الصحيح.
( محاوالت متتالية بين كل محاولة واالخرى 6يعطي للمختبر )-

 بواقع ثالث محاوالت في كل جانب.( ثانية و 20)
 تختار المحاوالت في كل جانب بطريقة عشوائية متعاقبة.-

 يحتسب الزمن الخاص بكل محاولة . التسجيل:
 درجة المختبر هي متوسط المحاوالت الستة.

 ( يوضح ذلك .1والشكل )
 منطقة فضاء مستوية

 ( متر2)
 

 متر 1
 متر 6.40

 متر 20  
 المختبر

 متر 6.40
 المحكم

 

 متر 1
 

 ( اختبار سرعة االستجابة الحركية1الشكل )
يتم التصويب من نقطة تقع على زاوية قائمة من طريقة االداء: 

( متر للذكور و 10منتصف خط المرمى وتبعد منه بمقدار )
( متر لإلناث على ان يسبق التصويب إعداد بالجري بإيقاع 90)

على هدفين محددين  ثنائي وثالثي مع مالحظة ان يتم التصويب
موضوعين في الزاويتين العلويتين للمرمى بحيث تبلغ ابعادها 

 ( سم .60×60)
اختبار دقة التصويب القريب من القفز  2-4-2

 (177-176: 8) لألعلى
اختبار دقة التصويب القريب من القفز الغرض من االختبار: 

 لألعلى.

يد، هدفان كرات يد قانونية، ملعب كرة  االدوات الالزمة:
 ( سم، معلقات في المرمى.60×60)

1                                   2 

 
 متر 10خط 

 * العب معه الكرة  
 

 
 ( اختبار دقة التصويب القريب من القفز لألعلى2الشكل )

 :قواعد اداء االختبار وطريقة االداء
( محاوالت إلدخال الكرة الى داخل 10تعطى كل مختبر )-

وبواقع كرة لكل دائرة علمًا بأن الدوائر لها قيمة الدوائر 
 اختبارية.

( خطوات ثم القفز وليسمح بلمس 3يكون التصويب بعد اخذ )-
 ( متر قبل الرمي.7تجاوز خط تنفيذ التصويب الذي يبعد )

 :التسجيل
يمنح المختبر درجتين لكل كرة تدخل الدوائر في الدوائر في -

ى ودرجة واحدة لكل كرة تدخل الزاوية العليا اليمنى واليسر 
 الدوائر السفلى اليمنى واليسرى .

المجموع الكلي لدرجات المحاوالت الخمس تمثل درجات الدقة -
 ( درجة.11-الكلية للمختبر والتي تتراوح بين )صفر

( 0.78ان هذا االختبار مقنن وقد حصل معامل ثبات )-
 (. 0.94ومعامل موضوعية )

تم اجراء التجربة االستطالعية : التجربة االستطالعية 2-5
في معلب وزارة الشباب والرياضة المركز  20/8/2019يوم 

الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة اليد وتعد هذه التجربة 
صورة مصغرة للتجربة الرئيسية لسالمة االجهزة وفريق العمل 
المساعد وزن اداء االختبارات وسالمة سير االختبارات إلفراد 

 نة .العي
بعد المعطيات التي خرجت بها : االختبارات القبلية 2-6

الباحثة من التجربة االستطالعية قامت الباحثة بتوزيع فريق 
في  22/8/2019العمل وتم اجراء التجربة القبلية في 

الساعة الخامسة عصرا بعد اجراء عملية االحماء العام 
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تبارات والخاص تم تطبيق اختبارات لكل العب لمفردات االخ
 الخاصة بالبحث.  

تضمن : (البرامج التعليميالتجربة الرئيسة ) 2-7
( اسابيع بواقع وحدتين في االسبوع 8البرنامج التعليمي )

( دقيقة لكل وحدة تعليمية حيث 45السبت والثالثاء وبواقع )
( 25دقائق القسم االعدادي واالحماء و) 10تم تقسيم البرامج 
( دقاق الختامي  حيث تضمنت وحدات 10قسم رئيسي و )

( اسابيع 8% لـ )95% الى الشدة 80للتدريب وفق الشدة 
تضمنت تدريبات وفق نظام القدرة الالهوائية لتدريب القفز 
المنوع بكافة انواعه من قفز صناديق مختلفة االرتفاعات 
وحواجز قفز وركض بالقفز بتكرارات وراحات بينية بين 

تضمن الشدة ووحدات البرنامج  إذالتكرار من بين المجاميع 
نظام االول من انظمة التعليمي وفق القدرة الالهوائية ضمن ال

 الطاقة لمفردات الوحدة التعليمية .
تنفيذ مفردات البرنامج بعد  :االختبارات البعدية 2-8

قامت الباحثة بتوزيع  من قبل افراد عينة البحث، التعليمي
 االختبارات البعدية بتاريخفريق العمل وتم اجراء 

في الساعة الخامسة عصرا بعد اجراء  22/10/2019
الحماء العام والخاص تم تطبيق اختبارات لكل العب عملية ا

، وقد راعت الباحثة لمفردات االختبارات الخاصة بالبحث
 .  تطبيق نفس الظروف التي اجريت فيها االختبارات القبلية

قامت الباحثة باستخدام البرنامج الوسائل االحصائية:  2-9
 ( على الحاسوب ومنها استخرج ما يأتي:Spssاالحصائي )

الوسط الحسابي، االنحرافات المعيارية، قيمة ر المسحوبة، )
 قيمة االرتباط )ر((.

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:-3
عرض وتحليل نتائج سرعة استجابة الحركية  3-1

ودقة التصويب القريب من القفز لألعلى لدى افراد 
 عينة البحث:

 
 

 T( عرض وتحليل االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 1جدول )
والقيمة الجدولية والداللة االحصائية لمتغيرات البحث من سرعة استجابة 

 الحركية ودقة التصويب القريب من القفز لألعلى لعينة البحث
 
 
 
 
 
 
 

( تبين االوساط الحسابية لالختبار القبلي لمتغير 1من الجدول )
( وبانحراف معياري 2.215سرعة االستجابة الحركية )

( اما متغير الوسط الحسابي في االختبار البعدي كان 0.476)
المحتسبة  T( اما قيمة 0.333( وبانحراف معياري )2.211)
ئية معنوية اما ( وبداللة احصا0.95( والقيمة الجدولية )0.98)

متغير دقة التصويب من القفز لألعلى كان الوسط الحسابي في 
( اما 2.378( وبانحراف معياري )6.750االختبار القبلي )

( 9.666متغير الوسط الحسابي في االختبار البعدي كان )
المحتسبة كانت  T( اما قيمة 2.774وبانحراف معياري )

داللة معنوية لصالح ( وب0.53( والقيمة الجدولية )5.125)
 االختبار البعدي.

( ان قيمة معامل االرتباط 1وكذلك تبين لنا من الجدول )
( في 0.98البسيطة المحتسبة من المعالجات االحصائية بلغت )

( تحت مستوى خطأ 0.95حين كانت معامال االرتباط الجدولية )
( وهذا يدل على وجود فرق معنوي 2-( ودرجة حرية )ن0.05)

 مة )ر( المحتسبة اكبر من قيمة )ر( الجدولية .ألن قي
 مناقشة النتائج: 3-2

يتضح لنا من خالل التحليل والتوصيف الذي اعتمدت بها 
الباحثة في هذا المبحث بأن القيم الخاصة باالرتباطات فيما بين 
متغيرات البحث هي قيم تعبر عن قيمة العالقة االرتباطية 
الحقيقية بين متغيرات سرعة االستجابة الحركية ومتغيرات دقة 

ت اللعب العامة التصويب القريب من القفز لألعلى لحاال
والخاصة وقد اظهرت النتائج عالقة ارتباط معنوية بين متغيرات 

 القياس المتغيرات
 T االختبارات البعدي االختبارات القبلية

 المحتسبة
مستوى 
 الخطأ

الداللة 
 ع س ع س االحصائية

اختبار 
االستجابة 
 الحركية

 معنوي 0.95 0.98 0.333 2.211 0.476 2.215 درجة

دقة التصويب 
القريب من 

 القفز
 معنوي 0.53 5.125 2.774 9.666 2.378 6.750 درجة
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البحث لحاالت اللعب من سرعة االستجابة الحركية اثر تمرينات 
القدرة الالهوائية، ويرجع السبب في ذلك الى ان مهارة التصويب 
الى سرعة ودقة باإلداء من اجل ادخال الكرة الى الهدف، فمن 

الالعب المواجهة يعتمد بشكل كلي على سوء المعروف ان 
استجابته لذا تلعب سرعة االستجابة باتجاه لعب الكرة وادخالها 
الى الهدف، وهذا ما اكدته المصادر العلمية من اجل " لكما قل 
زمن سرعة االستجابة الحركية استطاع الالعب ان يقوم 

 (، ان معامالت25: 9بالتصرف السليم في الوقت المناسب )
االرتباط هي تعبير حقيقي من ما يملكه الالعبون من قدرة جيدة 
على االستجابة الحركية نتيجة التدريب باستخدام التمرينات للقدرة 
الالهوائية المستمر المبني على االسس العلمية والذي ينعكس 
على اداء المهارات الخاصة بكل جيد، وهذا ما اكده كل من 

(Hoffman وStefan " من ان ) العب كرة اليد يجب ان يتمتع
باستجابة حركية ورد فعل عالي ليتمكن من اداء مهارة التصويب 
بشكل فعال على اتم وجه وكذلك لتالقي كافة المواقف المتغيرة 

 (.113 -10قد تحدث اثناء المباراة ")
 الخاتمة:-4

 يستنتج من خالل النتائج ان: 
ات لنظام القدرة سرعة االستجابة الحركية باستخدام التمرين-1

 الالهوائية اهلت لالعبين لألداء االمثل إلفراد عينة البحث. 
وان سرعة االستجابة اثرت لفروق معنوية في التصويب -2

 القريب من القفز لألعلى إلفراد العينة من الموهوبين.
 فيما اوصت الباحثة االتي:

ى التأكيد على سرعة االستجابة الحركية لما لها من تأثير عل-1
 دقة التصويب. 

االهتمام بالمهارات الهجومية واالستفادة من التعديالت -2
 القانونية.

ضرورة التأكيد على تطوير سرعة االستجابة الحركية -3
 باستغالل األدوات والتجهيزات المتوفرة.

 المصادر:
استخدام ىمنهجين تدريبين لتطوير قدرتي تحمل القوة وتحمل السرعة  ؛علي جواد كاظم [1]

 17وتأهيلهما المتغيرات الفسلوجية والمهارية لالعبي كرة القدم للناشئين دون 
 .(2010رسالة ماجستير، جامعة بغداد، ) :سنة

سرعة االستجابة وعالقتها ببعض المهارات وبعض المتغيرات لدى  ؛فاتن محمد رشيد [2]
اطروحة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، ) :رة الطائرةالعبي ك
1999). 

معايير التنبؤ بمستوى االداء والخططي الهجومي بداللة زمن االداء  ؛محمد ماجد محمد [3]
 :القصوي وتحمل االداء والمعدل البصري ودقة التصويب في لعبة كرة اليد

 .)2009امعة البصرة، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، ج)

القاهرة، موسوعة الفكر للطباعة ) :االصول في البحث العلمي ؛محمد ازهر السماك [4]
 .)1980والنشر، 

البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم  ؛محمد حسن عالوي، اسامة كامل راتب [5]
 .(1999القاهرة، دار الفكر العربي للطباعة، ) :النفس

الموصل، مدينة دار ) :البحث العلمي للتربية الرياضيةمناهج  ؛ريسان خريبط مجيد [6]
 .)1987الكتب للطباعة والنشر، 

التوقع وسرعة االستجابة الحركية وعالقتها بدقة اداء المهارات  ؛علي سبهان صخي [7]
رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، ) :الدفاعية لالعب الحر بكرة الطائرة

 .)2004جامعة بغداد، 

 دار الفكر،)القاهرة،  :القياس في كرة اليد ؛الحميد ومحمد صبحي حسنينكمال عبد  [8]
1980). 

سرعة االستجابة الحركية وعالقتها بالقوة المميزة بالسرعة لالطراف  ؛قصي حازم محمد [9]
رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، ) :السفلى لحراس المرمى بكرة القدم

 .(1993جامعة الموصل، 

[11]  Hoffman and frank sven; sport for bind; deutsehland. 1990. 

 المالحق:
انموذج لوحدة تدريبية )وحدات التمرينات لنظام الطاقة يوضح ( 1ملحق )

 الالهوائية الخاصة(

 التكرار اسم التمرين
الراحة بين 
 التكرارات

الراحة بين 
 المجاميع

  د 3 -2 مرة 8 سم 50قفز بالتبادل على مصطبة ارتفاع 
 د 6 – 4 د 3 -2 مرة 5-3 متر 30بالقفز  ركض

 د 6 – 4 د 3 -2 مرة 8-5 قفز لألعلى من ثبات باإلشارة من ثني الركبتين

% 95% الى الشدة 80نضمن البرنامج تدريبات الشدة من 
( اسابيع إذ 8لوحدتين في االسبوع السبت والثالثاء ولمدة )

انواع القفز نظمت مفردات التدريبات للقدرة الالهوائية من 
% بتكرارات 85وتدريبات سرعة االستجابة بتدريبات من الشدة 

وراحات بين التكرارات وراحات بين المجاميع إلفراد عينة البحث 
إذ راعت الباحثة الشدة والحجم والتكرار لمفردات الوحدات 
لمفردات التمرينات للقدرة الالهوائية في متطلبات البرنامج 

 نة.التدريبي إلفراد العي
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 اثر تمرينات مركبة بالوسط المائي في بعض القابليات البايوحركية لالعبي كرة القدم الشباب
  3حاسم عبد الجبار  أ.د    2أ.د حسن علي كريم      1 م.م حسنين محمد جهاد

  1جامعة كربالء/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 2وزارة الشباب والرياضة 

 3جامعة كربالء/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
(1 Hasanainmohammed14@gmail.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

تبلورت مشكلة البحث من عدة خالل محاور عديدة اهمها قلة استخدام الوسائل التدريبية الحديثة  المستخلص:
كالوسط المائي لما له من دور بارز في تطور اداء  لالعبي كرة القدم كذلك وجود ضعف في القابليات 

بية الحديثة ذات الطابع المميز البايوحركية المبحوثة، تعتبر التمرينات المركبة بالوسط المائي من االساليب التدري
الذي يعمل على تطوير الالعب من الجانب البدني من خالل المقاومة التي يسببها الوسط المائي والتي تنمي 
عمل الجهاز العصبي والعضلي واللذان بدورهما تطوران القابليات البايوحركية المبحوثة مما لها تأثير مباشر 

ة، قام الباحث باختيار المنهج التجريبي ذات المجموعتين الضابطة والتجريبية على اداء الالعب اثناء المبارا
ولالختبارين القبلي والبعدي وقد قام الباحث باختيار عينة البحث من خالل القرعة ليقوم بعدها بتعميم نتائج 

ه العينة ( العبا من نادي داموك الرياضي اذ قسم الباحث هذ20البحث على مجتمع الدراسة حيث اختار )
( العبين للمجموعة التجريبية وقام الباحث بأجراء االختبارات 10( العبين للمجموعة الضابطة و)10عشوائيا )

القبلية لمتغيرات الدراسة وخاض الباحث في التجربة الرئيسة على المجموعة التجريبية والمتضمنة مجموعة 
مستويين المنخفض فوق مفصل الكاحل والمرتفع دون بدنية( في الوسط المائي ذات ال –تمرينات مركبة )بدنية 

( اسابيع 8( تمرين ولمدة )24مفصل الركبة لغرض التموج بتوزيع االحمال التدريبية وهذه التمرينات يبلغ عددها )
( وحدات تدريبية في االسبوع هي )السبت، االثنين، االربعاء( من مرحلة االعداد الخاص وبطريقة 3وبواقع )

كراري بعدها قام الباحث بأجراء االختبارات البعدية حيث تعرف الباحث على النتائج اذ ثبت تأثير التدريب الت
 . التمرينات المركبة بالوسط المائي على القابليات البايوحركية لعينة البحث

 :ولقد توصلت الدراسة الى االستنتاجات التالية
كفاءة الجهازين العصبي والعضلي في تنظيم القابليات ان استخدام التمرينات داخل الوسط المائي قد عزز من -

 .البايوحركية التي تتناسب واداء لعبة كرة القدم
ان االرتفاع في مستوى الماء وانخفاضه قد ساهم في التموج بتوزيع االحمال التدريبية وقد ساهم في تطور -

 .القابليات البايوحركية التي بدورها ساعدت على اتقان االداء الفني
ان استخدام التمرينات المركبة في الوسط المائي كان لها ردود افعال سريعة ساهمت في استثارة العضالت -

  . العاملة مما ساهم في تطور المتغيرات المدروسة.
 القابليات البايوحركية – الوسط المائي ا –التمرينات المركبة الكلمات المفتاحية: 
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 :المقدمة-1
هناك تمرينات عديدة ومتنوعة ساعدت في تطوير لعبة       

كرة القدم والتي شهدت نقلة نوعية على مستوى األداء من حيث 
القابلية على استمرار اللعب بفاعلية عالية تعتمد على أسس 
رئيسية هي اإلعداد البدني والمهاري والخططي والنفسي 

عداد الذهني ولكن هذه األسس لها طرائقها الخاصة في واإل
اإلعداد والتدريب إذ تعتمد على الفهم المتكامل والمترابط لتلك 
األسس لكونها ال تنفصل الواحدة عن األخرى، ومن هذه 
التمرينات هو استخدام تمرينات مركبة بالوسط المائي والتي تعد 

في لعبة كرة القدم حيث من الوسائل التدريبية القليلة االستخدام 
بدأ التدريب النوعي باستخدام الوسط المائي كعالج تأهيلي بعد 
اإلصابة لكن سرعان ما أصبح لهذا الوسط الدور البارز 
والناجح لتأثير التدريبات باستخدام الوسط المائي الذي يعد 
عنصرًا مركبًا ووسيلة جديدة تحتاج الى خطة مدروسة لتطوير 

حقيق الهدف المطلوب اذ يشير )محمود وجيه مستوى األداء وت
محمد( إلى أن التمرينات المائية أصبحت نشاطا شائعا من أجل 
تحسين اللياقة البدنية ويحظى باهتمام متزايد مـن قبـل 
الرياضيين، ففـي الماضي كانت تمرينات الماء تمارس التدريبات 

ت المائية االستشفائية المنخفضة الجهد، أما اليوم فأصبح
تمارس من كل الفئات والمستويات ومن كـال الجنسـين، وذلك 
نتيجة للرغبة في التطور، وكونها بديال آمن للجـري وركـوب 

(، ومن خالل الماء 38: 10) الـدراجات والتمرينـات األرضية
باإلضافة لكون  نتمكن من رفع مستوى القابليات البايوحركية

الماء يعمل كوسط آمن يقي الالعبين من حدوث اإلصابات، 
كما إنه وسط مقاوم حيث يجب تدريب الجسم على أخذ الوضع 
المناسب لألداء ألن الوسط المائي يعتبر من مفاتيح األداء 
الصعب التي يصعب الوصول إليها على االرض وبالتالي تعمل 

الجانب البدني وان  على رفع وتحسين مستوى الالعب من
التدرج في مناسيب الماء يعمل على التدرج بالحمل التدريبي 
وكذلك تنمية االستثارة العضلية مما يجعل الالعب قادرا على 
تغيير اوضاع جسمه واالستجابة لمثيرات مختلفة اثناء سير 
المباراة كذلك تكرار التمرينات بصورة مقننة تعطي الفرصة 

ة وسرعة قصوية مما سيؤدي ذلك الى للعضالت ان تعمل بقو 
تطور القدرة االنفجارية لالعب اثناء الجري والقفز وتشتيت 
الكرات وابعادها والمكاتفة والمراوغة والتهديف الخ، لذا فأن 
للوسط المائي دور فعال في تطوير القابليات البايوحركية 
المدروسة وهي )سرعة االستجابة الحركية، القدرة االنفجارية، 

ن طورت هذه القابليات سوف تعمل على رفع ا لرشاقة( وا 
مستوى األداء بكرة القدم .وعلى الرغم من أن لعبة كرة القدم 
تمارس من قبل فئات عمرية مختلفة إال إن فئة الشباب من 
الفئات التي تستوجب االهتمام كونها رافدًا لبناء الفرق 

يثة لتطوير والمنتخبات الوطنية مما يستدعي استخدام وسائل حد
قابلياتهم البايوحركية والتي بدورها تؤدي الى رفع مستوى األداء 
وهذه الوسيلة هي الوسط المائي والذي يعد من وسائل رفع 

 . المستوى البدني لدى الالعبين الشباب
ومن هنا تبرز أهمية البحث في استخدام تمرينات مركبة 

كية  لالعبي بالوسط المائي في تطوير بعض القابليات البايوحر 
كرة القدم الشباب والتي من خاللها نطور مستوى االداء بلعبة 

  .كرة القدم
جراءاته الميدانية-2  :منهجية البحث وا 

اتبع الباحث المنهج التجريبي بتصميم  منهج البحث: 1-2
المجموعتين التجريبية والضابطة ذات االختبارين القبلي 

بة وبعدها لكونه والبعدي اي قياس المجموعتين قبل التجر 
 .المالئم لحل مشكلة البحث

تم تحديد مجتمع البحث  مجتمع البحث وعينته: 2-2
لالعبي أندية محافظة واسط  فئة الشباب للموسم الكروي 

( اندية )الكوت، واسط، النهرين، 8وهي ) 2019/2020
( العب 180الشرقية، الشهداء، الهجرة( بواقع ) العزة، داموك

مسجل رسميا فيها، وتم اختيار عينة البحث عشوائيا باستخدام 
طريقة القرعة، إذ اسفرت نتائج القرعة تمثيل شباب نادي 
داموك كعينة للبحث وقام الباحث بتقسيم العينة الباغ عددها 

( 10( العبا الى مجموعتين ضابطة وتجريبية بواقع )20)
 العبين لكل مجموعة.
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الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة في  2-3
 :البحث

استخدم الباحثون طريقة وسائل جمع البيانات:  2-3-1
المقابلة واالستبانة والمالحظة والمصادر والمراجع واالختبار 

 .والقياس
االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث:  2-3-2

(، كاميرا تصوير فيديو، 2))ساعة توقيت الكترونية عدد 
،    hpموبايل سامسونج )كالكسي(، كومبيوتر نوع

Random shot  ،جهاز تدريبي لقياس سرعة االستجابة
منصة قياس القوة، قاذف كرات، ميزان طبي، شريط قياس، 
مضخة ماء كهربائية، غطاس لتصريف الماء، مولد كهرباء 

اقماع  (،2(، صافرة عدد )20، كرة قدم عدد )8kvسعة 
(، مانع 8(، حاجز عدد)30بالستيكية مختلف االحجام عدد )

((، قام الباحث بتصميم 8(، اعمدة عدد )6صغير عدد )
متر لغرض اجراء تجربة  20×متر  10وسط مائي بأبعاد 

 . البحث
 :اجراءات البحث 2-4
سرعة االستجابة ) :تحديد متغيرات البحث 2-4-1

 .(اريةالقدرة االنفج، الرشاقة، الحركية
 :تحديد اختبارات متغيرات البحث 2-4-2
 Random) اختبار سرعة االستجابة الحركية باستخدام جهاز-

Shot) 
 .اختبار الرشاقة الحركية-
 .اختبار القدرة االنفجارية-

 : اختبارات القابليات البايوحركية
االختبار االول: اختبار سرعة االستجابة الحركية -1

(3 :76:) 
 . قياس سرعة االستجابة الحركية االختبار:الغرض من 

 . جهاز سرعة االستجابة، كاميرا فيديو األدوات:
 . مصور، مطلق ادارة االختبار:

يقف الالعب بالقرب من جهاز سرعة االستجابة  وصف األداء:
م عنه تمثل تحركات الالعب 3مع توزيع قطع رقمية تبعد 

يقوم الجهاز بكرة القدم، وعند المرور من امام الجهاز 
( عشوائيا 4( الى )1بإعطائه اشارة صوتية تحدد رقم من )

وعلى الالعب االستجابة لهذا الرقم والتحرك للمنطقة التي 
 . تمثل هذا الرقم، ويتم تصوير االداء لحساب زمن االستجابة

ان جهاز سرعة االستجابة هو جهاز تدريبي امريكي  مالحظة:
ير سرعة رد الفعل االصل صيني الصنع يعمل على تطو 

واالستجابة الحركية يتكون من عالمات مربعة الشكل مكتوب 
(، تحتوي على شريط 4( الى )1عليها ارقام متسلسلة من )

الصق للتثبيت، كما ويحتوي الجهاز على شاخص على شكل 
مخروط وفي قمتها جهاز يحتوي على عدسة اللتقاط الضوء 

س عمله من ، ويكون اسا(Speakerفضاًل على مذياع )
خالل قطع مسار الضوء للعدسة وذلك نتيجة المرور من 
امامها وهي بدورها تعطي اشارة الى المذياع إلطالق صوت 
رقم من االرقام وبشكل عشوائي، وبهذا يتم امتثال الشخص 
الى هذا االمر وحسب نوع التمرين او االختبار، وكما موضح 

 (.1في شكل )

 
 االستجابة الحركيةيوضح جهاز سرعة  (1الشكل )

 
يحتسب زمن االستجابة بالثانية واجزائها من لحظة  التسجيل:

ظهور المثير الى لحظة مس القدم للرقم المحدد من خالل 
التصوير، مع اعطاء المختبر محاولتين واحتساب المحاولة 

 . االفضل له
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يجب اتباع لسير الموضح بالشكل، اذا اخطأ المختبر  التوجيهات:
ير يجب وقف االختبار وأعادته بعدان يحصل في خط الس

المختبر على الراحة الكافية، غير مسموح بلمس الحواجز 
 .اثناء الجري

يسجل لمختبر الزمن الذي يقطع فيه المسافة المحددة  التسجيل:
طبقا لخط لسير الموضوع ابتداء من إعالن االشارة حتى 

 . الوصول الى نقطة النهاية
 :)7اختبار الرشاقة الحركية )االختبار الثاني: -2
 . قياس الرشاقةهدف االختبار: -
يقف المختبر عند خط بداية كيفية تنظيم متطلبات االختبار: -

االختبار قرب حساس االنطالق )يضغط على لوحة خاصة 
بالبدء( إذ يتم العد بالوقت عند الضغط على اللوحة وفي 

المانع  تلك اللحظة يستدير خلف الشاخص االول ثم يواجه
االول للقفز؛ ليجسد حالة التحكم بأجزاء الجسم في الهواء 
وبعد ذلك يستدير من جانب شاخص المنتصف فيواجه 
المانع المرتفع فيغطس من اسفله؛ ليجسد حالة المرونة في 
أجزاء الجسم المختلفة وكذلك يبين المروق من المانع بعد 

فيقوم ذلك يلتف من حول الشاخص الثالث فيواجه البساط 
بعمل دحرجه امامية؛ ليجسد حال المرونة في مفاصل 
االطراف العليا والسفلى وكذلك يبين حالة التوافق من خالل 
الحركات المختلفة في أداء االختبار وثم يستمر بالحركة 
لاللتفاف حول الشاخص الرابع ليواجه المانع المرتفع 

عن  فيغطس من اسفله؛ لتجسيد حالة ثبات االداء وابتعاده
العشوائية والصدفة التي تخدم االنجاز في االداء، بعد ذلك 
يستدير من جانب شاخص المنتصف فيواجه مانع القفز 
فيؤدي عملية القفز من فوقه كما فعل في الحاجز االول؛ 
وذلك إلتاحة سيطرة المختبر على أنهاء االختبار بانسيابية 

لترتيب  عالية، فضال عن الخروج عن حالة التكرار المتوقع
أدوات ظروف االختبار فيلتف حول الشاخص الخامس 
واالنطالق بأسرع ما يمكن الى النهاية والضغط على 
الحساس وبذلك يتوقف الوقت وفي هذه الحالة ينتهي 

 االختبار ومعرفة الوقت لكل مختبر.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح اختبار الرشاقة2الشكل )
واحدة فقط ويتم تسجيل يقوم الُمختَبر بأداء محاولة التسجيل: -

الزمن لها حيث كلما كان زمن االختبار أقل كلما كانت 
درجة الُمختَبر هي االفضل والعكس بالعكس وفيما يلي 

 . جدول يبين معيار وقت االداء
: 6االختبار الثالث: اختبار القدرة االنفجارية )-3

187:) 
الرجلين قياس القدرة االنفجارية لعضالت الهدف من االختبار: 

 (.)المعدل
منصة قياس القوة، لوحة مدرجة، مساحة ارض  االجهزة واالدوات:

 .منبسطة مجاورة للجدار
يقف المختبر باستقامة مواجها اللوحة المدرجة  مواصفات االداء:

وأمامها بحيث تكون القدمان مثبتين على منصة القوة 
عب بكاملهما، الذراع ممدودة بأكملها فوق الرأس، يؤشر الال

بوضع عالمة على اللوحة المدرجة بأصبعه الوسطي 
ويستدير للجانب بحيث تكون اللوحة المدرجة بجانبه تماما 

القفز، يقوم  وبدون تحريك القدمين او اخذ أي خطوة قبل
الالعب بثني الساقين ثم يقفز لألعلى ويلمس اللوحة بأعلى 

 .نقطة ممكنة
زة االولى، يأخذ بعد ان يقوم الالعب بالقف طريقة التسجيل:

استراحة قصيرة ويحاول مرة ثانية وتسجل له احسن محاولة 
)اعلى ارتفاع( بين نقطة التأشير عند الوقوف ونقطة اللمس 

 . عند القفز وتسجل له المحاولة االفضل الى اقرب سنتيمتر
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تحسب الدرجة بالواط من خالل برنامج لمنصة القوة  مالحظة:
 لقياس القدرة االنفجارية.

 
 ( يوضح اختبار الوثب العمودي3شكل )

اجرى الباحث : االختبارات والتجربة الرئيسة 3-4-2
االختبارات القبلية على عينة البحث على الملعب نادي 

 :داموك الرياضي لكل من
اختبارات القابليات البايوحركية )سرعة االستجابة -

 (.الحركية, الرشاقة, القدرة االنفجارية
بتثبيت الظروف الخاصة باالختبارات وطريقة وقد قام الباحث 

اجرائها وفريق العمل المساعد، وبعد االنتهاء من تنفيذ 
االختبارات القبلية قام الباحث بإجراء التجربة الرئيسة للبحث إذ 
اعد الباحث مجموعة من التمرينات المركبة في الوسط المائي 

فوق  الذي قام الباحث بتصميمه بحيث كان مستوى الماء من
مفصل الكاحل صعودا الى دون مفصل الركبة ومساحة الوسط 

متر عرض، وتم تنفيذ هذه  10متر طول  20المائي تبلغ 
التمرينات بطريقة التدريب التكراري في الوحدة التدريبية والبالغ 

( ولثمانية اسابيع وبواقع ثالث وحدات فيفةد 45-35وقتها )
وحدة تدريبية( وتم  24اسبوعية ليصبح مجموع الوحدات )

تطبيقها على المجموعة التجريبية من قبل مدرب الفريق وأحد 
مساعديه وبِإشراف الباحث. بعد االنتهاء من تطبيق التمرينات 
اجريت االختبارات البعدية لمجموعتي البحث )المجموعة 
التجريبية والمجموعة الضابطة( مراعيًا في ذلك كل الظروف 

  .ت المستخدمة في االختبارات القبليةوطريقة التنفيذ واالدوا

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-3
بعد جمع البيانات التي حصل عليها الباحث من االختبار 
القبلي والبعدي للقابليات البايوحركية التي ترتبط بالبحث، اذ تم 
معالجتها احصائيا عن طريق استخراج الوسط الحسابي 

وللتحقق  (sig) المحسوبة وقيمة (t) واالنحراف المعياري وقيمة
من صحة الفرضيات البحث قام الباحث بعرض النتائج التي تم 
التوصل اليها وتحليلها ومناقشتها ثم تفسير مؤشرات تحقيق 

 :الفرضيات وكما يلي
عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية  1-3

للمجموعة التجريبية لبعض القابليات البايوحركية 
 :وتحليلها

( المعالم االحصائية الخاصة باالختبارين القبلي والبعدي لمتغيرات 1الجدول )
 القابليات البايوحركية للمجموعة التجريبية

 ت
المعالم 
 االحصائية
 المتغيرات

وحدة 
قيا
 س

   tقيمة االختبار البعدي االختبار القبلي
 

المحسو 
 بة

Sig  نوع
الوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

سرعة  1
 االستجابة

 معنوي 0.001 4.931 0.523 0.815 0.392 0.9 ثانية

 معنوي 0.003 4.022 0.740 19.39 1.111 21.5 ثانية الرشاقة 2

3 
القدرة 

 االنفجارية
 واط

2003.
2 

75.87 
2872.

8 
150.0

1 
14.27

8 
 معنوي 0.000

عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية  2-3
للقابليات البايوحركية  للمجموعة الضابطة 

 :وتحليلها
( المعالم االحصائية الخاصة باالختبارين القبلي والبعدي لمتغيرات 2الجدول )

 القابليات البايوحركية للمجموعة الضابطة

 ت
المعالم 
 االحصائية

متغيراتال  

وحدة 
 قياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
    tقيمة
 المحسوبة

Sig  نوع
الوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

سرعة  1
 االستجابة

0.91 0.111 0.411 0.906 0.563 0.908 ثانية
4 

غير 
 معنوي

 ثانية الرشاقة 2
21.95

5 
1.076 19.397 0.740 9.245 

0.00
0 

 معنوي

3 
القدرة 

 االنفجارية
 واط

1994.
300 

65.08
8 

2872.8
00 

150.0
13 

14.191 
0.00

0 
 معنوي
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مناقشة نتائج اختبارات القبلية والبعدية  3-3
للقابليات البايوحركية وللمجموعتين الضابطة 

 والتجريبية:
( معنويه الفروق بين 2( و)1اظهرت نتائج الجدول ) 

القياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي، عدا اختبار 
متغير سرعة االستجابة للمجموعة الضابطة فلم تكن هناك 

 معنوية. فروق
يعزو الباحث أسباب ذلك الى استخدام التمرينات المركبة     

للمجموعتين التجريبية والضابطة ضمن اسس علمية 
وموضوعية وفق ضوابط التدريب الرياضي السليم مع مراعاة 
قابلياتهم وامكاناتهم، اذ راعى الباحث فترات العمل والراحة 

ظهر واضحا في فضال عن عدد التكرار والمجاميع وهذا ما 
متغير سرعة االستجابة اذ كانت طبيعة التمرينات ذات مثيرات 
ومواقف مختلفة وتمتاز بعنصر المفاجئة وكثرة تبديل األوضاع 
من حال إلى آخر وبالعكس ويكون ذلك بأسرع وقت ممكن 
وخالل لحظات مما يتطلب من الالعبين ردود افعال سريعة بما 

بة كرة القدم مثل تبديل الوضع يتناسب مع طبيعة االداء في لع
من الهجوم إلى الدفاع وبالعكس ويكون ذلك بأسرع وقت ممكن 
وخالل لحظات، فضال عن حركة المنافس التي أصبحت أكثر 
فاعلية ومفاجئة من حيث الخطط الموضوعة وتنوع أساليب 
المدربين في التدريب وهذا يتفق مع )عبد الجبار سعيد محسن، 

تكون كفاءة الفرد على التلبية الحركية  ( " اذ يجب ان2016
لمثير معين في اقصر زمن ممكن، وتحدد الفترة الزمنية بالوقت 
بين تقديم المثير اي ظهور المثير ولحظة بداية االستجابة له 

(، ويرى الباحث ان سرعة االستجابة من القابليات 103: 5")
قن المهمة في لعبة كرة القدم اذ يتطلب من كل العب ان يت

سرعة االستجابة بسبب ما يقوم به المنافس أي ان يكون 
مستعدًا للقيام بحركات سريعة تمنع المنافس من تحقيق أغراضه 
ومن ثم تحقيق مبتغاه، وان يتمتع الالعب بقدرة تميزه عن 
منافسه في الدفاع ومجابهته واالستجابة لتحركاته، فضاًل عن 

زحمة المدافعين الهجوم واالستجابة السريعة للكرات وسط 
 وخاصة سرعة االستجابة اثناء مهارة التهديف. 

كما ويظهر متغير الرشاقة تحسنا واضحا في القياس البعدي 
مقارنة بالقياس القبلي ويعزو الباحث سبب ذلك الى طبيعة 
التمرينات المستخدمة لما تضمنت من حركات االنطالق 

في االرض او والتوقف المفاجئ وتغيير االتجاه واوضاع الجسم 
الهواء وباتجاهات واوضاع مختلفة، " وتتصل الرشاقة اتصاال 
مباشرا بالجهاز العصبي فحين يؤدي الالعب الواجبات الحركية 
المطلوبة بشكل مبسط وبعيدا عن التعقيد فهذا يعني قدرة الجهاز 
العصبي على التحكم لتسهيل المهارة وادائها بالسرعة المناسبة 

المفاجئة باإلحساس السليم والتوقيت الدقيق ومواجهة الحركات 
(، ويرى الباحث ان الرشاقة من المتغيرات المهمة 116: 9")

في لعبة كرة القدم كونها تتمثل في حركات المراوغة والخداع 
واداء المهارات الدفاعية والتهديف لما يتطلبه من اتخاذ اوضاع  

 مناسبة. 
درة االنفجارية اذ يرى كذلك الحال بالنسبة لتطور متغير الق  

الباحث ان طبيعة التدريبات المعدة ذات الطبيعة االنفجارية كان 
لها الدور الكبير في تطور القدرة االنفجارية للرجلين اذ تضمنت 
التمرينات حركات القفز بالرجل الواحدة والرجلين معا وركل الكرة 

ادة وضربها بالرأس وان هذا التنوع في التدريبات يؤدي إلى زي
فاعلية القدرة االنفجارية أو المجموعات العضلية العاملة، اذ ان 
تنوع فعاليات القفز والوثب والركل في الماء او بدونه وبشدد 

(، اذ 634: 8قصوية مرتبطا بكمية القوة في نفس التمرين )
تعمل على تحفيز تغيرات مختلفة في نظام العضالت العصبية، 

عضلية لالستجابة بشكل أسرع مع مما يزيد قابلية المجاميع ال
زيادة في طول العضالت واستثمار للطاقة الكامنة للعضالت 
بالتالي زيادة في كمية انتاج القدرة وان معظم الحركات 
الرياضية تبدأ من الورك والرجلين وتنتقل من خالل الجذع عن 
طريق االنحناء والميل من الخصر او الثني وأخيرا تستلم عن 

ء العليا إلنجاز نوع من الحركات الممارسة وان طريق األجزا
تنظيم تمرينات القدرة االنفجارية يتبع سلسلة الطاقة اذ ان أساس 
التمرينات مخصصة للرجلين والورك ألن المجاميع العضلية هذه 
هي فعال مركز الطاقة للحركة، هذا ويذكر )جيمس ايد كليف( 

بيرًا من القوة إن معظم الرياضيين الناضجين يمتلكون قدرا ك
والسرعة ويملكون القدرة على ربط بين هذين العنصرين في 
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شكل متكامل ألحداث الحركة المتفجرة من اجل تحقيق أداء 
(، ويرى الباحث ان القدرة االنفجارية من 41: 2أفضل")

القابليات المهمة في لعبة كرة القدم لما تتطلبه اغلب مهارات 
ذ تظهر اهميتها اثناء عمليتي الدفاع لعبة كرة القدم هذه القابلية ا

والهجوم اذ ان االنطالقات وعمليات القفز والركل والضرب التي 
يقوم بها الالعب اثناء المنافسة تعتمد بشكل مباشر على القدرة 

 االنفجارية وبدونها ال يمكن لالعب االداء داخل الملعب. 
األثر كما ويرى الباحث أن تطبيق التمرينات المركبة كان له 

اإليجابي في تطوير القابليات البايوحركية، وهذا يتضح من 
خالل نسبة التباين في التطور في نتائج االختبارات القبلية 

( 2017والبعدية، وهذا ما يؤكده )محمد رضا ابراهيم المدامغة، 
لمفهوم العملية التدريبية بأنها تلك العملية التربوية، التعليمية 

ف بصورة خاصة الى اعداد الرياضيين والتدريبية التي تهد
بمختلف مستوياتهم وقدراتهم البدنية للوصول بهم الى اعلى 
مستوى ممكن بدنيا، فنيا، خططيا، نفسيا عن طريق التأثير 
المنظم والدقيق بواسطة استعمال التمارين البدنية التي تحدث 
تغييرات خاصة في عمل اعضاء واجهزة الرياضي التي بدورها 

لى رفع كفاءة هذه االعضاء واالجهزة لتحقيق االنجازات تؤدي ا
 ( .29: 8العالمية )

ويرى الباحث تطور المجموعة الضابطة في متغيرات القدرة 
االنفجارية والرشاقة الى التزام عينة البحث في المواظبة 
والحضور لجميع الوحدات التدريبية، فضال عن التنافس 

مركز اساسي بالفريق الحاصل بين الالعبين للحصول على 
كون التمرينات كانت تطبق قبل بطولة االندية لمحافظة واسط، 
ويعزو الباحث عدم تطور متغير سرعة االستجابة الى عدم 
تطبيق التمرينات المركبة في الوسط المائي ألنه الفارق الوحيد 

 بين المجموعتين .
 
 
 
 

عرض نتائج االختبارات البعدية للقابليات  3-4
البايوحركية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 

 :وتحليلها ومناقشتها
( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في االختبارات 3الجدول )

 البعدية للقابليات البايوحركية وللمجموعتين الضابطة والتجريبية

 ت
المعالم 
 االحصائية
 المتغيرات

وحدة 
 قياس

االختبار البعدي 
 للضابطة

االختبار البعدي 
    tقيمة للتجريبية

 المحسوبة
Sig 

نوع 
الوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1 
سرعة 
 االستجابة

 معنوي 0.000 4.322 0.523 0.815 0.411 0.906 ثانية

2 
القدرة 

 االنفجارية
 واط

20.66
2 

1.073 
19.39

7 
 معنوي 0.007 3.070 0.740

.2539 ثانية الرشاقة 3
600 

56.20
4 

2872.
800 

150.0
13 

 معنوي 0.000 6.577

مناقشة نتائج القياسات البعدية للمجموعتين  3-5
 التجريبية والضابطة في القابليات البايوحركية: 

( تظهر النتائج القياس البعدي افضلية 18من خالل جدول )
الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة 
التجريبية، ويعزو الباحث أسباب تلك الفروق للقابليات 

وحركية المبحوثة، ان انسجام التمرينات المركبة مع الوسط الباي
المائي باعتبار االثنين من الوسائل التدريبية الحديثة في المجال 
الرياضي عامة وكرة القدم خاصة اذ اضافت التمرينات المركبة 
بالوسط المائي تطورا واضحا للمجموعة التجريبية لما لهذه 

عاد عن الروتين في اداء الوسيلتين من عامل تشويق واالبت
التمرينات الروتينية المعتادة كذلك تنسجم مع الفرق التي تؤدي 
اكثر من خمس وحدات تدريبية اسبوعيا، وقد اعد الباحث 
مجموعة التمرينات بالوسط المائي على وفق األسس العلمية 
للتدريب الرياضي مراعيا فيها شدة التمرين وفترات الراحة البينية 

م مع قدرات وقابليات أفراد المجموعة التجريبية، مما بشكل ينسج
يؤكد صحة التخطيط لهذه التمرينات المستخدمة في المنهاج 
لتحقيق أهدافه والواجبات الموضوعة من أجله، " أن ما يتميز 
التدريب في كرة القدم بالتخطيط والتنظيم واالستمرار على أسس 

وى الالعب علمية يضمن معه التأثير اإليجابي على مست
واستمرار تقدمه في الجوانب المختلفة بكرة القدم كمبدأ التدرج في 

 (.139-4ارتفاع الحمل والتوقيت الصحيح لتكراره ")
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وبما أن عملية اإلعداد لالعبي كرة القدم يجب أن تأخذ المبدأ 
الشمولي بكافة جوانبها ألن تلك الجوانب سوف يعتمد بناء 

وان اي حالة خلل أو قصور  بعضها على بناء البعض اآلخر
لتلك العملية سوف يؤثر سلبا على بقية الجوانب " فبدون 
مستويات عالية جدا للمكونات اللياقة البدنية )القابليات 
البايوحركية( يكون من الصعب تحقيق أهداف تطوير كفاءة 

 (.211-11األداء المهاري ")
وسط المائي، كما إن ممارسة التمرينات البدنية والمهارية على ال

تتطلب مزيدًا من الجهد الواقع على العضالت الذي يتطلب من 
الالعبين بذل جهد أكبر للتغلب على المقاومة الناتجة من  
كثافة الماء، يتمتع الماء بكثافة تزيد عن سبعمائة مرة عن 
الهواء وستون مرة عن اللزوجـة ولهـذا السبب تعطي هذه المادة 

حركة، وهذه المقاومة اكبر عنهـا على الحيوية مقاومة ضخمة لل
اليابسة او أكثر بضع مرات باالعتماد على سرعة الجسم، فكلما 
ازدادت الحركـة كلمـا ازدادت المقاومة التي يبديها الماء وبعكس 
المقاومة التي تنشأ عن رفع وتنزيل األوزان علـى األرض )والتي 

ة( فإن تعمل فقط بمجموعة عضلية عندما تسحب ضد الجاذبي
تحريك الطرف في الماء ينشئ مقاومة في جميع االتجاهات 
والتمارين التي تجرى في المـاء تعـرض مجموعـة العضلة في 
تمرين منفرد بينما في التمرين األرضي تعمل مجموعة عضلة 
واحدة في وقت واحد وعند تنفيذ تمرين قوة على اليابسة ينتج 

يجابية )االيجابية تتمث ل في الرفع ضـد الجاذبية حركة سلبية وا 
والسلبية تتمثل بالتخفيض ومقاومة الجاذبية( واالثنتان 
تستخدمان نفس العضلة ولكن في الماء تستخدم الحركة الذاتية 
للعضلة المقابلة وهذا يسمح للماء بإعطاء أثـر تمـرين إيجـابي، 
فضال عن لذلك ينتج الخليط المتكون من الضغط 

يتعلق بتـوازن الموائع وضغطها( مع الهيدروستاتيكي )والذي 
االضطراب الذي يتسبب من الحركة رسالة تأثير على عضالت 
الجسـم، ويمكن استخدام المقاومة كوسيلة رفع األوزان في الماء 
وذلك ألن الضغط الهيدروستاتيكي )وزن الماء الذي يدفع ضد 
الجسم( مع االضطراب المشار إليه بتثبيت العضالت والمفاصل 

نفـس الوقت وممارسة الضغط ونقل التأثير، ان الوسط في 
المائي ذو مقاومـه ثابته على جميع اجزاء الجسم ومن جميع 

االتجاهات مما يساعد على ايجاد التوازن العضلي اثناء 
التدريب وبالتالي وان عمليات القفز بوزن الجسم، فضال عن 

لمقاومة مقاومة الوسط المائي ادت الى زيادة بالشدة بزيادة ا
المسلطة على العضالت دون ان يكون هناك تحميل على 
العينة نظرا لطبيعة الوسط المـائي المسـتخدم كبيئـة ممارسة دون 

(، كما ان طبيعة 28: 10الضغط على عضالت الجسم )
التمرينات المستخدمة ولها خصائصها فتنفيذ حركة االقدام 

االتجاه المفاجئة  السريعة وتوافق الجسم واطرافه وعمليات تغيير
واالستجابات الحركية البسيطة والمركبة داخل الوسط المائي 
ادت الى التطوير من وسرعة االستجابة وتعتمد الرشاقة على 
مزج التوازن وسرعة الالعب وسرعة التعجيل والقوة العضلية 
والمرونة والتوافق وعلى الرغم من ان الرشاقة تستند بشكل كبير 

ك التكنيك الرياضي المثالي اذ يمكن ان على حيازة وامتال
: 1تتحسن عن طريق حاالت وظروف سرعة االداء الخاصة )

(، كما ان سرعة االستجابة تبين كفاءة الفرد على التلبية 304
الحركية لمثير معين في اقصر زمن ممكن، وتحدد الفترة الزمنية 
بالوقت بين تقديم المثير اي ظهور المثير ولحظة بداية 

تجابة له، ان اكتساب الرياضي لعدد كبير من المهارات االس
-5الحركية يعد من المتطلبات المهمة في االداء الرياضي )

103.) 
 :الخاتمة4-

 ولقد توصل الباحثون الى االستنتاجات التالية:
ان استخدام التمرينات داخل الوسط المائي قد عزز من -1

كفاءة الجهازين العصبي والعضلي في تنظيم القابليات 
 البايوحركية التي تتناسب واداء لعبة كرة القدم.

ان االرتفاع في مستوى الماء وانخفاضه قد ساهم في التحكم -2
بشدة الوحدات التدريبية والتدرج بها وقد ساهم في تطور 

ابليات البايوحركية التي بدورها ساعدت على اتقان االداء الق
 الفني.

ان استخدام التمرينات المركبة في الوسط المائي كان لها -3
ردود افعال سريعة ساهمت في استثارة العضالت العاملة 

 مما ساهم في تطور المتغيرات المدروسة. 
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اثر تمرينات بالجهد الالكتيكي في تطوير بعض عناصر اللياقة البدنية والمؤشرات الفسيولوجية 
 متر طالبات 800لفعالية ركض 

 1 أ.م.د أزهار محمد جاسم
 1 وزارة التربية/المديرية العامة للتربية الرياضية
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من خالل تواجد الباحثة ميدانيا والعمل في قسم النشاطات الطالبية كونها من المهتمين  المستخلص:
والمتابعين لدرس التربية البدنية وعلوم الرياضة الحظت ان الطالبات لديهن ضعف في بعض عناصر 

ي ايضا اللياقة البدنية بنسب مختلفة مما يؤدي الى انخفاض في مستوى االداء البدني و الجانب الفسيولوج
الذي يعطي مؤشرا حقيقيا للجهد البدني الواقع على اجهزة الجسم من العبء والجهد المبذول خالل اداء 

متر خالل الدرس المطلوبة في االعداد العلمي الصحيح للطالبات  800تسلسل الحركي الكامل لفعالية 
بدنية التي لها الدور االساسي من واالعتماد فقط على االداء المهاري، لذا ارتأت الباحثة اعداد تمرينات 

زيادة نشاط وحيوية الجسم ويساعد الجسم على مقاومة بعض الصعوبات التي يتعرضن لها من التعب 
خالل مرحلة االعداد المبكر للطالبات، ويهدف البحث الى التعرف تمرينات بالجهد الالكتيكي  في تطوير 

متر طالبات، واستخدمت الباحثة  800جية لفعالية بعض عناصر اللياقة البدنية والمؤشرات الفسيولو 
المنهج التجريبي باالختبار القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة لمالئمته لطبيعة البحث، وتم 
تحديد مجتمع البحث بطالبات المرحلة الثانية للدراسة المسائية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة 

طالبة(، اذ تم اختيار عينة البحث بأسلوب  20والبالغ عددهن ) 2002-2019لدراسي بغداد للعام ا
طالبات( لكل  10الحصر الشامل وقسمت العينة الى مجموعتين التجريبية والمجموعة الضابطة وبواقع )

ثالث مجموعة وتم تطبيق تمرينات بالجهد الالكتيكي على المجموعة التجريبية ولمدة ثمانية أسابيع وبواقع 
( لمعالجة البيانات spssوحدات تدريبية في األسبوع الواحد واستخدمت الباحثة الحقيبة االحصائية )

وتوصلت الباحثة إلى أهم االستنتاجات وهي تطور بين القياس القبلي والبعدي في اثر التمرينات بالجهد 
متر طالبات  800لفعالية ركض الالكتيكي في تطوير بعض عناصر اللياقة البدنية والمؤشرات الفسيولوجية

  . للمجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي.
 .متر 800ركض  – عناصر اللياقة البدنية –الجهد الالكتيكي الكلمات المفتاحية: 
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 :المقدمة-1
إن لإلعداد البدني والوظيفي ألجهزة الجسم أهمية كبرى في 
الوصول إلى أفضل مستوى اداء لأللعاب الرياضية والسيما علم 

التدريب وكما معروف فأن التدريب  التدريب الرياضي وفسلجة
يؤدي إلى أحداث العديد من التغيرات سواء كانت تغيرات بدنية 
من تطوير عناصر اللياقة البدنية الخاصة بنوع النشاط البدني 
الممارس أو تغيرات داخلية والتي تحدث نتيجة التدريب الرياضي 

أهم والذي تشمل تغيرات وظيفية ألجهزة الجسم المختلفة، ومن 
تلك المؤشرات الفسيولوجية التي تتأثر بالتدريب هو تركيز 
حامض الالكتيك في العضالت والدم، لذا هي محاولة علمية 
تعزز أهمية االعتماد على النظام الطاقة الالكتيكي بوصفه 
نظامًا من أنظمة إنتاج الطاقة لإلسهام في تطوير مستوى االداء 

رعة، القوة، المطاولة( من حيث عناصر اللياقة البدنية )الس
متر التي تعد من  المسافات  800الخاصة لفعالية ركض 

المتوسطة لتعزيز أهمية الحقائق العلمية المتعلقة بالمؤشرات 
الفسيولوجية )معدل ضربات القلب في الراحة، حامض الالكتيك 
بعد الجهد، وعلى ذلك فإّن آلية اإلعداد البدني للطالبات تهدف 

إلى تكوين تكيفات فسيولوجية خاصة في أجهزة  بالدرجة األولى
الجسم الوظيفية، بما يتوافق مع متطلبات األداء في سباقات 
العاب القوى المختلفة، نظرًا ألن رياضة االركاض العاب القوى 
تتنوع من حيث المسافات، وطرائق األداء بهدف الوصول في 

ره بصفة النهاية لتحقيق افضل مستوى في االنجاز الرقمي وتطوي
مستمرة على مدى امتداد البرامج التدريبية المقننة، وتكمن اهمية 
البحث في اعداد تمرينات بالجهد الالكتيكي في تطوير بعض 
عناصر اللياقة البدنية والمؤشرات الفسيولوجية لفعالية ركض 

 .متر طالبات 800
 :مشكلة البحث
لياقة متر من الطالبات أن يكون متمتعة ب 800تتطلب فعالية 

بدنية وحركية عالية، لكي تستطيع االستمرار بكفاية عالية دون 
هبوط المستوى طول مدة الدرس التعليمي وتحتاج مراحل تسلسل 
الحركي الكامل للفعالية إلى صفات بدنية وفسيولوجية مهمه، 
ومن خالل تواجد الباحثة ميدانيا والعمل في قسم النشاطات 

المتابعين لدرس التربية البدنية الطالبية كونها من المهتمين و 
وعلوم الرياضة الحظت ان الطالبات لديهن ضعف في عناصر 
اللياقة البدنية بنسب مختلة مما يؤدي الى انخفاض في مستوى 
االداء البدني و الجانب الفسيولوجي ايضا الذي يعطي مؤشرا 
حقيقيا للجهد البدني الواقع على اجهزة الجسم من العبء والجهد 

متر  800ذول خالل اداء تسلسل الحركي الكامل لفعالية المب
خالل الدرس المطلوب في االعداد العلمي الصحيح للطالبات 
واالعتماد فقط على االداء المهاري، ارتأت الباحثة بإجراء دراسة 
أكاديمية ميدانية بإعداد تمرينات بدنية التي لها الدور االساسي 

عد الجسم على مقاومة بعض من زيادة نشاط وحيوية الجسم ويسا
الصعوبات التي يتعرضن الطالبات من التعب خالل مرحلة 
االعداد المبكر تتضمن دراسة التدريب على نظام انتاج الطاقة 
الالكتيكي فضال عن توفير معلومات تضاف الى المكتبة 

 .الرياضية في علوم فسيولوجيا التدريب الرياضي
 :اهداف البحث

رينات بالجهد الالكتيكي في تطوير بعض التعرف على اثر تم-1
عناصر اللياقة البدنية والمؤشرات الفسيولوجية لفعالية ركض 

 .  طالبات 800
اعداد تمرينات بالجهد الالكتيكي في تطوير بعض عناصر -2

 800اللياقة البدنية والمؤشرات الفسيولوجية لفعالية ركض 
 .  طالبات

  :فروض البحث
هناك اثر ايجابي لتمرينات تمرينات بالجهد الالكتيكي في -1

تطوير بعض عناصر اللياقة البدنية والمؤشرات الفسيولوجية 
 .  طالبات 800لفعالية ركض 
 :مجاالت البحث

طالبات المرحلة الثانية للدراسة المسائية في  المجال البشري:
بغداد للعام  جامعة–كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 .2020-2019الدراسي 
 .12/4/2020الى  2/2/2020للفترة من  المجال الزماني:
ملعب الساحة والميدان في كلية التربية البدنية  المجال المكاني:

 .  وعلوم الرياضة جامعة بغداد
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 :منهج البحث وجراءته الميدانية-2
استخدمت الباحثة المنهج التجريبي منهج البحث:  2-1

بالتصميم التجريبي ذو االختبار القبلي والبعدي للمجموعتين 
  .المتكافئتين )تجريبية وضابطة( لمالئمته لطبيعة البحث

تم تحديد مجتمع البحث مجتمع البحث وعينته:  2-2
طالبات المرحلة الثانية للدراسة المسائية في كلية التربية 

-2019ي جامعة بغداد للعام الدراس–البدنية وعلوم الرياضة
طالبة( اذ تم اختيار عينة البحث  20والبالغ عددهن ) 2020

بأسلوب الحصر الشامل وقسمت العينة الى مجموعتين 
  .طالبات( لكل مجموعة 10)تجريبية وضابطة( وبواقع )

 :تجانس وتكافؤ العينة 2-3
 ( تجانس أفراد عينة البحث 1جدول )

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

 يطالوس
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 0.613 - 0.048 1.601 1.592 متر الطول 2
 0.124 - 7.62 54.00 54.72 كغم الكتلة 3
 0.236 - 0.84 27.00 27.43 سنة العمر 4

( t( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )2الجدول )
المبحوثة بين المحسوبة وداللة الفروق في االختبارات 
 المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار القبلي

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 t قيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

داللة 
 ع س   ع س   الفروق

 عشوائي 0,233 0.882 1.32 4.90 1,212 5.03 زمن/ ثا السرعة

 القوة
المتر 
 وسنتمتر

 عشوائي 0,241 0.678 0.632 2.12 1,431 2.05

 عشوائي 0.365 0.893 1.532 2640 1,361 2600 المتر المطاولة

معدل ضربات القلب في 
 الراحة

 عشوائي 0.222 0.909 1,41 70,00 1,211 69,33 ن/ د

حامض الالكتيك بعد 
 الجهد

ملي 
 مول/لتر

 عشوائي 0.098 0.873 0.899 9.653 1.563 9.876

 (.0.05( إذا كان مستوى الخطأ أصغر من )0.05معنوي عند مستوى الداللة )* 

وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات  2-5
 المستخدمة: 

)المالحظة، االختبارات وسائل جمع المعلومات:  2-5-1
والقياسات، استمارة تسجيل وتفريغ نتائج االختبارات الخاصة 

 (.بالبحث

 األدوات المستخدمة في البحث:و االجهزة  2-5-2
)جهاز لقياس الطول والوزن، ملعب الساحة والميدان 

، 10متر، شواخص عدد  20، شريط قياس 1القانوني عدد 
، منظومة 4عدد   Caslo ساعات توقيت الكترونية نوع

 لقياس النبض، جهاز (Beurer) قياس الجهد بيورر
Lactat pro  لقياس حامض الالكتيك بالدم. 

 :المستخدمة في البحثوالقياسات االختبارات  2-6
 :االختبارات المستخدمة في البحث 2-6-1
 (:365 :5متر من البدء الطائر ) 30العدو -1
  قياس السرعة القصوىالغرض من االختبار: -
ساعة توقيت، شريط قياس، مساحة من األرض يكون  األدوات:-

متر(  40فيها خط للبداية وخط للنهاية، والمسافة بينهما )
متر( من  10خط بداية أول وخط بداية ثاني على بعد )

متر( من الخط  40الخط األول، خط نهاية على بعد )
 . متر( من الخط الثاني 30األول و )

بان يتخذ كل مختبره وضع  يبدأ االختبار مواصفات األداء:-
االستعداد وقوفًا لالختبار خلف الخط األول، عندما يعطى 
األذن بالبدء )أشاره البدء(، تقوم المختبرة بالركض  بسرعة 
تصاعدية بحيث تصل إلى أقصى حد ممكن لها عند خط 
البدء الثاني. يخصص لكل مختبر مراقب يتخذ مكانه عند 

ب رافعًا أحدى ذراعيه أمام خط البدء الثاني، ويقف المراق
جذعه، وعندما يقطع مسابقه خط البدء الثاني بخفض 

لميقاتي بتشغيل الساعة اذراعيه ألسفل بسرعة حين إذ يقوم 
مع هذه اإلشارة . وعندما يقطع المختبر خط النهاية يقوم 

لميقاتي بإيقاف الساعة، وحساب الزمن الذي استغرقه ا
يعطيها المراقب ولحظة اجتياز المختبر ما بين اإلشارة التي 

 .خط النهاية
من الثانية، يحتسب  100/1يسجل الزمن ألقرب التسجيل: -

 .للمختبر أحسن زمن
 
 :اختبار الوثب العريض من الثبات-2
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قياس القدرة العضلية للرجلين في الوثب الغرض االختبار: -
  .لألمام

 3.5وبطول  ترم 1.5االدوات الالزمة: مكان للوثب بعرض -
ويراعى أن يكون المكان مستويًا وخاليًا من العوائق  ترم

 .وغير املس. شريط قياس وقطع ملونة من الطباشير
يخطط مكان الوثب بخطوط متوازية يدل كل خط االجراءات: -

منها على المسافة بينه وبين خط االرتقاء بالمتر، كما تقسم 
فة بين خط واخر المسافة بين االمتار بخطوط متوازية المسا

 . سم 5
مان تقف المختبرة خلف خط البداية والقدوصف األداء: -

وبحيث يالمس مشطا القدمين  ،متباعدتان قليال ومتوازيتان
تبدأ المختبرة بمرجحة الذراعين  ،خط البداية من الخارج

للخلف مع ثني الركبتين والميل لألمام قليال، ثم تقوم بالوثب 
لألمام ألقصى مسافة ممكنة، عن طريق مد الركبتين والدفع 

 .بالقدمين مع مرجحة الذراعين لألمام
يقام االختبار على سطح خشن يسمح تعليمات االختبار: -

رتقاء بالقدمين معا وليس يؤخذ اال ،بإعطاء الدفع المطلوب
يجب تجنب  ،بقدم واحدة. يسمح باإلحماء قبل اداء االختبار

لكل مختبرة ثالث محاوالت  ،السقوط للخلف قدر االمكان
متتالية تحتسب له احسن هذه المحاوالت. المرجحة 

يسمح  ،بالذراعين لألمام واألعلى للمساعدة في الدفع
 .او عاري القدمينللمختبرة بتأدية االختبار بالحذاء 

مسجل ويقوم بالنداء على المختبرين وتسجيل إدارة االختبار: -
 .النتائج

يكون القياس من خط البداية حتى اخر جزء  حساب الدرجات:-
من الجسم يلمس االرض ناحية هذا الخط. خط البداية 

سم ويدخل في القياس تقاس كل محاولة  5يكون بعرض 
 .رجات احسن محاولةسم. تحتسب للمختبر د 5ألقرب 

لقد استخدمت  (:354 :7اختبار المطاولة العامة )-3
دقيقة( لقياس المطاولة  12الباحثة اختبار كوبر )ركض 

العامة وهو من االختبارات المقننة، وتم إجراءُه في مضمار 
الساحة والميدان بكلية التربية الرياضية جامعة بغداد، إذ يتم 

( دقيقة، وتحسب 12ولمدة )التوقيت منذ بداية الركض 
المسافة المقطوعة ضمن هذه المدة الزمنية، ويسمح للمختبرة 
في حالة التعب بالتباطؤ أو حتى المشي، ويمكن التقييم 

 :وفق الجدول اآلتي
 ( يبين تقويم اختبار كوبر لقياس المطاولة العامة .3الجدول )

 المسافة المقطوعة )بالمتر( المستوى
 ترم 2000ن أقل م ضعيف جدا  

 ارم 2200 – ترم 2000 ضعيف
 ترم 2400 – ترم 2200 (مناسب )مقبول

 ترم 2600 – ترم 2400 متوسط
 ترم 2800 – ترم 2600 جيد

 ترم 2800أكثر من  ممتاز

 :القياسات الفسيولوجية 2-6-2
استخدمت الباحثة جهاز قياس  اوال : قياس حامض الالكتيك:

بالدم المحمول يدويًا الجيل  نسبة تركيز حامض الالكتيك
وتمثلت طريقة القياس باختيار احد  (Lactatpro 2) الثاني

اصابع اليد إذ يتم تنظيف االصبع ثم يتم وخز االصبع لتظهر 
القطرة االولى من الدم يتم مسحها من االصبع وبعد ظهور 
القطرة الثانية يوضع عليها شريط القياس )الكت( المتصل 

ليسحب الدم باتجاه الشريط ثم  (Loctatpro 2) بجهاز
وقد تمت عملية  ،( ثانية15ر نتيجة القياس خالل )ستظه

قياس مستوى تركيز حامض الالكتيك في الدم بعد الجهد بـ 
( دقيقة من الراحة والتي هي افضل طريقة لتصريف 5)

 .)(9: 98)حامض الالكتيك من العضالت الى الدم
تم قياس النبض وقت الراحة من خالل  ثانيا: قياس النبض:

 :لقياس النبض Beurer))منظومة قياس الجهد بيورر
قامت الباحثة بأجراء التجربة التجربة االستطالعية:  2-7 

 2/2/2020( طالبات في يوم االحد 4االستطالعية على )
الساعة الثالثة عصرا في ملعب كلية التربية البدنية وعلوم 

وقد افادت التجربة االستطالعية للباحثة  الرياضة جامعة بغداد
 :في التعرف على

 .مدى صالحية االجهزة واألدوات المستخدمة في البحث-
 . الوقت المستغرق ألجراء االختبارات-
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الوقوف على الصعوبات التي قد تتعرضن اليها الباحثة عند -
 .اجرائه االختبارات الرئيسية

ة بإجراء االختبارات قامت الباحثاالختبارات القبلية:  2-8
في تمام الساعة الثالثة   6/2/2020القبلية في يوم الخميس 

عصرا في ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة 
 بغداد

  :التجربة الرئيسية 2-9
وانتهت  11/2/2020بدأ تنفيذ التمرينات في يوم الثالثاء بتاريخ 

 .9/4/2020في يوم الخميس بتاريخ 
 .( اسابيع8التمرينات الموضوعة باألسابيع: )مدة -
  .( وحدة تدريبية24عدد الوحدات التدريبية الكلي: )-
 . ( وحدات3عدد الوحدات التدريبية األسبوعية: )-
 (.أيام التدريب األسبوعية: )األحد، الثالثاء، الخميس-
  .الطريقة التدريبية المستخدمة: التدريب الفتري المرتفع الشدة-
 (%90–80ة التدريبية المستخدمة: )الشد-
تم إجراء االختبارات البعدية  االختبارات البعدية: 2-10

الساعة الثالثة عصرا في  12/4/2020وذلك في يوم االحد 
ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد، وقد 
راعت الباحثة توفير الظروف المشابهة لالختبارات القبلية من 

لزمان والمكان واالدوات المستخدمة وطريقة إجراء حيث )ا
 (.تنفيذ االختبارات

الوسائل االحصائية المستخدمة في البحث:  2-11
إليجاد  (SPSS) استعانت الباحثة بالحقيبة االحصائية

  . المعالجات االحصائية المناسبة
 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-3
عرض نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة  3-1

 :في المتغيرات المبحوثة وتحليلها ومناقشتها
عرض نتائج الفروق بين االختبارين القبلي  3-1-1

والبعدي للمجموعة التجريبية في المتغيرات 
 :المبحوثة وتحليلها

( وداللة t( فرق األوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة )4الجدول )
القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في  االختبارينالفروق بين نتائج 
 .المتغيرات قيد البحث

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 tقيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 ع س ع س الفروق

 معنوي 0.000 5.987 0.987 4,80 1,123 4,90 زمن/ ثا السرعة

 القوة
المتر 
 وسنتمتر

 معنوي 0.00 6.036 2,865 2,32 2,342 2,12

 معنوي 0.001 4.321 2,231 2600 2,543 2640 المتر المطاولة
ضربات 
القلب في 
 الراحة

 معنوي 0.002 7.344 1.231 65.962 1,421 70,00 ن/د

حامض 
الالكتيك 
 بعد الجهد

ملي 
 مول/لتر

 معنوي 0.000 5.993 0.451 7.884 0.896 9.656

 (.0.05( إذا كان مستوى الخطأ أصغر من )0.05معنوي عند مستوى الداللة ) *

عرض نتائج الفروق بين االختبارين القبلي  3-1-2
والبعدي للمجموعة الضابطة في المتغيرات المبحوثة 

 :وتحليلها
 ( وداللةt( فرق األوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة )5الجدول )

الفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في 
 المتغيرات قيد البحث

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 tقيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 ع س ع س الفروق

 معنوي 0.002 2,123 2,221 4.95 2,543 5.03 زمن/ ثا السرعة

 القوة
المتر 
 وسنتمتر

 معنوي 0.004 2,231 1,1876 2.10 1,132 2,05

 معنوي 0.001 1,546 3,123 2650 3,345 2700 المتر المطاولة
ضربات 
القلب في 
 الراحة

 معنوي 0.002 3.778 1.888 67.753 1,211 69,33 ن/د

حامض 
الالكتيك 
 بعد الجهد

ملي 
 مول/لتر

 معنوي 0.000 3.898 1.872 8.903 1.562 9.874

 (.0.05( إذا كان مستوى الخطأ أصغر من )0.05معنوي عند مستوى الداللة )*
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عرض نتائج الفروق بين االختبارين البعدي  3-1-3
للمجموعتين الضابطة والتجريبية في المتغيرات 

 :المبحوثة
( ومستوى الخطأ وداللة الفروق بين نتائج االختبار t( وقيمة )6الجدول )

 للمجموعتين الضابطة والتجريبية في المتغيرات قيد البحثالبعدي 
 

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 tقيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 ع س ع س الفروق

 معنوي 0.007 4,234 2,432 4.88 2,561 4.71 زمن/ ثا السرعة

 القوة
المتر 
 وسنتمتر

 معنوي 0.000 3,654 1,876 2.21 1,543 2.36

 معنوي 0,001 3,932 2,983 2610 2,657 2590 المتر المطاولة
ضربات 
القلب في 
 الراحة

 معنوي 0.024 6.221 1.888 67.753 1.232 65.965 ن/د

حامض 
الالكتيك 
 بعد الجهد

ملي 
مول/ 
 لتر

 معنوي 0.008 7.762 1.874 8.902 0.452 7.888

 (.0.05( إذا كان مستوى الخطأ أصغر من )0.05الداللة )* معنوي عند مستوى 

 مناقشة النتائج: 3-2
(، نجد انه حدث تحسن في 6، 5، 4بدراسة نتائج الجداول )

نتائج االختبارات المبحوثة للمجموعة التجريبية، في القياس 
البعدي، مما يدل على إن التدريبات المعدة من قبل الباحثة  قد 

متغيرات البحث  للطالبات المرحلة الثانية أثرت ايجابيًا على 
للدراسة المسائية، وتعزو الباحثة ذلك الفرق المعنوي إلى فاعلية 
التمرينات بالجهد الالكتيكي إذا بني على أساس علمي منظم 
من خالل استخدام الشدد المناسبة والمتدرجة وهذا التطور في 

ولة( الذي انعكس عناصر اللياقة البدنية )السرعة، والقوة، والمطا
كذلك على نتائج القياسات والمؤشرات الفسيولوجية )معدل 
ضربات القلب، وحامض الالكتيك(، ان تطوير السرعة الخاصة 
لكل مسابقة من المسابقات الرياضية يتم من خالل استعمال 
طرائق واساليب التدريبية المتنوعة كون ان السرعة من الصفات 

عامل الوراثي، وااللياف العضلية البدنية التي يعمل فيها ال
السريعة دورا كبيرا في تنميتها، وهي أحدى مكونات اللياقة 
البدنية والتي تعبر عن مدى االستجابات العصبية وتوافقها مع 
االستجابات العضلية محدودة بذلك الزمن الالزم والمناسب ألداء 
ة الحركات فضال من أنها فاعلية الرياضي للقيام بمهارة ناجح

(، ومن خالل النتائج وضع 457: 6في أقصر زمن ممكن )
برنامج المنظم مع التركيز على االنشطة التي تعمل على 
تحريك وتشغيل مجموعة عضلية محددة  عند ممارسة التمارين 
ببطء  وتركيز وبطريقة فيها مقاومة للجاذبية اذ ان الطاقة 

على عدم  الموجهة تؤدي الى افضل النتائج وتساعد في االقالل
التعرض لألذى والضرر للطالبات، ولكي ننمي عضالت الجسم 
يجب ممارسة نشاطات بدنية وتكون كافية لرفع نسق بناء 
العضالت وتكون تقوية العضالت من خالل استخدام االثقال 

(، وصفة المطاولة لها الدور في التكيف 74: 4وتدريبات القفز)
البدنية إذ أن المطلوب البدني والفسيولوجي هي إحدى المكونات 

متر للطالبات هو استمرار األداء الحركي  800في فعالية 
وتحسين عمل الجهازين الدوري والتنفسي بمد الخاليا العضلية 
العاملة باألوكسجين المستمر بالعمل، فهي القابلية على أداء 
عمل لفترة طويلة تشترك فيه مجاميع عضلية كثيرة من 

 .( 210: 10) القلب والدوران والتنفسمتطلبات عالية ألجهزة 
وان تأثير البرنامج التدريبي يعود أيضًا إلى نوعية مفردات  

التمرينات ونوعيتها وتشكيل األحمال التدريبية في إحداث 
التكيف العضلي الجيد أثبتت كثير من الدراسات أن التدريب من 

( وان 31: 1ثالث إلى أربع مرات أسبوعيًا يعد تكرارًا مناسبًا )
لقياس معدل ضربات القلب يعد من المستوى الطبيعي لمعدل 

( 80-60ضربات القلب أثناء الراحة الذي يتراوح ما بين )
ضربة/بالدقيقة، أال انه ال يوازي مستوى الطموح بان يكون 
المعدل أوطأ من ذلك الن ظاهرة بطأ القلب بالنسبة للرياضيين 

قتصادية في عمل القلب هي دليل على تحسن الحالة البدنية واال
نتيجة لتدريبات المطاولة بصورة مستمرة ومنتظمة وبالتالي فان 
ظاهرة بطأ القلب ستظهر بوضوح عند الالعبين، إذ قد يصل 
معدل ضربات القلب لدى الطالبات الممارسين لرياضات 

-53: 3( ضربة/بالدقيقة )750-65المطاولة الى مــــا بين )
( إلى أن معدل ضربات القلب Werner(. وأشار )ويرنير 54

ضربة/دقيقة(، ويتغير بحسب  90-70وقت الراحة يتراوح بين )
أوضاع الجسم )الجلوس، والوقوف، واالستلقاء(، فتزداد 
الضربات لدى المرضى، والمسنين، واألطفال، وغير 
الرياضيين، ولذا يمكن عد معدل ضربات القلب مؤشرًا جيدًا 
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كذلك مؤشر إنذار لحالة مرضية في  لتقييم لياقة الفرد، ويعد
(، ومن المعروف أن حامض الالكتيك 44: 12القلب أيضًا )

يؤدي ازدياد مستواه إلى تأخر عمل االنزيمات داخل الخلية 
( ومن ثم يؤدي ATPالعضلية مما يؤدي إلى تعطيل انتاج الـ )

إلى الشعور بالتعب الشديد، ويستغرق عمل هذا النظام في 
( دقائق 3( ثانية إلى )30الجهد العالي ما بين )األلعاب ذات 

( تتوقف الزيادة 2012(. وهذا ما أكده )جمال صبري، 93: 8)
بإنتاج حامض الالكتيك بالدم على نوع العمل العضلي الذي 
يؤديه الرياضي وشدته، فعندما يكون العمل العضلي متوسط 

ض الشدة وتم في ظل استخدام األوكسجين ال يزداد انتاج حام
الالكتيك بالدم، أما إذا كان العمل العضلي مرتفع الشدة وتم في 
ظروف عدم كفاية األوكسجين فيزداد تجمع وتراكم حامض 

(. وتعزو الباحثة تلك الفروق 280: 2الالكتيك في الدم )
المعنوية الى اثر التمرينات التي تم اعدادها من قبل الباحثة 

وعة التي هي اقل من والتي تضمنت تمارين بدنية عديدة ومتن
متر ونفس المسافة واكبر من المسافة  800المسافة ركض 

المطلوبة مما ادى الى تكيفات حيوية وبدنية االجهزة الجسم 
واستخدام طريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة مع كل صفة 
بدنية ومرحلة إعداده، فضاًل عن تطوير أنظمة طاقة تتناسب 

لعالية وقدرة على تحمل ارتفاع مستوى مع مسافتها وشدة أدائها ا
حامض الالكتيك في العضالت والدم وزيادة األلم المصاحب له 
نتيجة التعب الذي يحدث، وأن االهتمام بالناحية الفسلجية 
وربطها بالتدريب البدني التي تحدث في العضالت والدم له 
أهمية بالغة في تحسين المستويات الرياضية لكل أنواع 

  .(11: 16متر ) 800ركض  ومنها الرياضات،
 :الخاتمة4-

 ية:لعلى ضوء النتائج توصلت الباحثة إلى االستنتاجات التا
اظهرت النتائج الى تفوق ملحوظ بين القياس القبلي والبعدي  -1

في تطوير بعض عناصر اللياقة البدنية والمؤشرات 
متر نساء للمجموعة  800الفسيولوجية لفعالية ركض 

 ولصالح القياس البعدي.التجريبية 

هناك تأثير ايجابي للتدريبات حامض الالكتيك في تطوير -2
معدل ضربات القلب ومستوى حامض الالكتيك  ومستوى  

Vo2 Max  لالعبي للمجموعة التجريبية ولصالح القياس
 البعدي. 

 فيما توصي الباحثة باآلتي:
من قبل تدريسي المادة  االهتمام بتمرينات النظام الالكتيكي-1

لما له من اهمية كبيرة تعود بالطالبات بالتطور من الجانب 
 .البدني والفسيولوجي

اجراء دراسة للتعرف على مدى تأثير تمرينات الالكتيك في -2
بعض المؤشرات الفسيولوجية ومستوى االداء البدني في 

  .فعاليات رياضية اخرى
لعاب الرياضية لكافة من الضروري العناية من تدريسي اال-3

الفعاليات المراقبة بالقياسات الوظيفية، بوصفها كمؤشرات 
لتكيف االجهزة الوظيفية في الجسم ولتأثيرها في كشف 
الحالة التدريبية وخاصة )معدل ضربات القلب، حامض 

 الالكتيك في الدم(.
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 المالحق
 ( انموذج لتمرينات المستخدمة في البحث1ملحق )

 األسبوع األول:
الوحدة 
 التدريبية

 المجاميع التكرار الشدة % مفردات التمرين
 الراحة   بين

 المجاميع التكرارات

 االحد

متر من  300ركض -
 الوقوف

 8القفز زوجي على -
 سم50حواجز بارتفاع 
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تقان بية البدنية وعلوم الرياضةتعد المبارزة درس منهجي في كليات التر  المستخلص: ، وقد لوحظ صعوبة تعلم وا 
وتبرز هنا قدرة المدرس في  ،رة مفردات المنهاج وصعوبة أداءهاالطالبات لكثمهارات رياضة المبارزة من قبل 

خراج الدرس باستعمال وسائل وأساليب تجعل الدرس أكثر فاعليه وتأثير وبالتالي تحسن مستوى األداء  إدارة وا 
خراج الدرس العملي والنظري للطالبات لذا تولدت لدى الباحثتان فكرة أن التدريسي الذي يمتلك قدرة في أدا رة وا 

 .يجني ثماره من خالل أداء الطالبات العملي لمهارات رياضة المبارزة
وهدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين القدرة اإلبداعية للتدريسي في إخراج درسه والتحصيل العملي لبعض    

 .مهارات سالح الشيش لدى الطالبات في درس المبارزة
أسلوب العالقات االرتباطية لمالئمة طبيعة مشكلة البحث، وحدد مجتمع البحث استعمل المنهج الوصفي ب     

طالبه كون مادة المبارزة ضمن مفردات منهاج المرحلة الثانية وقد  109بطالبات المرحلة الثانية والبالغ عددهم 
البة وبذلك يكون عدد ( ط5اختيرت عينة البحث بطريقة العمدية بعد استبعاد العينة االستطالعية والبالغ عددها )

 . ( طالبة104عينة البحث )
اعتمد مقياس القدرة اإلبداعية لمدرسي التربية البدنية، كما تم تقييم الطالبات لمهارات مادة المبارزة العملية     

( درجة تعطى لتقيم 15والتي تبلغ ) ،2020-3-26ولغاية  2020-1-12 في الفصل الدراسي األول للفترة من
عملي لمهارات )وضع االستعداد، التقدم والرجوع الوثب، الطعن( وبعد جمع النتائج ومعالجتها إحصائيا األداء ال

وعرضها في جداول تم تحليلها ومناقشتها ومن ثم تم التوصل إلى امتالك مدرسات مادة المبارزة درجة في القدرة 
العملي لبعض مهارات سالح الشيش اإلبداعية إلخراج الدرس له عالقة ارتباط معنوية طردية في األداء 

 .للطالبات
لذا نوصي باستعمال مقياس القدرة اإلبداعية في إخراج الدرس ضمن متطلبات كفاية األداء الوظيفي السنوي     

خراج درس التربية البدنية  لمدرسي التربية البدنية وعلوم الرياضية ، واالهتمام بالتكنولوجيا الحديثة في إدارة وا 
  . .ياضةوعلوم الر 

 مهارات سالح الشيش -األداء العملي –اخراج الدرس  –القدرة اإلبداعية الكلمات المفتاحية: 
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 :المقدمة-1
تعد رياضة المبارزة نشاط بدني ومهاري وعقلي يمارس     

بموجب قواعد متفق عليها بهدف الترفيه أو المنافسة أو الثقة 
بالنفس، وهناك ثالث أسلحة في المبارزة الحديثة كل منهم له 
قواعد مختلفة وهي)سالح الشيش، وسيف المبارزة، وسالح 

  خصص في سالح واحد فقطالسيف العربي( يختار الالعب الت
(5 :46( 

دخلت رياضة المبارزة ضمن مناهج المواد العملية كدرس     
في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة بالجامعات العراقية، 

الدرس  إخراجوهنا تبرز القدرة اإلبداعية للمدرس في كيفية 
كساب الطلبة التطبيق العملي الذي يؤهلهم لممارسه رياضة  وا 

إذ  ،المبارزة كمدرب أو مدرس أو العب في األندية الرياضية
إن اإلبداع أو القدرة اإلبداعية في إخراج الدرس هي القدرة على 
تجميع األفكار بشكل مبدع واختيار األساليب التدريسية ذات 

لي فلمدرس إذا استخدم أسلوبا أو تقنيه التقنيات الجديدة، وبالتا
جديدة تساهم في تفجير قدرات المتعلمين اإلبداعية، حتى لو 
 كان هناك من استخدم هذا األسلوب أو تم وصفه في مرجع ما
يكون عند إذا مدرسًا مبدعا لذا ينظر للمدرس باعتباره المفتاح 
 األساسي في تعليم القدرات اإلبداعية، ويرى المختصون في
اإلبداع انه مالم يمتلك المدرس حد أدنى من معامل اإلبداع 
على حد سواء فأن ذلك ينعكس سلبًا على الطالب، ولكي يحدد 
التدريسي معامل اإلبداع لديه عليه أوال أن يحدد مدى إبداعه 
في النشاطات التدريسية، وكلما امتلك المدرس قدرة إبداعية في 

يقة التدريسية واألسلوب إخراج الدرس من حيث اختياره للطر 
واستثمار األساليب التعليمية والتشكيالت المناسبة لتنفيذ 
التمرينات، كل هذا يعطي حافز للتكرار وألعاده التمرينات من 
قبل الطلبة وعدم الشعور بالتعب أو الملل وبالتالي تكون العملية 

 .التعليمية مثمرة من حيث االقتصاد بالجهد والوقت والمال
ذا تكمن اهميه الدراسة الحالية في كونها تناول موضوع ل     

الممارسات التدريسية االبداعية لدى االستاذ الجامعي اذ تتوقف 
السياسة التعليمية وتحقق اهدافها التربوية بدرجه كبيره من كفائه 
المدرس المبدع في تدريسه وفي تعامالته اإلنسانية داخل 

اع في التدريس الجامعي الفصل وخارجه كما يعد توظيف االبد
من ابرز الفعاليات التي تسعى الجامعة الى تحقيقها لغرض 

 .االسهام في تطوير العملية التعليمية
 :ثمشكلة البح

تعد رياضة المبارزة درس منهجي في كليات التربية البدنية      
تقان مهارات رياضة  وعلوم الرياضة، وقد لوحظ صعوبة تعلم وا 

الطالبات لكثرة مفردات المنهاج وصعوبة أداء المبارزة من قبل 
خراج الدرس  المهارات، وتظهر هنا قدرة المدرس في أدارة وا 
باستعمال وسائل وأساليب تجعل الدرس أكثر فاعليه وتأثير 
وبالتالي تحسن مستوى األداء العملي والنظري للطالبات، لذا 

ة في تولدت لدى الباحثتان فكرة أن التدريسي الذي يمتلك قدر 
خراج الدرس يجني ثماره من خالل أداء الطالبات العملي  إدارة وا 
لمهارات رياضة المبارزة ،وسعت الباحثتان الى التحقق من تلك 
الفكرة من خالل إيجاد العالقة بين قدرة المدرس اإلبداعية في 

دارة الدرس مع التحصيل العملي للطالبات  .إخراج وا 
 :هدف البحث

بين القدرة اإلبداعية للتدريسي في إخراج  التعرف إلى العالقة-
درسه واألداء العملي لبعض مهارات سالح الشيش في درس 

 .المبارزة
 :فرضية البحث

هناك عالقة ارتباط بين القدرة اإلبداعية للتدريسي في إخراج -
درسه واألداء العملي لبعض مهارات سالح الشيش في درس 

 .المبارزة
  :مجاالت البحث

طالبات المرحلة الثانية في كلية التربية البدنية  شري:المجال الب
وعلوم الرياضة للبنات/جامعة بغداد للعام الدراسي 

2019-2020.  
 .2020-3-26لغاية  12/1/2020 المجال الزماني:
قاعة المبارزة في كلية التربية البدنية وعلوم  المجال المكاني:

 الرياضة للبنات/جامعة بغداد.
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جراءاته الميدانيةمنهجية -2  :البحث وا 
استعمل المنهج الوصفي بأسلوب  منهج البحث: 1-2

العالقات االرتباطية لمالئمة طبيعة مشكلة البحث سعيًا 
لتحقيق اهداف البحث فالمنهج هو التطور الدقيق للعالقات 
االرتباطية المتبادلة بين المجتمعات واالتجاهات والميول 

عطي البحث صورة للواقع والرغبات. والمنهج الوصفي ي
 .(267: 6الحياتي ووضع مؤشرات وبناء تنبؤات مستقبلية )

حدده مجتمع البحث بطالبات  مجتمع البحث وعينته: 2-2
طالبه كون مادة المبارزة  109المرحلة الثانية والبالغ عددهم 

ضمن مفردات منهاج المرحلة الثانية وقد اختيرت عينة البحث 
ستبعاد العينة االستطالعية والبالغ عددها بطريقة العمدية بعد ا

( طالبة 104) ( طالبة وبذلك يكون عدد عينة البحث5)
ولم يجرى تجانس  ،%(95.4وتشكل نسبتهم من المجتمع )

لعينة البحث كونهم ال يمتلكون أي معلومات عملية او نظرية 
عن المبارزة )عينة خام( ومن مرحلة دراسية واحدة ومن عمر 

والتوجد طالبات راسبات من العام الماضي او زمني واحد 
 .العبات منتخب  او احد األندية الرياضية 

 :األجهزة واألدوات ووسائل جمع المعلومات 2-3
شبكة المعلومات ، اختبارات والقياسات، المصادر والمراجع(

 ).جهاز حاسوب، ساعه توقيت، سالح شيش، الدولية
  :في البحثالمقياس واالختبارات المستخدمة  2-4
اعتمد مقياس القدرة  : مقياس القدرة اإلبداعية 2-4-1

( والذي يحتوي 164: 2االبداعية لمدرسي التربية البدنية )
 6عبارة اذ يضمن المحور االول  20محاور و 3على 

عبارات  7عبارات والمحور الثالث  7عبارات والمحور الثاني 
رات االتية وتكون اإلجابة عنها بالمدى الخماسي وبالعبا

غير  ،غير موافق، محايد او متردد ،موافق ،)موافق بشدة
( على 1-2-3-4-5موافق بشدة( وتعطى لها درجات )
درجة، واقل درجة  100التوالي. اعلى درجة في االستبانة 

( درجة 60درجة والوسط الفرضي هو ) 20باالستبانة هي 
 كلما تجاوزت درجة المدرس الوسط الفرضي يعني امتالكه

درجة من القدرة اإلبداعية في اخراج إدارة الدرس، والعكس 
 .( يوضح ذلك1والملحق ) ،صحيح

تم  : األداء العملي لمهارات سالح الشيش 2-4-2
تقييم الطالبات لمهارات مادة المبارزة للتحصيل العملي في 

-26ولغاية  2020-1-12الفصل الدراسي األول للفترة من
درجة تعطى لتقيم األداء العملي ( 15) والتي تبلغ ،3-2020

لمهارات )وضع االستعداد، التقدم والرجوع الوثب، الطعن( اذ 
درجات وتحسب مجموع الدرجات كتقييم  5تعطى لكل مهارة 

  .ألداء العملي لمهارات سالح الشيش
أجريت التجربة االستطالعية  :التجربة االستطالعية 2-5

 5حًا على الساعة التاسعة صبا 12/1/2020في يوم 
طالبات من المرحلة الثانية من مجتمع البحث ومن خارج 
العينة الرئيسية وكان الهدف من التجربة االستطالعية معرفة 
المعوقات والسلبيات التي تواجه الباحثتان خالل توزيع 
المقياس واجراء االختبارات العملي وقد استفاد من التجربة 

ألجراء االختبارات  االستطالعية في معرفة الوقت المناسب
  .وعدد الكادر المساعد

أجريت التجربة الرئيسية يوم  :التجربة الرئيسية 2-6
الساعة التاسعة صباحًا  26/3/2020ولغاية  24/3/2020

مع  24/1/2020اذ وزعت المقياس على الطالبات يوم 
ضرورة التأكيد على الطالبة باإلجابة لبديل واحد خالل وضع 

لبديل الذي تجده مناسبا، وبعد انتهاء ( امام ا√اشارة )
وقد تبين  ،الطالبات من االجابة تم جمع االستبانات وتدقيقها

ان جميع االستبانات مكتملة اإلجابة، ثم جمعت الدرجات لكل 
طالبة من افراد العينة ألجل استخراج الدرجة الكلية التي 
حصلن عليها كل طالبة من افراد العينة للعبارات جميعها، 
ومن خالل جمع درجات البدائل لكل عبارة لتمثل في النهاية 

نة ألجل معالجتها احصائيا الدرجة الكلية للمقياس واالستبا
كما اجريت ، باستخدام الوسائل االحصائية المناسبة

ومن ثم جمعت  26/1/2020-25االختبارات العملية يومي 
 .البيانات واجراء المعامالت االحصائية لها
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استخدمت الحقيبة اإلحصائية  :الوسائل اإلحصائية 2-7
الوسط )  :التيةلمعالجة البيانات وفق القوانين ا spss الجاهزة
قانون النسبة ، الوسط الفرضي، االنحراف المعياري ،الحسابي
 .(قانون معامل االرتباط البسيط ،المئوية

بعد جمع النتائج  :عرض وتحليل النتائج ومناقشتها-3
ومعالجتها احصائيا وعرضها في جداول تم تحليلها ومناقشتها 

 :وفق االتي
اإلبداعية وتحليلها عرض نتائج مقياس القدرة  3-1

 :ومناقشتها
 ( يبين المعالم االحصائية لمقياس القدرة اإلبداعية1الجدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ان عينة البحث من الطالبات وجدت 1تبين من الجدول )
مقياس القدرة خالل تقييمها لمدرسات مادة المبارزة من خالل 

اإلبداعية في اخراج الدرس، ان مدرسات المادة يمتلكن قدرة 
إبداعية في اخراج الدرس كون قيمة الوسط الحسابي إلجاباتهن 

وهذا يعني ان مدرسات المبارزة  اكبر من قيمة الوسط الفرضي،
 لديهن قدرة في اخراج درس مادة المبارزة بشكل ابداعي.

ويعزى ذلك إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزء ال يتجزأ من 
حياة االفراد بشكل عام والمدرسات بشكل خاص، اذ ان تواجد 
االنترنيت على أجهزة الموبايل وفي أي مكان ساعد مدرسات 
مادة المبارزة ان تكون خبراتهم العلمية في مجال التكنلوجيا 

ن ان تفيد درس متطور وبالتالي ال يخفى عنهم أي معلومة ممك
المبارزة وتزيد من تفاعل الطالبات ورغبتهن باألداء العملي 

اذ ان الوعي بتكنولوجيا المعلومات ، لمهارات مادة المبارزة
عامل رئيسي في تطوير الكفاءة العلمية واالدارية للمدرس في 
خراج درسه، وهذا يعني أن المدرس الذي يتميز بمهارات  إدارة وا 

مات واالتصاالت سوف يعزز مستواه العلمي تكنولوجيا المعلو 
واإلداري ويساهم إيجابيًا وبفاعلية في المؤسسة التعليمية 

( وهذا ما تسعى مدرسات المادة الى توفيره 59: 3والمجتمع، )
للطالبات من خالل تطبيق الكالس روم والكوكل درايف 

دارة الدرس لدى  إخراجأن القدرة اإلبداعية في  ،واليوتيوب وا 
مدرس تلعب دورًا كبيرًا وهامًا في العملية التعليمية فهي ال

تستطيع أن تضفي على الدرس حيوية وبعدًا تقنيًا جديد لتبتعد 
بها عن الطريقة التقليدية حيث تساعد المدرسات والطالبات في 
حل مشاكلهم بجميع أنواعها وتساعدهم على الوصول إلى 

كساب المهارات التعل يمية ونقل الخبرات أهدافهم وتحقيقها وا 
 .(28: 1إليهم )

عرض نتائج األداء العملي لبعض مهارات  3-2
 سالح الشيش وتحليلها ومناقشتها.

 ( يبين المعالم االحصائية األداء العملي لمهارات سالح الشيش2الجدول )

( ان عينة البحث من طالبات المرحلة 2تبين من الجدول )     
الثانية قد حققو درجات متفاوتة في األداء العملي لبعض 

( 7.5مهارات سالح الشيش، إذ اجتازوا درجة النجاح البالغة )
( درجة، اذ حققوا وسط 15اعلى درجة والبالغة )درجة من 

( درجة وان اقل درجة حققتها العينة 10.9حسابي للنجاح بلغ )
(  7.5( درجات وهي اعلى من درجة النجاح البالغة )8هي )

وبذلك نجد ان القدرة اإلبداعية التي تميز بها مدرسات درس 
لعملي المبارزة اثرت بشكل واضح في نجاح الطالبات وأداءهن ا

 . لبعض مهارات سالح الشيش

 القدرة اإلبداعية في اخراج الدرس الوسائل االحصائية
 77,69 الوسط الحسابي
 60 الوسط الفرضي

 14,23 االنحراف معياري
 0,71- االلتواء

 100 اعلى قيمة بالمقياس
 97 العينة اعلى قيمة حققتها
 20 اقل قيمة بالمقياس

 44 اقل قيمة حققتها العينة
 12,42 قيمة ت للعينة الواحد

 0,000 مستوى الخطأ
 0,05 مستوى الداللة
 معنوي داللة الفروق

 األداء العملي لبعض مهارات سالح الشيش الوسائل االحصائية
 10,9 الوسط الحسابي

 1,73 معيارياالنحراف 
 0,18 االلتواء

 15 اعلى قيمة حققتها العينة
 8 اقل قيمة حققتها العينة
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عرض نتائج عالقة االرتباط بين مقياس القدرة 3-3 
اإلبداعية في إخراج الدرس واألداء العملي لبعض 

 :مهارات سالح الشيش وتحليلها ومناقشتها
يبين عالقة االرتباط بين مقياس القدرة اإلبداعية إلخراج الدرس  )3الجدول )

 شيشواألداء العملي في سالح ال

 
( وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين 3تبين من الجدول )   

دارة درس مادة المبارزة مقياس القدرة اإلبداعية في  اخراج وا 
واألداء العملي لمهارات سالح الشيش في كلية التربية البدنية 

ويعزى ذلك إلى أن امتالك المدرسة  ،وعلوم الرياضة للبنات
المعلومات التكنلوجية واستخدامها تقنيات وتطبيقها اعطى 
خراج الدرس بشكل  للمدرسة فرصة وقدرة عالية في إدارة وا 

الن من  ،ما يتماشى مع التطور التكنلوجي الحديثةمتطور وب
مزايا تكنولوجيا المعلومات توفر عنصر االثارة والتشويق للمتعلم 
خالل الدرس، ما يدفعه لمزيد من التعلم والبحث العلمي وفقا 

اذ تشكل تقنيات المعلومات واالتصال (، 85: 7( لهذه التقنيات
دوات التقنية التي الحديثة مجموعة متنوعة من المصادر واأل

دارة المعلومات داخل  تستخدم في نقل وابتكار ونشر وتخزين وا 
دارة درسه بشكل  الدرس، وساعدت المدرس في اخراج وا 
ابداعي، من خالل أدوات تقنيات المعلومات واالتصاالت 

: 4الرقمية وتطبيقها مما اعطى للعملية التعليمة الدور الفعال )
17). 
 :الخاتمة4-
 معالجة النتائج تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية:بعد 
إجابات الطالبات المرحلة الثانية اكدت تميز مدرسات مادة -1

المبارزة في القدرة اإلبداعية إلخراج الدرس في كلية التربية 
 البدنية وعلوم الرياضية للبنات.

طالبات المرحلة الثانية حققن درجة في االداء العملي لبعض -2
 ت سالح الشيش مكنتهن من النجاح بالدرس. مهارا

ان امتالك مدرسات مادة المبارزة درجة في القدرة اإلبداعية -3
إلخراج الدرس له عالقة ارتباط معنوية طردية في األداء 

 العملي لبعض مهارات سالح الشيش للطالبات.
 :في ضوء االستنتاجات يوصى بما يأتي

في إخراج الدرس ضمن استعمال مقياس القدرة اإلبداعية -1
متطلبات كفاية األداء الوظيفي السنوي لمدرسي التربية 

   .البدنية وعلوم الرياضية
خراج درس التربية -2 االهتمام بالتكنولوجيا الحديثة في إدارة وا 

 .البدنية وعلوم الرياضة
 إجراء دراسات مشابهة على عينات ومؤسسات أخرى.-3

 المصادر:
: )دراسة في التكامل التكنولوجي وحل تكنولوجيا التعليم والمعلوماتاحمد انور عبد؛  [1]

المشكالت وتنمية االبداع، ندوة تكنولوجيا التعليم والمعلومات حلول لمشكالت 
تعليمية وتدريبية ملحة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، قسم وسائل 

 .)1990وتكنولوجيا التعليم، 

براهيم خليل؛ الكفايات التدريسية وفق أنموذج هيرمان وعالقته بالرضا الوظيفي أالء إ [2]
لمدرسي التربية الرياضية في محافظة بغداد: )أطروحة دكتوراه ،كلية التربية 

 (.2018البدنية وعلوم الرياضة للبنات، جامعة بغداد، 

ية االنسان لمنهج الدراسي واأللفية الجديدة, مدخل الى تنمصالح الدين عرفة؛ ا [3]
 (.2002: )القاهرة، 1، طوارتقاءه

: )دار 1، طلحاسوب وطرق التدريس والتقويمغسان يوسف قطيط وسمير عبد سالم؛ ا [4]
 (.2009الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

: )االردن، 1، طأساسيات تدريب رياضة المبارزةفاطمة عبد مالح، ظافر ناموس؛  [5]
 (.2015مطبعة اإلعصار، 

 (.2002)بغداد، دار الكتب للطباعة والنشر،  :البحث العلمي ومناهجوجيه محجوب؛  [6]

: 2، طتكنولوجيا التعليم والتعلم في التربية الرياضيةوفيقة مصطفى حسن أبو سالم؛  [7]
 (.2007)منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االختبارات
معامل 
 االرتباط

sig 
اتجاه 
 العالقة

داللة 
 االرتباط

 القدرة اإلبداعيةمقياس 
 معنوي طردية 0.001 0.53

 العملي في سالح الشيش األداء
 0.05معنوي عند مستوى داللة 
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 المالحق:
 ( مقياس القدرة اإلبداعية في اخراج الدرس1الملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق متردد
موافق 
 بشدة

ـــــاور والعبارات  ت المحــــ

 محور أساسيات التدريـس وعباراته:     
 1 يمتلك الكفاءة الشخصية في التدريس     

     
له قدرة في السيطرة على مجريات 

 2 الدرس

 3 يمتلك حماس للتدريس والتعليم     
 4 وتنظيمهله قدرة في إدارة الصف      

     
له قدرة في اإلعداد الجيد للمادة 

 الدراسية
5 

     
يعتمد اإلبداع والتكنولوجيا الحديثة 

 6 خالل الدرس

 محور مهام التدريـس وعباراته:     

     
يمتلك قدرة إيضاح الشرح وسالمة 

 1 العرض

يمتلك قدرة وكفاءة في استخدام زمن      
 الدرس

2 

     
المهام التعليمية مع قدرات تناسب 
 الطلبة

3 

     
له قدرة في تصميم المهام التعليمية 

 4 لنجاح الطلبة

 5 له قدرة في التفاعل مع الطلبة     
 6 له القدرة في استثارة دافعية الطلبة     

     
له قدرة في ربط التعليم بحياة الطلبة 

 الواقعية
7 

 :محور تحصيل الطلبة وعباراته     
 1 يمتلك قدرة في تلبية حاجات الطلبة     

     
له قدرة في المراقبة المستمرة لتقدم 

 2 الطلبة

يعمل على تأكيد مبدأ المسؤولية      
 والمحاسبة

3 

 4 ينمي المجال المهاري للطلبة     
 5 ينمي مجال اللياقة البدنية للطلبة     
 6 ينمي المجال المعرفي للطلبة     
 7 ينمي المجال الوجداني للطلبة     
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نجاز عدو   متر للشباب 100أثر تمرينات باستخدام السلم االرضي لتطوير الرشاقة وا 
 2 م. علي نوري علي       1م.م عباس محسن عليوي 

 1 الرياضيةوزارة التربية/المديرية العامة للتربية 
 (

1
 Abbassport18@yahoo.com) (

2
 alinoori522@gmail.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

الصفات البدنية  وتأثيرتناول البحث في الباب األول مقدمة البحث واهميته  المستخلص:
متر واهمية البحث  100وتطويرها على اإلنجاز واهمية صفة الرشاقة وتنميتها على انجاز عدو 

متر اما مشكلة البحث كون  100في استخدام تمرينات السلم األرضي واثرها على انجاز عدو 
لقصيرة الباحثان لديهم خبرة في هذه المجال واحدهم بطل دولي سابق ومدرب حالي لالركاض ا

فاكتشف وجود ضعف في بعض الصفات البدنية ومنها صفة الرشاقة مما لجأ لهذا البحث ومن 
اهداف البحث هو في اعداد تمارين خاصة للرشاقة على السلم األرضي واثر هذه التمارين على 

متر وكانت فروض البحث لصالح  100تطوير الرشاقة وبالتالي تحسين اإلنجاز لفعالية 
البعدية في االختبارات الخاصة للبحث وتناول الباب الثالث الخطوات الخاصة في االختبارات 

متر وتناول المنهج التدريبي تمرينات عديدة  100اجراء االختبارات للرشاقة واختبار اإلنجاز لعدو 
وحدة تدريبية بواقع وحدتين في األسبوع الواحد  12للسلم األرضي لصفة الرشاقة واشتمل على 

لباب الرابع عرض ومناقشة النتائج الختبارات البحث وكانت النتائج داله معنويا لصالح وتناول ا
االختبارات البعدية وتأثير المنهج التدريبي المعد من قبل الباحث على تطوير الرشاقة وبالتالي 
تحسين اإلنجاز اما الباب الخامس الذي تناول االستنتاجات والتوصيات وكانت باستنتاج الباحث 

ن التمارين الخاصة للسلم األرضي طورت الرشاقة وبالتالي كان له تأثير إيجابي في تحسين ا
اإلنجاز مما وصى الباحث في عمل الباحثين في اعداد تمارين أخرى للسلم األرضي وفي تطوير 

 الصفات األخرى وتحسين اإلنجاز.
نجاز عدو  –الرشاقة  – السلم االرضيالكلمات المفتاحية:   ر للشبابمت 100وا 

mailto:Abbassport18@yahoo.com
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 :المقدمة-1
لم تعد عملية الوصول الى المستويات العالمية بالفعاليات 
الرياضية والتي تحقق الفوز وتحقيق االنجاز في العالم سهلة 

ية قالمثال سواء كان هذا التفوق في األلعاب الفردية أو الفر 
وذلك ألن المستوى الرياضي في معظم الفعاليات الرياضية قد 

ن طريق بذل المزيد وصل الى قمم من الصعب تجاوزها اال ع
 . من الجهود في عملية االعداد والتدريب

أن تطوير العاب القوى العالمية وما بلغتُه من درجة في التنافس 
والتسابق العلمي والعملي بين المدارس التدريبية الغربية والشرقية 
والذي تمخض عنُه تحقيق افضل اإلنجازات  والتكامل في 

لباحثين والمدربين  بتطوير األداء مما دفع بالعديد من ا
واستخدام االساليب التدريبية واشراك العديد من الصفات البدنية 
التي تطور االنجاز ومن هذه العناصر الرشاقة والتي تعتبر 
احدى اهم العناصر البدنية التي يحتاجها عدائي السرعة والتي 

 دوتع، تلعب دور كبير الى جانب بقية الصفات والعناصر
تتضمن العديد من  إذن العناصر البدنية المركبة الرشاقة م

التوازن الدقة  السرعة  التوافق )العناصر البدنية األخرى منها 
كل هذه العناصر مجمعة في تداخل منسجم تجعل  (،الحركي

االعب قادرًا على تحقيق ماهو مطلوب سواء في التدريب او 
السلم  المنافسة ومن هنا يأتي أهمية هذا البحث في استخدام

األرضي وتدريباتها في تطوير الرشاقة واثره على أنجاز عدو 
 .م حرة للشباب 100

 :مشكلة البحث
متر من امتع واجمل سباقات العاب  100تعد فعالية عدو 

القوى والتي تحتاج الى كثير من المهارات والعناصر البدنية 
المركبة وعناصر اللياقة البدنية التي يجب على العبي هذه 
الفعالية أن يتمتع بها ومن هذه العناصر البدنية هي عنصر 

ن الباحث العب  الرشاقة لها دور كبير في تحقيق االنجاز ولكو 
وبطل سابق في فعاليات السرعة ومدرب حالي  الحظ الباحث 
أن هناك ضعف في عنصر الرشاقة للعديد من االعبين مما 
يؤثر على المستوى بشكل عام واالنجاز بشكل خاص ومن هذا 

المنطلق أتجه الباحث الى وضع تمرينات خاصة للسلم األرضي 
 .هذا العنصر إلفراد العينة في تطوير الرشاقة وأثرُه على تحسين

 :اهداف البحث
  اعداد التمرينات الخاصة بالسلم األرضي لتطوير الرشاقة-1
  هذه التمرينات في تطوير الرشاقة معرفة أثر-2
متر حرة  100معرفة اثر هذه التمرينات على انجاز عدو -3

 للشباب
 :فروض البحث

القبلي هنالك فروق ذات دالله إحصائية بين االختبارين -1
ولصالح  ترم 100والبعدي على الرشاقة واالنجاز 

  . االختبارات البعدية
 :مجاالت البحث

ملعب الشعب وملعب وزارة الشباب والرياضة  المجال المكاني:
 في بغداد
 16/3/2019لغاية  3/2من  المجال الزماني:
متر حرة  100مجموعة من عدائي فعالية  المجال البشري:
 .للشباب

 :مصطلحاتتحديد 
عنصر من عناصر البدنية المركبة، حيث تتضمن  الرشاقة:-

 ،الدقة ،العديد من العناصر البدنية األخرى مثل )التوازن
التوازن الحركي( كل هذه العناصر مجمعة في  ،السرعة

تداخل منسجم تجعل االعب قادرًا على اتخاذ األوضاع 
ق المختلفة بجسمُه ككل او جزء منُه مختلف حتى يتحق

 (.334:1األداء الجيد المطلوب )
وهو عبارة عن أداة تدريبية من عدًة حلقات  السلم األرضي:-

بشكل درج يستخدم في تطوير وتنمية الكثير من 
 المهارات والعناصر البدنية ومن ضمنها الرشاقة 

جراءاته الميدانية-2  :منهجية البحث وا 
التجريبي وذلك استخدم الباحثان المنهج  منهج البحث: 1-2

لمالئمته لخطوات اجراء البحث أذ انه ذلك التنظيم الفكري 
المتداخل في الدراسة العلمية أو هو الخطوات الفكرية التي 

 . يسلكها الباحث لحل المشكلة البحث
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تم اختيار عينة البحث مجتمع البحث وعينته:  2-2
في  ترم 100بصورة عمدية وهم مجموعة من العبي عدو 

منهم  2( عدائين تم استبعاد 8بغداد فئة الشباب وعددهم )
 لغرض التجربة االستطالعية

الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة في  2-3
)المصادر والمراجع العربية واألجنبية، شبكة البحث: 

المعلومات )االنترنيت(، المالحظة والتجريب، ساعات توقيت، 
 (.، صفاراتhp  نوع، حاسبة البتوب 10اقماع عدد 

قام الباحثان باختيار اختبار  خطوات اجراء البحث: 2-4
 تر.م 100 للرشاقة واختبار اإلنجاز عدو

 :االختبارات المستخدمة في البحث 2-5
متر  4, 5×3اختبار الزكزاك بطريقة بارو  2-5-1
(195:2:) 

 قياس الرشاقة للجسم اثناء حركة االنتقالية الغرض من االختبار:
 :االدوات

ميدان للجري مستطيل الشكل يقام على ارض صلبة وخشنة -
  .متر 3وعرضه  4.75طولها 

 ف.ساعة أيقا-
الوثب العالي أو رايات  عدد خمسة قوائم التي تستخدم في-

  ة.ركني
  .تخطيط منطقة االختبار وفقًا للشكل المبين-
 .يحدد خط البداية واالنتهاء بشكل واضح-

 :طريقة األداء
 .يتخذ وضع االستعداد من البدء العالي خلف البداية-
عند إعطائه إشارة البدء يقوم بالجري المتعرج بين القوائم -

 .الخمسة ثالث مرات متتالية
 (.يبدأ المختبر الجري في الوقوف عند خط البداية )أ-
دد بالرسم والذي يكون يكون اتجاه الجري وفقًا للشكل المح-

 (.8) على شكل
شد أو دفع أو نزع القوائم أو الكرسي أو نقلها من  يجب عدم-

 .أماكنها

عندما بكل المختبر الجري ثالث دورات علية أن يستمر في -
 (.الجري حتى يقطع خط النهاية )ب

يسجل الزمن الذي يستغرقه المختبر في قطع  حساب الدرجات:
، ويبدأ من لحظة انيةث1:10المستطيل ثالث مرات ألخرى 

البدء حتى يقطع خط النهاية بعد االنتهاء من إعطاء إشارة 
 اللفة الثالثة.

 
 
 
 
 
 
 

 .متر 4، 5×3( يوضح اختبار الزكزاك بطريقة بارو 1شكل )
 

 :متر 100اختبار اإلنجاز 2-5-2 
 . قياس السرعة االنتقالية الغرض من االختبار:

صفارة، ساعة ايقاف، شريط قياس، خط بداية، خط  االدوات:
 . نهاية، مضمار العدو

  :وصف االداء
يتخذ المختبر وضع البدء المنخفض خلف خط البداية في -1

  المكان المخصص له
  اجري -استعد  -يتم النداء خذ مكانك 2-
عندما يسمع المختبر االمر بالجري ينطلق بأقصى سرعة -3

  بالجري حتى نهاية خط  النهايةفي خط مستقيم ويستمر 
درجة المختبر هي زمن وصوله لخط النهاية  حساب الدرجات:
 .في المائة متر

اجرى الباحثان بتاريخ : التجربة االستطالعية 2-6
لتجربة  )*(( مع فريق العمل المساعد3/2/2019

( 3االستطالعية تم اجرها على عدد من االعبين وهم )
لذين تم استبعادهم وتمت هذه العبين من مجتمع البحث ا

 :التجربة وكان الهدف منها ما يلي
 . التأكد من صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة-
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التأكد من الكفاية فريق العمل المساعد ومدى تفهمهم تنفيذ -
 . االختبارات

التأكد من سهولة تطبيق االختبارات ومدى مالءمتها لمستوى -
  .العينة

التي قد تظهر وتالفي حدوث األخطاء معرفة المعوقات -
 . والتداخل في العمل

قام الباحثان بإجراء االختبارات االختبارات القبلية:  2-7
على افراد  4/2/2019القبلية في يوم الثالثاء المصادف 

 .العينة واستخدمت فيها االختبارات الخاصة في البحث
وضع الباحثان منهج تدريبي المنهج التدريبي:  2-8

خاص بتمرينات السلم األرضي لتطوير الرشاقة اذ استغرق 
( وحدة تدريبية موزعة 12( أسابيع بواقع )6تنفيذ المنهج )

على األسبوع وبطريقة الشدة العالية مراعيا مبدأ التدرج 
والتموج بصعوبة التمارين والوحدة التدريبية الموضوعة شمل 

( 40دريبية )كل أسبوع وحدتان تدريبية وكان وقت الوحدة الت
دقيقة تضمنت منها التكرار والراحة بين التكرارات والراحة 

 . بين المجاميع
تم اجراء االختبارات البعدية  االختبارات البعدية: 2-9

وبنفس األسلوب المستخدم في  16/3/2019بتاريخ 
 .االختبارات القبلية

تم معالجة النتائج احصائيا  الوسائل اإلحصائية: 2-10
 .(spss)  لحقيبة اإلحصائية الجاهزةعن طريق ا

بعد أن قام  :عرض وتحليل النتائج ومناقشتها-3
الباحثان بأجراء االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث 
تمت معالجة النتائج احصائيًا للتواصل الى تحقيق اهداف 

، وفيما يأتي ث وللتحقق من الفروض المصاغة فيهالبح
باألشكال البيانية والجداول ، ومن ثم عرض النتائج وتحليلها 

مناقشة المعالجات اإلحصائية الواردة فيها وتوضيح األسباب 
 .التي أدت اليها ودعمها بالمصادر العلمية

 
 

البعدية( الختبار -عرض وتحليل نتائج )القبلية 3-1
نجاز عدو   :متر 100الرشاقة وا 

( لنتائج Tارية وقيمة )( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعي1جدول )
 100االختبارين القبلي والبعدي الختبار )الرشاقة، انجاز عدو 

 متر(
 االختبار

وحدة 
 القياس

( (Tقيمة  البعدي االختبار القبلي االختبار
 المحتسبة

المعنوية 
 الحقيقية

الداللة 
 ع + س   ع+ س    المعنوية

 دال 0,002 3,82 0,39 8,04 0,59 8,66 ثانية الرشاقة
انجاز 

 متر 100عدو
 دال 0,01 3,11 1,73 11,33 1,68 11,88 ثانية

( يتبين أن قيمة 1من خالل النتائج المعروضة في جدول )
الوسط الحسابي الختبار الرشاقة في االختبار القبلي بلغت 

( واالنحراف 8.04) أما في االختبار البعدي فكانت (8.66)
( اما االنحراف 0.59فكانت )المعياري في االختبار القبلي 

 ( وبعد حساب قيمة0.39المعياري في االختبار البعدي بلغت )
 (T) المحسوبة باستخدام قانون (T)  للعينات المترابطة والتي

( وهذا يعني وجود فرق دال احصائيًا بين 3.82كانت )
 االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي

متر فكانت الوسط الحسابي  100و اما اختبار اإلنجاز عد
( اما 1.68( وبانحراف معياري )11.88لالختبار القبلي هي )

( 1.73( وبانحراف معياري )11.33االختبار البعدي هي )
( وهذا يعني 0.01( بداللة )3.11وكانت قيمة ت المحسوبة )

 .ان معنوية االختبار دال معنويا لصالح االختبار البعدي
 النتائج:مناقشة  3-2

ويعزو الباحثان الى ذلك ان تأثير استخدام التمارين السلم 
األرضي لها تأثير كبير على افراد العينة الن استخدام التمارين 
المتنوعة وبوسائل تدريبية حديثة تسهم في تطور المجموعة مما 

متر الن تنوع التمارين  100أدى الى تحسين اإلنجاز لعدو 
المجموعة بشكل مؤثر وهذا ما أكده وكثرتهم تؤدي الى تحسن 

( أنه ينبغي العمل عند تنمية 1997 ،)أبو العال عبد الفتاح
الرشاقة اكتساب الالعب عدد كبير من التمرينات المختلفة 
والمتنوعة من خالل التدريب الرياضي لضمان مقدرة الالعب 
على أداء المهارات بسرعات عالية وتوافق كبير وتغيير االتجاه 

ن ترتبط في شكل مركب خالل التدريبات مع النشاط على ا
 .(87:3التخصصي )
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 :الخاتمة-4
 :في ظل النتائج الظاهرة من االختبارات استنتج الباحث االتي

ظهور تنمية في صفة الرشاقة لدى عينة البحث خالل نتائج -1
 .البعدية

متر حرة  100ظهور تحسن في نتائج االختبارات لعدو -2
 .البحثإلفراد عينة 

في أطار االستنتاجات التي تم التوصل اليها يوصي الباحثان 
  بما يأتي

ضرورة تطبيق التمرينات الخاصة بالسلم األرضي المعدة من -1
 . قبل الباحث لتأثيرها في تنمية الرشاقة

ضرورة اهتمام المدربين بإدخال تمرينات الخاصة بالسلم -2
 .هم التدريبياألرضي في وحداتهم التدريبية وضمن منهج

ضرورة اهتمام المدربين في تنمية أنواع القوة والسرعة لما لها -3
 .من تأثير في تنمية الرشاقة

 :المصادر
: علم التدريب الرياضي نظم تدريب الناشئين للمستويات العلياعامر فاخر شغافي؛  [1]

 .334(، ص2011)بغداد،  مكتب النور،

والتقويم وتحليل المباراة في كرة اليد القياس كمال الدين عبد الرحمن و)اخرون(:  [2]
 .(2002مركز الكتاب للنشر، : )مصر، تطبيقات –نظريات

: )القاهرة، دار 1، طالتدريب الرياضي واالسس الفسيولوجياأبو العال احمد عبد الفتاح ؛  [3]
 .(1997الفكر العربي، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق 
 االرضي( يوضح نموذج لوحدة تدريبية بالسلم 1ملحق )

 االسبوع
الوحدة 
 التدريبية

التاريخ 
 واليوم

 التكرار مفردات المنهج التدريبي

 الراحة

بين  المالحظات
كل 
 تكرار

بين 
 المجاميع

 االول
الوحدة 
 االولى

 االثنين
4/2/2019 

رفع ركبة مستمر –1
 داخل السلم األرضي

رفع ركبة مع الثني –2
 بالجسم داخل السلم

الجانب رفع ركبة من –3
السلم وعلى جانب 

 الجسم
قدمان بالتعاقب خارج -4

ثم داخل بالميل 
لجانب واحد من 

 السلم

4  × 
2 

30 
 ث

 د 2

 
الزمن الكلي 

للجزء 
الرئيسي 

 د 24

 
الوحدة 
 الثانية

 األربعاء
6/2/2019 

قدمان متقاربتان -1
)خارج ثم داخل ثم 
خارج( بالقفز مع 
الحركة بالميل 

 بالجسم للجانب
متقاربتان قدمان -2

)خارج ثم داخل ثم 
خارج( بالقفز والميل 
بالجسم الجسم 
للجانب في حالة 
 الخلف عكس االمام

من الجانب قدمان -3
بالتعاقب )خارج ثم 
داخل( مع القفز 

 والميل بالجسم
من الجانب قدمان -4

)خارج ثم داخل ثم 
خارج امام خلف( 
 في حالة رفع الركبة

4 × 
2 

30 
  د 2 ث
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