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 وفقا  لنظم إنتاج الطاقةومضاداتها اإلنزيمية الحمل التدريبي وأثره في مستويات تراكيز الجذور الحرة 
 2 أ.د صادق يوسف محمد،  1 أ.م مصطفى جاسب عبد الزهرة

 1 العراق/جامعة ميسان/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 2 العراق/جامعة ذي قار/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

(1 mustafafencing@gmail.com) 
 

 

 

 الحرة الجذور تراكيز مستويات قياس في التدريبي الحمل أثر معرفة الى الدراسة هدفت المستخلص:
(ROS )وانزيم (SOD )  المنهج استخدام وتم. الثالثة الرياضية للفعاليات الطاقة انتاج لنظم وفقا 

 الوطنية المنتخبات بالعبي البحث مجتمع وتمثل دراستها المراد الظاهرة وطبيعة لمالءمته الوصفي
 الدراجات المبارزة، القوى، ألعاب) الرياضية للفعاليات سنة،( 20) سن دون الشباب فئة العراقية
 مستويات في حوظا  مل ارتفاعا   الفحوصات سجلت التالية االستنتاجات بأهم الدراسة خرجت وقد ،(الهوائية
 الحمل جراء من الهوائية النظم عن( ROS) ارتفاع في الالهوائية النظم تميزت إذ الحرة الجذور

 أوكسيد السوبر ألنزيم االكسدة مضادات مستوى في ملحوظ انخفاض الفحوصات سجلت التدريبي،
 الحمل جراء من الهوائية النظم عن( SOD) انخفاض في الالهوائية النظم تميزت إذ ،ديسموتيز
 ضرورة للرياضيين، الصحية الحالة لتأكيد الدورية الفحوصات اجراء التوصيات اهم ومن. التدريبي
 .  التدريبية بالحالة لالرتقاء بينهما والممازجة التدريبية جمناهلل مالزم غذائي برنامج اعتماد
 .الطاقة  إنتاج نظم - اإلنزيمية ومضاداتها الحرة الجذور تراكيز - التدريبي الحمل: المفتاحية الكلمات
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 المقدمة:-1
يؤدي الحمل التدريبي إلى حدوث تغيرات فسيولوجية مختلفة في 
أعضاء وأجهزة الجسم الوظيفية، وتحسن المستوى البدني مرهون 

واجب الفعل بتلك التغيرات اإليجابية مما ينعكس على أداء 
 الحركي بكفاءة عالية.

لم تترك دراسات فسيولوجيا التدريب الرياضي أي ظاهرة بحثية 
أال وقد خاضت فيها، لكنها أغفلت استجابات الجهاز المناعي 
المصاحبة للمجهودات البدنية التي نراها حيوية وجديرة باالهتمام 

بصفتها  لدراستها، ومنها ما يسمى األكسدة ومضاداتها اإلنزيمية
جانبا  مهما  وتلعب دورا  بارزا  وحيويا  في االستقرار التجانسي 
للبيئة الداخلية، لدرء خطر الجذور الحرة التي تلحق ضرر جسيم 
بخاليا أجهزة الجسم كنواتج للمخلف األيضي خالل ممارسة 
االحمال البدنية، ومن اجل المحافظة على بيئة متوازنة بات من 

حجم التغيير المطلوب للتفاعالت الحيوية المهم أن نتعرف على 
الحاصلة من جراء ذلك الحمل بهدف تحقيق اإلنجاز األمثل 

ومما تقدم تكمن أهمية البحث في معرفة ، لالعبي المبارزة
مستويات االرتفاع واالنخفاض لألكسدة ومضاداتها اإلنزيمية 

في الناتجة بفعل العمليات األيضية، أثناء تنفيذ الحمل التدريبي 
 الدائرة الصغيرة للمبارزين.

خالل تنفيذ  يتعرض الالعب إذومن هنا جاءت مشكلة البحث 
عالية الشدة، قد ال تتوافق  بدنية أحمال إلى التدريبية الجرع

والحالة الفسيولوجية له مما يعرضه إلى متطلبات وظيفية 
، وبالنظر لقلة متزايدة، تلقي بضاللها على وظائف أجهزة الجسم

المعلومات المتوفرة على حد علمنا أو عدم حداثتها، والتي تخدم 
لذا ارتأينا الخوض في في محصلتها االرتقاء بمستوى اإلنجاز، 

هذه الظاهرة فهي مجال خصب للدراسة من خالل اإلجابة عن 
 التساؤل اآلتي:

ما هو مستوى التغيرات الذي يمكن ان يحصل في البيئة -
للجسم، لدى أفراد عينة البحث في األكسدة ومضاداتها  الداخلية
 والجذور الحرة الطليقة، بفعل الحمل التدريبي. اإلنزيمية

 :وهدفت الدراسة إلى
التعرف على أثر الحمل التدريبي في قياس مستويات تراكيز -

وفقا  لنظم انتاج الطاقة ( SOD( وانزيم )ROSالجذور الحرة )

)ألعاب القوى، المبارزة، الدراجات  ثةللفعاليات الرياضية الثال
 .الهوائية(

يؤثر الحمل التدريبي في قياسات مستويات : وافترضا الباحثان
وفقا  لنظم انتاج ( SOD( وانزيم )ROSتراكيز الجذور الحرة )

)ألعاب القوى، المبارزة،  الطاقة للفعاليات الرياضية الثالثة
 .الدراجات الهوائية(

جراءاته الميدانية:منهج البحث  -2  وا 
اعتمد الباحثان المنهج الوصفي  منهج البحث: 2-1

التحليلي بأسلوب المقارنة لمالءمته وطبيعة الظاهرة المراد 
 .دراستها واالستقصاء الشامل لها

حدد الباحثان مجتمع بحثهما  :وعينته مجتمع البحث 2-2
بالطريقة العمدية وهم العبي المنتخبات الوطنية العراقية في 

( سنة، للفعاليات 20محافظة بغداد فئة الشباب دون سن )
الرياضية )ألعاب القوى، المبارزة، الدراجات الهوائية( والمسجلين 

-2020لدى كشوفات االتحادات المركزية للموسم الرياضي )
( 24ن ثم اختيرت عينة البحث والبالغ عددها )(، وم2021

نظم انتاج  على وفقالعبا  مقسمين الى ثالث مجاميع كال  
( العبين 4الطاقة السائد لكل فعالية في أعاله، والمؤلفة من )

( للمسافات القصيرة أللعاب ترم 100يمثلون فعالية عدو )
عبين ( ال8( العب يمثلون فعالية المبارزة، و )12القوى، و )

 يمثلون فعالية الدراجات الهوائية.
بغية الحصول على عينة تتصف بالمواصفات العلمية الدقيقة 
التي يحتاجها الباحثان في تنفيذ إجراءات بحثهما قاما بإخضاع 

من الفحص السريري، وأجراء بعض التحاليل الى عينة البحث 
في دائرة مدينة الطب/مستشفى بغداد  قبل طبيب مختص

 امراض باطنيةعادل هاشم القصير/اخصائي الطبيب ) التعليمي
للتأكد من خلو الالعبين من أي مشاكل صحية والتي  ،(وقلبية

أخذ الباحثان  ، كمامن شأنها قد تؤثر على نتائج سير الدراسة
العينة للمتغيرات بعين االعتبار أجراء عنصر التجانس ألفراد 

 العمر التدريبي(. ،الزمني العمر ،كتلة الجسم ،التالية )الطول

المستعملة في  األدوات واألجهزةو  الوسائل 2-3
المراجع والمصادر العربية  )االختبارات والقياس، البحث:

 واألجنبية، ميزان طبي(.
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من َأجل إجراء الفحوصات  إجراءات سحب الدم: 2-4
مل(  5لمتغيرات العملية البيولوجية الخاصة بالدراسة، تم سحب )

الوريدي من قبل كادر طب ي مختص في مختبرات من الدم 
المركز البحثي للدراسات ) النخبة للتحليالت المرضية

في وقت الراحة  ألفراد عينة البحث ،(محافظة بغدادالعليا/
وتم  ،مل( تستعمل لمرة واحدة 5بواسطة محاقن طبية حجم )

فصله وضع الدم في أنابيب خاصة لمنع تجلطه، بعدها تم 
بواسطة جهاز الطرد المركزي للحصول على البالزما ومن ثم 
 وضعها في صندوق مبرد خاص ونقله الى مختبر الوراثة الجزئية

 ،زهرة عدنان داخل ة أ.م.د/بمساعدجامعة ميسانكلية العلوم/
ليتسنى تحليلها بواسطة كتات خاصة معدة لقياس مستويات 

 (.ROS, SODتراكيز )
بعد استحصال كافة  اإلجراءات الميدانية للبحث: 2-5

الموافقات األصولية من االتحادات العراقية المركزية للفعاليات 
الدراجات الهوائية( وتعرف  ،الرياضية )العاب القوى، المبارزة

أفراد عينة البحث على أهمية الدراسة ومدى االستفادة منها، أبدوا 
استعدادهم ورغبتهم وموافقتهم للتعاون مع الباحثان وتنفيذ 
إجراءات بحثهما، وبعد استكمال كافة اإلجراءات التمهيدية بدءا  
 بنتائج الفحص السريري والتحليل المختبري والتي أسفرت عن

وتمتعهم بالصحة التامة، شرع الباحثان بإجراء العينة  سالمة
مع التزام الالعبين بإجراءات الوقاية عملية سحب الدم آنفة الذكر 

توجيهات اللجنة العليا  على وفقحة كورونا ئالصحية في ظل جا
للصحة والسالمة الوطنية، في تمام الساعة العاشرة صباحا  من 

وبعد مضي مدة زمنية ، 20/11/2020يوم الجمعة الموافق 
( أسبوع والتي تعرض فيها الالعبين الى جرع االحمال 12قدرها )

التدريبية للمناهج المعدة والمتبعة من قبل مدربي المنتخبات 
تم إجراء عملية  إذالوطنية العراقية لكل مجموعة على حدة، 

سحب الدم الثانية في تمام الساعة العاشرة صباحا  من يوم 
 .12/2/2021الموافق  الجمعة

استخدم الباحثان الحقيبة  المعالجات اإلحصائية: 2-6
 (.23( اإلصدار )SPSSاإلحصائية )

 
 

 ومناقشتها: وتحليل النتائجعرض  -3
 عرض النتائج: 3-1
 :ROS))الجذور الحرة نتائج وتحليلعرض  3-1-1

 (Tيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (1جدول )
 ROS)( وداللة الفروق لقياس الجذور الحرة )Sigالمحسوبة وقيمة )

 القبلي والبعدي لنظم انتاج الطاقة للفعاليات الرياضية الثالثة
المعالجات 
 اإلحصائية

 المجاميع

وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( Tقيمة )
 المحسوبة

Sig  داللة
 الفروق

 األولى
 قبلي

U/L 

2.032 0.170 
 معنوي 0.000 17.238

 0.372 3.950 بعدي

 الثانية
 0.234 2.193 قبلي

 معنوي 0.000 21.074
 0.401 4.120 بعدي

 الثالثة
 0.182 2.022 قبلي

 معنوي 0.000 15.979
 0.112 3.181 بعدي

البعدي  ROS)يبين نتائج تحليل التباين لقياس الجذور الحرة ) (2جدول )
 بين نظم انتاج الطاقة للفعاليات الرياضية الثالثة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

( Fقيمة )
 المحسوبة

Sig الداللة 

 2.185 2 4.371 بين المجموعات
 0.108 21 2.276 داخل المجموعات معنوي 0.000 20.165

 - 23 6.647 المجموع

( المحسوبة وداللة L.S.Dيبين فرق األوساط الحسابية وقيمة ) (3جدول )
 الفروق لنظم انتاج الطاقة للفعاليات الرياضية الثالثة

المعالجات 
 االحصائية
 المراحل

 الفروق في األوساط
(L.S.D) الداللة 

 الثالثة الثانية األولى

 غير معنوي 0.381 0.768 0.170 - األولى
 معنوي 0.001 0.938 - - الثانية
 معنوي 0.000 - - - الثالثة

ظهرت  :ROS))مناقشة نتائج الجذور الحرة  3-1-2
الخاصة بالمعالجات االحصائية بدراسة (  2،3 ،1الجداول )

الفروق لمستوى تراكيز أنواع االوكسجين التفاعلية للقياسات قبل 
اتضح وجود تباين في المستويات  إذوبعد الحمل التدريبي 

لهذا المتغير الذي ولصالح القياسات البعدية وبنسب متفاوتة 
أُعتمد أساسا  في دراستنا الحالية كمؤشر للموت الخلوي المبرمج 

 .بين نظم انتاج الطاقة للفعاليات الرياضية الثالثة
وبنسب متفاوتة يعود  (ROS)الباحثان ان ارتفاع تراكيز  يرى

الى طبيعة الحمل التدريبي الممارس والذي تمايزت به نظم 
الطاقة لكل فعالية مما شكل ذلك اعباء بدنية استثنائية على 
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أعضاء الفرد المختلفة أدى الى استحصال كميات كبيرة من 
تحول مركب األوكسجين لتعويض النقص الحاصل في عمليات 

ATP) ) تكوين أنواع االوكسجين التفاعليةوما ينتج عن ذلك من 
(ROS وتعد وظيفة طبيعية للتنفس الخلوي ولكنه يمكن أن ،)

يضعف األداء الطبيعي للخاليا واألنظمة األخرى إذا كان 
تؤدي إلى ارتفاع تراكيز الجذور الحرة. موجودا  بكميات عالية 

وهذا التفسير منطقيا  ومنسجما  مع كافة الدراسات السابقة والتي 
عند أداء الحمل التدريبي تزداد حاجة العضالت  اكدت ذلك، "

ويرافق ذلك بروز  الى طاقة أكثر تفوق حاجتها عما وقت الراحة
أثناء ضخ  " وأيضا   ،(44: 6)(3206: 2)" الجذور الحرة

ويشير ذلك  (ROS)االوكسجين في الخاليا العضلية يزيد إنتاج 
إلى تسرب اإللكترون وتلف سلسلة نقل االلكترونات مما يقلل في 

 .(4 :5008()3 :1535)" (ATPالنهاية تحرير )
ويرى الباحثان أن من األسباب االخرى التي تؤدي إلى ارتفاع 
الجذور الحرة هي أسباب مرتبطة بديناميكية الدم خالل وبعد أداء 

لألعضاء التي جاء منها إلعادة الحمل البدني وتدفق الدم بسرعة 
االمر الذي يرافقها بروز والمقابلة ارتواء خاليا العضالت العاملة 

وتكوين تلك الجذور بوصفها نتيجة حتمية بحسب أغلب 
األدبيات والدراسات السابقة التي أكدت على ان "تؤدي عمليات 

: 15)" ة بالدم الى تكوين الجذور الحرةاالرتواء للعضالت العامل
بعد أداء جهد هوائي عالي الشدة يحدث  و "(، 605: 15()916

التفاعلية في العضالت  ارتفاع في نشاط أنواع االوكسجين
يزداد نشاط أنواع  وكذلك "، (30: 10()3623: 16)" الهيكلية

: 22)" ية بعد تدريب العضالت بجهد عالياالوكسجين التفاعل
671()21 :229.) 

مسببات تكوين الجذور الحرة بنسب ويرى الباحثان ايضا  أن من 
متر(، المبارزة، الدراجات  100مختلفة لدى العبي )عدو )

الهوائية( يعود إلى طبيعة أداء شدد االحمال المنفذة للمجهودات 
البدنية وحاجتها الماسة والمتزايدة للطاقة لتنفيذها وتكون كفيلة 
ئة بتراكم مخلفات األيض في العضالت التي تعمل على خلق بي

مناسبة لتكوين تلك الجذور مما تشكل عبئا  آخر يضاف الى 
عبئ الضغط الميكانيكي المسلط على االلياف العضلية لتكون 

وهذا التفسير نسجم منطقيا  مع  ،أسباب تعمل على تلف بعضها
ان ارتفاع مخلفات  كافة الدراسات السابقة والتي اكدت ذلك "

ة يؤدي الى تلف بعض االيض الذي يرافق االحمال عالية الشد
: 14)" ب العوامل المحفزة للجذور الحرةالخاليا العضلية وتسر 

ترتبط الجذور الحرة بشدة ونوع التدريب فكلما كان  و " (،152
: 24)" يب له كبيرين زادت الجذور الحرةشدة وحجم التدر 

( أثناء التمرين البدني )الالهوائية (ROSينشأ  " و (،1062
ل عمليات التمثيل الغذائي المرتبطة بإعادة والهوائية( من خال

: 11)" كوندرياويكون في الغشاء الداخلي للميتو  (ATP)مركب 
486()17 :42.) 

متر،  100عدو )وربطا  بنظم الطاقة السائد في فعاليتي 
رأيا  آخر ينسجم  ينيكون نظامهما الهوائيا  فإن للباحث إذالمبارزة( 

اكدت  إذوطبيعة االداء لهاتين الفعاليتين في تزايد الجذور الحرة 
اغلب الدراسات أن عملية المعالجات الحاصلة إلعادة تحول 

الهوائيا  تؤدي إلى تكوين ( (ATPاألدنوسين ثالثي الفوسفات 
لحرة ممارسة االنشطة الجذور الحرة "من أسباب تكوين الجذور ا

 خرجاتتتشكل الجذور الحرة كم و"(، 42: 20)" الالهوائية
الستهالك الطاقة مع زيادة النشاط البدني نتيجة استخدام المزيد 
من األوكسجين اثناء عمل العضالت بعد التمرين ويظهر ذلك 

وأيضا   (،960: 9)" ملحوظ في الفعاليات الالهوائية بشكل
برة في "يؤدي التمرين المنخفض الشدة إلى زيادات متواضعة عا

( على عكس التعرض للتمرين الشديد والمستمر (ROSمستوى 
ث تلف ا والذي يسبب ارتفاع أكثر في مستوياتها والتي بدورها تحد

 .(8670: 21)" ضارا  للخاليا واألنسجة
 (:SODنتائج أنزيم )وتحليل عرض  3-2-1

( Tيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (4جدول )
( القبلي SOD( وداللة الفروق لقياس أنزيم )Sigالمحسوبة وقيمة )

 والبعدي لنظم انتاج الطاقة للفعاليات الرياضية الثالثة
 المعالجات اإلحصائية

 المجاميع
وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( Tقيمة )
 Sig المحسوبة

داللة 
 الفروق

 األولى
 قبلي

ng/ml 

4.376 0.221 
 معنوي 0.000 18.935

 0.244 2.575 بعدي

 الثانية
 0.214 4.603 قبلي

 معنوي 0.000 22.981
 0.201 2.566 بعدي

 الثالثة
 0.166 4.732 قبلي

 معنوي 0.000 20.445
 0.209 3.618 بعدي
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( البعدي بين نظم SODيبين نتائج تحليل التباين لقياس أنزيم ) (5جدول )
 الطاقة للفعاليات الرياضية الثالثة انتاج

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

( Fقيمة )
 الداللة Sig المحسوبة

 2.940 2 5.880 بين المجموعات
 0.045 21 0.936 داخل المجموعات معنوي 0.000 65.988

 - 23 6.816 المجموع

( المحسوبة وداللة L.S.Dالحسابية وقيمة )يبين فرق األوساط  (6جدول )
 الفروق لنظم انتاج الطاقة للفعاليات الرياضية الثالثة

 المعالجات اإلحصائية
 الوسائل

 الفروق في األوساط
(L.S.D) الداللة 

 الثالثة الثانية األولى
 غير معنوي 0.946 1.043 0.008 - األولى
 معنوي 0.000 1.052 - - الثانية
 معنوي 0.000 - - - الثالثة

 (:SODمناقشة نتائج أنزيم ) 3-2-2
الخاصة بالمعالجات االحصائية ( 6 ،5 ،4َأظهرت الجداول )

( للقياسات قبل وبعد SODبدراسة الفروق لمستوى تراكيز )
اتضح وجود تباين في المستويات ولصالح  إذالحمل التدريبي 

لهذا المتغير الذي أُعتمد أساسا  القياسات البعدية وبنسب متفاوتة 
بين نظم في دراستنا الحالية كمؤشر للموت الخلوي المبرمج 

 .انتاج الطاقة للفعاليات الرياضية الثالثة
ويرى الباحثان ان أهمية الخوض في هذا المتغير باعتباره 
مضادا  لألكسدة ويعزز األنظمة الدفاعية للخاليا لكونه مؤشر 

بنوع األغذية الغنية بتلك المضادات  إيجابي ونشاطه مرتبط
والتي سوف تساهم في زيادة نشاط الميتوكوندريا لتمد الخاليا 

الجذور الحرة، وكبح جماح العضلية بالطاقة والمحافظة عليها 
وهذا التفسير جاء منسجما  مع كافة الدراسات السابقة "بعض 

هي من المواد الغذائية تحتوي على مركبات الفينوالت المتعددة و 
المواد المضادة لألكسدة الواهبة لإللكترون والتي تتفاعل مع 

ا واألنسجة في الجذور الحرة وبالتالي تمنع أثرها الضار للخالي
ان "من مضادات االكسدة ( 276: 5)" العضالت الهيكلية

( اللذان يعمالن على إزالة الجذور C & Eالفعالة هما فيتاميني )
 .(674: 13)" رسة النشاط الرياضيداد بفعل مماالحرة التي تز 

( الخاصة بدراسة 3 ،2 ،1ومن خالل النظر إلى الجداول )
الفروق لنسب تراكيز الجذور الحرة في القياسات قبل وبعد الحمل 
التدريبي اتضح وجود فروق ذات داللة احصائية ولصالح 
القياسات البعدية بنسب متفاوتة بين نظم انتاج الطاقة للفعاليات 

ويعزو الباحثان ذلك إلى انخفاض تراكيز  ،ضية الثالثةالريا
( والتي تعمل في انكسار دور الجذور SODمضادات األكسدة )

الحرة ودْرء خطرها للحد من فتك األنسجة والخاليا وهذا مرهون 
بطبيعة المواد الغذائية التي تحتوي عليها مضادات األكسدة 

سُهم في اداء األمثل والتي تسهم في توفير بيئة داخلية مناسبة ت  
للرياضي، وهذا التفسير منطقيا  ومنسجما  مع كافة الدراسات 

أن التمارين الالهوائية والهوائية تؤثر سلبا  في حالة  "السابقة 
األكسدة الخلوية عن طريق إحداث اإلجهاد التأكسدي بمستوى 

: 1()564: 12)" ة وهذا يعتمد على كثافة التمرينالجذور الحر 
أن أفضل دفاع ضد عمليات االكسدة داخل الجسم  " و(، 708

التي تحدث نتيجة تكسر الجزيئات هو منع هذه التأثيرات الضارة 
تكون سالحا  في  للجذور الحرة من قبل مضادات االكسدة التي

 (.3303: 7()640: 18)" أنهاء فاعليتها
ويفسر الباحثان ان سلسلة نقل اإللكترونات لتحرير الطاقة في 

وكوندريا هي المصدر الرئيس لظهور أنواع األوكسجين الميت
التفاعلية أثناء الحمل البدني وبالتالي تزاد مؤشرات الجذور الحرة، 

سلسلة نقل عبر  "يؤدي تحرر أنواع األوكسجين التفاعلية
: 8)" الالزمة في تنفيذ الجهد البدني اإللكترونات لتحول الطاقة

لدفاعي لمضادات مما تشكل تهديد خطير للنظام ا (632
( وبالتالي تسبب ضررا  لألنسجة والخاليا SODاألكسدة إلنزيم )

نتيجة األذى التأكسدي للدور الفاعل للجذور الحرة، وهذا التفسير 
سوبر  إنزيميتفق مع كافة الدراسات السابقة "ان انخفاض مستوى 

( أحد موانع األكسدة المهمة في جسم SODأوكسيد ديسموتيز )
والذي يعزز األنظمة الدفاعية اإلنزيمية يزيد نشاط األنسان 

 يزداد نشاط الجذور الحرة لدى " فضال عن ن" الجذور الحرة
 الرياضيين الخاضعين لبرنامج االحمال التدريبية متزايدة الشدة

 .(24 :515)" (SOD) إنزيمنشاط  بسبب انخفاض
ومن المفيد ذكره هنا أن اضمحالل مضادات األكسدة ودورها 

لفعال وعدم االمداد بها عبر المواد الغنية التي تحملها نتج عنه ا
بروز الجذور الحرة خالل الحمل التدريبي لدى الفعاليات 

 الرياضية الثالثة.
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 :الخاتمة-4
وعلى ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة استنتج الباحثان 

 االتي:
جميع  لم تسجل الفحوصات البيولوجية قياسا  حرجا  وكانت-1

نتائجها تقع ضمن الحدود الطبيعية لمتغيرات البحث لدى افراد 
 عينة البحث.

أثر الحمل التدريبي الخارجي بالحمل الداخلي للجسم ارتفاعا  -2
 وهبوطا  في مجمل عناصر الدراسة.

سجلت الفحوصات ارتفاعا  ملحوظا  في مستويات الجذور -3
( عن النظم ROSع )تميزت النظم الالهوائية في ارتفا إذالحرة 

 الهوائية من جراء الحمل التدريبي.
سجلت الفحوصات انخفاض ملحوظ في مستوى مضادات -4

تميزت النظم  إذاالكسدة ألنزيم السوبر أوكسيد ديسموتيز 
( عن النظم الهوائية من جراء SODالالهوائية في انخفاض )

 الحمل التدريبي.
توصلت لها الدراسة وعلى ضوء النتائج واالستنتاجات التي 

 يوصي الباحثان بالتالي:
اعتماد النتائج التي تم الوصول اليها كمعيار لتقنين مستوى -1

 الحالة التدريبية للرياضيين.
الحالة الصحية  من اجراء الفحوصات الدورية للتأكيد-2

 للرياضيين.
ج التدريبية نهماعتماد برنامج غذائي مالزم لل ضرورة-3

 لالرتقاء بالحالة التدريبية.والممازجة بينهما 
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صنيع جهاز لقياس زمن رد الفعل وعالقته ببعض المتغيرات البايوميكانيكية لحراس مرمى تصميم وت
 منتخب الشباب بكرة القدم

 2 عباس حسين خليفة، 1 احمد وليد عبدالرحمنأ.د 
 1الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 2الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

( 2 stfggr@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. القدم بكرة الشباب المرمى للحراس الفعل رد سرعة لقياس اختبار ايجاد في البحث اهمية تكمن المستخلص:
 البد كان هنا ومن الحركية االستجابة سرعة في خلل من يعانون المرمى حراس معظم بان البحث مشكلة وكانت
 . الخلل هذا وراء تقف التي المسببات عن البحث من

 :كاالتي البحث اهداف وكانت
 .القدم بكرة الشباب منتخب المرمى لحراس الفعل رد زمن لقياس جهاز تصميم-1
 .البحث قيد المتغيرات قيم على التعرف-2
 .البايوميكانيكة المتغيرات ببعض الحركة زمن عالقة على التعرف-3

 :كاالتي البحث مجاالت وكانت
 .القدم بكرة الشباب منتخب مرمى حراس: البشري المجال
 . 1/8/2021 ولغاية 20/3/2021 من: الزماني المجال
 .الشباب المنتخب بتدريبات الخاصة المالعب: المكاني المجال

 منتخب يمثلون حراس 4 اشتملت فقد البحث عينة واما الوصفي المنهج الباحثان استخدم فقد البحث منهج اما
 :يأتي ما االستنتاجات اهم وكانت .القدم بكرة الشباب

 .القدم بكرة الشباب المرمى لحراس الفعل رد زمن قياس في صالحيته الباحثان قبل من المصمم الجهاز اثبت-1
 .الذاتية االختبارات من وواقعية دقه اكثر االجهزة طريق عن القياس عملية ان-2
 الجهد تقليل وبالتالي الخطأ مكمن عن دقة اكثر نتائج يعطي القياس عند االستجابة سرعة ازمان تجزئة ان-3

 .لمعالجته والمال والوقت
 :فكانت التوصيات اما
 .القدم بكرة المرمى حراس مستوى وتقييم اختبار في والباحثين المدربين مساعدة في المصمم الجهاز اعتماد-1
 المدربين امداد في والمساعدة للقياس المصمم الجهاز باستخدام اخرى عمرية فئات على مشابهة بحوث عمل-2

 المطلوبة العليا المستويات الى بهم والوصول الحراس تطوير لغرض بالمعلومات
 الحراس تقييم في المدربين لمساعدة دوري بشكل واستخدامها القياس اجهزة بتوفير االندية ادارة على التأكيد-3

 .وتطويرها الضعف نواحي ومعالجة
  .المرمى حراس - الفعل رد - القدم كرة - البايوميكانيكية المتغيرات :االفتتاحية الكلمات

mailto:stfggr@gmail.com
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 المقدمة:-1
كرة القدم من األلعاب التي تتميز باإلثارة والندية وذلك لكثرة 
مهاراتها الحركية المرتبطة بالصفات البدنية المرتبطة باألداء 
الخططي ويلعب حارس المرمى دورا  مميزا  جدا في أداء الفريق 
سواء كان ذلك من الجانب الدفاعي أو الهجومي وتعتمد غالبية 

قوة اللحظية اذ تكون حركاته حركات حارس المرمى على ال
قصيرة المدى فهو يتميز عن زمالئه في بعض الصفات البدنية 
والمهارية الخاصة التي تفرض عليه واجبا  أساسيا  وهو منع الكرة 
من دخول مرماه ويمكن أن يكون أحد األسباب التي تساعد في 
هزيمة أو فوز فريقه وكون حارس المرمى هو العنصر االهم في 

ق والمركز االساس في دفاعات الفريق لذا تتطلب هذه الفري
الفعالية من حارس المرمى صفات وقدرات خاصة يتطلبها هذا 
المركز ومنها سرعة رد الفعل فعلى حارس المرمى ان يتميز برد 

تقليل زمن االستجابة الحركية والوصول  ألجلفعل قصير جدا 
نيك من العلوم للكرة قبل ان تدخل المرمى ويعد علم البايوميكا

الحديثة والفاعلة في تحديد اهم المتغيرات المعززة او المثبطة 
ألداء الحركات والفعاليات البدنية، وساهم بشكل كبير في تطوير 
المهارات من خالل اخضاعها الى التطبيق العملي وذلك من 
خالل تطبيق القوانين واالسس الميكانيكية على تلك المهارات 

ا ،واستخدام االجهزة العلمية الدقيقة للحصول ومعرفة مدى جدواه
على المعلومات ووصف حركة الجسم او اي جزء من اجزاءه 

وتكمن اهمية البحث في ايجاد  والكشف عن تفاصيل هذه الحركة
اختبار لقياس زمن الحركة الفعل للحراس المرمى الشباب بكرة 

 القدم.
 مشكلة البحث:

مباريات الدوري ومن خالل الحظ الباحثان من خالل متابعة 
ت واالسئلة على المدربين ان هنالك خلل في اطرح االستفسار 

سرعة االستجابة الحركية ومن هنا كان البد من البحث عن 
المسببات التي تقف وراء هذا اخلل فأوعز الباحثان الى سرعة رد 

كبير  تأثيرالفعل وبعض المتغيرات البايوميكانيكية لما لها من 
تجابة الحركية ومعرفة نسبة مشاهتها بسرعة على االس
 االستجابة.

 
 

  اهداف البحث:
تصميم جهاز لقياس زمن رد الفعل لحراس المرمى منتخب -1

 الشباب بكرة القدم.
 التعرف على قيم المتغيرات قيد البحث.-2

 مجاالت البحث:
 حراس مرمى منتخب الشباب بكرة القدم. المجال البشري:
 . 1/8/2021ولغاية  20/3/2021من  المجال الزماني:
 المالعب الخاصة بتدريبات المنتخب الشباب. المجال المكاني:

 منهجية البحث اجراءاته الميدانية:-2
 منهج البحث: 2-1
اشتمل مجتمع البحث على  مجتمع البحث وعينته: 2-2

( حارس، 30حراس المرمى الشباب ألندية بغداد والبالغ عددهم )
عينة البحث من مجتمع االصل بالطريقة العمدية وتم اختيار 

والمتمثلة بحراس مرمى المنتخب الشباب العراقي بكرة القدم 
%( من 13.3( حراس وهم يمثلون نسبة )4والبالغ عددهم )
 مجتمع االصل

وسائل جمع المعلومات واالجهزة واالدوات  2-3
 المستخدمة في البحث:

ر والمراجع المصاد) وسائل جمع المعلومات: 2-3-1
شبكة المعلومات العالمية ، االختبار والقياس ،العربية واالجنبية

Internet، استمارة تسجيل ، المالحظة، المقابالت الشخصية
 .(بيانات

 االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث: 2-3-2
برنامج ، جهاز قياس زمن رد الفعل المصنع من قبل الباحثان)

( يعمل على الحاسوب )الب Kinoveaتحليل واستخراج النتائج )
 HPجهاز حاسوب نوع ، اقراص ليزرية، الصق مطاطي ،توب(

Elite Book 8440p Core i5   شريط قياس )عدد  ،(1)عدد
( Canonكاميرا نوع )، (2قلم )عدد ، (4كرات قدم )عدد  ،(1

 (.2مع الستاند )عدد
 الجهاز المستخدم في البحث: 2-4
قياس زمن رد الفعل لحراس مرمى  هدف الجهاز: 2-4-1

 .كرة القدم



 

 
 The International Sports Science Journal, Volume 3 Issue 12, December  2021                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol 3, issue 12, December  2021 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 13 
 

يعطي هذا الجهاز قراءات رقمية تظهر على  عمل الجهاز:
 (.16/2( بحجم )LCDذو نوع )  شاشة

يتكون من صندوق بالستيكي صغير الحجم  وصف الجهاز:
خفيفة الوزن تم تصنيعه بواسطة لوحة المتحكم الدقيق 

(Arduino Uno R3ويحتوي الجهاز على شا ) شة ومنفذي
يعمل بفولتية  إذدخول االول لغرض توصيل الكهرباء للجهاز 

(5V( والثاني منفذ )USB لغرض اعطاء االوامر وبرمجة )
الجهاز ويحتوي الجهاز بالمقابل على مخرجين لغرض 
توصيل الفولتية )حار وبارد( اضافة الى االشارة الى 

 الحساسات. 
يل االسالك الى في البداية يتم ربط وتوص طريقة العمل:
( الموضوعة خلف قدمي الحارس اليمين IRحساسات )

سم( والمؤشرة على قد الحارس مع  5واليسار بمسافة )
امكانية التحكم في ابعاد الحساسات بحسب المسافة التي 
يتخذها الحارس اثناء وقفة االستعداد ومن ثم توصيل 

 Normally Closed Vibrationاالسالك الى حساس )
Sensor والذي يتم وضعه على لوحة خشبية ذو )

سم( بعدها يتم توصيل الجهاز بمصدر  40*100ابعاد)
( ويتم تشغيل 9v Camscan Batteryالطاقة عن طريق )

( System Workالجهاز سوف تظهر على الشاشة عبارة )
مؤشر على ان الجهاز بدأ في العمل ثم تظهر بعدها عبارة 

(wait 10 second يقوم الجهاز )( 10باالنتظار لمدة )
تظهر عبارة  إذثواني للتهيئة البرنامج والبدء بالعمل 

(Program Startedاالن اصبح الجهاز جاهزا  للعمل ) ،
 ينظر الالعب المنفذ الى لوحة عر المثيرات العشوائية

(Display random stimul التي تحدد زاوية رمي الكره )
المحددة والبدء بالضغط على ثم بمجرد معرفة الالعب الزاوية 

 اللوحة الخشبية بالقدم عند رمي الكرة يرسل حساس
(Normally Closed Vibration Sensor اشارة الى )

الجهاز لبدء عملية حساب الوقت وتظهر على الشاشة عداد 
( وعند بدء تحرك الحارس ألي Millisecondالزمن بوحدة)

 إليقافى الجهاز ( بأرسال اشارة الIRاتجاه تقوم حساسات )
 يظهر على الشاشة الزمن الكلي لرد الفعل. إذالتوقيت 

يتم تسجيل البيانات من الشاشة الموجودة في  تسجيل البيانات:
 لوحة التحكم.

  
 (Reaction time( توضح جهاز )1صورة )

 : التصوير الفديوي 2-5
من اجل الوقوف على المتغيرات البايوميكانيكية المبحوثة التي 
تؤثر في االستجابة، ومن اجل الحصول على الصيغة العلمية 

التصوير الفيديوي اذ  انلدراسة هذه المتغيرات، استخدم الباحث
يعد من الوسائل المهمة في اكتشاف االخطاء وضبط مدى 
تقارب وابتعاد مستويات االداء الفني للرياضيين، ولتحقيق ذلك تم 

ذات  (Casio)تصوير افراد العينة البحث باالتان تصوير نوع 
ثا( نصبت على حامل كاميرات ثالثي /صورة 120تردد )

( 15ض وكانت االولى على بعد )( عن االر 1.20وبارتفاع )
( متر على جانب الحارس 5متر امام الحارس والثانية على بعد )

في التحليل الحركي  (Kinovea)وتم استخدام برنامج  الحارس.
 (.1) ( وكما في الشكل0.8.15بإصدار )

 
 (Kinovea)يوضح برنامج التحليل الحركي  (1شكل )

البايوميكانيكية المبحوثة التي من اجل الوقوف على المتغيرات 
تؤثر في االستجابة، ومن اجل الحصول على الصيغة العلمية 

التصوير الفيديوي اذ  انلدراسة هذه المتغيرات، استخدم الباحث
يعد من الوسائل المهمة في اكتشاف االخطاء وضبط مدى 
تقارب وابتعاد مستويات االداء الفني للرياضيين، ولتحقيق ذلك تم 
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( ذات Canonافراد العينة البحث باالتان تصوير نوع ) تصوير
ثا( نصبت على حامل كاميرات ثالثي /صورة 120تردد )

( عن االرض وكانت االولى على بعد متر 1.20) وبارتفاع 
 ( عن الحارس.متر 10( والثانية على بعد )ترم 15)

 بإصدار( في التحليل الحركي Kinoveaوتم استخدام برنامج )
(0.8.15) 
 قياس المتغيرات المبحوثة: 2-6

الفترة الزمنية الواقعة ما بين ظهور  وهو يمثل " زمن رد الفعل:
ويتم قياسه عن (، 2001: 3)" المثير واول استجابة حركية

 طريق الجهاز المصنع.
هي المسافة التي تقطعها القدم و  مسافة الخطوة الجانبية:

عند اول مرحل المقابلة الى الجهة التي تتواجد بها الكرة 
ويتم حسابها عن طريق التصوير الفديوي والتحليل  للطيران.

 .(kinovea)باستخدام برنامج 
وهي مقدار المسافة بين القدمين اثناء  مسافة قاعدة االرتكاز:

ويتم حسابها عن طريق التصوير الفديوي  وقفة االستعداد.
 .(kinovea)والتحليل باستخدام برنامج 

وهو النقطة التي يرتكز حولها وزن  الجسم:ارتفاع مركز ثقل 
ويتم  (،94، 2015: 6) الجسم، وهذه النقطة تكون وهمية

قياسه عن طريق التصوير الفديوي والتحليل باستخدام برنامج 
(kinovea). 
هي الزاوية  زاوبة مفصل الركبة عند االستعداد:اقصى انخفاض ل

ى نقطة المحصورة بين خط الفخذ )من نقطة مفصل الورك ال
مفصل الركبة( وخط الساق )من نقطة مفصل الركبة الى 
 نقطة مفصل الكاحل( وتقاس من الداخل فقط ألنها مغلقة

ويتم قياسها عن طريق التصوير الفديوي  ،(86، 2015: 6)
 .(kinovea)والتحليل باستخدام برنامج 

تعتمد كل زوايا الميل في زاوية ميل الجسم عند االستعداد: 
على خطين االول هو خط الميل واالخر اما ان يكون قياسها 

عمودي او افقي، اي ان قراءة زوايا الميل اما ان تكون مع 
الخط العمودي او الخط االفقي اذ يتم تحديد ذلك وفق مسار 

. ويتم المهارة المراد قياس زوايا الميل فيها خالل االداء
م قياسها عن طريق التصوير الفديوي والتحليل باستخدا

 .(kinovea)برنامج 

وهي تجربة مشابهة للتجربة  التجربة االستطالعية: 2-7
الرئيسية هدفها معرفة الصعوبات والمعوقات التي من الممكن ان 

حتى يتسنى تالفيها وعدم الوقوع فيها قبل تنفيذ  انيواجهها الباحث
تم اجراء التجربة (، 192، 2016: 1")التجربة الرئيسية 

في  7/5/2021الجمعة المصادف  االولى يوماالستطالعية 
مساءا  على ملعب المدرسة الكروية لكرة  5:00تمام الساعة 

( حراس من خارج عينة البحث 2بغداد، على عينة قوامها )/القدم
وذلك لغرض التأكد من عمل الجهاز المصنع ومعرفة المعوقات 

 واالخطاء التي تعيق عمله
الع على المعطيات بعد االط التجربة الرئيسة: 2-8

التجربة  انالمستخلصة من التجربة االستطالعية اجرى الباحث
 الخميس ( حراس يوم4الرئيسة على عينة البحث البالغ عددهم )

على الملعب  5:00في تمام الساعة  8/7/2021المصادف 
الخاص بتدريبات المنتخب الشباب، وتم  تهيئة متطلبات التجربة 

 .بمساعدة الفريق العمل انقام الباحث إذ
 (:Reaction timeاجراءات تثبيت جهاز ) 2-8-1

وبمساعدة فريق العمل المساعد بتحضير اوراق  انيبدأ الباحث
تسجيل البيانات الخاصة باالختبار ومن ثم تثبيت الجهاز عن 
طريق توصيل الحساسات والمنفذ الطاقة الى لوحة التحكم 

ت في مكانها المناسب خلف الرئيسية، ومن ثم تثبيت الحساسا
 قدمي الحارس.

 
 ( توضح اجراءات تثبيت الجهاز2صورة )

بالحقيبة  اناستعان  الباحث الوسائل االحصائية: 2-9
( للمتغيرات المستخرجة في 23االصدار )  SPSSاالحصائية 

 البحث.
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3

عينة البحث، يتم عرض بعد ان اجرى الباحثان االختبارات على 
النتائج بعد اخذ القيم االحصائية لها في جداول، وتعتبر ذات 
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اهمية كبيره كونها تعد اداة توضيحية للبحث ومن ثم سيتم 
تحليلها ومناقشتها، ولكي يظهر البحث بصورة اوضح سيتم 
عرض وتحليل ومناقشة النتائج تباعا  بالنسبة للمتغيرات 

 المبحوثة.
قيم المتغيرات البايوميكانيكة  عرض نتائج 3-1

 وتحليلها ومناقشتها:
قبل الشروع بالتعرف على عالقات االرتباط بين المتغيرات 
المبحوثة، البد من عرض قيم المعالم االحصائية لنتائج قيم 
المتغيرات البايوميكانيكية لحراس مرمى منتخب الشباب لكرة 

 القدم.
يم عرض المعالم االحصائية لنتائج ق 3-1-1

المتغيرات البايوميكانيكية )الكينيتيكية والكينماتيكية( 
 المقاسة لجهة اليمين )اعلى(:

يبين المعالم االحصائية لنتائج قيم المتغيرات البايوميكانيكية  (1جدول )
 )الكينتيكية والكينماتيكية( المقاسة لجهة اليمين )اعلى(

 المتغيرات البايوميكانيكية ت
وحدة 
 القياس

الوسط  الحراسترتيب 
 الحسابي

االنحراف 
 الرابع الثالث الثاني االول المعياري

 0.05 0.28 0.29 0.23 0.27 0.35 ثانية زمن رد الفعل 1
 0.11 0.68 0.69 0.57 0.84 0.62 متر مسافة قاعدة االرتكاز 2
 0.18 0.82 0.89 0.55 0.94 0.91 متر مسافة الخطوة الجانبية 3

كتلة الجسم عند ارتفاع مركز  4
 االستعداد

 0.09 0.8 0.73 0.74 0.83 0.93 متر

 4.85 122.75 120 121 130 120 درجة اقصى انخفاض لزاوية الركبة 5
 6.6 47.5 43 41 51 55 درجة زاوية ميالن الجسم 6

اقصى انخفاض لمركز كتلة  7
 الجسم عند الخطوة

 0.05 0.78 0.8 0.78 0.71 0.84 متر

8 
ارتفاع لمركز كتلة اقصى 

 الجسم عند مس الكرة
 0.05 1.17 1.18 1.14 1.12 1.24 متر

عرض المعالم االحصائية لنتائج قيم  3-1-2
المتغيرات البايوميكانيكية )الكينيتيكية والكينماتيكية( 

 المقاسة لجهة اليمين )اسفل(:
البايوميكانيكية يبين المعالم االحصائية لنتائج قيم المتغيرات  (2جدول )

 .)الكينتيكية والكينماتيكية( المقاسة لجهة اليمين )اسفل(
 المتغيرات البايوميكانيكية ت

وحدة 
 القياس

الوسط  ترتيب الحراس
 الحسابي

االنحراف 
 الرابع الثالث الثاني االول المعياري

 0.08 0.35 0.41 0.25 0.32 0.45 ثانية زمن رد الفعل 1
 0.06 0.65 0.66 0.61 0.75 0.6 متر االرتكازمسافة قاعدة  2
 0.31 0.5 0.77 0.25 0.21 0.79 متر مسافة الخطوة الجانبية 3
 0.06 0.8 0.79 0.83 0.72 0.86 متر ارتفاع مركز كتلة الجسم عند االستعداد 4
 9.5 120.2 115 110 131 125 درجة اقصى انخفاض لزاوية الركبة 5
 3.69 56.5 52 55 60 59 درجة زاوية ميالن الجسم 6

7 
اقصى انخفاض لمركز كتلة الجسم عند 

 الخطوة
 0.03 0.69 0.7 0.72 0.64 0.71 متر

قصى ارتفاع لمركز كتلة الجسم عند  8
 مس الكرة

 0.08 0.36 0.45 0.42 0.27 0.3 متر

عرض المعالم االحصائية لنتائج قيم  3-1-3
)الكينيتيكية والكينماتيكية( المتغيرات البايوميكانيكية 

 المقاسة لجهة اليمين )اعلى(:
يبين امعالم االحصائية لنتائج قيم المتغيرات البايوميكانيكية  (3جدول )

 )الكينتيكية والكينماتيكية( المقاسة لجهة اليسار )اعلى(
 المتغيرات البايوميكانيكية ت

وحدة 
 القياس

الوسط  ترتيب الحراس
 الحسابي

االنحراف 
 الرابع الثالث الثاني االول المعياري

 0.04 0.29 0.35 0.28 0.25 0.3 ثانية زمن رد الفعل 1
 0.03 0.68 0.67 0.66 0.74 0.68 متر مسافة قاعدة االرتكاز 2
 0.17 0.75 0.9 0.53 0.71 0.88 متر مسافة الخطوة الجانبية 3

ارتفاع مركز كتلة الجسم  4
 عند االستعداد

 0.07 0.81 0.71 0.84 0.83 0.89 متر

5 
اقصى انخفاض لزاوية 

 15.69 118.25 101 109 133 130 درجة الركبة

 9.17 47.75 44 40 46 61 درجة زاوية ميالن الجسم 6

اقصى انخفاض لمركز  7
 كتلة الجسم عند الخطوة

 0.04 0.79 0.78 0.8 0.74 0.86 متر

8 
اقصى ارتفاع لمركز كتلة 

 الكرة الجسم عند مس
 0.07 1.17 1.16 1.1 1.16 1.27 متر

عرض المعالم االحصائية لنتائج قيم  3-1-4
المتغيرات البايوميكانيكية )الكينيتيكية والكينماتيكية( 

 المقاسة لجهة اليمين )اعلى(:
يبين المعالم االحصائية لنتائج قيم المتغيرات البايوميكانيكية  (4جدول )

 والكينماتيكية( المقاسة لجهة اليسار )اسفل()الكينتيكية 
 المتغيرات البايوميكانيكية ت

وحدة 
 القياس

الوسط  ترتيب الحراس
 الحسابي

االنحراف 
 الرابع الثالث الثاني االول المعياري

 0.04 0.33 0.32 0.33 0.29 0.4 ثانية زمن رد الفعل 1
 0.03 0.65 0.68 0.6 0.68 0.67 متر المسافة بين القدمين 2
 0.25 0.4 0.78 0.27 0.31 0.24 متر مسافة الخطوة الجانبية 3

4 
ارتفاع مركز كتلة الجسم 

 0.06 0.79 0.74 0.82 0.75 0.88 متر عند االستعداد

اقصى انخفاض لزاوية  5
 الركبة

 11.77 131 119 131 147 127 درجة

 4.89 52 48 48 58 54 درجة زاوية ميالن الجسم 6

انخفاض لمركز كتلة  اقصى 7
 الجسم عند الخطوة

 0.07 0.7 0.77 0.76 0.62 0.67 متر

8 
اقصى ارتفاع لمركز كتلة 
 0.12 0.34 0.42 0.46 0.17 0.34 متر الجسم عند مس الكرة

عرض نتائج قيم زمن رد الفعل وتحليلها  3-2
 ومناقشتها:

( نالحظ بأن زمن رد الفعل لجهة اليمين 3من خالل جدول )
( ثانية وللحارس الثاني 0.35)اعلى( للحارس االول مقداره )

( ثانية واما الحارس الرابع 0.23( ثانية وللحارس الثالث )0.27)
( ثانية وكان الوسط الحسابي 0.29فكان زمن رد الفعل )

( كما في الشكل 0.05( اما االنحراف المعياري فكان )0.28)
(1.) 
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 الفعل( يوضح بيانات زمن رد 1شكل )

( اعاله، نالحظ بأن الحارس 1( والشكل )3من خالل الجدول )
الثالث حقق اقل زمن رد فعل قياسا بالحراس االخرين يليه 
الحارس الثاني والثالث والرابع تباعا، ويعرف زمن رد الفعل 

ANDREWS الزمن الذي ينقضي بين  " و آخرون على أنه
تبط بمدى كفاءة وهو مر  االستجابةإطالق المنبه و بدء حركة 

الجهاز العصبي العضلي للفرد". وقد يعطي هذا انطباعا اوليا 
بأن سرعة االستجابة يجب ان تكون وفقا لهذا المتغير ولكن يرى 

ان هناك الكثير من المتغيرات العديدة التي يمكن ان  انالباحث
تؤثر بشكل او باخر على الزمن الكلي لسرعة االستجابة، وقد 

ية لبعض المتغيرات على حساب المتغيرات تكون هناك اولو 
االخرى، وبهذا فأن متغير زمن رد الفعل ليس مؤشرا اساسيا 
لزمن االستجابة الكلي لوجود متغيرات اخرى سيتم ذكرها الحقا 
كأقصى انخفاض لزاوية الركبة عند االستعداد اقصى دفع قوة 

 الخ. ... وزمن الحركة والتكنيك الصحيح للحارس
 الخاتمة:-4
 :التالي الباحثان استنتج اليها التوصل تم التي النتائج ضوء في
اثبت الجهاز المصمم من قبل الباحثان صالحيته في قياس -1

 زمن رد الفعل لحراس المرمى الشباب بكرة القدم.
ان عملية القياس عن طريق االجهزة اكثر دقه وواقعية من -2

 االختبارات الذاتية.
 :بالتالي انالباحث يوصي فيما
اعتماد الجهاز المصمم في مساعدة المدربين والباحثين في -1

 اختبار وتقييم مستوى حراس المرمى بكرة القدم.
عمل بحوث مشابهة على فئات عمرية اخرى باستخدام -2

الجهاز المصمم للقياس والمساعدة في امداد المدربين 

بالمعلومات لغرض تطوير الحراس والوصول بهم الى 
 ات العليا المطلوبةالمستوي
 :المصادر

عامر سعيد الخيكاني وايمن هاني الجبوري؛ المرشد في كتابة الرسائل واالطاريح  [1]
 .2016، النجف االشرف، دار الضياء للطباعة والتصميم، 1العلمية: ط

 للطباعة، الطيف بغداد، الرياضي: للتدريب العلمية االسس الالمي؛ حسين اهلل عبد [2]
2004. 

 لوضع الفعل رد زمن لتطوير مختلفة تمارين استخدام تأثير مهدي؛ سلمان عقيل [3]
 التربية كلية بغداد، جامعة ماجستير، رسالة حرة: م 50 سباحة في البداية

 .2001 الرياضية،
 ،3ط الحركي: االداء اختبارات رضوان؛ الدين نصر ومحمد عالوي حسن محمد [4]

 .1992 العربي، الفكر دار القاهرة،
 العرب دار دمشق، المرمى: لحارس المتكامل االعداد د؛محمو  اسعد موفق [5]

 .2010 والترجمة، والنشر للدراسات
، النجف االشرف، 1ياسر نجاح واحمد ثامر محسن؛ التحليل الحركي الرياضي: ط [6]

 .2015دار الضياء للطباعة والتصميم، 
 يعرب خيون؛ التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق: بغداد، الصخرة  للطباعة، [7]

2002. 
[8] Kuhn, W. (1988). Penalty-kick strategies for shooters and 

goalkeepers. In Science and Football. Eds: Reilly, T., Lees, 
A., Davids, K., Murphy, W, J. London E and FN Spon. 

[9] McGinnis, Peter Merton: biomechanics of sport and 
exercisem, 1954. 

[10] Susani. Hall ; Basic biomechanics, Second edition 
(u.s.a)new York: (2) mc Grow hill, 1995. 

[11]  https://www.sport.ta4a.us/fitness/1018-speed-and-
reaction-speed. 
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البايوميكانيكية الخاصة بأداء تمرينات وفق مؤشرات جهاز ماسح القدم وتأثيرها في بعض المتغيرات 
 متر حواجز للنخبة رجال 110خطوة الحاجز وانجاز ركض 
 2، أ.د سناء خليل عبيد 1ادريس جبار قاسم 

 1الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 2الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

(1 Idreesjabbar4@gmail.com)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 االنجاز زمن على يؤثر الذي البايوميكانيكية المتغيرات بعض في الضعف مستوى بتحسين الدراسة اهمية وتكمن المستخلص:
 والمؤشرات الخاصة البدنية القدرات تكامل خالل من االنجازات افضل لتحقيق محاولة في للمتقدمين حواجز متر 110 لركض

 .الفعالية هذه لعدائي خاص بشكل البايوميكانيكية
 بالجوانب االهتمام االعتبار بعين يؤخذ ولم بدني جانب على تبنى التدريبات اغلب بأن تتلخص البحث مشكلة وكانت

 ضعف الى تعود والتي االجتياز عملية في بالفعالية الخاصة للقوة الضعف مواطن ومعرفة تشخيص خالل ومن الميكانيكية
 ماسح جهاز خالل من البايوميكانيكية المتغيرات قيم معرفة الباحثان ارتأى البحث لعينة االداء في الميكانيكية الجوانب بعض
 110) ركض وانجاز الحاجز خطوة ألداء الخاصة البايوميكانيكية المتغيرات بعض في تأثيرها ومعرفة تمرينات لوضع القدم
 .رجال للنخبة( حواجز متر
 :البحث فرضا وكان
 االختبار ولصالح البحث لعينة والبعدية القبلية االختبارات في البايوميكانيكية المتغيرات في  احصائية داللة ذات فروق توجد-1

 . البعدي
 .البعدي االختبار ولصالح البحث لعينة والبعدية القبلية االختبارات في االنجاز في احصائية داللة ذات فروق توجد-2
 : كالتالي فكانت البحث مجاالت اما

 2021 لعام الثاني الدور العراق ومؤسسات اندية بطولة في للرجال حواجز متر 110 فعالية في النخبة عدائي: البشري المجال
 . عدائين 3 عددهم والبالغ
 .23/6/2021 الى 13/4/2021 من المدة: الزماني المجال
 .والرياضة الشباب وزارة(/حسين علي ملعب) القوى أللعاب التخصصية المدرسة ملعب: المكاني المجال

 متر 110 لفعالية  النخبة يمثلون عدائين 3 البحث عينة وكانت التجريبي المنهج انالباحث استخدم فقد البحث منهجية اما
 .    م2021 العراق ومؤسسات اندية بطولة من الثاني للدور رجال حواجز
 . االنجاز على تأثير لها المبحوثة البايوميكانيكية المتغيرات ان هي االستنتاجات اهم وكانت

 . االنجاز على تأثير من فيها لما البدنية القدرات مع متزامنة البايوميكانيكية بالمتغيرات االهتمام كانت التوصيات اهم اما
 .حواجز متر 110 انجاز - االجتياز زمن - الدفع زمن - الدفع قوة اختبار - البايوميكانيكية المتغيرات: االفتتاحية الكلمات

mailto:Idreesjabbar4@gmail.com
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 :المقدمة-1
ان المجاالت العلمية الحديثة تعبر عن المدى العلمي المترابط 
والمتداخل مع مختلف العلوم كتداخل علم البايوميكانيك مع 
العلوم االخرى كالتدريب والفسلجة وغيرها من العلوم، وذلك 
لهدف تطوير مستويات االداء الحركي واالنجاز في المهارات 

ن هذه العلوم بالعديد من الرياضية المختلفة، اذ يهتم كل علم م
خصائص الحركات و وجهات النظر، وارتباط هذه الخصائص 

الحركي ألي مهارة تهدف الى تكامل االداء المهاري  باألداء
تحقيق افضل المستويات الرياضية، والبايوميكانيك  ألجل

الرياضي احد هذه العلوم التطبيقية الذي يعتمد في تطبيقاته على 
ت الميكانيكية الممكن استثمارها في الميدان العديد من النظريا
 في مجال التدريب.

وان التطور الحاصل في مستويات االنجاز العليا في جميع  
الفعاليات الرياضية الذي يتحقق في كل المنافسات والبطوالت 
الدولية ناتج من الجهود العلمية المشتركة للخبرات والعلوم التي 

اضية، ونالحظ ان الدول المتقدمة تساهم في دعم االنجازات الري
في المجال الرياضي قد عملت على تحديث االساليب التدريبية 
ودفع كل ما هو جديد من الوسائل العلمية لتعمل على تحقيق 
الهدف المنشود وذلك باالعتماد على العلوم الرياضية المختلفة 

 واالستفادة من نتائج البحوث والدراسات لهذا المجال .
دف الرئيس للعملية التدريبية والتي يسعى الى تحقيقها فأن اله

المدربين كافة هو تطوير االنجاز وتحقيق اعلى المستويات على 
الصعيدين الدولي والمحلي، لذا يتوجب على كل العاملين في 
مجاالت التدريب الرياضي البحث واالستفادة من كل التجارب 

قيق االنجازات التي يمرون بها ومحاولة االنتفاع منها لتح
الرياضية، وفي نفس الوقت ال يخفى على احد من الخبراء 
والملمين بتأريخ الرياضة عن مدى التأثيرات االيجابية التي 
احدثتها الوسائل الحديثة في مساعدة العاملين في العملية 
التدريبية على تغيير االنماط التدريبية واالعتماد على الوسائل 

سهم بدوره في تحقيق التقدم الذي تشهده العلمية الحديثة مما ا
الكثير من المنافسات الرياضية في السنوات االخيرة، وفعاليات 
العاب القوى واحدة من اهم الرياضات التي اشتملت بالتطور في 
االنجازات وتحقيق الكثير من االرقام القياسية الجديدة، وهذا 

ستعانة التطور لم يحدث عن طريق الصدفة بل جاء نتيجة اال

بالعديد من العلوم االخرى التي تؤدي دورا  فعاال واساسيا  ال 
 سيما علم التدريب .

متر حواجز واحدة من فعاليات االركاض  110وتعد فعالية 
السريعة ذات المتطلبات الصعبة من ناحية القدرات البدنية 

 ألنهاوالمتغيرات البايوميكانيكية المطلوبة لتحقيق االنجاز، ذلك 
ية يتم تأديتها بالشدة القصوى لذا فأن تطوير انجازها بحاجة  فعال

للكثير من المتطلبات البدنية المتداخلة والمتغيرات البايوميكانيكية 
والتي تؤدي الى تحسين العديد من المتغيرات البايوميكانيكية 
وتنميتها ومن اهمها قوة الدفع و زمن الدفع وزمن االجتياز، 

الفعاليات السريعة وجب استخدام اجهزة و  ولتطوير االنجاز لهذه
وسائل تدريبية حديثة مبنية على اسس علمية ومن اهم هذه 
االجهزة و الوسائل التدريبية جهاز ماسح القدم المتري الذي 
يعطي للقائمين على العملية التدريبية مؤشرات رقمية دقيقة 

رض للمتغيرات البايوميكانيكية كمقدار الدفع  المسلط على اال
وزمنه، فضال عن الحبال المطاطية الثابتة والحبال المطاطية 
المتحركة المضافة على اجزاء معينة من الجسم التي ينعكس 

 تأثيرها على عملية اجتياز الحاجز )خطوة الحاجز( .
ومن هنا تتبين  اهمية هذه الدراسة المتمثلة بتحسين مستوى 

شرات جهاز ماسح الضعف في المتغيرات البايوميكانيكية وفق مؤ 
متر حواجز  110القدم و التي تؤثر على زمن االنجاز لركض 

للمتقدمين في محاولة لتحقيق افضل االنجازات من خالل تكامل 
قيم المتغيرات البايوميكانيكية الخاصة بأداء خطوة الحاجز بشكل 

 خاص لعدائي هذه الفعالية.
 مشكلة البحث

البدنية والميكانيكية لفعالية تناولت العديد من الدراسات الجوانب 
متر حواجز( ولفئات مختلفة ومن المهم معرفة قيم  110)

المتغيرات البايوميكانيكية المستخرجة بالرجوع الى االجهزة 
الحديثة التي تعطي للمختصين والمدربين مؤشرا تدريبا لمعرفة 
االخطاء الميكانيكية لكل العب ليتسنى للباحثين والمختصين 

ج التدريبية الخالية مناهفي مجال العاب القوى بناء ال والمدربين
 من االخطاء ومبنية على اسس علمية .

كونه العب منتخب وطني سابق  انومن خالل مالحظة الباحث
ومدرب حالي لهذه الفعالية الحظ ان اغلب التدريبات تبنى على 
جانب بدني ولم يؤخذ بعين االعتبار الجوانب البايوميكانيكية 
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الل تشخيص ومعرفة مواطن الضعف للقوة الخاصة ومن خ
بالفعالية في عملية االجتياز والتي تعود الى ضعف بعض 

وضع  انالجوانب الميكانيكية في االداء لعينة البحث ارتأى الباحث
تمرينات وفق مؤشرات جهاز ماسح القدم ومعرفة تأثيرها في 

لحاجز بعض المتغيرات البايوميكانيكية الخاصة ألداء خطوة ا
   متر حواجز( للنخبة رجال. 110وانجاز ركض )
 اهداف البحث 

 .ينات وفق مؤشرات جهاز ماسح القدماعداد تمر -1
التعرف على تأثير هذه التمرينات في بعض المتغيرات -2

البايوميكانيكية الخاصة ألداء خطوة الحاجز وانجاز ركض 
 .متر حواجز للنخبة رجال 110

 فروض البحث 
فروق ذات داللة احصائية في المتغيرات البايوميكانيكية توجد -1

نة البحث ولصالح االختبار في االختبارات القبلية والبعدية لعي
 .البعدي

توجد فروق ذات داللة احصائية في االنجاز في االختبارات -2
 القبلية والبعدية لعينة البحث ولصالح االختبار البعدي.

 مجاالت البحث 
متر حواجز  110عدائي النخبة في فعالية  المجال البشري:

الدور الثاني لعام /للرجال في بطولة اندية ومؤسسات العراق
 عدائين . 3والبالغ عددهم  2021

 .23/6/2021الى  13/4/2021المدة من  المجال الزماني:
 ملعب المدرسة التخصصية أللعاب القوى المجال المكاني:

 ياضة.                                                      وزارة الشباب والر /)ملعب علي حسين(
جراءاته الميدانية:-2  منهجية البحث وا 
المنهج التجريبي  اناستخدم الباحث منهج البحث: 2-1

 لمالئمته وطبيعة الدراسة .
اختيرت عينة البحث بالطريقة  مجتمع وعينة البحث: 2-2

 110يمثلون النخبة لفعالية ( عدائين 3العمدية والبالغ عددهم )
 متر حواجز رجال .

 
 

الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة في  2-3
 البحث:

المصادر ) الوسائل المستخدمة في البحث: 2-3-1
المالحظة ، شبكة المعلومات العالمية، والمراجع العربية واالجنبية

 الخبراء، استمارة التسجيل، القياسات واالختبارات، والتجريب
، المقابالت الشخصية، فريق العمل المساعد، والمختصين

استمارات تفريغ ، استمارات جمع البيانات، استمارات االستبيان
 (.البيانات

 االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث: 2-3-2
 4يابانية المنشأ عدد  (sony) كاميرا فيديو للتصوير نوع)

، مقياس رسم، 4حامل ثالثي عدد fps 1200-25) ، وسرعتها
، (sony vaio E series CORE i3) جهاز حاسوب نوع

، 1شريط قياس عدد ، 1صافرة عدد ، (CD)اقراص ليزرية 
حواجز ، 6يابانية عدد  casio نوع  stop watchساعة توقيت

، 2شواخص عدد ، قانونية 10حواجز عدد  ،خاصة 10عدد 
اقالم ، لغرض التحليل الحركي (kinovia) البرنامج التحليلي

جهاز ، مسند البدء المنخفض Block start، 4كتابة عدد 
حبال مطاطية بأطوال وقابلية ، (foot scan)ماسح القدم 

كرات ، جهاز مطاط متحرك، مطاطية مختلفة )الشدد واالطوال(
بار ، 1كغم عدد  3كرات طبية وزن ، 1كغم عدد  5طبية وزن 
االرتفاعات  صناديق خشب مختلفة، 1كغم عدد  25حديد وزن 

، 1قمصلة مثقلة مضافة عدد ، 1اداة اطالق عدد ، 3عدد 
جهاز سحب ، ملعب أللعاب القوى ذو ابعاد دولية وقانونية

 (.1مقاومة ذو اوزان مختلفة عدد 
وهو جهاز معد ألغراض جهاز ماسح القدم:  2-3-2-1

عالجية ورياضية وعلمية الهدف منه معرفة متغيرات القوة 
 منشئلطها مناطق القدم على المنصة، وله والضغط التي تس

وتوجد أنواع عدة ، البلجيكي الصنع من شركة RCمتعددة منها 
 قياسات منها:

 ماسح القدم النصف متري.-1
 ماسح القدم النصف متري المائي.-2
 ماسح القدم المتري.-3
 ماسح القدم بقياس مترين.-4
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سم( 1سم( وسمك )40وجميع هذه االجهزة ذات عرض )
واالختالف فقط في الطول، وهناك نوعان لهذه المنظومات االول 

( تربط بجهاز USBيتكون من المنصة فقط وفيها توصيلة )
الحاسوب مباشرة ويتم العمل عليه من خالل برنامج خاص به 
ويمكن ان يكون ألي قياس من القياسات السابقة الذكر وكما في 

  الشكل ادناه .
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح ربط جهاز الحاسوب. (1شكل )
ويتم عمل هذه المنظومة من خالل ربط المنصة بصندوق 
التزامن الذي يتم توصيله بمصدر كهربائي، ومن الصندوق تخرج 

( الى الحاسوب الذي يحتوي على برنامج خاص USBتوصيلة )
بتشغيل المنصة والشكل يبين واجهة التطبيق لبرنامج 

(footscan7.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (footscan7) لبرنامج التطبيق واجهةيوضح  (2) شكل
والمنظومة معد لقياس المتغيرات الكينتكية منها القوة والزمن 
والدفع والضغط فضال عن متغيرات أخرى، ولكن لمرة واحدة فقط 
عند دفع المنصة أو ضربها ألن الجهاز يتوقف عن القياس 

 مباشرة بعد مغادرة القدم المنصة.
بالعمل في المنظومة يتم تشغيل البرنامج بعدها ومن اجل البدء 

الدخول إلى صفحة المعلومات، إذ يجب أوال إدخال المعلومات 
الخاصة بكل حالة )رياضي( وأهمها )االسم األول/االسم 

الثاني/المواليد باليوم والشهر والسنة( من خالل الضغط على 
 ( وكما موضح في الشكل .Add Patientمفتاح اإلضافة )

 

 
 
 
 
 
 
 

 .(رياضي) حالة بكل الخاصة المعلومات إدخاليوضح  (3شكل )
بعد ذلك يتم اختبار الالعبين وعلى وفق تسلسلهم بإعطاء 
محاولة او أكثر على وفق نوع االختبار أو التجربة، وذلك من 

( لتفتح نافذة صغيرة المطلوب dynamicخالل الضغط على )
حذائه، وهذه المعلومات يطلبها فيها إدخال كتلة الالعب وقياس 

البرنامج فقط في أول محاولة يتم تسجيلها لالعب ألن هذه 
المعلومات ستحفظ وعند تسجيل أية محاوالت ثانية ستفتح هذه 
النافذة وسنجد المعلومات موجودة فيها وال نحتاج إلى إدخالها مرة 

 ثانية.
معين  ويجب االنتباه إلى مالحظة مهمة وهي عند اختيار العب 

لتسجيل محاولة ثانية له وذلك من خالل الضغط على اسم 
الالعب الموجود في قائمة أسماء المختبرين وقبل الضغط على 

(dynamic لتسجيل المحاولة الثانية لالعب، يجب أن ال يكون )
هناك تأشير )اللون األزرق( على المحاولة المسجلة لهذا 

)العينة( ألن ذلك  الالعب، وهي تحت منطقة أسماء المختبرين
سيفتح لنا صفحة المحاولة المسجلة وليس التسجيل لمحاولة 

 جديدة كما مبين في الشكل التالي .
 
 
 
 
 
 
 

 أسماء قائمة في الموجود الالعب اسم على الضغطيوضح كيفية  (4شكل )
 .لالعب الثانية المحاولة لتسجيل( dynamic) على الضغط وقبل المختبرين
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وفي كل مرة يعطى الموافقة على نافذة الوزن تفتح صفحة  
جديدة فيها تقسيمات المنصة وقبل إعطاء إشارة البدء باألداء، 
يتم الضغط على إشارة التسجيل وهي أعلى الصفحة إذ يبدأ 
البرنامج بغلق القراءة بعد خروج القدم من المنصة مباشرة ليعطي 

صفحة تسجيل المنصة  المتغيرات المسجلة لهذه المحاولة في
 كما في الشكل .

 
 
 
 
 
 

 المنصة من القدم خروج بعد القراءة بغلق البرنامج بدأيوضح  (5شل )
 .المنصة تسجيل صفحة في المحاولة لهذه المسجلة المتغيرات ليعطي مباشرة

بعد ذلك يمكن االنتقال إلى باقي الصفحات التي من خاللها  
يمكن معرفة المتغيرات الخاصة بكل محاولة مسجلة ولكل قدم، 
إذ تعطي هذه المنظومة تفاصيل القيم لعشر مناطق في القدم 
سواء كانت للضغط أو للقوة والمجموع على شكل جداول 

 ومنحنيات وكما مبين في الشكل .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أو للضغط كانت سواء القدم في مناطق لعشر القيم تفاصيليوضح  (6شكل )
 .ومنحنيات جداول شكل على والمجموع للقوة

تم اجراء التجربة االستطالعية   التجربة االستطالعية: 2-4
في تمام الساعة الثالثة  1/4/2021يوم الخميس المصادف 

وزارة الشباب /القوى أللعابظهرا في ملعب المدارس التخصصية 
تم اجراء تجارب اولية لصالحية عمل جهاز ماسح  ، إذوالرياضة
فضال عن معرفة عدد وابعاد وارتفاعات  foot scanالقدم 

معرفة  فضال عنالكاميرات المستخدمة للتصوير الفيديوي، 
 وتجنب مواطن االخطاء التي قد تحدث في التجربة الرئيسة .

 التجربة الرئيسة: 2-5
تم اجراء االختبارات القبلية لعينة  جربة القبلية:الت 2-5-1

البحث في تمام الساعة الثالثة ضهرا لمدة يوم واحد بتأريخ 
 المصادف يوم )الثالثاء(. 13/4/2021
تم اجراء التصوير  التصوير الفيديوي: 2-5-1-1

تم وضع الكاميرا   إذالفيديوي للتجربة الرئيسة واالختبارات القبلية 
امتار  3لتصوير الحاجز االول، اذ تبعد عن الحاجز جانبيا 

لغرض تصوير العداء من مرحلة بداية الدفع الى نهاية الهبوط، 
سيتم احتساب كمية الدفع عن طريق جهاز ماسح القدم،  إذ

)الزمن الذي  وسيتم ايضا معرفة زمن الدفع المسلط على الجهاز
االرض لغرض اجتياز الحاجز(، كما انها  يستغرقه العداء لدفع

ستقوم بتصوير خطوة اجتياز الحاجز من بداية مرحلة الدفع الى 
وسيتم التحليل  لألرضنهاية مرحلة الهبوط عند اول لمس 

للتحليل الحركي لكل العب  kinovia برنامج التحليل باستخدام
 لغرض معرفة زمن اجتياز الحاجز االول )زمن خطوة الحاجز(.

 باستخدامالتحليل البايوميكانيكي  2-5-1-2
بأجراء التحليل  انقام الباحث: برمجيات الحاسوب

متغيرات البحث من خالل استخدام  الستخراجالبايوميكانيكي  
للتحليل الحركي بعد تنزيل مقاطع الفيديو من  (kinovia) برنامج

الكاميرات الى الحاسبة ثم اجراء التحليل الحركي لالختبارات 
 لقبلية لكل العب والمتغيرات المحددة لهذه الدراسة .ا
 احتساب المتغيرات: 2-5-1-3
  foot scanقوة الدفع -1
    foot scanزمن الدفع-2
برنامج  باستخدام)الطيران والهبوط(  زمن اجتياز الحاجز-3

 . (kinovia) التحليل 
بعد انهاء عينة البحث للوحدات  التجربة البعدية: 2-5-2

ومجموعة االساتذة والخبراء  انالتدريبية المعدة من قبل الباحث
والمختصين في مجال الساحة والميدان تم اجراء االختبارات 

 23/6/2021 ـالمصادف يوم ال البعدية في يوم )االربعاء(
 وبظروف االختبارات القبلية نفسها.
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الحقيبة  اناستخدم الباحث الوسائل االحصائية: 2-6
الستخراج نتائج الوسائل  V25اصدار  (spss) االحصائية

 االحصائية .
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:-3
بعدي( لعينة البحث –عرض نتائج اختبار )قبلي3-1

 :في المتغيرات البايوميكانيكية
 المعالم االحصائية للمتغيرات المبحوثةيبين  (1جدول )

  Tالمحسوبة والمعنوية الحقيقة يبين فروق االوساط الحسابية وقيمة (2جدول )
 
 
 
 
 

 (2( وبمستوى حرية ) 0.05تحت مستوى داللة ) 

بعدي( لعينة –تحليل ومناقشة نتائج اختبار)قبلي 3-2
 :البحث في المتغيرات البايوميكانيكية

بعدي( لعينة –)قبليتحليل  نتائج اختبار  3-2-1
 :البحث في  زمن دفع القوة

كان الوسط  إذ( يتبين لنا نتائج زمن الدفع 1من خالل الجدول )
( 0.03( وبأنحراف معياري )0.28الحسابي لالختبار االقبلي )

( وبأنحراف 0.25وفي االختبار البعدي كان الوسط الحسابي )
االوساط ( تبين فروق 2ومن خالل الجدول ) (،0.04معياري  )
( وكانت قيمة 0.05( والمعنوية الحقيقية )0.03الحسابية )
( وكانت 2( وبدرجة حرية )0.05( بمستوى داللة )7المحتسبة )

 . t)) معنوية لصالح االختبار البعدي
بعدي( لعينة –تحليل  نتائج اختبار )قبلي 3-2-2

 :البحث في  دفع القوة
لالختبار القبلي نتائج القوة )الدفع( كان الوسط الحسابي 

( وفي االختبار 585,002( وبأنحراف معياري )2387.5)
( وبأنحراف معياري 2486.1البعدي كان الوسط الحسابي )

( تبين فرق االوساط الحسابية 2( ومن خالل الجدول )809.7)
( والمعنوية الحقيقية 552المحسوبة )  T( وكانت قيمة98.6)
( وكانت 2حرية )( وبدرجة 0.05( بمستوى داللة )0.01)

 معنوية لصالح االختبار البعدي .
بعدي( لعينة  –تحليل  نتائج اختبار )قبلي 3-2-3

 :البحث في  زمن اجتياز الحاجز
اما نتائج زمن اجتياز الحاجز االول كان الوسط الحسابي 

( وفي 0.02( وبأنحراف معياري )0.406لالختبار القبلي )
( وبأنحراف 0.33) االختبار البعدي كان الوسط الحسابي

( تبين فرق االوساط 2( ومن خالل الجدول )0.04معياري )
( والمعنوية 1.1المحسوبة ) T( وكانت قيمة 0.07الحسابية )
( 2( وبدرجة حرية )0.05( بمستوى داللة )0.04الحقيقية )

 وكانت معنوية لصالح االختبار البعدي .
 الخاتمة:-4

الدراسة استنتج الباحثان على ضوء النتائج التي توصلت لها 
 التالي:

كانت ذات  انان التمرينات الخاصة المعدة من قبل الباحث-1
تأثير في تحسين مستوى المتغيرات البايوميكانيكية الخاصة 
بأداء خطوة الحاجز واالنجاز من خالل النتائج التي تم 

 الحصول عليها .
من خالل التمرينات التي اكدت على تحسين مستوى االداء -2

الجتياز الحاجز وتحسن زمن قوة الدفع ادت الى تطوير 
 مستوى االنجاز . 

ان لقوة الدفع تأثير ايجابي فمن خالل تطوره اضهرت لدينا -3
ان هناك تحسن في عملية االجتياز فضال عن تأثيرها 

 االيجابي في زمن االداء . 
ر الحاصل في المتغيرات البايوميكانيكية ادى الى ان التطو -4

 تطور اداء الخطوة الخاصة بأجتياز الحاجز. 
هناك عالقة طردية بين زمن الدفع وزمن اجتياز الحاجز -5

)زمن اداء خطوة الحاجز(، فكلما قل الزمن المخصص 
 الكمال عملية الدفع كلما قل زمن االجتياز وبالعكس.

تي توصل لها الباحثان يوصيان على ضوء االستنتاجات ال
 التالي:

 االختبار القبلي االختبار البعدي
 المتغيرات

 س   ع± س   ع±
 زمن الدفع 0.28 0.03 0.25 0.04
 القوة )الدفع( 2387.5 585.002 2486.1 809.7
 زمن اجتياز الحاجز االول 0.406 0.02 0.33 0.04

المعنوية  الداللة
 الحقيقية

T المتغيرات ف 

 زمن الدفع 0.03 7 0.05 معنوية
 القوة)الدفع( 98.6 552 0.01 معنوية
 زمن اجتياز الحاجز االول 0.07 1.1 0.04 معنوية
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لمعرفة   foot scanضرورة استخدام جهاز ماسح القدم-1
 المتغيرات الميكانيكية .

ضرورة التركيز على المبادئ الميكانيكية في عملية اختيار -2
التمرينات المناسبة في مفردات المنهج ووفقآ لشروط االداء 

 متر حواجز . 110الفني لفعالية 
ء دراسات مشابهة لهذه الدراسة ولمراحل اخرى من سباق اجرا-3

 متر حواجز . 110
 :المصادر

نظام التدريب والترخيص –المرشد لتدريب العاب القوى ؛بيتر ج. ال. ثومسون [1]
، صريح عبد الكريم الفضلي (ترجمة)لمدربي االتحاد الدولي أللعاب القوى، 

 .(2014بغداد، دار الضياء للطباعة، ) :1ط
 . (1986جامعة بغداد،  ،بغداد) :البايوميكانيك الرياضي ؛مسل الهاشمتسمير  [2]
التطبيقات العلمية لكتابة الرسائل واالطاريح التربوية  ؛ظافر هاشم الكاظمي [3]

 (.2012، )بغداد، دار الكتب والوثائق :والنفسية التخطيط والتصميم
القياس في التربية الرياضية  ؛محمد حسن عالوي، محمد نصر الدين رضوان [4]
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 ( وتأثيرها في تحمل القوة العضلية لالعبي كرة السلةVertimaxتمرينات خاصة باستخدام جهاز )
 الشباب

 2 جبار علي جبار أ.د، 1 أ.م رؤى صالح قدوري

 1 العراق/جامعة ميسان/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 2 العراق/جامعة ذي قار/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

) 1 Rusaualah82@gmail.com, 2 Dr.jabbarsport@Gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير التمرينات الخاصة المقترحة باستخدام  المستخلص:
( في تطوير تحمل القوة العضلية لدى أفراد عينة Vertimaxجهاز القفز العمودي الثابت )

المقترحة باستخدام  البحث. وتوصل الباحثان إلى االستنتاجات التالية اثرت التمرينات الخاصة
( في تطوير تحمل القوة العضلية بشكل فعال لدى افراد المجموعة Vertimaxجهاز )

( الذي Vertimaxالتجريبية، وحقق اسلوب التمرينات الخاصة المقترحة باعتماد جهاز )
ل اعتمدته المجموعة التجريبية تفوقا  على الوسائل التقليدية في التدريب والذي كان يتبع من قب

المجموعة الضابطة في تحمل القوة العضلية. ومن اهم التوصيات ضرورة استخدام االجهزة 
( لما لها Vertimaxواالدوات الحديثة والتي تخدم االداء البدني والمهاري لالعب ومنها جهاز )

 من تأثير ايجابي في عملية تطوير الالعب بدنيا  ومهاريا . 
كرة  –تحمل القوة العضلية  -المهارات األساسية  -(Vertimaxجهاز ) الكلمات االفتتاحية:

 الشباب. -السلة

mailto:Rusaualah82@gmail.com
mailto:Dr.jabbarsport@Gmail.com
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 المقدمة:-1 

تعد رياضة كرة السلة من الرياضات الفرقية التي تحتاج من 
ممارسيها القدرات البدنية الخاصة والتي تعتبر من اهم الركائز 
األساسية المهمة التي يستند عليها الالعب للوصول إلى األداء 
األفضل للمهارات الهجومية والدفاعية المختلفة، لذا ال يستطيع 

اسية في حال افتقاره لهذه القدرات، الالعب إتقان المهارات األس
إذ إن هناك تناغما  واضحا  بين قدراته البدنية ومستوى األداء 
المهاري، لذلك فان هذه القدرات هي المساهمة والفعالة في تطور 
االداء لكي يحقق نتائج إيجابية متميزة، ومن الضروري هنا عدم 

بل يجب  التقيد والعمل بتطبيق المنهج التدريبي بشكل مطلق
استحداث واكتشاف واستخدام الطرق واألساليب واالجهزة الحديثة 
المناسبة والفاعلة في تلك المناهج التدريبية فضال  عن اختيار 
التمرينات التي لها تأثير خاص ومساهمة فعالة في تحقيق 

ذهبت دراستنا هذه  إذالهدف الرئيس لتحسين األداء واإلنجاز، 
وأساليب علمية قد تسهم باالرتقاء في للبحث عن اجهزة ووسائل 

الحالة التدريبية بشكل أمثل ومن هذه األساليب الممازجة بين 
تمرينات ذات فلسفة تدريبية معينة واعتماد وسائل مساعدة 

طبيعة المسارات الحركية لرياضة كرة السلة و تناسب في تأثيرها 
اء من اجل تحقيق النتائج األفضل األمر الذي توجب علينا ألق

براز  الضوء على هذه الوسائل وتلك الفلسفة )الممازجة( وا 
 أهميتهما في بحثنا هذا.

 باستخدامتمرينات خاصة  بإعدادومن هنا تجلت أهمية البحث 
( كوسيلة تدريبية مساعدة والتي نجدها من vertimaxجهاز )

تحمل في  إذالوسائل المالءمة لتدريبات رياضة كرة السلة، 
طياتها إمكانية تطوير تحمل القوة العضلية فضال  على الجانب 
الفني المتمثل بأداء المهارات االساسية وانعكاس ذلك على 
االنجاز، وبأسلوب ينسجم ويتناغم مع طبيعة األداء المهاري 

 أثناء التدريب.
ان تراجع مستوى بعض الفرق المحلية نتيجة  مشكلة البحث

ذ الجرع التدريبية، ويرجح ذلك األمر بأن أغلب في تنفي للرتابة
الالعبين أصبحوا على علم ودراية بروتينية التدريبات والناتج عن 
تعرضهم لمؤثر يتوالى على وتيرة واحدة، مما يجعلهم مدركين 
حجم اإليقاع التدريبي، ولتجنب تلك العقبة يجب وضعهم أمام 

ومن أجل  تحديات متجددة وتحفيزهم بمثيرات غير معتادة

ج التدريبية لرياضة كرة السلة البد لنا أن نجرب مناهاالرتقاء بال
وطرق التدريب والتقنيات الحديثة  كل ما هو جديد من أساليب

استخدام المكتشفة هنا وهناك ومنها على سبيل المثال ال الحصر 
 .(vertimaxجهاز القفز العمودي الثابت )

 تنفيذ الجرع التدريبية البحث في رتابة ظاهرةومن هنا ترسخت 
 وقلة اعتمادها على استخدام التقنيات الحديثة في تقنين برامجها

والتي آلت بفرقنا لهذا المستوى، لذا ارتأى الباحثان  التدريبية
( vertimaxتمرينات خاصة باستخدام جهاز )دراسة موضوع )

وتأثيرها في تحمل القوة العضلية لالعبي كرة السلة الشباب( 
 البحث. مشكلة ليكون
 :الى البحث يهدف

أعداد تمرينات خاصة مقترحة باستخدام جهاز القفز العمودي -1
 .(vertimaxالثابت )

التعرف على تأثير التمرينات الخاصة المقترحة باستخدام -2
ة في تطوير تحمل القو  (vertimaxجهاز القفز العمودي الثابت )

 العضلية لدى أفراد عينة البحث.
 فرض البحث:

التمرينات الخاصة المقترحة باستخدام جهاز القفز العمودي -1
( تؤثر في تحمل القوة العضلية لدى أفراد vertimaxالثابت )

 .عينة البحث
 مجاالت البحث:اشتملت 

العبي نادي الخطوط الرياضي فئة الشباب  المجال البشري:
 سنة(.  18)دون 

 .4/3/2021 لغاية 13/12/2020 للفترة من المجال الزماني:
قسم لمنصور المغلقة لأللعاب الرياضية/قاعة ا المجال المكاني:

 / بغداد.شاط الرياضي والمدرسيالن
 بغداد. الرياضية / لأللعابقاعة الشعب المغلقة 

جراءاته الميدانية: -2  منهج البحث وا 
وفقا  لطبيعة مشكلة البحث فقد استخدم  منهج البحث: 2-1

 لتناسبه مع طبيعة المشكلة.الباحثان المنهج التجريبي 
عينة  تحديدبقام الباحثان  مجتمع وعينة البحث: 2-2

البحث بالطريقة العمدية، وهم نادي الخطوط الرياضي فئة 
( العبا  ثم تم 12سنة( البالغ عددهم ) 18) سنالشباب دون 
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تقسيم العينة بالطريقة العشوائية على مجموعتين ضابطة 
 6وتجريبية، إذ اشتملت المجموعة االولى )الضابطة( على )

العبين( وقد طبق عليها البرنامج التدريبي الخاص بالمدرب 
 6فقط، اما المجموعة الثانية )التجريبية( اشتملت ايضا  على )

عبين( طبق عليها التمرينات الخاصة المقترحة باستخدام جهاز ال
(vertimax)  .وعمد باعتماد البرنامج التدريبي الخاص بالمدرب

الباحثان على أجراء التجانس في العناصر التالية ألفراد عينة 
العمر  -الوزن -البحث والتي قد تؤثر على نتائج البحث )الطول

في اختبارات تحمل القوة العضلية التدريبي( فضال  عن التكافؤ 
للذراعين والرجلين لتحييدها والتي من شأنها تؤثر على النتائج 

 وقد اثبت ان العينتين متجانستين ومتكافئتين.
األدوات واألجهزة والوسائل المستعملة في  2-3

جهاز  ،راجع والمصادر العربية واألجنبيةالم) البحث:
(vertimax)  كرات طبية مختلفة ، 1امريكي الصنع عدد

ة توقيت ساع، جهاز قياس الوزن والطول )كوري(، االوزان
شواخص متعددة ، كرات سلة، الكترونية يابانية الصنع

 .(االرتفاعات
 االختبارات البدنية المستخدمة في البحث: 2-4
 (45: 1) اختبار تحمل القوة لعضالت الذراعين:-
 (80: 6) :ثانية( 30اختبار تحمل القوة للرجلين )-
قام الباحثان بإجراء اختبارات  :االختبارات القبلية 2-5

تحمل القوة العضلية للذراعين والرجلين لمجموعتي البحث 
في تمام  13/12/2020الضابطة والتجريبية يوم االحد الموافق 

 .الساعة العاشرة صباحا  على قاعة الشعب االولمبية المغلقة
اعد الباحثان تمرينات خاصة  :اإلجراءات الميدانية 2-6

في مرحلة اإلعداد الخاص، إذ  (vertimax)باستخدام جهاز 
( أسابيع وبواقع 10استمر تطبيقها ضمن منهج المدرب لمدة )

 طبقت أول وحدة تدريبية يوم األحد إذ( وحدة تدريبية، 30)
وكانت آخر وحدة تدريبية يوم الخميس  20/12/2020

( وحدات تدريبية في 3)وبمعدل  28/2/2021المصادف 
وقد قام الباحثان  ،األسبوع في أيام )األحد والثالثاء والخميس(

بحساب الشدد الجزئية للتمرينات الخاصة عن طريق اقصى 
 وتم التحكم بشدة ،100الشدة المطلوبة /× تكرار لكل تمرين 

الوحدات التدريبية عن طريق رفع الحجم وتثبيت فترات الراحة او 
وتقليل فترات الراحة، وقد استخدم الباحثان طريقة رفع الحجم 

 التدريب الفتري المنخفض والمرتفع الشدة.
تم إجراء االختبارات البعدية لعينة  االختبارات البعدية: 2-7

يوم الخميس البحث لتحمل القوة العضلية للذراعين والرجلين 
 .4/3/2021الموافق 

الحقيبة  نااستخدام الباحث الوسائل اإلحصائية: 2-6
 (.23( اإلصدار )SPSSاإلحصائية )

 :تهاومناقشوتحليل النتائج عرض  -3
نتائج اختبار تحمل القوة  وتحليلعرض  3-1

 :العضلية للذراعين
( المحتسبة Tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (1جدول )

والجدولية ومستوى الداللة ومعنوية الفروق الختبار تحمل القوة 
 العضلية للذراعين لالختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين 

 المعالجات اإلحصائية
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( Tقيمة )
 المحتسبة

Sig  القيمة
 المعنوية

 الضابطة
 1.96 26.33 قبلي

 معنوي 0.042 2.71
 1.47 27.16 بعدي

 التجريبية
 1.87 26.50 قبلي

 معنوي 0.001 6.32
 1.16 29.16 بعدي

( المحتسبة T( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )2جدول )
والجدولية ومستوى الداللة ومعنوية الفروق الختبار تحمل القوة 

 العضلية للرجلين لالختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين 
 اإلحصائية المعالجات

 العينة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( T)قيمة 
 المحتسبة

Sig  داللة
 الفروق

 الضابطة
 1.96 26.33 قبلي

 معنوي 0.042 2.71
 1.47 27.16 بعدي

 التجريبية
 1.87 26.50 قبلي

 معنوي 0.001 6.32
 1.16 29.16 بعدي

( المحتسبة T( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )3جدول )
والجدولية ومستوى الداللة ومعنوية الفروق الختبار تحمل القوة 

 القياسات البعدية وللمجموعتينالعضلية للذراعين والرجلين في 
 اإلحصائية المعالجات

 متغيراتال
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( T)قيمة 
 sig المحتسبة

داللة 
 الفروق

 1.47 27.16 الضابطةتحمل القوة للذراعين/
 معنوي 0.026 2.60

 1.16 29.16 التجريبيةتحمل القوة للذراعين/
 1.16 25.83 الضابطةتحمل القوة للرجلين/

 معنوي 0.014 2.96
 1.16 27.83 /التجريبيةتحمل القوة للرجلين
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 مناقشة النتائج: 3-2 

أظهرت نتائج الجداول الخاصة باختبار تحمل القوة العضلية 
التجريبية معنوية و للذراعين والرجلين وللمجموعتين الضابطة 

االختبارات البعدية وللمجموعتين واتضح وبشكل الفروق لصالح 
 مميز تفوق المجموعة التجريبية في تطوير هذه القدرة.

ويعزو الباحثان هذا التطور في قدرة تحمل القوة للذراعين 
والرجلين الحاصل لدى افراد المجموعة التجريبية الى الجرعات 

االجهزة التدريبية التي تتضمن التمرينات الخاصة باستخدام 
والتي  (Vertimax) واالدوات التدريبية الحديثة ومنها جهاز

شكل الحمل فيها بأسلوب يضمن تطوير هذه القدرة مع اعتماد 
تضمنت هذه التمرينات المنفذة  إذ ،الوسيلة المساعدة لتحقيق ذلك

على الرجلين شدة وحجم كبيرين اثناء االداء وتمثلت بالزيادة 
مرنة )الحبال المطاطية للجهاز( اثناء التدريجية للمقاومات ال

 كل من وهذا يتفق مع ما أشار إليه ،الجرعات التدريبية
(Balabinis, 2003)(Murlasits, 2018" )  أن تزايد شدد

التدريب اثناء االعداد الخاص يؤدي إلى تحسن في مستوى القوة 
 (.1: 8()393: 5)" القوةالعضلية بكافة أنواعها ومنها تحمل 

منت التمرينات الخاصة عدد كبير من التكرارات التي كما تض
يمكن ان تسمح بتطوير هذه القدرة، وهذا يتفق مع ما اشار إليه 

(Meckell Y,Casorla T,Eliakim A, 2009" )  عند
التدريب لتطوير تحمل القوة يجب ان تنفذ تمرينات القوة على 
شكل جرعات تدريبية تتناسب مع امكانية كل العب مع تزايد 
عدد مرات اداء التمرين بالتدرج حسب الفترة الزمنية وكمية 

 .(43: 7)" الموضوعة وفقا  للبرنامج الزمنيالمقاومات 
ت الخاصة المقترحة تعنى والبد من االشارة هنا الى ان التمرينا 

تعطي امكانية التأثير على مجاميع  إذبالجانبين البدني والحركي 
عضلية مختلفة االداء )عاملة ومساعدة( االمر الذي ادى الى 
تحسن هذين الجانبين في كل تمرين من هذه التمرينات مما 
تؤدي الى خلق المؤهالت لتطوير المجاميع العضلية وبالتالي 

القوة العضلية فضال  عن القدرات الحركية في تطوير تحمل 
 ،.Wilson, J. M) هالوقت نفسه، وهذا يتفق مع ما اشار الي

Marin, et al, 2012 )"  تمرينات القوة الخاصة تعطي
االمكانية لتطوير تحمل القوة باإلضافة الى ذلك القدرات الحركية 

 عينةبشرط المحافظة على شكل الحركات الخاصة بالرياضة الم
"(10 :2293.) 
ان تشكيل االحمال التدريبية بشكل متزايد الشدة مع  فضال عن 

توفر اداة مساعدة يتم اختيارها بشكل دقيق يضمن احداث تأثيرا  
واضحا  في مختلف متغيرات البحث لما لها من تأثير خارجي 

اليه يتفق ذلك مع ما اشار  إذعلى المجاميع العضلية المدربة، 
تؤثر تمرينات القوة  ( "2010، بولفسكيو ي كل من )سيرج

بمقاومة خارجية على تنمية المجموعات العضلية العاملة وتزيد 
من تحمل القوة والتي تختلف باختالف المقاومة المراد التفوق 

ان التدريب  ( "1997، و)السيد عبد المقصود(، 70: 3)" عليها
ث هبوط تحت تأثير مقاومات خارجية لمدة طويلة من دون حدو 

في مستوى االداء او على االقل يكون معدل هذا الهبوط بسيطا  
 للغاية يكون ذلك الرياضي على مستوى عال  في تحمل القوة

 ,Robineau, J. Babault, N.et)وايضا  (، 157: 2)"

2016 al) "  يؤدي التدريب الرياضي المنتظم الى زيادة كفاءة
في قدرة العضلة  الجهاز العضلي ويظهر ذلك بصورة مباشرة

على انتاج القوة العضلية سواء أكانت ثابتة او متحركة كما تزيد 
سرعة االنقباضات العضلية فضال  عن تأثير التدريب على تحمل 
العضلة للعمل لفترة طويلة في مواجهة التعب، وتتحقق هذه 
الكفاءة الوظيفية للعضلة من خالل التغيرات الفسيولوجية التي 

 (.672: 9)" لتدريب الرياضي المنتظمكنتيجة لتحدث 
ويرى الباحثان ان تحسن نتائج متغيرات تحمل القوة العضلية 
للمجموعة التجريبية بعد تطبيق التمرينات الخاصة باستخدام 

ادى إلى التحسن في مستوى المكونات  (Vertimax) جهاز
البدنية األساسية مثل القوة العضلية والمتمثلة في قدرات بدنية 
خاصة مثل تحمل القوة للطرف العلوي والسفلي، اذ تميزت تلك 
التمرينات بتوزيع شدد التدريب باستخدام تدريبات القوة والتحمل 

لتخطيط الجيد خالل الوحدة التدريبية الواحدة باإلضافة إلى أن ا
للبرنامج التدريبي وتقنين األحمال التدريبية بأسلوب علمي 
مناسب للمرحلة التدريبية لعينة البحث والتي تم مراعاة التدرج في 
زيادة األحمال وشدتها لتشمل صفتي التحمل والقوة، باإلضافة 
إلى تدريب المجموعات العضلية المختلفة وباألخص عضالت 

التركيز على العضالت العاملة أثناء االداء، الذراعين والرجلين و 
كل هذا أدى إلى زيادة في قوة العضالت العاملة وخصوصا في 
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فترة األعداد الخاص ونتيجة استخدام التمرينات الخاصة فيها 
تحسنت مستويات القدرات البدنية الخاصة وهذا ما أكده )محمد 

في تنمية  ان النوع الرئيسي للتدريب المستخدم ( "2006، شحاتة
تحمل القوة لمجموع العضالت العاملة والمثبتة ينبغي ان يتفق 
مع نوع االنقباضات العضلية المستخدمة في تكنيك معين مما 
ينتج عن ذلك تنمية النشاط العضلي على تلك المجاميع 

 (.283: 4) العضلية".
أما بالنسبة للمجموعة الضابطة وأن حققت نتائج معنوية ُمرضية 

 ترتقي ومستويات المجموعة التجريبية لكون وحداتها ولكنها ال
التدريبية تفتقر الى استخدام الوسائل واالجهزة التدريبة الحديثة 
التي من شأنها ان تطور القوة العضلية عامة  وتحمل القوة 
خاصة  وغالبا  ما تكون فائدتها محدودة وبسيطة ال تلبي حاجة 

 رية المهمة.العب كرة السلة في هذه المرحلة العم
 :الخاتمة-4

الباحثان  استنتجالتي توصلت لها الدراسة  وعلى ضوء النتائج
 :االتي
اثرت التمرينات الخاصة المقترحة باستخدام جهاز -1

(Vertimax) للذراعين  في تطوير تحمل القوة العضلية
 بشكل فعال لدى افراد المجموعة التجريبية. والرجلين

حقق اسلوب التمرينات الخاصة المقترحة باعتماد جهاز -2
(Vertimax)  الذي اعتمدته المجموعة التجريبية تفوقا  على

الوسائل التقليدية في التدريب والذي كان يتبع من قبل 
 القوة العضلية. المجموعة الضابطة في تحمل

وعلى ضوء النتائج واالستنتاجات التي توصلت لها الدراسة 
 حثان بالتالي:يوصي البا

اعتماد التمرينات الخاصة المقترحة باستخدام جهاز -1
(Vertimax)  كأداة مساعدة في تطوير تحمل القوة العضلية

 الخاصة في كرة السلة.
ضرورة استخدام االجهزة واالدوات الحديثة والتي تخدم االداء -2

لما لها  (Vertimax)البدني والمهاري لالعب ومنها جهاز 
 من تأثير ايجابي في عملية تطوير الالعب بدنيا .

اجراء دراسات مماثلة على قدرات بدنية وحركية اخرى في -3
 رياضة كرة السلة وعلى فئات عمرية اخرى ولكال الجنسين.
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 المالحق:
 يبين الوحدات التدريبية الرئيسة للتمرينات الخاصة لتحمل القوة العضلية (1ملحق )

 كرة السلةنموذج لوحدة تدريبية باستخدام تمرينات خاصة في ا
 %(73.98) شدة الوحدة التدريبية:         اإلعداد الخاص                       المرحلة:
 تطوير تحمل القوة العضلية للذراعين والرجلين هدف الوحدة:        )االول(                               األسبوع:

 .( دقيقة47.19) زمن التمرينات الخاصة:       (                                1) رقم الوحدة:
 (، ساعة توقيت، صافرة، أحزمة الربط الخاصة بالجهاز، سلم تدريبي(.vertimaxجهاز) األدوات واألجهزة والمستخدمة:

 

 
 

أقسام الوحدة  ت
 التدريبية

 التكرار الشدة التمرينات
زمن 
األداء 
 للتمرين

زمن األداء 
 للتمرين الكلي

الراحة بين 
 التكرارات

زمن األداء 
 الكلي

1 
 30 التحضيري

        قيقةد

2 
  80الرئيس 
 دقيقة

 

 vertimax(: يقف الالعب امام جهاز ترم 7تمرين االنطالق ) .1
ويتم تثبيت الحبال المطاطية في منطقة الجذع ويقوم 
باالنطالق لألمام للمسافة المحددة ثم الرجوع بمسار حركي 

 مشابه لحركة الدفاع الخلفية.
( على ثالث شواخص: يقف الالعب ترم 7االنطالق ) تمرين .2

ويتم تثبيت الحبال المطاطية في  vertimaxامام جهاز 
منطقة الجذع ويقوم باالنطالق لألمام للمسافة المحددة باتجاه 

 -الوسط  -شاخص الوسط ثم االنتقال الى الشاخص األيمن 
 الوسط بمسار حركي مشابه لحركة الدفاع الجانبية –اليسار 

 والعودة نقطة االنطالق.
( والتصويب بالقفز: يقف ترم 7تمرين االنطالق بالطبطبة ) .3

ويتم تثبيت الحبال المطاطية  vertimaxالالعب امام جهاز 
في منطقة الجذع ويقوم باالنطالق لألمام للمسافة المحددة 
باتجاه اللوحة ويؤدي التصويب بالقفز والعودة بمسار حركي 

 الخلفية الى نقطة االنطالق مشابه لحركة الدفاع
كغم(: يقف الالعب  3( نحو كرة طبية )ترم 7تمرين االنطالق ) .4

ويتم تثبيت الحبال المطاطية في  vertimax امام جهاز
منطقة الجذع ويقوم بالتوجه نحو الكرة وحملها وأداء التصويب 

 من القفز.
تمرين المناوالت مع الجدار: يقف الالعب فوق جهاز  .5

vertimax  يتم تثبيت الحبال المطاطية في منطقة الرسغ ثم و
 (.نيةثا 30يقوم بأداء المناوالت مع الجدار لمدة )

تمرين التصويبات المتعددة بعد اجتياز السلم التدريبي: يقف  .6
عند بداية السلم ويتم تثبيت  vertimaxالالعب امام جهاز 

قب يقوم باالنتقال بالتعا إذالحبال المطاطية في منطقة الجذع 
على مربعات السلم الى النهاية ثم يستلم الكرة من الزميل 

 والتصويب بالقفز نحو اللوحة )ثالث تصويبات(.

80% 
 
 

 
80% 
 
 
 

 
 
80% 
 
 
 
 
70% 
 
 
 
70% 
 
 
70% 

14×3 
 
 
 
9×4 

 
 
 
 
 
7×4 

 
 
 
 
10×3 
 
 
 
8×4 

 
 
12×3 

14 
 ثانية

 
 
13 
 ثانية
 
 

 
 
14 

 ثانية
 

 
 
18 

 ثانية
 

 
13 

 ثانية
 
13 

 ثانية

 ثانية 42
 
 
 
 ثانية 52

 
 
 
 
 
 ثانية 56

 
 
 
 
  ثانية 72

 
 
 
 ثانية 52

 
 
 ثانية 30

 ثانية 30
 
 
 

1.30 
 دقيقة
 

 
 
 

1.30 
 دقيقة
 

 
 

 دقيقة 1
 
 
 
 ثانية 1

 
 
 ثانية 30

1.32 
 دقيقة
 

 
4.52 
 دقيقة
 
 

 
 

3.56 
 دقيقة
 

 
 

4.12 
 دقيقة

 
 

3.52 
 دقيقة
 

1.39 
 دقيقة

3 
 10الختامي 
        دقيقة
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 منتديات الشباب والرياضة في العراقفي مقياس الثقافة الترويحية لدى العاملين 
 2 أ.م.د احمد هشام احمد الهاللي، 1 دريد طارق عبد الفتاح يوسف

 1 مديرية شباب ورياضة نينوى/محافظة نينوى

 2وعلوم الرياضة جامعة الموصل/كلية التربية االساسية/التربية البدنية

 ( 1 Duraidtariq74@gmail.com, 2 Ahmed_hisham@uomosu.edu.iq) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يهدف البحث الحالي الى التعرف على:المستخلص: 
 بناء مقياس الثقافة الترويحية لدى العاملين في منتديات الشباب والرياضة في العراق. -1
التعرف على درجة الثقافة الترويحية وترتيب محاورها لدى العاملين في منتديات الشباب والرياضة في -2

 العراق. 
( 308كونت عينة البحث من )إذ تم استخدام المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته طبيعة البحث، إذ ت

ولغرض تحقيق اهداف البحث قام الباحثان ببناء مقياس الثقافة الترويحية، ومن ثم التأكد من الصدق والثبات، 
وبعد تطبيق االداة عولجت البيانات احصائيا  باستخدام النسبة المئوية، الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، 

رضي، وفي ضوء نتائج البحث خرج الباحثان بمجموعة من االستنتاجات المنوال، مربع كاي، المتوسط الف
 وكاالتي: 

 صالحية مقياس الثقافة الترويحية للموظفين العاملين في منتديات الشباب والرياضة في العراق. -1
ة من يتمتع الموظفين العاملين في منتديات الشباب والرياضة في العراق بدرجة مرتفعة من الثقافة الترويحي-2

 خالل النتائج التي افرزها البحث.
حصل محور الترويح الرياضي على الترتيب االول في ترتيب محاور مقياس الثقافة الترويحية اما المحور -3

الترويح الكشفي والخلوي فقد حصل على الترتيب الخامس واألخير الموظفين العاملين في منتديات الشباب 
ان عينة البحث تتمتع بدرجة مرتفعة من استخدام الترويح الرياضي اكثر  والرياضة في العراق مما يدل على

 من الترويح الكشفي والخلوي.
 وفي ضوء هذه االستنتاجات يوصي الباحثان باالتي: 

اعتماد مقياس الثقافة الترويحية للموظفين العاملين في منتديات الشباب والرياضة وتطبيقه على موظفي -1
 الوزارات االخرى. 

 حث موظفي العاملين في منتديات الشباب والرياضة في العراق على استخدام الترويح الثقافي والفني.-2
ضرورة تخصيص دعم مادي من قبل الوزارة للعاملين في منتديات الشباب والرياضة وذلك من اجل اقامة -3

 الدورات الثقافية والفنية وحتى االعالمية.
 العاملين في منتديات الشباب والرياضة.  -يحية الثقافة الترو  الكلمات المفتاحية:

mailto:Duraidtariq74@gmail.com
mailto:Ahmed_hisham@uomosu.edu.iq
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 المقدمة: -1
مفهوم الثقافة أكثر المفاهيم المحيرة في العلوم اإلنسانية وبخاصة 
بعد اكتمال استقاللها من الفلسفة تعد الثقافة موضوع دراسة و 
اهتمام علمي من قبل علوم إنسانية عديدة أهمها علم 
األنثربولوجيا وعلم االجتماع وذلك بهدف التعرف على 

طفية لشعب أو الخصائص والسمات المادية والفكرية والعا
لجماعة، ولقد اهتمت المعاهد ومؤسسات التربية والجامعات 
الحديثة اآلن بمحاولة إدخال الثقافة بدرجة واسعة في مجاالت 
الدراسة وأن تمزج بين فروع المعرفة المختلفة، بحث يطلع العلوم 

 في تزويد المتعلم بجوانبعلى قدر اإلنسانيات وهي تعمل 
 .(1 ،2002: )عالم الثقافة
نقال عن  (1992محمد الحماحمي وعايدة عبد العزيز )ويشير 
( أن الترويح " نشاط اختياري، يحدث لقاء Britghlbilبرايتل )

وقت الفراغ ودوافعه األولية في الرضا والسرور الناتجين عن هذا 
في  (Bucherبوشر )النشاط " وهذا التعريف يكاد يتفق مع رأي 

لفرد في غير لنشاط الذي يمارسه اأن الترويح يتعلق بالوان ا
، وهو بهذا يدل على أن الشخص قد اختار بضعة ساعات عمله

أوجه من النشاط لممارستها طوعا نتيجة لرغبة داخلية دافعة 
)الحماحمي و  لوان يمده براحة ورضا نفسيواالشتراك في هذه األ

 .(23، 1992 :محمد
يع المشكالت والثقافة الترويحية من العوامل المهمة لحل جم

وتذليل المعوقات التي تواجه المؤسسات والمنظمات الرياضية 
)لجان أولمبية عالمية او محلية واتحادات رياضية واندية 
ومؤسسات رسمية او غير رسمية( إلى جانب اهمية الثقافة 
الرياضية في صنع االنجاز الرياضي من خالل رفع مستوى 

 ا وسلوكا  واداءا .العاملين وتهيئة االجواء الصحيحة فهم
الثقافة الترويحية في العراق ال يزال ضعيفا  وال يلقى  ن مفهوما

االهتمام من القائمين على قيادة الحركة الرياضية من وزارة 
الشباب واللجنة االولمبية بكل برامجها وانشطتها معنية بالثقافة 
الرياضية وكذلك االندية واالتحادات الرياضية وقبل ذلك المعاهد 

ى معنية، الذي يالمس ويرتبط والكليات الرياضية هي األخر 
بمستوى االنجاز الرياضي العالمي فالرياضة ليس حركة عشوائية 
 او منظمة بل هي سلوك ووعي وهذه تشكل مفهوم الثقافة

 .(25-24 ،2016 :)خليفة الرياضية لدى العاملين والقادة

ومما تقدم تتضح اهمية دراسة الثقافة الترويحية لما يشكله هذا 
همية في تطوير العمل، وعلى وفق ذلك فان اهمية المفهوم من ا

الثقافة الترويحية بناء مقياس البحث تبرز من خالل الحاجة الى 
ليتمكنوا  منتديات الشباب والرياضة في العراقفي لدى العاملين 

سية اثناء من اكتساب الخبرات المعرفية واالجتماعية والبدنية والنف
لعودة الى العمل بنشاط وحيوية الكبير وا استثمارهم لوقت الفراغ

والوقاية من التعب الذهني وزيادة قدرة الفرد على زيادة انتاجه في 
العمل، كون هذا المفهوم من المفاهيم الحديثة والمهمة فضال  عن 
ندرة الدراسات المتعلقة بهذا المفهوم االمر الذي يسهم في االثراء 

يمكن ان يشكل العلمي للباحثين المهتمين بهذا الموضوع اذ 
البحث اطارا  مرجعيا  لهم إلجراء ابحاث اخرى على عينات 

 مختلفة إلحداث التراكم المعرفي المطلوب في البحث العلمي. 
 مشكلة البحث 

أدى التقدم التكنولوجي في القرن العشرين الى تضخم واسع في 
، فاصبح الفراغ مشكلة ووقت الفراغ لدى كافة فئات الناسحجم 

من مشاكل القرن العشرين كأحد نواتج الحضارة الحديثة وخاصة 
ونحن نعيش في ظل جائحة كورونا وازدياد وقت الفراغ الذي 

في وزارة  الباحثانعمل احد نعيشه في زماننا هذا وان من خالل 
ان غالبية العاملين في منتديات الشباب  الشباب والرياضة رأى

ضلون االشتراك الغير إيجابي )المشاهدة دون والرياضة يف
 .الممارسة( كأسلوب لقضاء وقت الفراغ الكبير

وبالرغم من التقدم العلمي في أدوات القياس والتقويم في مختلف 
ت الثقافة الترويحية العلوم اإلنسانية إال أن القياس في مجاال

ن القدر المناسب مإلى حد علم الباحثان( لم يحدد بالمختلفة )
، ومن خالل القراءات النظرية واالطالع على البحوث االهتمام

والدراسات في هذا المجال لم يستدل على أي دراسة تستهدف 
مقياس الثقافة الترويحية  لعينة البحث الحالي ومن هنا تبرز 
مشكلة البحث والتي تتمثل في عدم وجود مقياس للثقافة 

الدراسة من منطلق كون  الترويحية مما دفع الباحثان القيام بهذه
الممارسة ترتبط تقدمها بمقدار المعارف التي يكتسبها الفرد، وهذه 
الدراسة محاولة جادة لمعالجة النقص الموجود في أدوات قياس 
الثقافة الترويحية وتشجيع الشباب على الممارسة اإليجابية التي 
تسهم بشكل جاد وفعال في التنمية الشاملة لجميع جوانب 

ثارة الرغبة الشخص ية للعاملين في منتديات الشباب والرياضة وا 
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في الممارسة وتعويدهم على األنشطة الترويحية وأتساع دائرة 
الممارسة بعد فهم فلسفة الترويح وأهدافه وعالقة الترويح 
بالنواحي النفسية واالجتماعية والصحية ومعرفة اإلمكانات 

ج نهمم الصحيح للرها يؤدي إلى الفهواألماكن الترويحية وغي
الترويحي الجيد ووجود مقياس مقنن لثقافة الترويح، ويمكن 

 صار مشكلة البحث على شكل سؤال:اخت
منتديات الشباب في ما درجة الثقافة الترويحية لدى العاملين -

 والرياضة في العراق.
 اهداف البحث: 

منتديات في  بناء مقياس الثقافة الترويحية  لدى العاملين-1
 ب والرياضة في العراق.الشبا
التعرف على درجة الثقافة الترويحية وترتيب محاورها لدى -2

 منتديات الشباب والرياضة في العراق.في العاملين 
 :فرض البحث

الموظفين العاملين في منتديات الشباب والرياضة في  ال يتمتع
 .العراق بدرجة مرتفعة من الثقافة الترويحية

 مجاالت البحث: 
منتديات الشباب والرياضة في في العاملين  البشري:المجال 
 العراق.

 . 5/7/2021ولغاية  29/9/2020من  المجال الزماني:
قاعات ومباني منتديات الشباب والرياضة في  المجال المكاني: 

 العراق.
 تحديد المصطلحات: 
، فة العامةتعد الثقافة الترويحية جزء من الثقا الثقافة الترويحية:

بالجانب المعرفي والمعلوماتي لمجتمع ما في المجال تختص 
الرياضي، وهي حاجة انسانية ملحة فهي تعد نتاج أو محصلة 
السلوك المكتسب من ممارسة الفرد لألنشطة الترويحية المتنوعة، 
كما تشمل الحقوق األساسية لإلنسان والقيم والعادات والتقاليد 

 .(345 ،2002 :الرحيم )عبد والمعتقدات
هي مجموعة المعارف يعرف الباحثان الثقافة الترويحية اجرائيا : و 

والمفاهيم والقيم واالتجاهات التي تثري الموظف وتشحذ وجدانه 
بالمعاني والقيم الفنية والجمالية والوجدانية وتكسبه الوعي الالزم 
للمشاركة في االنشطة الترويحية الستثمار وقت فراغه بطريقة 

 ايجابية.

جراءاتالبحث و  منهجية -2  ه الميدانية:ا 
استخدم الباحثان المنهج الوصفي  منهج البحث: 2-1

  .باألسلوب المسحي لمالءمتـه طبيعـة البحث
 مجتمع  البحث وعينته: 2- 2
تكون مجتمع البحث الحالي من  مجتمع البحث: 2-2-1

منتديات الشباب والرياضة في العراق لسنة في العاملين 
( موظفا موزعين على 1.540عددهم )والبالغ  2020/2021

 ( مديرية من مديريات الشباب والرياضة في العراق والجدول17)
 ( يبين اسماء المديريات التي تم اعتمادها في البحث الحالي. 1)

 مجتمع البحثيات الشباب والرياضة في العراق و يبين أسماء مدير  (1جدول )

اشتـمل عينة البحث على العاملين : عينة البحث 2-2-2
منتديات الشباب والرياضة في العراق )الحاصلين غلى شهادة في 

الدبلوم فما فوق( والذين تم اختيارهم بصورة عشوائية تحقيقا 
( موظفا  موزعين على 308بالغ عددهم )الألهداف البحث، 

( مديرية من مديريات الشباب والرياضة في العراق للعام 17)
( يبين اعداد عينة البحث موزعة 2والجدول ) 2020-2021

على منتديات الشباب والرياضة في العراق ويمثلون نسبة 
 %( من مجتمع البحث.20)
 
 

 العدد اسم المديرية ت العدد اسم المديرية ت

مديرية شباب ورياضة  1
 بغداد/الكرخ

مديرية شباب ورياضة  10 102
 البصرة

103 

مديرية شباب ورياضة  2
 بغداد/الرصافة

مديرية شباب ورياضة  11 90
 ديالى

96 

3 
مديرية شباب ورياضة مدينة 

 12 94 الصدر
مديرية شباب ورياضة 

 94 االنبار

 13 97 مديرية شباب ورياضة نينوى 4
شباب ورياضة مديرية 

 92 كركوك

مديرية شباب ورياضة  14 93 مديرية شباب ورياضة بابل 5
 الديوانية

74 

مديرية شباب ورياضة ذي  6
 قار

مديرية شباب ورياضة  15 88
 المثنى

76 

7 
مديرية شباب ورياضة 

 16 91 صالح الدين
مديرية شباب ورياضة 

 84 ميسان

8 
مديرية شباب ورياضة 

 17 86 كربالء
مديرية شباب ورياضة 

 98 واسط

مديرية شباب ورياضة  9
 النجف

 1.54 المجموع الكلي 82
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والرياضة في العراق وأعداد عينة أسماء مديريات الشباب يبين  (2جدول )
 البحث

 ت اسم المديرية العدد
 1 مديرية شباب ورياضة بغداد/ الكرخ 24
 2 مديرية شباب ورياضة بغداد / الرصافة 17
 3 مديرية شباب ورياضة الصدر 16
 4 مديرية شباب ورياضة نينوى 26
 5 مديرية شباب ورياضة صالح الدين 25
 6 ورياضة واسطمديرية شباب  22
 7 مديرية شباب ورياضة بابل 29
 8 مديرية شباب ورياضة االنبار 17
 9 مديرية شباب ورياضة البصرة 18
 10 مديرية شباب ورياضة  ديالى 17
 11 مديرية شباب ورياضة كركوك 18
 12 مديرية شباب ورياضة النجف 16
 13 مديرية شباب ورياضة ميسان 18
 14 ورياضة كربالءمديرية شباب  12
 15 مديرية شباب ورياضة الديوانية 14
 16 مديرية شباب ورياضة ذي قار 11
 17 مديرية شباب ورياضة المثنى 8
 المجموع 308

تضمنت عينة البناء لمقياس  :عينة البناء 2-2-2-1
( موظفا  تم اختيارهم بطريقة 154الثقافة الترويحية على )

%( من 50عشوائية من مجتمع البحث الكلي ويمثلون ما نسبته )
 ( يبين ذلك.3عينة البحث،  والجدول )

تم تطبيق مقياس الثقافة  :عينة التطبيق 2-2-2-2
يمثلون نسبة ( موظفا  من عينة البحث و 92الترويحية على )

%( من عينة البحث الكلي ليمثلوا عينة التطبيق، 29.87)
( 3لغرض تطبيق مقياس الثقافة الترويحية عليهم، والجدول )

 يبين ذلك.
 عينة البناء والتطبيقيبين  (3الجدول )

 نسبها المئوية عددها نوع العينة ت
 %50 154 عينة البناء  1
 %29.87 92 عينة التطبيق  2
 %9.74 30 الثباتعينة  3
 %7.79 24 التجربة االستطالعية 4
 %2.60 8 المستبعدين 4

 %100 308 المجموع الكلي 

اشتملت الدارسة  :وسائل جمع البيانات والمعلومات 2-3
الحـالية على اداة تمثلت ببناء مقياس الثقافة الترويحية لدى 

منتديات الشباب والرياضة في العراق والذي سوف في العاملين 

وبنائه وفق الشروط والخطوات العلمية في  بإعدادهيقوم الباحثان 
عملية بناء المقاييس الرياضية ولعدم توفر مقياس نستطيع من 

منتديات الشباب في خالله قياس الثقافة الترويحية لدى العاملين 
تم عرض فقرات المقياس على الخبراء  إذوالرياضة في العراق، 

)كصدق ظاهري( لكي ينسجم المقياس مع عينة البحث الحالية 
 منتديات الشباب والرياضة في العراق.في  بالعاملينوالمتمثلة 

نظرا  لعدم توفر : مقياس الثقافة الترويحية 2-3-1
مقياس نستطيع من خالله التعرف على الثقافة الترويحية 

وعلـى البيئـة  ،تديات الشباب والرياضة في العراقمنفي للعاملين 
، قام الباحثان ببنـاء مقياس انعلم الباحث على وفقالعراقيـة 

الثقافة الترويحية للموظفين بحيث يتالءم مع المجتمع الوظيفي 
 .(461، 2006: )رضوان الحالي

: ات بناء مقياس الثقافة الترويحيةخطو  2-3-1-1
إلى أن عمليـة بناء أي مقـياس يمر ( Allen & Yenيشير )

 بمراحـل متعددة هي:
التخطيط للمقيـاس وذلك بتحديد المجاالت التي تغطي -1

 فقراته.
 صياغة فـقرات كـل مجال.-2
 تطبـيق الفقرات على عينة ممثلـة لمجتمع البحث.-3

يطبق المقياس بعد التأكـد : المقياس إجراء تحليل لفقرات
 ه ووضع المعاييـر لكيفية التصحيحلـمن المواصفات العلمية 

(Allen & Yen ,1979:118-119.) 
الخطوات أعاله في بناء مقياس الثقافة  انلذا اعتمد الباحث

 الترويحية وكما يأتي:
التخطيط لبناء المقياس وذلك بتحديد  2-3-1-2

احثان بمراجعة عديد من قام الب :قراتهالمحاور التي تغطي ف
تناولت موضوع الثقافة الترويحية الدراسات التي المصادر و 

حديده ومن هذه المصادر ولصياغة محاور فقرات المقياس وت
بمراجعتها في مجال علم  انالدراسات التي قام الباحثالعلمية و 

 :ودراسة )ملكي (2016 :)خليفةالنفس وبناء المقاييس دراسة 
 (2010: )الوصابي ( ودراسة2013: ( ودراسة )الجبيلي2015

 (.2002 :ودراسة )بهبهاني
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ضمنها مفهوم تحديد المحاور التي يت 2-3-1-3
بعـد ان حـدد الباحـثان مفهـوم الثقافة : الثقافة الترويحية

الترويحية وبعـد االطالع على االدبيات والدارسات السابقة 
والمصادر العلمية ذات العالقة بمفهوم الثقافة الترويحية 
ومكوناتهـا وخصائصـها والمؤشـرات المطلـوب توافرهـا لـدى 

منتديات ي فالموظفين الـذين يتمتـعون بالثقافة الترويحية للعاملين 
الشباب والرياضة في العراق، وبالتـالي توصـل الباحـثان الـى 

تغطـي هـذا المفهـوم  فيمـا يعتقـد انهـا ،لمحاورمجموعـة مـن ا
وللتأكد مـن صـحة تحديـد المحاور ومـدى تمثيلهـا للثقافة 

مجموعـة مـن الخبـراء الترويحية، قـام الباحـثان بعرضـها علـى 
طلـب مـنهم تحديـد مـدى صـالحية التعريـف  ذإ ،المتخصصـين

النظـري لمفهـوم الثقافة الترويحية وصـالحية المحاور ومـدى 
( يبين نسبة اتفاق 4تغطيتهـا لمفهـوم الثقافة الترويحية، والجدول )
 الخبراء على محاور مقياس الثقافة الترويحية.

 الثقافة الترويحية ( يبين نسبة اتفاق الخبراء على محاور مقياس4الجدول )

عدد  المحاور ت
النسبة  غير موافقين موافقين الخبراء

 المئوية
 %95 20 1 21 الرياضي الترويح 1
 %90 19 2 21 الثقافي الترويح 2
 %86 18 3 21 االجتماعي الترويح 3
 %90 19 2 21 الفني الترويح 4
 %76 16 5 21 االعالمي الترويح 5
 %57 12 9 21 السياحي الترويح 6
 %43 9 12 21 المجتمعية الخدمة ترويح 7
 %76 16 5 21 الكشفي الترويح 8
 %62 13 8 21 العالجي الترويح 9
 %38 8 13 21 التجاري الترويح 10
 %76 16 5 21 الخلوي الترويح 11

 ( 0,05)≥*معنوي عند مستوى 
 يمكن االعتماد على موافقة أراء الخبراء إذ يشير بلوم إلى انه "

ذه % فأكثر في مثل هذا النوع من الصدق، وتعد ه75بنسبة 
وقد اجمع  ،(126 ،1983: بلوم وآخرون“)النسبة مقبولة 

( وذلك 11، 8) والمحورين (،4، 2الخبراء على دمج المحورين )
، 7، 6ألنها تعطي نفس المعنى، بينما تم الغاء المحاور التالية )

( محاور وهي 5ية )( وبذلك اصبح عدد المحاور النهائ10، 9
المحور االول الترويح الرياضي والمحور الثاني الترويح الثقافي 
والفني والمحور الثالث الترويح االجتماعي والمحور الرابع 

 الترويح الكشفي والخلوي والمحور الخامس الترويح االعالمي.

: د فقرات المقياس بصورته االوليةإعدا 2-3-1-4
االولية من خالل اشتقاق بعض  تم إعداد الفقرات بصورتها

الفقرات من االطـر النظـرية والدراسـات واالدبيات التي تنـاولت 
مفهوم الثقافة الترويحية، فضال عن اعداد بعـض الفقرات من قبل 

ليكـون العدد الكلي لفقرات مقياس الثقافة الترويحية  انالباحث
، وقد ( فقرة موزعة على المحاور الخمسة72بصيغته االولية )

صيغت الفقرات على شكل عبارات كل منها يمثل موقف يمر به 
الموظف تتبعه خمس بدائل لإلجابة هي )تنطبق على بدرجة 
كبيره جدا، وتنطبق علي بدرجة كبيرة، وتنطبق علي بدرجة 

 لي بدرجة قليلة، وال تنطبق علي(.متوسطة، وتنطبق ع
لوب صياغة الفقرات واالجابة تحديد اس 2-3-1-5

أعتمد الباحثان في صياغة الفقرات على أسلـوب  :اعنه
)ليكرت( الخماسي المطـور وهو شبيه بأسلوب االختيار من 

إذ يقدم للمستجيب فقرات، ويطلب منه تحديد إجابته  متعدد، "
باختيـار بديل من عدة بدائل لـهـا أوازن مختلفـة" )العجيلي 

 ( وفق األسس اآلتية:377، 1990: وآخرون
تكـون الفقرة طويلـة بمفرداتهـا بحيث تؤدي إلى الملل أن ال -1

 في اإلجابة.
 .أن تكون العبارة مفهومة وبصيغة المتكـلم-2
 .(52 ،2009: أن تكون العبـارة قابلـة لتفسير واحـد. )الطويل-3
 :المعامالت العلمية للمقياس 2-3-2
من صدق  انتحقق الباحث: صدق المقياس 2-3-2-1

 .المقياس عبر الصدق الظاهري )المحكمين(
: الصدق الظاهري لفقرات المقياس 2-3-2-1-1

( فقرة وصياغتها واعدادها 72بعد اعداد فقرات المقياس البالغة )
بصورتها االولية، تم عرضها على شكل استبيان موجه الى عدد 
من السادة ذوي الخبرة واالختصاص في مجال العلوم التربوية 
والنفسية وعلم النفس الرياضي، والقياس والتقويم، اذ طلب منهم 
ابداء الرأي حول مدى صالحية محاور وفقرات المقياس وانتمائها 
للمحور الذي تمثله وشمولها لمفهوم الثقافة الترويحية، واضافة 

( أمام او تعديل او حذف الفقرات ومن خالل وضع عالمة )
)تصلح، ال تصلح، تصلح بعد كل فقرة وتحت البديل المناسب 

التعديل(. وذلك لغرض تقويمها والحكم على مدى مالئمتها 
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للمحور الذي وضعت ألجله،" بعد إعداد فقرات المقياس 
وصياغتها بصورتها األولية يتم عرضها على عدد من الساده 
ذوي الخبرة واالختصاص لغرض تقويمها والحكم على مدى 

لمناسبة من خالل )حذف او صالحيتها، واجراء التعديالت ا
( وبما يتالءم ومجتمع ه صياغة او إضافة عدد من الفقراتاعاد

البحث، فضال عن ذكر صالحيه بدائل اإلجابة المقترحة 
(، أو إضافة وتحديد بدائل 144، 2018 :")الطائي و العبادي

لإلجابة بما يرونها مناسبة للمقياس، اذ يعد هذا االجـراء وسيلـة 
: للتأكد من صـدق المقياس اذ يشير )الصميدعي واخرونمناسبة 
( الى انه "يمكن حساب صدق االختبار بعرض عبارات 2010

المقياس او االختبار على عدد من المختصين والخبراء في 
المجال الذي يقيسه االختبار فاذا قال الخبراء ان هذا االختبار 

ستطيع االعتمـاد ي انيقيـس السلـوك الذي وضع لقياسـه فان الباحث
( اذ 117، 2010: ")الصميدعي واخرون على حكـم الخبراء

 لمحكمين نوعا من الصدق الظاهـري"يمكن اعتماد صدق ا
"(Ferguson: 1981, 104). 

وبعد جمع االستمارات، تم استخراج الصدق الظاهري للمقياس 
 Chiمن خالل قانون النسبة المئوية وقيمة مربع كآي )

Squareالخبراء حول فقرات المقياس، إذ تم االعتماد  ( التفاق
لغرض  ة بعد مقارنتها بالقيمة الجدوليةعلى قيمة كآي المحتسب

( فقرة لعدم 21) إبقائها في المقياس وبذلك تم حذف واستبعاد
( 1الملحق ) فاكثر من أراء الخبراء %(75الحصول على نسبة )

لالنتقال  ( فقرة51، لذا أصبح المقياس يتألف من )يوضح ذلك
( يبين نسبة 5للخطوة التالية في عملية بناء المقياس، والجدول )

كما تم عرض المقياس على السادة الخبراء  اتفاق السادة الخبراء،
في مجال التقويم اللغوي لتعديل فقرات المقياس من الناحية 

 اللغوية والتعبيرية وسالمة األسلوب. 
حول صالحية فقرات مقياس الثقافة  أراء السادة الخبراءيبين  (5الجدول )

 الترويحية والنسبة المئوية

 المحاور
تسلسل 
 الفقرات

 الخبراء
نسبة 
 االتفاق

 قيمة
 (2)كا

 الجدولية

 (2)كا قيمة
عدد  المحتسبة

 الموافقون الخبراء
غير 

 الموافقون

الترويح 
 الرياضي

1 21 21 1 95% 17,19 3,84 
2 21 19 2 90% 13,76 3,84 
3 21 19 2 90% 13,76 3,84 
4 21 10 11 48% 0,05 3,84 
5 21 20 1 95% 17,19 3,84 
6 21 12 9 57% 0,43 3,84 
7 21 20 1 95% 17,19 3,84 

 المحاور
تسلسل 
 الفقرات

 الخبراء
نسبة 
 االتفاق

 قيمة
 (2)كا

 الجدولية

 (2)كا قيمة
عدد  المحتسبة

 الموافقون الخبراء
غير 

 الموافقون
8 21 20 1 95% 17,19 3,84 
9 21 13 8 62% 1,19 3,84 
10 21 19 2 90% 13,76 3,84 
11 21 13 8 62% 1,19 3,84 
12 21 13 8 62% 1,19 3,84 
13 21 19 2 90% 13,19 3,84 
14 21 20 1 95% 17,19 3,84 
15 21 19 2 90% 13,76 3,84 
16 21 19 2 90% 13,76 3,84 
17 21 12 9 57% 0,43 3,84 
18 21 17 4 81% 8,05 3,84 

الترويح 
الثقافي 
 والفني

19 21 21 0 100% 21 3,84 
20 21 8 13 38% 1,19 3,84 
21 21 20 1 95% 17,19 3,84 
22 21 20 1 95% 17,19 3,84 
23 21 19 2 90% 13,76 3,84 
24 21 20 1 95% 17,19 3,84 
25 21 20 1 95% 17,19 3,84 
26 21 18 3 86% 10,71 3,84 
27 21 20 1 95% 17,19 3,84 
28 21 20 1 95% 17,19 3,84 
29 21 19 2 90% 13,76 3,84 
30 21 12 9 57% 0,43 3,84 
31 21 19 2 90% 13,76 3,84 
32 21 11 10 52% 0,05 3,84 
33 21 19 2 90% 13,76 3,84 

الترويح 
 االجتماعي

34 21 20 1 100% 17,19 3,84 
35 21 20 1 100% 17,19 3,84 
36 21 13 8 62% 1.19 3,84 
37 21 19 2 90% 13,76 3,84 
38 21 18 3 86% 10,71 3,84 
39 21 17 4 81% 8,05 3,84 
40 21 19 2 90% 13,76 3,84 
41 21 17 4 81% 8,05 3,84 
42 21 19 2 90% 13,76 3,84 
43 21 12 9 57% 0,43 3,84 
44 21 12 9 57% 0,43 3,84 
45 21 12 9 57% 0,43 3,84 
46 21 18 3 86% 10,71 3,84 
47 21 18 3 86% 10,71 3,84 

الترويح 
الكشفي 
 والخلوي

48 21 20 1 95% 17,19 3,84 
49 21 20 1 95% 17,19 3,84 
50 21 14 7 67% 2,33 3,84 
51 21 20 1 95% 17,19 3,84 
52 21 12 9 57% 0,43 3,84 
53 21 20 1 95% 17,19 3,84 
54 21 20 1 95% 17,19 3,84 
55 21 18 3 86% 10,71 3,84 
56 21 12 9 57% 0,43 3,84 
57 21 13 8 62% 1,19 3,84 
58 21 18 3 86% 10,71 3,84 
59 21 14 7 67% 2,33 3,84 
60 21 20 1 95% 17,19 3,84 

الترويح 
 االعالمي

61 21 19 2 90% 13,76 3,84 
62 21 14 7 67% 2,33 3,84 
63 21 19 2 90% 13,76 3,84 
64 21 17 4 81% 8,05 3,84 
65 21 20 1 95% 17,19 3,84 
66 21 20 1 84% 17,19 3,84 
67 21 17 4 81% 8,05 3,84 
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 المحاور
تسلسل 
 الفقرات

 الخبراء
نسبة 
 االتفاق

 قيمة
 (2)كا

 الجدولية

 (2)كا قيمة
عدد  المحتسبة

 الموافقون الخبراء
غير 

 الموافقون
68 21 13 8 62% 1,19 3,84 
69 21 20 1 95% 17,19 3,84 
70 21 11 10 52% 0,05 3,84 
71 21 18 3 86% 10,71 3,84 
72 21 17 4 81% 8,05 3,84 

 (0,05)≥*معنوي عند مستوى 

تم توزيع فقرات : توزيع فقرات المقياس 2-3-2-1-2 
( فقرة بواقع خمسة محاور بشكل عشوائي 51المقياس البالغة )

غير منتظم لكي تكون االجابة من المجيب أكثر دقة وال يتأثر 
 .( يبين ذلك6بنمطية المحور وتكرار فقراته والجدول )

الثقافة يبين التوزيع العشوائي غير المنتظم لمحاور مقياس  (6الجدول )
 الترويحية

 تسلسل ارقام الفقرات في االستبيان المحاور ت
 50 ،48، 44، 41، 36، 31، 26، 21، 16 ،11، 6 ،1 الترويح الرياضي 1
 51، 49، 45، 42، 37، 32، 27، 22، 17، 12، 7، 2 الثقافي والفني 2
 46، 43، 38 ،33، 28، 23، 18، 13، 8، 3 االجتماعي 3
 39، 34، 29، 24، 19، 14، 9، 4 الكشفي والخلوي 4
 47، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 االعالمي 5

تضمن اعداد : إعداد تعليمات المقياس 3-3-2-1-2
التعليمات طريقة االجابة، واالخطاء التي تؤثر على اجابة 
المفحوصين او المختبرين، وطريقة حساب الدرجة، وترتيب 

فمن اجل ان تكتمل صورة اجابة فقرات المقياس وغيرها، " 
المقياس ومن اجل تطبيقها على المختبرين، يتم اعداد تعليمات 
المقياس، وعدم ذكر اسم المفحوص، وطمأنة المختبر ان االجابة 
: ستحظى بسرية تامة، وان تذكر كيفية اجراء المقياس" )منصور

(، " ويجب ان تكون التعليمات واضحة ودقيقة حتى 2 ،2007
ت وموضوعات الدرجة، فضال عن دقو ووضوح ال يتأثر ثبا
يجب اعداد التعليمات كتابة حتى يمكن االلتزام  إذالتعليمات، 

، 2006: )رضوان" بها بالنسبة لجميع القائمين على التنفيذ
تمثل تعليمات المقياس ارشادات هامة وضرورية  إذ(، 469

(، 225، 2000: توجه المختبر وترشده في االجابة )ملحم
كلما تكون واضحة  إذمات المقياس تأثير على المختبر ولتعلي

: )أبو عالم قل نسبة االخطاء في االجابةومبسطة كلما ت
1989، 44). 

مـن : صدق البناء )الصدق التمييزي( 2-3-1-1
مواصـفات المقيـاس الجيـد إجـراء عمليـة التحليـل اإلحصـائي 

فـراد الـذين يحصـلون لفقراته لمعرفـة قـدرة الفقرات للتمييـز بـين األ
علـى درجـات عاليـة والـذين يحصـلون علـى درجـات منخفضـة فـي 

)جـابر " اج القـوة التمييزيـة للفقراتالمقيـاس نفسـه أي اسـتخر 
(، وكما يعني 125 ،1985: ( )دروان272 ،1973: وكـاظم

قدرة الفقرة على أن تميز بين األفراد الحاصلين على عالمات 
مرتفعـة وبـين مـن يحصـلون علـى عالمـات منخفضـة فـي السـمة 

 ،2002: رات كلهـا أي االختبار )الظـاهرالتـي تقيسـها الفق
ال يمكـن مالحظتهـا وانمـا يسـتدل عليهـا مـن السـلوكيات  ،(130

ولمعرفة صدق البناء . (276 ،2000: )ملحم بها المرتبطة
 استخدام الباحثان التحليـل اإلحصـائي بطريقتين هما:  

: أسلوب المجموعتين المتطرفتين 2-3-1-11-1
من مواصفات المقياس الجيد اجراء عملية التحليل االحصائي 
لفقراته لمعرفة "قدرة االختبار المقترح على التفريق بين االفراد 

يتمتعون بدرجة مرتفعة من السمة من ناحية وبين االفراد  الذين
 الذين يتمتعون بدرجة منخفضة من نفس السمة من ناحية اخرى

تم ايجاد الصدق التمييزي لكل  إذ (.244 ،2006 :)رضوان
فقرة باستخدام اسلوب المجموعتين المتطرفتين، وبذلك بلغ حجم 

بصورته مقياس ( موظفا . إذ تم تطبيق ال154عينة التمييز )
، تم اخذ مجموعتين متطرفتين منهما االولية على عينة التمييز

بعد ترتيب درجاتهم ترتيبا  تنازليا  ولتحقيق ذلك تم اختيار نسبة 
( موظفا  لكل 42%( من الدرجات )العليا، والدنيا( بواقع )27)

مجموعة لتمثل المجموعتين المتطرفتين، واعتمدت قيمة اختبار 
ة الختبار داللة الفروق بين متوسطات اجابات )ت( المحتسب

المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة من فقرات المقياس والجدول 
 ( يبين ذلك.7)

القوة التميزية بأسلوب المجموعتين المتطرفتين العليا والدنيا يبين  (7الجدول )
 ( لمقياس فقرات الثقافة الترويحيةsig)ت( وقيمة ) واختبار

رقم 
 الفقرة

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
قيمة )ت( 
 المحتسبة

الوسط  داللة الفروق (sig)قيم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مميزة 0,004. 2,927 1,181 3,56 0,764 4,19 1
 مميزة 0,000 4,156 1,063 3,33 0,785 4,16 2
 مميزة 0,000 4,087 0,885 3,23 0,845 4,00 3
 غير مميزة 0,064 1,874- 1,032 3,51 0,793 3,88 4
 مميزة 0,000 4,252 1,145 3,30 0,804 4,21 5
 مميزة 0,004 2,923 1,322 2,67 1,334 3,51 6
 مميزة 0,019 2,394 0,979 2,60 1,174 3,161 7
 مميزة 0,016 2,447 1,234 3,00 1,050 3,60 8
 مميزة 0,000 3,971 1,089 3,35 0,972 4,23 9
 مميزة 0,013 2,552 1,104 3,14 1,093 3,74 10
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رقم 
 الفقرة

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
قيمة )ت( 
الوسط  داللة الفروق (sig)قيم المحتسبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مميزة 0,044 2,046 1,207 2,86 1,218 3,40 11
 مميزة 0,021 2,360 1,090 2,95 1,278 3,56 12
 مميزة 0,000 5,331 1,327 3,05 0,734 4,28 13
 مميزة 0,000 4,059 1,324 2,77 0,989 3,79 14
 مميزة 0,000 4,965 0,961 2,93 0,950 3,95 15
 مميزة 0,000 4,730 1,192 2,91 0,988 4,02 16
 مميزة 0,000 5,141 1,109 2,91 0,845 4,00 17
 مميزة 0,000 4,746 1,324 2,91 0,910 4,07 18
 مميزة 0,000 5,301 1,098 3,44 0,631 4,47 19
 غير مميزة 0,795 0,261 1,166 2,70 1,310 2,63 20
 مميزة 0,001 3,306 1,226 3,21 0,76 4,00 21
 غير مميزة 1,000 0,000 0,935 2,53 1,099 2,53 22
 مميزة 0,000 5,494 0,925 3,05 0,840 4,09 23
 مميزة 0,000 4,018 1,130 3,09 0,768 3,93 24
 مميزة 0,000 4,801 0,905 2,88 1,065 3,91 25
 مميزة 0,000 4,742 1,225 2,98 0,771 4,02 26
 مميزة 0,002 3,127 0,966 3,14 0,895 3,77 27
 مميزة 0,39 2,098 1,109 3,23 0,939 3,70 28
 مميزة 0,000 4,309 1,002 2,74 1,192 3,77 29
 مميزة 0,000 4,405 1,009 3,07 0,844 3,95 30
 مميزة 0,000 5,525 0,990 2,86 0,750 3,91 31
 مميزة 0,000 5,054 1,141 3,72 0,941 3,86 32
 مميزة 0,008 2,720 1,199 2,88 1,098 3,56 33
 غير مميزة 0,051 1,982- 1,136 2,74 1,255 3,26 34
 مميزة 0,002 3,222 1,087 3,09 1,250 3,91 35
 غير مميزة 0,345 0,949 1,139 3,19 1,352 2,93 36
 مميزة 0,038 2,108 1,042 2,91 1,297 3,44 37
 مميزة 0,000 3,907 1,195 3,00 0,879 3,88 38
 غير مميزة 0,589 0,543 1,159 3,12 1,225 2,98 39
 غير مميزة 0,059 1,917- 1,075 3,19 1,173 3,65 40
 مميزة 0,000 5,311 1,124 2,70 1,068 3,95 41
 غير مميزة 0,056 1,941- 1,123 3,02 1,099 3,49 42
 مميزة 0,003 3,096 1,118 2,81 1,180 3,58 43
 غير مميزة 0,446 7,64- 1,078 2,93 1,179 3,12 44
 غير مميزة 0,161 1,413- 1,138 2,88 1,151 3,23 45
 مميزة 0,003 3,089 1,186 2,79 1,256 3,60 46
 غير مميزة 0,693 0,396 0,985 3,07 1,185 2,98 47
 مميزة 0,000 3,732 1,163 2,93 1,090 3,84 48
 غير مميزة 1,000 0,000 1,231 3,09 0,996 3,09 49
 غير مميزة 0,835 0,209 1,022 2,95 1,042 2,91 50
 غير مميزة 0,176 1,364- 1,103 2,79 0,947 3,09 51

( أن قيمة )ت( للفروقات بين المجموعتين 7يتبين من الجدول )
وينتج عن هذا ( 5.525–000.0)العليا والدنيا تراوحت بين 

( فقرة بسبب أنها لم تثبت قدرتها التمييزية 14االجراء رفض )
، 39، 36، 34، 22، 20، 4وهي الفقرات ذات التسلسالت )

( من اصل المقياس 51، 50، 49، 47، 45، 44، 42، 40
االولي اذ كانت قيم المعنوية لهذه الفقرات أكبر من قيمة 

ميزة وال يمكن االعتماد ( مما يدل على انها فقرات غير م05.0)
عليها لذا وجب حذفها من المقياس قبل االنتقال للخطوة التالية 
من الصدق التمييزي وهي االتساق الداخلي، وبعد حذف هذه 

( 37( اصبح المقياس مؤلف من )14الفقرات التي يبلغ عددها )
 فقرة.
يؤدي  ": اق الداخليأسلوب االتس 2-3-1-11-2

لالختبار أو معامل تجانسه إلى فحص االتساق الداخلي 
(، 35 ،1999: الحصول على تقدير لصدقه التكويني" )باهي

ويمكن إيجاده عن طريق أيجاد العالقة بين فقرات االختبار 
والدرجة الكلية للفرد التي تعد معيارا  لصدق االختبار لعينة 

( موظفا عينة التمييز الكلية وقد 154التحليل االحصائي البالغ )
والجدول  ( لتحقيق ذلكRستخدام معامل االرتباط البسيط )تم ا
 .(43 ،1981 :)الزوبعي وآخرون ( يبين ذلك8)

معامل االرتباط بين درجة الفقرات والدرجة الكلية لمقياس يبين  (8الجدول )
 باستخدام اسلوب معامل االتساق الداخلي الثقافة الترويحية

 رقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 قيم
(sig) 

 رقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 قيم
(sig) 

 رقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 قيم
(sig) 

1 0,295* 0,000 18 0,350* 0,000 35 0,262* 0,001 
2 0,392* 0,000 19 0,414* 0,000 36 ---- ---- 
3 0,332* 0,000 20 ---- ---- 37 0,247* 0,002 
4 ----- ---- 21 0,270* 0,001 38 0,342** 0,000 
5 0,328* 0,000 22 ---- ---- 39 ---- ---- 
6 0,286* 0,000 23 0,401* 0,000 40 ---- ---- 
7 0,202* 0,010 24 0,325* 0,000 41 0,406* 0,000 
8 0,266* 0,000 25 0,403* 0,000 42 ---- ---- 
9 0,344* 0,00 26 0,440* 0,000 43 0,223* 0,004 
10 0,269* 0,001 27 0,316* 0,000 44 ---- ---- 
11 0,169* 0,032 28 0,244* 0,002 45 ---- ---- 
12 0,288* 0,000 29 0,365* 0,000 46 0,253* 0,001 
13 0,463* 0,000 30 0,451* 0,000 47 ---- ---- 
14 0,344* 0,000 31 0,382* 0,000 48 0,313* 0,000 
15 0,407* 0,000 32 0,416* 0,000 49 ---- ---- 
16 0,384* 0,000 33 0,284* 0,000 50 ---- ---- 
17 0,366* 0,000 34 ---- ---- 51 ---- ---- 

 ( 0.05)≥*معنوي عند مستوى    
( أن قيم معامل االرتباط تراوحت بين 8يتبين من الجدول )

-0.000( تراوحت بين )Sig( وان قيمة )0.463-0.169)
(، نجد أن 0.50)(، وعند الرجوع إلى مستوى معنوية 0.032

( تتميز باتساق عال، وبهذا االجراء أصبح 37) ـبعض الفقرات ال
( فقرة 37مقياس الثقافة الترويحية بصيغته النهائية مؤلفا  من )

 إلجراءبعد حذف الفقرات الغير مميزة والغير متسقة داخليا  
 .التطبيق النهائي للمقياس على عينة التطبيق
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يعد ثبات المقياس شرطا   ": ثبات المقياس 2-3-1-12
 ،1999: ")الروسان اساسيا  من شـــروطـ موضوعية اداة البحث

قدير ( ويشير الثبات الى درجة االستقرار في النتائج في ت33
( ولغرض ايجاد 229 ،2004: صفة او سلوك مـــا )النبهان

معامل الثبات لمقياس الثقافة الترويحية تم استخدام طريقة 
ومعامل االرتباط البسيط قبل التصـــحيح ومعامل  التجزئة النصفية

 سبيرمان براون بعد التصحيح. 
يشير : طريقة التجزئة النصفية 2-3-1-12-1

مدى الدقة واالتقان او االتساق الذي يقيس به " الثبات الى 
 ،2006 :")رضوان االختبار الظاهر التي وضع من اجلهـــــا

استخدمت طريقة  ( ولغرض الحصول على ثبات المقياس98
التجزئة النصفية بأسلوب الفقرات )الفردية والزوجية( شملت 

( استمارة استبيان من عينة المتميز بعد ان حذفت الفقرات 34)
غير المميزة من المقياس، ثم قسمت الى نصفين النصف االول 
يمثل الفقرات ذو التسلسالت الفردية، والنصف الثاني يمثل 

استخدمت هذه  الزوجية، علما انه قدالتسلسالت  الفقرات ذو
( 76 ،2005 :الطريقة في بعض الدراسات مثل دراسة )الكواز

( 52 ،2009 :( و)طبيل297 ،2010 :و)احمد واخران
واستخدم معامل االرتباط البسيط )بيرسون( بين درجات نصفي 

اذ ان  ( "0.76المقياس فظهرت قيمة )ر( المحتسبة تساوي )
بمثابة االتساق  ددرجات كل من نصفي االختبار يع االرتباط بين

الداخلي لنصف االختبار فقط وليس لالختبار كـــكل ")ابو 
( ولكـــي نحصل على تقدير غير متحيز 116 ،1984 :حطب

ــــــ براون( اذ  املة تم استخدام معادلة )سبيرمانلثبات االختبار بك
ل احصائيا ممـــا ( وهو دا0.86بلغت قيمة معامل الثبات الكلي )

 .يدل على ثبات المقياس
بصيغته النهائية  وصف المقياس 2-3-1-13

بعد إجراء المتطلبات الالزمة لبناء : وتصحيح المقياس
ات الشباب والرياضة مقياس الثقافة الترويحية للعاملين في منتدي

( فقرة 37) ، استقر المقياس بصيغته النهائية علىفي العراق
( فقرات، 9)الترويح الرياضي ) حاور وهي( م5) موزعة على

( 9ات، الترويح االجتماعي )( فقر 8الترويح الثقافي والفني )
( فقرات، الترويح االعالمي 5، الترويح الكشفي والخلوي )فقرات

( فقرات، وتم تحديد الوزن المناسب لكل استجابة والذي يتراوح 6)
رت الخماسي ( درجة مرتبة تنازليا على مقياس ليك1–5ما بين )

)تنطبق علي بدرجة كبيرة جدا، تنطبق علي بدرجة كبيرة، تنطبق 
علي بدرجة متوسطة، تنطبق علي بدرجة قليلة، ال تنطبق علي( 
وتحسب الدرجة الكلية للمستجيب وفقا للبدائل المختارة عن كل 

( درجة مرتبة تنازليا  على وفق 1–5فقرة والتي تتراوح ما بين )
( 185-37لدرجة الكلية للمقياس ما بين )البدائل وتراوحت ا

(، ولغرض تحديد درجة الثقافة 111) درجة بمتوسط فرضي
الترويحية سوف يتم تحديد المستويات باالعتماد على المتوسط 

 الفرضي والحد االعلى و االدنى للمقياس.
بعد أن أجرى : المقياس ةالتطبيق النهائي ألدا 2-4

ية المتعلقة ببناء مقياس الثقافة الباحثان جميع اإلجراءات العلم
الترويحية وبعد التأكد من صالحية المقياس لقياس الغرض الذي 
وضع من اجله، تم تطبيق المقياس على أفراد عينة البحث 

%( من عينة 29.87( موظفا وبنسبة )92والبالغ عددهم )
 .2021/ 25/4 ولغاية 5/4/2021البحث. للفترة من 

)الحقيبة  اناستخدم الباحث: الوسائل االحصائية 2-5
( الستخراج الوسائل Excel( و)SPSSاإلحصائية( )
 اإلحصائية اآلتية:

، المنوال، االنحراف المعياري، الوسط الحسابي ،النسبة المئوية)
، مربع كأي ،معامل االرتباط البسيط لبيرسون، معامل االلتواء

لمعادلة قيمة براون  –معادلة سبيرمان ، ( لعينة واحدةtاختبار )
-23 ،2009 :)الكناني المتوسط الفرضي، معامل الثبات

282). 
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 :عرض ومناقشة النتائج -3
 عرض ومناقشة نتائج هدف البحث الثاني: 3-1

)التعرف على درجة الثقافة الترويحية وترتيب محاورها 
منتديات الشباب والرياضة في في لدى العاملين 

 :العراق(
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي  يبين (9الجدول )

 لدى عينة البحث
المتوسط  العينة المقياس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 قيمة
Sig 

قيمة 
 )ت(

 المحتسبة
 13,199 0,000 111 14,550 131,02 92 الثقافة الترويحية

( ان قيمة المتوسط الحسابي إلجابات 11يتبين من الجدول )   
( 131.02عينة البحث على مقياس الثقافة الترويحية بلغت )

( درجة، وعند التعرف 14.550درجة وبانحراف معياري قدره )
على معنوية الفروق بين متوسط درجات عينة البحث والمتوسط 

( درجة 111الفرضي لمقياس الثقافة الترويحية والبالغة )
 (One Sample T Test)وباستخدام اختبار )ت( لعينة واحدة 

( Sig( درجة وقيمة )13.199بلغت قيمة )ت( المحتسبة ) إذ
(، 0.05) نسبة الخطأ البالغة ( وهي اصغر من0.000تساوي )

مما يدل على ان الفرق معنوي ولصالح عينة البحث بداللة 
منتديات الشباب في الوسط الحسابي االكبر، بمعنى ان العاملين 

 توى مرتفع من الثقافة الترويحية.والرياضة في العراق لديهم مس
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى اهتمام منتديات الشباب 

ضة في العراق باألنشطة الترويحية بكافة مجاالتها والريا
وذلك من خالل الزيادة  االجتماعية، الثقافية والفنية، الرياضية((

من الدورات والمناسبات االجتماعية والثقافية والفنية والرياضية 
والنشاطات سواء داخل المؤسسة التعليمية فضال عن توفير 

ة الترويحية، باإلضافة التجهيزات الرياضية والصاالت لألنشط
إلى التزام المسؤولين بتنفيذ األنشطة الترويحية من خالل اشرافهم 

( داخل ، الرياضيةوتنفيذهم لألنشطة )االجتماعية، الثقافية والفنية
منتدياتهم ضمن وقت فراغهم يمارسون االنشطة المختلفة 

 للتخفيف من ضغوط العمل والترفيه عن انفسهم .
( ان الترويح من أهم 1988: محمد) ويتفق ذلك مع راي

المجاالت التي تسهم في استثمار وقت الفراغ للشباب وتنمية 

انه نوع ا، إذ لة بدنيا ونفسيا واجتماعيا وعقليالشخصية المتكام
االجتماعية، الثقافية والفنية، (مليء باألنشطة المتنوعة 

( التي تشبع ميول وحاجات االفراد وتتناسب مع كل الرياضية
المراحل العمرية فالترويح ضرورة من ضروريات الحياة ويتميز 

، (6، 1988: )محمد وع بتحقيق السعادة والسرور للبشرهذا الن
( ان االنشطة الترويحية تقوم 2001: ويتفق ذلك مع راي )محمد

على تهيئة الفرصة لألفراد على االبتكار واالبداع، فالشخص 
شطة الترويحية فانه في عندما يقوم بممارسة أي نوع من االن

الغالب يقوم بممارسة االنشطة والهوايات التي يجد فيها المتعة 
والرغبة، ويشعر بانه قادر على العطاء خاصة اذا كانت هذه 
الهواية الترويحية التي يمارسها تحقق له االشباع ورغباته وميوله 
وتساعد على االبتكار واالبداع من خالل محاولة الفرد تطوير 

ظهار ابداعاتهال  اته اثناء ممارسةقدر  : )محمد نشاط الترويحي وا 
2001 ،115). 

ثانيا: التعرف على ترتيب محاور الثقافة الترويحية 
منتديات الشباب والرياضة في في لدى العاملين 

 :العراق
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي يبين  (10الجدول )

 مجال من مجاالت مقياس الثقافة الترويحية وقيمة )ت( المحتسبة لكل

( وجود فروق ذات دالة إحصائية في 10يتبين من الجدول )
منتديات في ترتيب محاور مقياس الثقافة الترويحية لدى العاملين 

 على وفقالشباب والرياضة في العراق، وجاء ترتيب المحاور 
جاء المحور االول الترويح  إذقيمت )ت( المحتسبة االعلى، 

( 19.18الرياضي في الترتيب االول وبوسط حسابي قدره )
( وكان المتوسط الفرضي قدره 2.75وبانحراف معياري قدرة )

(، وجاء المحور 14.57( اما قيمة )ت( المحتسبة بلغت )27)

محاور  ت
 المقياس

الوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

  قيمة
Sig 

قيمة )ت( 
 المحتسبة

ترتيب 
 المحاور

1 
الترويح 
 االول 14.57 0,000 27 2.75 19.18 92 الرياضي

2 
الترويح 
الثقافي 
 والفني

 الثالث 9.66 0,000 24 3.81 27.84 92

3 
الترويح 
 االجتماعي

 الثاني 12.13 0,000 27 4.39 32.56 92

4 
الترويح 
الكشفي 
 والخلوي

 الخامس 8.80 0,000 15 4.34 30.98 92

الترويح  5
 االعالمي

 الرابع 9.52 0,000 18 2.99 20.97 92
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الترويح االجتماعي في الترتيب الثاني من ضمن المحاور وبلغ 
( وكان 4.39( وبانحراف معياري )32.56المتوسط الحسابي )

( اما قيمة )ت( المحتسبة بلغت 27المتوسط الفرضي قدره )
(، وجاء محور الترويح الثقافي والفني في الترتيب الثالث 12.13)

( وبانحراف 27.84من ضمن المحاور وبلغ المتوسط الحسابي )
( اما 24( وكان المتوسط الفرضي قدره )3.81معياري قدره )

(، وجاء محور الترويح 9.66)ت( المحتسبة بلغت ) قيمة
االعالمي في الترتيب الرابع من ضمن المحاور وبلغ المتوسط 

( وكان 2.99( وبانحراف معياري قدره )20.97الحسابي )
اما قيمة )ت( المحتسبة  بلغت  ،(18المتوسط الفرضي قدره )

امس (، وأخيرا جاء محور الكشفي والخلوي في الترتيب الخ9.52)
( وبانحراف 30.98بلغ المتوسط الحسابي ) إذمن ضمن المحاور 

( اما 15( وكان المتوسط الفرضي قدره )4.34معياري قدره )
(. ويعزو الباحثان حصول 8.80) قيمة )ت( المحتسبة بلغت

في محور الترويح الرياضي على الترتيب االول ان لدى العاملين 
يوال نحو الترويح الرياضي منتديات الشباب والرياضة في العراق م

من اجل المتعة والرغبة في مزاولة االنشطة الرياضية، كما اشار 
أن الثقافة الرياضية تقود النشاط البدني في  " (2004: )راتب

بالد عديدة حول العالم وخاصة تلك التي تتضمن الرياضة 
واألنشطة البدنية ويظهر ذلك بوضوح إذ يقود النشاط البدني إلى 

لفرد ويسمح له باالستعداد لنتائج مؤثرة وايجابية لوقت صحة ا
الفراغ إذ يسهم النشاط البدني في قدرة الفرد على األداء المؤثر 

، 2004: ")راتب الفعال لكل أنواع الحركات البدنية اإلنسانية
488). 

وايضا يعزو الباحثان حصول محور الترويح الكشفي والخلوي 
على الترتيب الخامس واالخير ضمن محاور الثقافي الترويحية 

منتديات الشباب والرياضة في العراق الى قلة في لدى العاملين 
اقامة المخيمات الكشفية والمعسكرات الكشفية ورحالت الخالء 

لمادية لها كذا برامج، والتخييم وذلك بسبب قلة التخصيصات ا
( ان قلة اقامت المخيمات الكشفية 2015: كما اشار)قدوري

 تؤدي الى ضعف المعرفة والدراية بأمور المخيمات والمعسكرات
 .(68 ،2015: )قدوري

 
 

 الخاتمة:-4
وفي ضوء نتائج البحث خرج الباحثان بمجموعة من 

 االستنتاجات وكاالتي: 
في صالحية مقياس الثقافة الترويحية للموظفين العاملين -1

 منتديات الشباب والرياضة في العراق. 
منتديات الشباب والرياضة في في يتمتع الموظفين العاملين -2

العراق بدرجة مرتفعة من الثقافة الترويحية من خالل النتائج 
 التي افرزها البحث.

حصل محور الترويح الرياضي على الترتيب االول في -3
ترتيب محاور مقياس الثقافة الترويحية اما المحور الترويح 
الكشفي والخلوي فقد حصل على الترتيب الخامس واألخير 

منتديات الشباب والرياضة في العراق في الموظفين العاملين 
مما يدل على ان عينة البحث تتمتع بدرجة مرتفعة من 

 تخدام الترويح الرياضي اكثر من الترويح الكشفي والخلوي.اس
 وفي ضوء هذه االستنتاجات يوصي الباحثان باالتي:

في  اعتماد مقياس الثقافة الترويحية للموظفين العاملين-1
منتديات الشباب والرياضة وتطبيقه على موظفي الوزارات 

 االخرى. 
ياضة في منتديات الشباب والر في حث موظفي العاملين -2

 العراق على استخدام الترويح الثقافي والفني.
في  ضرورة تخصيص دعم مادي من قبل الوزارة للعاملين-3

منتديات الشباب والرياضة وذلك من اجل اقامة الدورات 
 الثقافية والفنية وحتى االعالمية. 

 :المصادر
المطابع األميرية، ، 1(: معجم علم النفس والتربية، ط1984أبو حطب، فؤاد وآخرون ) [1]

 القاهرة، مصر.
(: الفروق الفردية وتطبيقاتها التربوية، 1989أبو عالم، رجاء محمد شريف ومحمود، نادية ) [2]

 ، دار القلم، الكويت.2ط
الميسرة للنشر  ، دار1(: القياس النفسي والتربوي، ط2010احمد، محمود عمر وآخرون ) [3]

 .والتوزيع، عمان، األردن
المعامالت العلمية العملية بين (: 1999وآخرون )باهي، مصطفى حسين  [4]

 ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة .1، طالنظرية والتطبيق
، تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويني(: 1983بلوم، بنيامين وآخرون، ) [5]

 ترجمة، محمد أمين المفتي وآخرون، دار مكاروهيل، القاهرة، مصر.
، دار منهاج التربية وعلم النفس(: 1973) جابر، عبدالحميد وكاظم، احمد خيري [6]

 النهضة العربية في القاهرة، مصر .



 

 
 The International Sports Science Journal, Volume 3 Issue 12, December  2021                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol 3, issue 12, December  2021 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 42 
 

الترويح بين (: 1992الحماحمي، محمد محمد، عبد العزيز محمد، عايدة ) [7]
 ، بدون، القاهرة.النظرية والتطبيق

الثقافة الترويحية وسلوك وقت الفراغ لدى طـالب (: 2013الجبيلي، ريهام ) [8]
، رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية بمحافظة االسكندريةالمرحــلة الثانوية 

 الرياضية للبنات، جامعة االسكندرية، مصر.
بناء وتقنين مقياس الثقافة الرياضية ألعضاء (: 2016خليفة، محمد فهد ) [9]

، اطروحة الهيئات االدارية لألندية الرياضية وعالقته بتحسين االداء في العراق
 االنبار، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، االنبار.دكتوراه، جامعة 

، ترجمة: أساسيات القياس والتقويم في تدريس العلوم(: 1985دروان، رودين ) [11]
 محمد سعيد وصابر وآخرون، دار األمل، اربد، األردن.
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 المالحق:
 بارئهم في بعض اجراءات البحث انالخبراء المختصين الذين استعان الباحثأسماء السادة يوضح  (1الملحق )

 للتحقق من صالحية التعريف النظري للثقافة الترويحية وصالحية المحاور.-أ
 للتحقق من صالحية فقرات مقياس الثقافة الترويحية وصالحية البدائل.-ب
 للتحقق من صالحية مقياس تقدير الذات.-ج
 الفقرات من الناحية اللغوية والتعبيرية.ية صالحللتحقق من -د

 ت اسماء السادة الخبراء التخصص مكان العمل أ ب ج د
 1 أ.د هاشم احمد سليمان قياس وتقويم تربية بدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل √ √ √ 
 2 أ.د ثيالم يونس عالوي قياس وتقويم تربية بدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل √ √ √ 
 3 أ.د ناظم شاكر الوتار علم النفس الرياضي تربية بدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل √ √ √ 
 4 أ.د مكي محمود حسن قياس وتقويم تربية بدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل √ √ √ 
 5 أ.د عكلة سليمان الحوري علم النفس الرياضي التربية االساسية /جامعة الموصل √ √ √ 
 6 سعد فاضل عبد القادرأ.د  قياس وتقويم التربية االساسية /جامعة الموصل √ √ √ 
 7 عبدالمنعم احمد جاسمأ.د  قياس وتقويم تربية بدنية وعلوم الرياضة /جامعة تكريت   √ 
 8 أ.د ايثار عبد الكريم غزال قياس وتقويم تربية بدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل √ √  
 9 أ.د عصام محمد عبد الرضا علم النفس الرياضي بدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل تربية √ √ √ 
 10 أ.د سبهان محمود الزهيري قياس وتقويم تربية بدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل √ √ √ 
 11 أ.د نبراس يونس محمد علم النفس الرياضي كلية التربية بنات/ جامعة الموصل √ √ √ 
 12 أ.د مؤيد عبد الرازق الحسو قياس وتقويم تربية بدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل √ √  
 13 أ.د ثامر محمود ذنون علم النفس الرياضي التربية االساسية /جامعة الموصل √ √ √ 
 14 أ.د نغم محمود محمد علم النفس الرياضي تربية بدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل   √ 
 15 أ.د احمد يونس محمود ارشاد نفسي تربية/جامعة الموصل √ √ √ 
 16 أ.د محمود سيد هاشم قياس وتقويم تربية رياضية / جامعة السعودية √ √  
 17 أ.د سعد عباس الجنابي علم النفس الرياضي تربية بدنية وعلوم الرياضة جامعة تكريت √ √ √ 
 18 أ.م.د نبهان حسون السعدون عربي حديثادب  التربية االساسية /جامعة الموصل    √
 19 أ.م.د نغم خالد نجيب علم النفس الرياضي تربية بدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل √ √ √ 
 20 أ.م.د احمد مؤيد حسين قياس وتقويم التربية االساسية / جامعة الموصل √ √ √ 
 21 أ.م.د علي حسين محمد وتقويمقياس  تربية بدنية وعلوم الرياضة /جامعة الموصل √ √ √ 
 22 أ.م.د جالل كامل محمد قياس وتقويم تربية بدنية وعلوم الرياضة/جامعة دهوك √ √ √ 
 √  

 
 23 أ.م.د خالد حسين عبد اهلل علم النفس الرياضي تربية بدنية وعلوم الرياضة/جامعة كوبة

 24 بسام علي محمدم.د  قياس وتقويم التربية االساسية /جامعة الموصل √ √ √ 
 25 م.د منهل خطاب سلطان علم النفس الرياضي التربية االساسية /جامعة الموصل √ √ √ 
  المجموع 21 21 21 1
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وعالقته ببعض المتغيرات البايوميكانيكية لحراس مرمى منتخب تصميم جهاز لقياس زمن الحركة 
 شباب العراق بكرة القدم

 2 عباس حسين خليفة، 1 احمد وليد عبدالرحمنأ.د 
 1الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 2الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

( 2 stfggr@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المستخلص:
 .القدم بكرة الشباب المرمى للحراس الفعل الحركة زمن لقياس اختبار ايجاد في البحث اهمية وتكمن
 عن البحث من البد كان هنا ومن الحركية االستجابة سرعة في خلل من يعانون المرمى حراس معظم بان البحث مشكلة وكانت

 . الخلل هذا وراء تقف التي المسببات
 :كاالتي البحث اهداف وكانت

 .القدم بكرة الشباب منتخب المرمى لحراس الحركة زمن لقياس جهاز تصميم-1
 .القدم بكرة الشباب منتخب مرمى لحراس البايوميكانيكية المتغيرات ببعض الفروق على التعرف-2
 .القدم بكرة الشباب منتخب مرمى لحراس الحركة وزمن المقاسة المتغيرات بين ما االرتباط عالقة على التعرف -3

 :كاالتي البحث مجاالت وكانت
 .القدم بكرة الشباب منتخب مرمى حراس: البشري المجال-1
 . 1/8/2021 ولغاية 20/3/2021 من: الزماني المجال-2
 .القدم بكرة الشباب المنتخب بتدريبات الخاصة المالعب: المكاني المجال-3
 .القدم بكرة الشباب منتخب يمثلون حراس 4 اشتملت فقد البحث عينة واما الوصفي المنهج انالباحث استخدم فقد البحث منهج اما

 :يأتي ما االستنتاجات اهم وكانت
 .القدم بكرة الشباب المرمى لحراس الحركة زمن قياس في صالحيته الباحثان قبل من المصمم الجهاز اثبت-1
 .الذاتية االختبارات من وواقعية دقه اكثر االجهزة طريق عن القياس عملية ان-2
 والمال والوقت الجهد تقليل وبالتالي الخطأ مكمن عن دقة اكثر نتائج يعطي القياس عند االستجابة سرعة ازمان تجزئة ان-3

 .لمعالجته
 على سلبي بشكل المقدار هذا يؤثر فأحيانا االستجابة زمن تقليل الى يؤدي القوة من مقدار اقصى استخدام  بالضرورة ليس-4

 الى والوصول المناسبة المقادير استخدام دائما ان الدراسة اظهرت لذلك االستجابة زمن على تأثيره وبالتالي واتزانه الجسم اوضاع
 .النتائج افضل تقديم من الحارس تمكن من هي االداء فيد االلية
 :فكانت التوصيات اما
 .القدم بكرة المرمى حراس مستوى وتقييم اختبار في والباحثين المدربين مساعدة في المصمم الجهاز اعتماد-1
 الكينماتيكية المتغيرات حيث من صحيح وتكنيك بدنية صفات ذلك يتطلب لكن زمن بأقل تكون الحارس يبذلها قوة اقصى ان-2

 .والخطوة االستعداد عند الجسم ثقل مركز وارتفاع الركبة لزاوية انخفاض كأقصى
 .اخر الى اتجاه من الجسم ثقل مركز نقل في كبيرة اهمية من لها لما االفقية القوة بتدريبات االهتمام -3

 .المرمى حراس، الحركة زمن، القدم كرة، البايوميكانيكية المتغيرات: االفتتاحية الكلمات

mailto:stfggr@gmail.com
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 مقدمة:ال-1
كرة القدم من األلعاب التي تتميز باإلثارة والندية وذلك لكثرة 
مهاراتها الحركية المرتبطة بالصفات البدنية المرتبطة باألداء 
الخططي  ويلعب حارس المرمى دورا  مميزا  جدا في أداء الفريق 

ذلك من الجانب الدفاعي أو الهجومي وتعتمد غالبية سواء كان 
حركات حارس المرمى على القوة اللحظية اذ تكون حركاته 
قصيرة المدى فهو يتميز عن زمالئه في بعض الصفات البدنية 

يا  وهو منع الكرة والمهارية الخاصة التي تفرض عليه واجبا  أساس
ويمكن أن يكون أحد األسباب التي تساعد في  من دخول مرماه

هزيمة أو فوز فريقه وكون حارس المرمى هو العنصر االهم في 
الفريق والمركز االساس في دفاعات الفريق لذا تتطلب هذه 
الفعالية من حارس المرمى صفات وقدرات خاصة  يتطلبها هذا 
 المركز ومنها سرعة االستجابة فعلى حارس المرمى ان يتميز
باستجابة حركية جيدة للوصول للكرة قبل ان تدخل المرمى ويعد 
علم البايوميكانيك من العلوم الحديثة والفاعلة في تحديد اهم 
المتغيرات المعززة او المثبطة ألداء الحركات والفعاليات البدنية، 
وساهم بشكل كبير في تطوير المهارات من خالل اخضاعها الى 

خالل تطبيق القوانين واالسس التطبيق العملي وذلك من 
ويلعب  ،تلك المهارات ومعرفة مدى جدواها الميكانيكية على

مقدار القوة اللحظية التي يبذلها الحارس دورا كبيرا في تقليل زمن 
يجب ان يستخدم الحارس اقصى قوة في اقل زمن  إذ الحركة

ممكن لتقليل الزمن المفقود لنقل مركز ثقل الجسم من مسار الى 
الكلي اضافة الى العديد من  الحركةوبالتالي تقليل زمن  اخر

 إذالمتغيرات الكينماتيكية االخرى كالوقفة الصحيحة للحارس من 
 إذارتفاع مركز ثقل الجسم واختيار الزوايا المناسبة للمفاصل 

 كلها تصب في تقليل زمن االستجابة والوصول الى افضل اداء.
ة للحصول على المعلومات واستخدام االجهزة العلمية الدقيق

ووصف حركة الجسم او اي جزء من اجزاءه والكشف عن 
، ومن هنا جاءت اهمية البحث في ايجاد كةتفاصيل هذه الحر 

اختبار لقياس زمن الحركة وبعض المتغيرات البايوميكانيكة 
بالمعلومات الدقيقة عن مكامن الضعف والقوة  نإلمداد المدربي

 للحراس.
 
 

 مشكلة البحث:
ان عملية القياس عن طريق االجهزة اصبحت من الضروريات 
لالهتمام بجميع مراكز الفريق وخاصة حارس المرمى في لعبة 
كرة القدم كونه العنصر االهم في الفريق وخط الدفاع االول ومن 

 ومقابالتهملمباريات منتخب الشباب  مشاهدات الباحثانخالل 
لشباب ومدرب المستمرة مع مدرب حراس المرمى لمنتخب ا

حراس مرمى نادي الزوراء وعدة مدربين اخرين وطرح 
االستفسارات عن نوعية الخلل بسرعة االستجابة لحراس المرمى 
فكانت غالبية اجوبتهم ان ما يتمتع به حارس المرمى من 
استجابة للكرات القادمة نحو الهدف في جهة يختلف عن ما 

دراسة بعض  انحثيتمتع به في الجهة االخرى لذى ارتأى البا
المتغيرات البايوميكانيكية لمعرفة الفرق في هذه المتغيرات 
للمساعدة في امداد المدربين بالمعلومات لمعرفة جوانب القوة 
والضعف في هذه المتغيرات للوصول بعملية اعداد حارس 
المرمى بشكل متوازن من حيث استخدام هذه المتغيرات في 

ساهمة في عملية اعداده بشكل الجانبين ولمناطق مختلفة والم
 .يليق بمستوى الوصول الى المنتخب االول

  اهداف البحث:
تصميم جهاز لقياس زمن الحركة لحراس المرمى منتخب -1

 الشباب بكرة القدم.
التعرف على الفروق ببعض المتغيرات البايوميكانيكية لحراس -2

 .مرمى منتخب الشباب بكرة القدم
رتباط ما بين المتغيرات المقاسة وزمن التعرف على عالقة اال-3

 .مرمى منتخب الشباب بكرة القدم الحركة لحراس
 مجاالت البحث:
 حراس مرمى منتخب الشباب بكرة القدم. المجال البشري:
 . 1/8/2021ولغاية  20/3/2021من  المجال الزماني:
 المالعب الخاصة بتدريبات المنتخب الشباب.المجال المكاني: 

 البحث واجراءاته الميدانية:منهجية -2
المنهج الوصفي  اناستخدم الباحث منهج البحث: 2-1

بأسلوب المسح باعتباره افضل المناهج وايسرها في تحقيق 
 اهداف البحث .
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اشتمل مجتمع البحث على  مجتمع البحث وعينته: 2-2
، ( حارس30ة بغداد والبالغ عددهم )حراس المرمى الشباب ألندي

صل بالطريقة العمدية عينة البحث من مجتمع االوتم اختيار 
بحراس مرمى المنتخب الشباب العراقي بكرة القدم والمتمثلة 

%( من 13.3( حراس وهم يمثلون نسبة )4والبالغ عددهم )
 .مجتمع االصل

هزة واالدوات وسائل جمع المعلومات واالج 2-3
 :المستخدمة في البحث

در والمراجع صاالم) وسائل جمع المعلومات: 2-3-1
شبكة المعلومات العالمية ، االختبار والقياس، العربية واالجنبية

Internet ،استمارة تسجيل ، المالحظة، المقابالت الشخصية
 (.بيانات

 :المستخدمة في البحثاالجهزة واالدوات  2-3-2
جهاز ، المصنع من قبل الباحثان جهاز قياس زمن الحركة)
(DYNAFOOT) ،جهاز ، اقراص ليزرية، الصق مطاطي

 ،(1)عدد   HP EliteBook 8440p Core i5حاسوب نوع 
 (.(2قلم )عدد  ،(4كرات قدم )عدد  ،(1شريط قياس )عدد 

 توصيف االجهزة المستخدمة بالدراسة: 2-4
قياس زمن الحركة المصنع  جهاز  2-4-1
(Movement time:) 

 قياس زمن الحركة لحراس مرمى كرة القدم. هدف الجهاز:
يعطي هذا الجهاز قراءات رقمية تظهر على  عمل الجهاز:

 (.16/2( بحجم )LCDذو نوع )  شاشة
تم تصنيع الجهاز بواسطة لوحة المتحكم الدقيق  وصف الجهاز:

(Arduino Uno R3 )يتم ربط الجهاز بواسطة تيشيرت  إذ
خاص تم تصميمة للجهاز يقوم الحارس بارتدائه عن اداء 

يتم تثبيته بواسطة حزام مطاط ومغلف  االختبار ومن الداخل
بقطعة مرنة لغرض التاكيد على عدم مضايقته للحارس واعطاء 
اريحية عند االداء ويحتوي الجهاز على شاشة ومنفذي دخول 

( 5Vيعمل بفولتية ) إذاالول لغرض توصيل الكهرباء للجهاز 
( لغرض اعطاء االوامر وبرمجة الجهاز USBوالثاني منفذ )

لجهاز بالمقابل على مخرجين لغرض توصيل الفولتية ويحتوي ا
 )حار وبارد( اضافة الى االشارة الى الحساسات.

بعد ارتداء الجهاز بواسطة حارس المرمى يتم  طريقة العمل:
( Normally Closed Vibration Sensorتثبيت حساسات )

بحذاء الحارس اليمين واليسار مؤشرة نحو االرض ويتم تثبيت 
( في كف Piezoelectric shock tap sensorحساسات )

الحارس اليمين واليسار بعدها يتم توصيل الجهاز بمصدر 
( ويتم تشغيل الجهاز سوف 9v Camscan Batteryالطاقة )

( مؤشر على ان System Workتظهر على الشاشة عبارة )
 wait 5الجهاز بدأ في العمل ثم تظهر بعدها عبارة )

second( ثواني للتهيئة 5النتظار لمدة )( يقوم الجهاز با
( Program Startedتظهر عبارة ) إذالبرنامج والبدء بالعمل 

االن اصبح الجهاز جاهزا  للعمل. بمجرد بدء اول حركة تقوم 
( Normally Closed Vibration Sensorحساسات )

بأرسال اشارة الى الجهاز لبدء عملية حساب الوقت ويظهر 
( وعند مس Millisecondبوحدة ) على الشاشة عداد الزمن

 Piezoelectricالكرة الحد كفوف الحارس يقوم حساس )
shock tap sensor بأرسال اشارة الى الجهاز ويتم ايقاف )

 يظهر على الشاشة الزمن الكلي للحركة. إذالعداد 
يتم تسجيل البيانات من الشاشة في ورقة  تسجيل البيانات:

 .انتسجيل البيانات التي اعدها الباحث

 
 (Movement time( توضح جهاز )1صورة )
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 ( المستخدم:Dynamic Footجهاز ) 2-4-2
الزمن( وزمن رد -  قام الباحثان باستخراج متغير منحنى )القوة

 شركة( من Dynafoot 3الفعل من خالل االستعانة بجهاز )
 (TECHNO)  الفرنسية وهي شركة عالمية في تصنيع األجهزة

 الميكانيكية التي تحاكي األداء الرياضي
 .قياس المتغيرات الميكانيكية خالل االداء وصف الجهاز:

 قياس متغيرات منحنى )القوة فائدة استخدام الجهاز في البحث:
 الزمن( وزمن رد الفعل خالل االداء. -

 مكونات الجهاز:
قاعدة إيصال البيانات )عبارة عن دواسة ) يتكون الجهاز من:

القدم التي توضع بالحذاء مع سلك توصيل لحاسب القوة الذي 
يربط بساق المختبر(، جهاز مستقبل االشارة الذي يربط مع 

( 20الحاسوب المحمول )الالب توب( ويستقبل االشارة عن بعد )
متحسس  جهاز، (Watch-Unitساعة الكترونية )تر، م

 .(الخطوات يرتبط على قدم الالعب
بعد تنصيب البرنامج يكون جاهزا للعمل : شرح عمل الجهاز

ومن خالل ما تظهره المنظومة من قياسات والتي يجب اتباع 
 : بعض الخطوات اوال واهمها

تبدأ بالعمل بعد ارتداء الجهاز برجل الالعب المختبر وتثبيته 
على قدم الالعب وادخال  على ساقه وتثبيت متحسس الخطوات

البيانات الخاصة بعمر الالعب وطوله ووزنه وجنسه، يقيس 
الجهاز القوة المسلطة من كل رجل، اذ يتم البدء بتسجيل 
البيانات من لحظة بدء االداء وبالوقت نفسه تم تشغيل البرنامج 
وعند االنتهاء من االداء يتم ايقاف البرنامج وحفظ البيانات، 

 و Gait analysis)ي على ثالث نافذات هي )والجهاز يحتو 
(Forces distribution( و )step by step analysis )

وكل نافذة تحتوي على متغيرات كثيرة سواء كانت دواال 
لخصائص منحنيات القوة او الضغط او الوزن او قيم رقمية 

هناك امكانية تغير طرق القياس  فضال عنأخرى حول االداء، 
ألغراض  انت او من الحركة وما اهتم به الباحثسواء من الثاب

( يوضح 2الزمن( والشكل )–ذه الدراسة هي دوال منحنى )القوةه
 .الجهاز وملحقات
يقوم الجهاز بتسجيل القوة وزمنها عند بدأ  تسجيل البيانات:

 .االداء في جهاز الحاسوب

 
 ( وملحقاتهDYNAFOOT( توضح جهاز )2صورة )

 قياس المتغيرات المبحوثة: 2-5
الفترة الزمنية الواقعة ما بين انتهاء  وهو يمثل "زمن الحركة: -1

زمن رد الفعل ونهاية الحركة، ويتم قياسه عن طريق الجهاز 
 المصنع.

الفترة الزمنية الواقعة ما بين  وهو يمثل "زمن رد الفعل: -2
ويتم قياسه بواسطة جهاز  ". ظهور المثير واول استجابة حركية

(Dynamic Foot.) 
، وهي اقصى قوة مبذوله في اقل زمن ممكن: قوةاقصى -3

 (.Dynamic Footويتم قياسها عن طريق جهاز )
وهو الفترة الزمنية القصى قوة مسلطة على : قوةزمن اقصى -4

 (.Dynamic Footاالرض ويتم حسابه عن طريق جهاز )
وهي تجربة مشابهة للتجربة التجربة االستطالعية:  2-6

الرئيسية هدفها معرفة الصعوبات والمعوقات التي من الممكن ان 
حتى يتسنى تالفيها وعدم الوقوع فيها قبل تنفيذ  انيواجهها الباحث

 التجربة الرئيسية ". تم اجراء التجربة االستطالعية االولى يوم
( 5:00( في تمام الساعة )2021-5-7)الجمعة( المصادف )

بغداد، على عينة -ساءا  على ملعب المدرسة الكروية لكرة القدمم
( حراس من خارج عينة البحث وذلك لغرض التأكد من 2قوامها )

عمل الجهاز المصنع ومعرفة المعوقات واالخطاء التي تعيق 
 عمله
بعد االطالع على المعطيات  التجربة الرئيسة: 2-7

المستخلصة من التجربة االستطالعية اجرى الباحثان التجربة 
( حراس يوم 4الرئيسية على عينة البحث البالغ عددهم )



 

 
 The International Sports Science Journal, Volume 3 Issue 12, December  2021                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol 3, issue 12, December  2021 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 49 
 

( 6:00( في تمام الساعة )8/7/2021)الخميس( المصادف )
مساءا على الملعب الخاص بتدريبات المنتخب الشباب، وتم  

 بمساعدة الفريق العمل انقام الباحث إذتهيئة متطلبات التجربة 
 :اجراءات تثبيت االجهزة 2-8
يبدأ الباحثان (: Movement timeجهاز ) 2-8-1

وبمساعدة فريق العمل بتحضير اوراق تسجيل البيانات الخاصة 
( على Movement timeبالجهاز ومن ثم تثبيت جهاز )

وتثبيت الحارس من خالل ارتداء التيشيرت المصمم للجهاز 
اليسار( وايضا تثبيت حساسات -الحساسات في الكف )اليمين

يسار( من ثم توصيل الجهاز بمصدر الطاقة -القدمين )يمين
(9v Camscan Batteryويصبح الجهاز جاهزا للعمل ). 

 (Movement time)( توضح طريقة تثبيت جهاز 3صورة )

 (DYNAFOOT) جهاز 2-8-2
الالعبين واخذ البيانات الضرورية يتم في البداية تسجيل اسماء 

الخاصة بكل العب التي يحتاجها البرنامج، من قبل فريق العمل 
المساعد وبعد تهيئة الجهاز وتشغيل برنامجه تم النداء على 
الالعب ويقوم الفريق المساعد بادخال البيانات التي تخص 
الالعب الى الحاسوب و احضار الدبان الذي يناسب قياس قدمه 

ال يسبب مضايقته أثناء االختبار ألن الجهاز يحتوي على حتى 
عدة قياسات للدبان، وبعدها يتم ربط المتحسس الذي ينقل 
اإلشارة الى الحاسوب على ساق المختبر ويصبح الالعب جاهز 

 لالختبار

 
 (DYNAFOOT) ( توضح اجراءات تثبيت جهاز4صورة )

استعان الباحثان الحقيبة  الوسائل االحصائية: 2-9
( للمتغيرات المستخرجة في 25االصدار )  SPSSاالحصائية 

 . البحث
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3

بعد ان اجرى الباحثان االختبارات على عينة البحث، يتم عرض 
النتائج بعد اخذ القيم االحصائية لها في جداول، وتعتبر ذات 

اداة توضيحية للبحث ومن ثم سيتم اهمية كبيره كونها تعد 
تحليلها ومناقشتها، ولكي يظهر البحث بصورة اوضح سيتم 
عرض وتحليل ومناقشة النتائج تباعا  بالنسبة للمتغيرات 

 المبحوثة.
عرض نتائج قيم المتغيرات البايوميكانيكة  3-1

 وتحليلها ومناقشتها:
 عرض نتائج معامل االرتباط وتحليلها ومناقشتها: -3
لجهة اليمين  عامل االرتباطعرض نتائج م 3-1-1

 )اعلى(:
( يبين معامل االرتباط للمتغيرات البايوميكانيكة بزمن الحركة لجهة 1جدول )

 اليمين )اعلى(

وحدة  المتغيرات البايوميكانيكية ت
 القياس

 زمن الحركة

معامل 
 االرتباط

درجة 
(sig

) 

اتجاه 
 العالقة

نسبة 
 المساهمة

 0.84 طردي 0.08 0.916 ثانية الفعلزمن رد  1
 0.89 عكسي 0.23 0.941- نيوتن اقصى دفع )الساق المماثلة( 2
 0.68 طردي 0.17 0.826 نيوتن اقصى دفع )الساق المقابلة( 3

4 
زمن اقصى دفع )الساق 

 0.52 طردي 0.27 0.724 ثانية المماثلة(

 0.16 طردي 0.60 0.400 ثانية زمن اقصى دفع )الساق المقابلة( 5
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 يسارعرض نتائج معامل االرتباط لجهة  3-1-2
 (:اعلى)

( يبين معامل االرتباط للمتغيرات البايوميكانيكة بزمن الحركة لجهة 2جدول )
 اليسار )اعلى(

وحدة  المتغيرات البايوميكانيكية ت
 القياس

 زمن الحركة
معامل 
 االرتباط

درجة 
(sig) 

اتجاه 
 العالقة

نسبة 
 المساهمة

 0.59 طردي 0.06 0.770 ثانية زمن رد الفعل 1
 0.92 عكسي 0.23 0.961- نيوتن اقصى دفع )الساق المماثلة( 2
 0.56 طردي 0.25 0.746 نيوتن اقصى دفع )الساق المقابلة( 3

زمن اقصى دفع )الساق  4
 المماثلة(

 0.41 طردي 0.43 0.637 ثانية

زمن اقصى دفع )الساق  5
 المقابلة(

 0.08 طردي 0.72 0.276 ثانية

 يمينعرض نتائج معامل االرتباط لجهة  3-1-3
 (:اسفل)

( يبين معامل االرتباط للمتغيرات البايوميكانيكة بزمن الحركة لجهة 3جدول )
 اليمين )اسفل(

وحدة  المتغيرات البايوميكانيكية ت
 القياس

 زمن الحركة
معامل 
 االرتباط

درجة 
(sig) 

اتجاه 
 العالقة

نسبة 
 المساهمة

 0.54 طردي 0.26 0.736 ثانية زمن رد الفعل 1
 0.31 عكسي 0.44 0.557- نيوتن اقصى دفع )الساق المماثلة( 2
 0.19 طردي 0.51 0.439 نيوتن اقصى دفع )الساق المقابلة( 3

4 
زمن اقصى دفع )الساق 

 0.20 طردي 0.53 0.451 ثانية المماثلة(

زمن اقصى دفع )الساق  5
 المقابلة(

 0.29 طردي 0.46 0.541 ثانية

 اليسارعرض نتائج معامل االرتباط لجهة  3-1-4
 (:اسفل)

( يبين معامل االرتباط للمتغيرات البايوميكانيكة بزمن الحركة لجهة 4جدول )
 اليسار )اسفل(

وحدة  المتغيرات البايوميكانيكية ت
 القياس

 زمن الحركة
معامل 
 االرتباط

درجة 
(sig) 

اتجاه 
 العالقة

نسبة 
 المساهمة

 0.32 طردي 0.34 0.562 ثانية زمن رد الفعل 1

 نيوتن اقصى دفع )الساق المماثلة( 2
-

 0.45 عكسي 0.76 0.671

 0.78 طردي 0.11 0.885 نيوتن اقصى دفع )الساق المقابلة( 3
 0.42 طردي 0.41 0.648 ثانية زمن اقصى دفع )الساق المماثلة( 4
 0.20 طردي 0.56 0.451 ثانية دفع )الساق المقابلة(زمن اقصى  5

عرض نتائج عالقات االرتباط للمتغيرات  3-2
البايوميكانيكية )الكينيتيكية والكينماتيكية( المقاسة 

 وتحليلها ومناقشتها: الحركةللجهات االربعة بزمن 
عرض نتائج عالقة ارتباط زمن رد الفعل  3-2-1

للجهات يمين )اعلى( ويسار )اعلى( ويمين )اسفل( 
للحراس وتحليلها  الحركةويسار )اسفل( بزمن 

 :ومناقشتها
 

( نالحظ بأن هناك عالقة 4(،)3(،)2(،)1من خالل الجداول )
ارتباط ذات داللة احصائية بين زمن رد الفعل وزمن االستجابة 

( وبلغت نسبة 0.916مة معامل االرتباط )وقد بلغت قي
( لجهة اليمين )اعلى( بينما بلغت قيمة معامل 0.88المساهمة )
( لجهة اليسار 0.59( ونسبة المساهمة )0.770االرتباط )

( ونسبة المساهمة 0.736)اعلى( وبلغت قيمة معامل االرتباط )
ط ( لجهة اليمين )اسفل( بينما كانت قيمة معامل االرتبا0.54)
( لجهة اليسار )اسفل( كما 0.32( ونسبة المساهمة )0.562)

 (.1موضح في الشكل )
 

 
يوضح بيانات نتائج عالقة ارتباط زمن رد الفعل للجهات يمين  (1شكل )

 الحركة)اعلى( ويسار )اعلى( ويمين )اسفل( ويسار )اسفل( بزمن 
 للحراس

( نالحظ ان 1( والشكل )4(،)3(،)2(،)1من خالل الجداول )
هنالك عالقات ارتباط طردية متفاوتة للجهات االربعة للحراس، 

ذلك الى اهمية زمن رد الفعل بالنسبة الى زمن  انيعزو الباحث إذ
كلما قل زمن رد الفعل ساهم بتقليل زمن االستجابة  إذاالستجابة 

يشير كوران معروف قادر على ان حركات حارس المرمى  إذ
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يجب ان تتميز بالسرعة فنجاحة وفشله يعتمد على سرعة رد 
وهذا ايضا ما اثبتته البحوث العلمية على ، فعله تجاه حركة الكرة

ان حارس المرمى يجب ان يتميز بسرعة رد فعل ممتازة ويحث 
كفاءة الجهاز  المدربين على اعطاء تمارين تزيد من انالباحث

العصبي العضلي كونه المسؤول عن ارسال وتنفيذ االشارة 
زمن رد الفعل على انه مقياس للوقت  انيعرف الباحث إذالعصبية 

 .المنقضي بين بداية الحافز وبدء االجراء
اقصى قوة للساق عرض نتائج عالقة ارتباط  3-2-2

للجهات يمين )اعلى( ويسار )اعلى( ويمين  المماثلة
للحراس وتحليلها  الحركةفل( ويسار )اسفل( بزمن )اس

 :ومناقشتها
( نالحظ بأن هناك عالقة 4(،)3(،)2(،)1من خالل الجداول )

ارتباط ذات داللة احصائية بين اقصى دفع )الساق المماثلة(  
( 0.941-وزمن االستجابة وقد بلغت قيمة معامل االرتباط )

)اعلى( بينما بلغت  ( لجهة اليمين0.89وبلغت نسبة المساهمة )
( 0.92( ونسبة المساهمة )0.961-قيمة معامل االرتباط )

( 0.557-لجهة اليسار )اعلى( وبلغت قيمة معامل االرتباط )
( لجهة اليمين )اسفل( بينما كانت قيمة 0.31ونسبة المساهمة )
( لجهة 0.45( ونسبة المساهمة )0.671-معامل االرتباط )

 (.2ي الشكل )اليسار )اسفل( كما موضح ف

 
)الساق المماثلة(  قوةيوضح بيانات نتائج عالقة ارتباط  اقصى  (2شكل )

للجهات يمين )اعلى( ويسار )اعلى( ويمين )اسفل( ويسار )اسفل( 
 للحراس الحركةبزمن 

( نالحظ ان 2( والشكل )4(،)3(،)2(،)1من خالل الجداول )
هنالك عالقات ارتباط ونسب مساهمة عالية للجهات العليا وذات 

كلما ازدادت قيمة اقصى  إذاتجاه عكسي وهو تفسير منطقي 
، ويعزو ذلك الى الحركةدفع للحارس كلما ساهمت بتقليل زمن 

المقادير الكبيرة التي بذلها الحراس عند الطيران للجهات العليا 

ذب االرض على عكس عالقات االرتباط وذلك لمواجهتهم قوة ج
التي ظهرت بقيم متوسطة للجهات السفلى وذلك لكون الطيران 
كان في اتجاه قوة الجاذبية اضافة الى ان الحراس عند الطيران 
لألسفل يقومون برمي انفسهم بشكل نحو الكرة، ويدخل ضمن 

 .لفعل ورد الفعل والتعجيلهذا االطار مبدأ ا
اقصى قوة للساق عرض نتائج عالقة ارتباط  3-2-3

للجهات يمين )اعلى( ويسار )اعلى( ويمين  المقابلة
للحراس وتحليلها  الحركة)اسفل( ويسار )اسفل( بزمن 

 :ومناقشتها
( نالحظ بأن هناك عالقة 4(،)3(،)2(،)1من خالل الجداول )

ارتباط ذات داللة احصائية بين اقصى دفع )الساق المقابلة( 
( وبلغت 0.826وقد بلغت قيمة معامل االرتباط ) الحركةن وزم

( لجهة اليمين )اعلى( بينما بلغت قيمة 0.68نسبة المساهمة )
( لجهة 0.56( ونسبة المساهمة )0.746معامل االرتباط )

( ونسبة 0.439اليسار )اعلى( وبلغت قيمة معامل االرتباط )
ت قيمة معامل ( لجهة اليمين )اسفل( بينما كان0.19المساهمة )
( لجهة اليسار 0.78( ونسبة المساهمة )0.885االرتباط )

 (.3)اسفل( كما موضح في الشكل )

 
)الساق المقابلة(  قوةيوضح بيانات نتائج عالقة ارتباط  اقصى  (3شكل )

للجهات يمين )اعلى( ويسار )اعلى( ويمين )اسفل( ويسار )اسفل( 
 للحراس الحركةبزمن 

( نالحظ ان 3( والشكل )4(،)3(،)2(،)1من خالل الجداول )
ذلك الى اهمية  انيعزو الباحث إذهنالك عالقات ارتباط متفاوتة 

يساعد على نقل ثقل الجسم من  إذبالساق المماثلة  قوةاقصى 
تتم هذه العملية باستدارة  إذالساق المقابلة الى الساق المماثلة 

التهيئة الرتكاز مفصل الورك ثم الركبة والقدم الى جهة الطيران و 
وزن الجسم على ساق االرتكاز )المماثلة( وبدء عملية الدفع بها، 

انه ليس بالضرورة استخدام اقصى قوة للساق  انويرى الباحث
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اثبتت النتائج ان  إذ الحركةالمقابلة يؤدي ابلى تقليل زمن 
استخدام المقادير المناسبة من الدفع بالساق المقابلة هي التي 

 .وهذا ما اشرنا اليه سابقا الحركةليل زمن تساهم في تق
اقصى قوة  زمن عرض نتائج عالقة ارتباط 3-2-4

للجهات يمين )اعلى( ويسار  للساق المماثلة والمقابلة
 الحركة)اعلى( ويمين )اسفل( ويسار )اسفل( بزمن 

 :للحراس وتحليلها ومناقشتها
( نالحظ بأن هناك عالقة 4(،)3(،)2(،)1من خالل الجداول )

)الساق  قوةارتباط ذات داللة احصائية بين ازمان اقصى 
وقد بلغت قيمة معامل االرتباط  الحركةالمماثلة والمقابلة( وزمن 

( وبلغت نسبة 0.724لزمن اقصى دفع الساق المماثلة )
( لجهة اليمين )اعلى( بينما بلغت قيمة معامل 0.52المساهمة )
( لجهة اليسار 0.41ونسبة المساهمة ) (0.637االرتباط )

( ونسبة المساهمة 0.451)اعلى( وبلغت قيمة معامل االرتباط )
( لجهة اليمين )اسفل( بينما كانت قيمة معامل االرتباط 0.20)
( لجهة اليسار )اسفل( كما 0.42( ونسبة المساهمة )0.648)

( بينما بلغت عالقات االرتباط لزمن 4موضح في الشكل )
( وبلغت 0.400الساق المقابلة وزمن االستجابة ) قوةاقصى 

( لجهة اليمين )اعلى( بينما بلغت قيمة 0.16نسبة المساهمة )
( لجهة 0.08( ونسبة المساهمة )0.276معامل االرتباط )

( ونسبة 0.451اليسار )اعلى( وبلغت قيمة معامل االرتباط )
مة معامل ( لجهة اليمين )اسفل( بينما كانت قي0.29المساهمة )
( لجهة اليسار 0.20( ونسبة المساهمة )0.541االرتباط )

 .(5)اسفل( كما موضح في الشكل )

 
)الساق  قوةيوضح بيانات نتائج عالقة ارتباط زمن  اقصى ( 4شكل )

المماثلة( للجهات يمين )اعلى( ويسار )اعلى( ويمين )اسفل( ويسار 
 للحراس الحركة)اسفل( بزمن 

 
( المقابلة)الساق  قوةيوضح بيانات نتائج عالقة ارتباط زمن اقصى  (5شكل )

للجهات يمين )اعلى( ويسار )اعلى( ويمين )اسفل( ويسار )اسفل( 
 بزمن الحركة للحراس
( نالحظ 5(،)4( والشكل )4(،)3(،)2(،)1من خالل الجداول )

ذلك الى  انيعزو الباحث إذان هنالك عالقات ارتباط متفاوتة، 
ان اقصى دفع يتم في اقل فتره زمنية  إذ قوةاهمية زمن اقصى 

يحتاج حارس المرمى الى القوة اللحظية، لذلك يحث  إذممكنه 
المدربين على االهتمام بمتغير زمن اقصى قوة والعمل  انالباحث

على تحقيق اكبر قوة في اقل زمن كونه عنصر اساسي ومهم 
 .ثل الجزء الرئيسي من المهارةخاصة للساق المماثلة التي تم

 الخاتمة:
على وفق النتائج التي توصلت لها الدراسة استنتج الباحثان 

 التالي:
اثبت الجهاز المصمم من قبل الباحثان صالحيته في قياس -1

 سرعة زمن الحركة لحراس المرمى الشباب بكرة القدم.
ان عملية القياس عن طريق االجهزة اكثر دقه وواقعية من -2

 االختبارات الذاتية.
ان تجزئة ازمان سرعة االستجابة عند القياس يعطي نتائج -3

اكثر دقة عن مكمن الخطأ وبالتالي تقليل الجهد والوقت 
 .والمال لمعالجته

ليس بالضرورة  استخدام اقصى مقدار من القوة يؤدي الى -4
تقليل زمن االستجابة فأحيانا يؤثر هذا المقدار بشكل سلبي 

ضاع الجسم واتزانه وبالتالي تأثيره على زمن على او 
االستجابة لذلك اظهرت الدراسة ان دائما استخدام المقادير 
المناسبة والوصول الى االلية فيد االداء هي من تمكن 

 الحارس من تقديم افضل النتائج.
 وعلى ضوء االستنتاجات يوصي الباحثان بالتالي:
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مدربين والباحثين في اعتماد الجهاز المصمم في مساعدة ال-1
 اختبار وتقييم مستوى حراس المرمى بكرة القدم.

ان اقصى قوة يبذلها الحارس تكون بأقل زمن لكن يتطلب -2
ذلك صفات بدنية وتكنيك صحيح من حيث المتغيرات 
الكينماتيكية كأقصى انخفاض لزاوية الركبة وارتفاع مركز ثقل 

 الجسم عند االستعداد والخطوة.
مشابهة على فئات عمرية اخرى باستخدام  عمل بحوث-3

الجهاز المصمم للقياس والمساعدة في امداد المدربين 
بالمعلومات لغرض تطوير الحراس والوصول بهم الى 

 .المستويات العليا المطلوبة
االهتمام بتدريبات القوة االفقية لما لها من اهمية كبيرة في -4

 .نقل مركز ثقل الجسم من اتجاه الى اخر
 :لمصادرا
المرشد في كتابة الرسائل واالطاريح  ؛ عامر سعيد الخيكاني وايمن هاني الجبوري [1]

 .2016، النجف االشرف، دار الضياء للطباعة والتصميم، 1: طالعلمية
 الطيف بغداد، :الرياضي للتدريب العلمية االسس ؛الالمي حسين اهلل عبد [2]

 .2004 للطباعة،
 لوضع الفعل رد زمن لتطوير مختلفة تمارين استخدام تأثير مهدي؛ سلمان عقيل [3]

 التربية كلية بغداد، جامعة ماجستير، رسالة :حرة م 50 سباحة في البداية
 .2001 الرياضية،

 ،3:ط الحركي االداء اختبارات رضوان؛ الدين نصر ومحمد عالوي حسن محمد [4]
 .1992العربي، الفكر دار  القاهرة،

سات الجسمية والصفات البدنية الخاصة مقارنة بعض القياكوران معروف قادر؛  [5]
بين حراس مرمى اندية المناطق المختلفة المشاركين في دوري النخبة العراقي 

، 2، العدد22، بحث منشور، مجلة كلية التربية الرياضية،المجلدلكرة القدم
 .2009جامعة كوية، 

 العرب دار دمشق، ؛المرمى لحارس المتكامل االعداد محمود؛ اسعد موفق [6]
 .2010 والترجمة، والنشر للدراسات

بغداد، الصخرة  للطباعة،  ؛التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون؛  [7]
2002. 

[8] Blazevich, (2010(; Sports biomechanics : the basics : 
optimising human performance. 

[9] Kuhn, W. (1988); Penalty-kick strategies for shooters and 
goalkeepers. In Science and Football. Eds: Reilly, T., Lees, 
A., Davids, K., Murphy, W, J. London E and FN Spon. 

[10] McGinnis, Peter Merton; biomechanics of sport and 
exercisem, 1954. 

[11] Susani. Hall; Basic biomechanics, Second edition (u.s.a) new 
York: (2) mc Grow hill, 1995. 

[12] https://www.sport.ta4a.us/fitness/1018-speed-and-reaction-
speed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sport.ta4a.us/fitness/1018-speed-and-reaction-speed
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1018-speed-and-reaction-speed


 

 
 The International Sports Science Journal, Volume 3 Issue 12, December  2021                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol 3, issue 12, December  2021 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 The International Sports Science Journal, Volume 3 Issue 12, December  2021                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol 3, issue 12, December  2021 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 55 
 

تمرينات وفق مؤشرات جهاز ماسح القدم وتأثيرها في بعض القدرات البدنية الخاصة بأداء خطوة 
 متر حواجز للنخبة رجال 110الحاجز وانجاز ركض 

 2، أ.د سناء خليل عبيد 1ادريس جبار قاسم 

 1الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 2الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

(1 Idreesjabbar4@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتكمن اهمية الدراسة بتحسين مستوى الضعف في بعض القدرات البدنية التي تؤثر على زمن االنجاز المستخلص: 
للمتقدمين في محاولة لتحقيق افضل االنجازات من خالل تكامل القدرات البدنية الخاصة متر حواجز  110لركض 

 والمؤشرات البايوميكانيكية بشكل خاص لعدائي هذه الفعالية.
وكانت مشكلة البحث تتلخص بأن اغلب التدريبات تبنى على جانب بدني ولم يؤخذ بعين االعتبار االهتمام بالجوانب 

ل تشخيص ومعرفة مواطن الضعف للقوة الخاصة بالفعالية في عملية االجتياز والتي تعود الى الميكانيكية ومن خال
ضعف بعض الجوانب البايوميكانيكية في االداء لعينة البحث ارتأى الباحثان معرفة قيم المتغيرات البايوميكانيكية من 

البدنية الخاصة ألداء خطوة الحاجز وانجاز خالل جهاز ماسح القدم لوضع تمرينات ومعرفة تأثيرها في بعض القدرات 
 متر حواجز( للنخبة رجال. 110ركض )

 وكان فرضا البحث:
توجد فروق ذات داللة احصائية في نتائج  القدرات البدنية في االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث ولصالح -1

 االختبار البعدي .
 ي االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث ولصالح االختبار البعدي.توجد فروق ذات داللة احصائية في االنجاز ف-2

 اما مجاالت البحث فكانت كالتالي:
متر حواجز للرجال في بطولة اندية ومؤسسات العراق الدور الثاني  110المجال البشري: عدائي النخبة في فعالية -1 

 عدائين . 3والبالغ عددهم  2021لعام 
 .2021-6-23الى  2021-4-13المدة من  المجال الزماني:-2 
 المجال المكاني: ملعب المدرسة التخصصية أللعاب القوى )ملعب علي حسين( /وزارة الشباب والرياضة.-3 

متر  110عدائين يمثلون النخبة  لفعالية  3اما منهجية البحث فقد استخدم الباحثان المنهج التجريبي وكانت عينة البحث 
 .     2021الثاني من بطولة اندية ومؤسسات العراق حواجز رجال للدور 

وكانت اهم االستنتاجات هي ان قيم القدرات البدنية قد تطورت من خالل تطور المتغيرات البايوميكانيكية وكذلك بأن لها 
 تأثير على االنجاز .

 لبدنية لما فيها من تأثير على االنجاز .اما اهم التوصيات كانت االهتمام بالمتغيرات البايوميكانيكية متزامنة مع القدرات ا
 متر حواجز 110انجاز  -تحمل السرعة  -تزايد السرعة  -القوة االنفجارية  -القدرات البدنية  الكلمات االفتتاحية:

mailto:Idreesjabbar4@gmail.com
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 المقدمة:-1
العلمي المترابط ان المجاالت العلمية الحديثة تعبر عن المدى 

والمتداخل مع مختلف العلوم كتداخل علم البايوميكانيك مع 
العلوم االخرى كالتدريب والفسلجة وغيرها من العلوم، وذلك 
لهدف تطوير مستويات االداء الحركي واالنجاز في المهارات 
الرياضية المختلفة، اذ يهتم كل علم من هذه العلوم بالعديد من 

هات النظر، وارتباط هذه الخصائص خصائص الحركات و وج
باإلداء الحركي ألي مهارة تهدف الى تكامل االداء المهاري 
ألجل تحقيق افضل المستويات الرياضية، والبايوميكانيك 
الرياضي احد هذه العلوم التطبيقية الذي يعتمد في تطبيقاته على 
العديد من النظريات الميكانيكية الممكن استثمارها في الميدان 

 في مجال التدريب.
وان التطور الحاصل في مستويات االنجاز العليا في جميع  

الفعاليات الرياضية الذي يتحقق في كل المنافسات والبطوالت 
الدولية ناتج من الجهود العلمية المشتركة للخبرات والعلوم التي 
تساهم في دعم االنجازات الرياضية، ونالحظ ان الدول المتقدمة 

لرياضي قد عملت على تحديث االساليب التدريبية في المجال ا
ودفع كل ما هو جديد من الوسائل العلمية لتعمل على تحقيق 
الهدف المنشود وذلك باالعتماد على العلوم الرياضية المختلفة 

 واالستفادة من نتائج البحوث والدراسات لهذا المجال .
ى تحقيقها فأن الهدف الرئيسي للعملية التدريبية والتي يسعى ال

المدربين كافة هو تطوير االنجاز وتحقيق اعلى المستويات على 
الصعيدين الدولي والمحلي، لذا يتوجب على كل العاملين في 
مجاالت التدريب الرياضي البحث واالستفادة من كل التجارب 
التي يمرون بها ومحاولة االنتفاع منها لتحقيق االنجازات 

يخفى على احد من الخبراء  الرياضية، و في نفس الوقت ال
والملمين بتأريخ الرياضة عن مدى التأثيرات االيجابية التي 
احدثتها الوسائل الحديثة في مساعدة العاملين في العملية 
التدريبية على تغيير االنماط التدريبية واالعتماد على الوسائل 
العلمية الحديثة مما اسهم بدوره في تحقيق التقدم الذي تشهده 

ثير من المنافسات الرياضية في السنوات االخيرة، وفعاليات الك
العاب القوى واحدة من اهم الرياضات التي اشتملت بالتطور في 
االنجازات وتحقيق الكثير من االرقام القياسية الجديدة، وهذا 
التطور لم يحدث عن طريق الصدفة بل جاء نتيجة االستعانة 

ي دورا  فعاال واساسيا السيما بالعديد من العلوم االخرى التي تؤد
 علم التدريب .
متر حواجز واحدة من فعاليات االركاض  110وتعد فعالية 

السريعة ذات المتطلبات الصعبة من ناحية القدرات البدنية 
والمتغيرات البايوميكانيكية المطلوبة لتحقيق االنجاز، ذلك ألنها 

انجازها بحاجة  فعالية يتم تأديتها بالشدة القصوى لذا فأن تطوير
لكثير من المتطلبات البدنية المتداخلة والمتغيرات البايوميكانيكية 
والتي تؤدي الى تحسين العديد من المتغيرات البايوميكانيكية 
وتنميتها ومن اهمها قوة الدفع و زمن الدفع وزمن االجتياز، 
ولتطوير االنجاز لهذه الفعاليات السريعة وجب استخدام اجهزة و 

تدريبية حديثة مبنية على اسس علمية ومن اهم هذه  وسائل
االجهزة و الوسائل التدريبية جهاز ماسح القدم المتري الذي 
يعطي للقائمين على العملية التدريبية مؤشرات رقمية دقيقة 
للمتغيرات البايوميكانيكية كمقدار الدفع المسلط على االرض 

حبال المطاطية وزمنه، فضال عن الحبال المطاطية الثابتة وال
المتحركة المضافة على اجزاء معينة من الجسم التي ينعكس 

 تأثيرها على عملية اجتياز الحاجز )خطوة الحاجز( .
ومن هنا تتبين اهمية هذه الدراسة المتمثلة بتحسين مستوى 
الضعف في بعض القدرات البدنية وفق مؤشرات جهاز ماسح 

متر حواجز  110 القدم والتي تؤثر على زمن االنجاز لركض
للمتقدمين في محاولة لتحقيق افضل االنجازات من خالل تكامل 
قيم المتغيرات البايوميكانيكية الخاصة بأداء خطوة الحاجز بشكل 

 خاص لعدائي هذه الفعالية.
 مشكلة البحث

تناولت العديد من الدراسات الجوانب البدنية والميكانيكية لفعالية 
تلفة ومن المهم معرفة قيم متر حواجز( ولفئات مخ 110)

القدرات البدنية المرتبطة بالمتغيرات البايوميكانيكية المستخرجة 
بالرجوع الى االجهزة الحديثة التي تعطي للمختصين والمدربين 
مؤشرا تدريبا لمعرفة االخطاء الميكانيكية لكل العب ليتسنى 
للباحثين والمختصين والمدربين في مجال العاب القوى بناء 

 برامج التدريبية الخالية من االخطاء ومبنية على اسس علمية .ال
ومن خالل مالحظة الباحثان كونه العب منتخب وطني سابق 
ومدرب حالي لهذه الفعالية الحظ ان اغلب التدريبات تبنى على 
جانب بدني ولم يؤخذ بعين االعتبار الجوانب البايوميكانيكية 
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للقوة الخاصة  ومن خالل تشخيص ومعرفة مواطن الضعف
بالفعالية في عملية االجتياز والتي تعود الى ضعف بعض 
الجوانب الميكانيكية في االداء لعينة البحث ارتأى الباحثان وضع 
تمرينات وفق مؤشرات جهاز ماسح القدم ومعرفة تأثيرها في 
بعض المتغيرات البايوميكانيكية الخاصة ألداء خطوة الحاجز 

   اجز( للنخبة رجال.متر حو  110وانجاز ركض )
 اهداف البحث 

 اعداد تمرينات وفق مؤشرات جهاز ماسح القدم .-1
التعرف على تأثير هذه التمرينات في بعض القدرات البدنية -2

متر حواجز  110الخاصة ألداء خطوة الحاجز وانجاز ركض 
 للنخبة رجال .
 فروض البحث 

ية في توجد فروق ذات داللة احصائية في القدرات البدن-1
نة البحث ولصالح االختبار االختبارات القبلية والبعدية لعي

 .البعدي
توجد فروق ذات داللة احصائية في االنجاز في االختبارات -2

 القبلية والبعدية لعينة البحث ولصالح االختبار البعدي.
 مجاالت البحث 

متر حواجز  110المجال البشري: عدائي النخبة في فعالية 
ولة اندية ومؤسسات العراق/الدور الثاني لعام للرجال في بط

 عدائين . 3والبالغ عددهم  2021
 .2021-6-23الى  2021-4-13المجال الزماني: المدة من 

المجال المكاني: ملعب المدرسة التخصصية أللعاب القوى 
           )ملعب علي حسين(/وزارة الشباب والرياضة.                                            

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

 لمالئمته وطبيعة الدراسة .
اختيرت عينة البحث بالطريقة مجتمع وعينة البحث:  2-2

 110( عدائين يمثلون النخبة لفعالية 3العمدية والبالغ عددهم )
 متر حواجز رجال .

 
 

الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة في  2-3
 البحث:

المصادر الوسائل المستخدمة في البحث: ) 2-3-1
والمراجع العربية واالجنبية، شبكة المعلومات العالمية، المالحظة 
والتجريب، القياسات واالختبارات، استمارة التسجيل، الخبراء 

الشخصية، المقابالت ، فريق العمل المساعد، والمختصين
استمارات تفريغ ، استمارات جمع البيانات، استمارات االستبيان

 البيانات(.
االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث:  2-3-2
 4يابانية المنشأ عدد (sony) كاميرا فيديو للتصوير نوع )

مقياس رسم، ، 4حامل ثالثي عدد ، (fps 1200-25)وسرعتها 
 .( sony vaio E series CORE i3) جهاز حاسوب نوع
، 1، شريط قياس عدد 1، صافرة عدد (CD)اقراص ليزرية 
، 6يابانية عدد  casio نوع   stop watchساعة توقيت 
قانونية، شواخص عدد  10حواجز عدد ، خاصة 10حواجز عدد 

لغرض التحليل الحركي، اقالم  (kinovia) ، البرنامج التحليلي2
مسند البدء المنخفض، جهاز  Block start، 4كتابة عدد 
، حبال مطاطية بأطوال وقابلية (foot scan)ماسح القدم 

مطاطية مختلفة )الشدد واالطوال(، جهاز مطاط متحرك، كرات 
، بار 1كغم عدد  3، كرات طبية وزن 1كغم عدد  5طبية وزن 
، صناديق خشب مختلفة االرتفاعات 1كغم عدد  25حديد وزن 

، 1، قمصلة مثقلة مضافة عدد 1د ، اداة اطالق عد3عدد 
ملعب أللعاب القوى ذو ابعاد دولية وقانونية، جهاز سحب 

 (.1مقاومة ذو اوزان مختلفة عدد 
وهو جهاز معد ألغراض جهاز ماسح القدم:  2-3-2-1

عالجية ورياضية وعلمية الهدف منه معرفة متغيرات القوة 
منشئ  والضغط التي تسلطها مناطق القدم على المنصة، وله

البلجيكي الصنع من شركة، وتوجد أنواع عدة  RCمتعددة منها 
 قياسات منها:

 ماسح القدم النصف متري.-1
 ماسح القدم النصف متري المائي.-2
 ماسح القدم المتري.-3
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 ماسح القدم بقياس مترين. -4
سم( 1سم( وسمك )40وجميع هذه االجهزة ذات عرض )
ان لهذه المنظومات االول واالختالف فقط في الطول، وهناك نوع

( تربط بجهاز USBيتكون من المنصة فقط وفيها توصيلة )
الحاسوب مباشرة ويتم العمل عليه من خالل برنامج خاص به 
ويمكن ان يكون ألي قياس من القياسات السابقة الذكر وكما في 

  الشكل ادناه .
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح ربط جهاز الحاسوب.1شكل )
هذه المنظومة من خالل ربط المنصة بصندوق ويتم عمل 

التزامن الذي يتم توصيله بمصدر كهربائي، ومن الصندوق تخرج 
( الى الحاسوب الذي يحتوي على برنامج خاص USBتوصيلة )

بتشغيل المنصة والشكل يبين واجهة التطبيق لبرنامج 
(footscan7.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (footscan7امج )( يوضح واجهة التطبيق لبرن2شكل )
والمنظومة معد لقياس المتغيرات الكينتكية منها القوة والزمن 
والدفع والضغط فضال  عن متغيرات أخرى، ولكن لمرة واحدة 
فقط عند دفع المنصة أو ضربها ألن الجهاز يتوقف عن القياس 

 مباشرة بعد مغادرة القدم المنصة.
ومن اجل البدء بالعمل في المنظومة يتم تشغيل البرنامج    

بعدها الدخول إلى صفحة المعلومات، إذ يجب أوال إدخال 
المعلومات الخاصة بكل حالة )رياضي( وأهمها )االسم 

األول/االسم الثاني/المواليد باليوم والشهر والسنة( من خالل 
وضح في ( وكما مAdd Patientالضغط على مفتاح اإلضافة )

 الشكل .
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح إدخال المعلومات الخاصة بكل حالة )رياضي(.3شكل )
بعد ذلك يتم اختبار الالعبين وعلى وفق تسلسلهم بإعطاء 
محاولة او أكثر على وفق نوع االختبار أو التجربة، وذلك من 

( لتفتح نافذة صغيرة المطلوب dynamicخالل الضغط على )
الالعب وقياس حذائه، وهذه المعلومات يطلبها فيها إدخال كتلة 

البرنامج فقط في أول محاولة يتم تسجيلها لالعب ألن هذه 
المعلومات ستحفظ وعند تسجيل أية محاوالت ثانية ستفتح هذه 
النافذة وسنجد المعلومات موجودة فيها وال نحتاج إلى إدخالها مرة 

 ثانية.
اختيار العب معين  ويجب االنتباه إلى مالحظة مهمة وهي عند

لتسجيل محاولة ثانية له وذلك من خالل الضغط على اسم 
الالعب الموجود في قائمة أسماء المختبرين وقبل الضغط على 

(dynamic لتسجيل المحاولة الثانية لالعب، يجب أن ال يكون )
هناك تأشير )اللون األزرق( على المحاولة المسجلة لهذا 

اء المختبرين )العينة( ألن ذلك الالعب، وهي تحت منطقة أسم
سيفتح لنا صفحة المحاولة المسجلة وليس التسجيل لمحاولة 

 جديدة كما مبين في الشكل التالي .
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( يوضح كيفية الضغط على اسم الالعب الموجود في قائمة أسماء 4شكل )
 الثانية لالعب.( لتسجيل المحاولة dynamicالمختبرين وقبل الضغط على )

وفي كل مرة يعطى الموافقة على نافذة الوزن تفتح صفحة جديدة 
فيها تقسيمات المنصة وقبل إعطاء إشارة البدء باألداء، يتم 
الضغط على إشارة التسجيل وهي أعلى الصفحة إذ يبدأ البرنامج 
بغلق القراءة بعد خروج القدم من المنصة مباشرة ليعطي 

ذه المحاولة في صفحة تسجيل المنصة المتغيرات المسجلة له
 كما في الشكل .

 
 
 
 
 
 

 .مباشرة المنصة من القدم خروج كيفية تسجيل البيانات بعد ( يوضح5شكل )
بعد ذلك يمكن االنتقال إلى باقي الصفحات التي من خاللها 
يمكن معرفة المتغيرات الخاصة بكل محاولة مسجلة ولكل قدم، 

المنظومة تفاصيل القيم لعشر مناطق في القدم إذ تعطي هذه 
سواء كانت للضغط أو للقوة والمجموع على شكل جداول 

 ومنحنيات وكما مبين في الشكل .
 
 
 
 
 
 

 أو للضغط كانت سواء القدم في مناطق لعشر القيم تفاصيل( يوضح 6شكل )
 .ومنحنيات جداول شكل على والمجموع للقوة

تم اجراء التجربة االستطالعية التجربة االستطالعية:  2-4
في تمام الساعة الثالثة  1/4/2021يوم الخميس المصادف 

ظهرا في ملعب المدارس التخصصية أللعاب القوى/وزارة الشباب 
 والرياضة 

 footإذ تم اجراء تجارب اولية لصالحية عمل جهاز ماسح القدم 
scan وابعاد وارتفاعات الكاميرات ، فضال عن معرفة عدد

المستخدمة للتصوير الفيديوي، وكذلك لمعرفة وتجنب مواطن 
 االخطاء التي قد تحدث في التجربة الرئيسية .

 التجربة الرئيسة: 2-5
تم اجراء االختبارات القبلية لعينة التجربة القبلية:  2-5-1

البحث في تمام الساعة الثالثة ظهرا لمدة يوم واحد بتأريخ 
 المصادف يوم )الثالثاء(. 13/4/2021
تم اجراء التصوير  التصوير الفيديوي: 2-5-1-1

 الفيديوي  للتجربة الرئيسة واالختبارات القبلية إذ تم وضع:
حواجز، إذ تم  3الكاميرا االولى لتصوير اختبار تزايد السرعة -1

متر بوضع جانبي مع مجال الركض  20وضعها على بعد 
البدء المنخفض حتى هبوطه من الحاجز  لتصوير العداء من

الثالث، يحتسب زمن االختبار من انطالق العداء من البدء 
المنخفض الى اول لمس لألرض بعد الحاجز الثالث، إذ يتم 
احتساب زمن االختبار عن طريق ثالث ساعات ايقاف 

 ويؤخذ زمن الساعة االوسط .
حواجز،  8الكاميرا الثانية لتصوير اختبار تحمل السرعة -2

متر جانب مجال الركض وتكون مقابلة   30توضع على بعد 
للحاجز الرابع، يحتسب زمن االختبار من انطالق العداء من 
البدء المنخفض الى اول لمس لألرض بعد الحاجز الثامن إذ 
يتم احتساب زمن االختبار عن طريق ثالث ساعات ايقاف 

 ويؤخذ زمن الساعة االوسط .
متر  40لثة لتصوير االنجاز، توضع على بعد الكاميرا الثا-3

جانب مجال الركض ومقابلة للحاجز الخامس لغرض 
تصوير مسافة السباق بأكملها من انطالق العداء في البدء 
المنخفض الى لحظة وصوله لخط النهاية، إذ يتم احتساب 
زمن االختبار عن طريق ثالث ساعات ايقاف ويؤخذ زمن 

 الساعة االوسط .
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التحليل البايوميكانيكي باستخدام  2-5-1-2
قام الباحثان بأجراء التحليل برمجيات الحاسوب: 

البايوميكانيكي الستخراج متغيرات البحث من خالل استخدام 
للتحليل الحركي بعد تنزيل مقاطع الفيديو من  (kinovia) برنامج

الكاميرات الى الحاسبة ثم اجراء التحليل الحركي لالختبارات 
 لكل العب والمتغيرات المحددة لهذه الدراسة .  القبلية
 احتساب المتغيرات: 2-5-1-3
    kinoviaحواجز  3تزايد السرعة  -1
 .  kinovia  حواجز 8تحمل السرعة -2
 kinoviaمتر حواجز  110االنجاز -3
بعد انهاء عينة البحث للوحدات التجربة البعدية:  2-5-2

ومجموعة االساتذة والخبراء  التدريبية المعدة من قبل الباحثان
والمختصين في مجال الساحة والميدان تم اجراء االختبارات 

 23/6/2021البعدية في يوم )االربعاء( المصادف يوم الـ 
 وبظروف االختبارات القبلية نفسها.

استخدم الباحثان الحقيبة الوسائل االحصائية:  2-6
لوسائل الستخراج نتائج ا V25اصدار (spss) االحصائية 
 االحصائية .

 ومناقشتها: نتائجوتحليل العرض  -3
( ةبعدي –ة)قبلي اتختبار النتائج اوتحليل عرض  3-1

  :عينة البحثدى افراد ل للمتغيرات المبحوثة
المعالم االحصائية لنتائج االختبارات القبلية والبعدية الفراد يبين  (1جدول )

 عينة البحث
 
 
 
 
 
 
 

 .(2( وبمستوى حرية )0.05تحت مستوى داللة )
  T  ةوالمعنوية الحقيقالمحسوبة  يبين فروق االوساط الحسابية وقيمة (2جدول )

المعنوية  الداللة
 الحقيقية

T المتغيرات ف 

 زمن تزايد السرعة /ثا 0.15 3.7 0.05 معنوية
 زمن تحمل السرعة /ثا 0.37 3.5 0.05 معنوية
 زمن االنجاز / ثا 0.36 3.6 0.05 معنوية

 .(2( وبدرجة حرية )0.05وى داللة )تحت مست

( بعدي–اختبار )قبلينتائج ليل ومناقشة تح 3-2
 :القدرات البدنية واالنجازلعينة البحث في 

بعدي( لعينة –تحليل نتائج اختبار )قبلي 3-2-1
 :البحث في  تزايد السرعة

كان  إذ( يتبين لنا نتائج زمن تزايد السرعة 1) من خالل الجدول
( وبأنحراف معياري 4.89الوسط الحسابي لالختبار القبلي )

( 4.74( وفي االختبار البعدي كان الوسط الحسابي )0.13)
ين فرق ( تب2( ومن خالل الجدول )0.18وبأنحراف معياري )
( 3.7المحسوبة )  Tوكانت قيمة( 0.15االوساط الحسابية )
 ( وبدرجة حرية05.0ستوى داللة )( بم0.05والمعنوية الحقيقية )

 ( وكانت معنوية لصالح االختبار البعدي .2)
بعدي( لعينة –تحليل نتائج اختبار )قبلي 3-2-2

 :تحمل السرعة البحث في
الوسط الحسابي لالختبار  كان إذاما نتائج زمن تحمل السرعة 

( وفي االختبار 0.24( وبأنحراف معياري )10.24)القبلي 
( وبأنحراف معياري 9.86)البعدي كان الوسط الحسابي 

بين فرق االوساط الحسابية ( ت4( ومن خالل الجدول )0.16)
المعنوية الحقيقية ( و 3.5المحسوبة )  Tوكانت قيمة (0.37)
( وكانت 2( وبدرجة حرية )0.05( بمستوى داللة )0.05)

 معنوية لصالح االختبار البعدي .
بعدي( لعينة –تحليل نتائج اختبار )قبلي 3-2-3
 :حث في  االنجازالب
كان الوسط الحسابي لالختبار القبلي  إذنتائج زمن االنجاز اما 
( وفي االختبار البعدي كان 0.39( وبأنحراف معياري )14.49)

( ومن 0.48( وبأنحراف معياري )14.13الوسط الحسابي )
( وكانت 0.36( تبين فرق االوساط الحسابية )4خالل الجدول )

( بمستوى 0.005والمعنوية الحقيقية )( 3.6المحسوبة )  Tقيمة
( وكانت معنوية لصالح االختبار 2( وبدرجة حرية )0.05داللة )

 البعدي .
 
 
 

 القبلياالختبار  االختبار البعدي
 المتغيرات

 س   ع± س   ع±
 زمن تزايد السرعة /ثا 4.89 0.13 4.74 0.18
 زمن تحمل السرعة/ ثا 10.24 0.24 9.86 0.16
 زمن االنجاز / ثا 14.49 0.39 14.13 0.48
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 الخاتمة:-4
على ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة استنتج الباحثان 

 التالي:
كانت ذات  انان التمرينات الخاصة المعدة من قبل الباحث-1

تأثير في تحسين مستوى قيم المتغيرات البايوميكانيكية 
الخاصة بأداء خطوة الحاجز واالنجاز من خالل النتائج التي 

 تم الحصول عليها .
من خالل التمرينات التي اكدت على تحسين مستوى االداء -2

الجتياز الحاجز وتحسن زمن تزايد السرعة وزمن تحمل 
 مستوى االنجاز . السرعة ادى الى تطوير 

ان التطور الحاصل في القدرات البدنية ادى الى تطور اداء -3
 الخطوة الخاصة بأجتياز الحاجز. 

 على ضوء االستنتاجات التي وصل لها الباحثان يوصيان التالي:
لمعرفة   foot scanضرورة استخدام جهاز ماسح القدم-1

 المتغيرات الميكانيكية .
المبادئ الميكانيكية في عملية اختيار ضرورة التركيز على -2

التمرينات المناسبة في مفردات المنهج ووفقآ لشروط االداء 
 متر حواجز . 110الفني لفعالية 

اجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة ولمراحل اخرى من سباق -3
 متر حواجز . 110
 :المصادر

التدريب والترخيص نظام –المرشد لتدريب العاب القوى ؛بيتر ج. ال. ثومسون [1]
 :، ترجمة صريح عبد الكريم الفضليلمدربي االتحاد الدولي أللعاب القوى

 .(2014، 1بغداد، دار الضياء للطباعة، ط)
 1986البايوميكانيك الرياضي. بغداد: م بعة جامعة بغداد،  ؛سمير مسل الهاشمت [2]

. 
واالطاريح التربوية التطبيقات العلمية لكتابة الرسائل  ؛ظافر هاشم الكاظمي [3]

 (.2012)بغداد، دار الكتب والوثائق.  والنفسية التخطيط والتصميم
القياس في التربية الرياضية  ؛محمد حسن عالوي، محمد نصر الدين رضوان [4]

 (. 2000القاهرة، دار الفكر العربي،): وعلم النفس الرياضي
ف، دار )النجف األشر :1التحليل الحركي الرياضي، ط ؛أحمد ثامرياسر نجاح و [5]

 .(2015الضياء للطباعة ، 
[6] radoslav, bubanj and others,comparative biomechanicall 

analysis of hurdle 100 m running, Serbian journal of 
sport sciences  2, 2008. 
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نسبة مساهمة بعض العضالت العاملة للذراع الضاربة بداللة الرسام الكهربائي بمؤشر دقة الضرب 
 الساحق المستقيم بالكرة الطائرة

 2، م.م نبرد أحمد أسماعيل 1أ.د مجيد خدا يخش أسد 
 1كلية التربية الرياضية/ جامعة السليمانية 
 2كلية التربية الرياضية/ جامعة كرميان 
(1 Majeed.asad@univsul.edu.iq) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :على التعرف الى البحث يهدف المستخلص:
 . بيشمركة نادي لالعبي المستقيم الساحق الضرب دقة ومؤشر الكهربائي، الرسام متغيرات قيم-1
 الساحق الضرب دقة بمؤشر الضاربة للذراع العاملة للعضالت الكهربائي الرسام متغيرات قيم عالقة-2

 .بيشمركة نادي لالعبي المستقيم
 الساحق الضرب دقة بمؤشر الضاربة للذراع العاملة العضالت الكهربائي الرسام متغيرات قيم مساهمة نسبة-3

 .بيشمركة نادي لالعبي
 عددهم والبالغ العراق نخبة دوري في المتأهل الطائرة بالكرة بيشمركة نادي العبي من البحث مجتمع تحديد تم
 بالطريقة( 4) رقم العالي المركز من الساحق الضرب العبي من العبين( 8) اختيار تم وقد العبا ،( 17)

 للموسم النخبة لدوري استعدادا التجريبية المباريات وخوض بالتدريب الالعبين جميع الستمرار وذلك العمدية
 فضال عن   ،%(47.06) المئوية نسبتهم بلغت أذ اخيارهم على تعتمد البحث طبيعة ولكون ،2015/2016
 وهم العبين( 6) استبعاد وتم االستطالعية، للتجربة كعينة القرعة بأسلوب عشوائية بطريقة العبين (3) اختيار

 بأسلوب المسحي الوصفي المنهج انالباحث استخدم ،(سنتر) ارتكاز ولالعبين والمعدين الحر الالعبين
 لقياس للتصوير وكاميرة( EMG) جهاز الباحثان استخدم فقد البيانات جمع وسائل اما األرتباطية، العالقات

 الى التوصل وتم البيانات، لتحليل( SPSS) االحصائية الحقيبة اعتماد وتم المستقيم، الساحق الضرب دقة
 عالقات لها المبحوثة الضاربة الذراع لعضالت الكهربائي الرسام مؤشرات ان: االتي منها استنتاجات عدة

 ثنائية للعضلة( والزمن القمة،) العضلي النشاط مؤشرات حققت البحث، عينة لدى الدقة مؤشر مع متباينة
( الزمن) العضلي النشاط مؤشر حقق البحث، عينة لدى الدقة مؤشر مع معنوية ارتباطا   العضدية الرؤوس
 .  البحث عينة لدى الدقة مؤشر مع معنوية ارتباطا   الزندية الرسغ مثنية للعضلة
 الساحق الضرب دقة-الكهربائي الرسام- الضاربة للذراع العاملة العضالت- مساهمة نسبة: المفتاحية الكلمات
 .الطائرة الكرة-المستقيم

mailto:Majeed.asad@univsul.edu.iq
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 مقدمة:ال–1
وتطبيق التكنولوجية  استخداميشهد العالم تقدما  علميا  وتقنيا  كبيرا  في 

الحديثة في المجال الرياضي والتي لها دور كبير بالتعرف على 
مستوى الرياضيين من خالل تحديد نقاط القوة والضعف لهم والذي 

المناهج التدريبية المناسبة لرفع المستوى  استخدامسيخدم المدربين من 
فة بشكل خاص في مراحل التعلم أو التدريب أو المسابقات وفي كا

المستويات، وقد ساهمت تلك األجهزة بشكل فاعل في اختزال الوقت 
والجهد لإلجابة على كثير من التساؤالت لحل المشاكل في العملية 
التدريبية لتطور األداء، وظهر ذلك واضحا  في الكثير من األلعاب 
الرياضية ومنها لعبة الكرة الطائرة التي شهدت تطورا  كبيرا  في طريقة 

ويعود الفضل في ذلك إلى  " وتنفيذ مهاراتها الهجومية والدفاعية أدائها
التوظيف االيجابي لكثير من العلوم كالفسلجة والتشريح والتدريب... 

(، أن 1: 2002الدليمي ووليد غانم،  ")سعد نافع وغيرها من العلوم
اداء المهارات الهجومية للكرة الطائرة ومنها مهارة الضرب الساحق 

"من اهم واقوى طرق الهجوم التي يستخدمها الفريق خالل التي تعد 
اللعب وهي من حيث الفاعلية تعتبر االولى في ترتيب المهارات من 

 دالمهارات في سير المباراة، ويعوبالمقارنة مع بقية  تأثيرهاخالل 
 يمثل نسبة إذالضرب الساحق السالح االول في تحقيق نقطة للفريق 

: 2001")مروان عبد المجيد،  االخرى من بقية المهارات )21%)
(، يحتاج متطلبات عالية من القوة العضلية للذراع الضاربة 83

اعلى قوة ديناميكية  والرجلين وعلى وجه التحديد القوة االنفجارية "
 يمكن ان تنتجها العضلة او مجموعة العضالت لمرة واحدة

فضال  عن التوافق والدقة في  ،(450: 1991")بسطويسي احمد، 
االداء الحركي. لذا فأن دراسة وتحليل هذه المهارة من جوانبها 
الفسلجية والقدرة البدنية باستخدام اجهزة القياس العلمية الحديثة سيسهم 

وقد أشار)صريح عبد الكريم  في تطوير االداء وتحقيق افضل النتائج،
كهربائي هي طريقة واسعة ووهبي علوان ألبياتي( إال "أن التقيم ال

االنتشار نسبيا  في قياس الجهد الكهربائي للعضلة والتي تمكن الباحثين 
واالفتراض السائد في  من التحليل والتفسير التخاذ القرار المناسب...

العديد من الدراسات هو وجود عالقة موجبة بين قوة التقلص العضلي 
القة مباشرة بعدد األلياف والفعالية الكهربائية المسجلة والتي لها ع

")صريح عبد الكريم ووهبي علوان البياتي،  العضلية التي حفزت
( ذا أهمية (E.M.G(، و"يعد جهاز النشاط الكهربائي 52:  2007

عالية المستوى لتصميم الجهاز العضلي الحركي لإلنسان، وأن 
شر اإلشارات الكهربائية المرتبطة بالنشاط العضلي تعد مؤشرا  غير مبا

")أثير محمد صبري،  للشدة أو القوة العضلية وقابليتها االنقباضية
لذا فهو مناسب جدا لقياس متغيرات العضالت العاملة في  ،(2010

وتكمن أهمية البحث في التعرف على نسبة مساهمة  الذراع الضاربة،
)تنفيذ( الكرة بمؤشر  العضالت العاملة للذراع الضاربة لمرحلة الضرب

  .الساحق المستقيم بالكرة الطائرة دقة الضرب
 مشكلة البحث:

من خالل متابعة الباحثان لمباريات الدوري النخبة العراقية للرجال في 
لعبة الكرة الطائرة ومقارنتها مع بعض المباريات لألندية والمنتخبات 

ضعف في قوة  العالمية المتطورة في لعبة الكرة الطائرة الحظا إن  هناك
الضاربة لمهارة الضرب الساحق المستقيم ومما  عضالت الذراع

أنعكس سلبا  على مستوى األداء واالنجاز وبناء على ذلك أرتاى 
التحليل الدقيق لمؤشرات النشاط الكهربائي  استخدامالباحثان الى 

)التنفيذ( ووفقا  لتقنية  للعضالت العاملة للذراع الضاربة لمرحلة الضرب
اسة وتحليل هذه المهارة بأسلوب (، لوجود حاجة لدر EMG) جهاز

للذراع  علمي رصين للتعرف على نسبة مساهمة العضالت العاملة
الضاربة بمؤشر دقة الضرب الساحق المستقيم بالكرة الطائرة، وان 
معرفة هذه العالقة بين هذه المتغيرات مهمة جدا  لوضع كم من 

على تطوير البيانات العلمية الدقيقة بين ايدي المدربين والعاملين 
 مستوى اداء مهارة الضرب الساحق المستقيم لالعبين.

 يهدف البحث الى االتي: أهداف البحث:
ومؤشر دقة الضرب  التعرف على قيم متغيرات الرسام الكهربائي،-1

 الساحق لالعبي نادي بيشمركة.
التعرف على عالقة قيم متغيرات الرسام الكهربائي العضالت -2

الضاربة بمؤشر دقة الضرب الساحق لالعبي نادي العاملة للذراع 
 بيشمركة.

نسبة مساهمة قيم متغيرات الرسام الكهربائي العضالت العاملة -3
 للذراع الضاربة بمؤشر دقة الضرب الساحق لالعبي نادي بيشمركة.

 يفترض الباحثان االتي:فرضيات البحث: 
الضرب ومؤشر دقة(  هناك تباين في قيم )الرسام الكهربائي،-1

 الساحق لالعبي نادي بيشمركة.
هناك عالقة ذات داللة احصائية بين قيم متغيرات الرسام الكهربائي -2

العضالت العاملة للذراع الضاربة بمؤشر دقة الضرب الساحق 
 لالعبي نادي بيشمركة.

هناك نسب مساهمة معنوية لقيم متغيرات الرسام الكهربائي -3
بة بمؤشر دقة الضرب الساحق العضالت العاملة للذراع الضار 

 لالعبي نادي بيشمركة.
 مجاالت البحث:

العبو فريق نادي بيشمركة بالكرة الطائرة للرجال في  البشري: المجال
 .2014/2015 للموسم
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 .1/3/2016الى  26/7/2015الزماني: بتاريخ المجال 
)الشهيد احمد( في نادي البيشمركه  المجال المكاني: قاعة المغلقة

 ضي في السليمانية.الريا
 المصطلحات العلمية المستخدمة بالبحث:

مقدار االختالفات الناتجة في المتغيرات المستقلة  " نسب المساهمة:
")جورج  والمنعكسة على المتغير التابع في معادلة االنحدار

 (.66-64: 1990وسلووكي، 
يستخدم هذا الجهاز للحصول : EMG الرسام الكهربائي للعضالت

معلومات تتعلق بقوة تقلص العضلة من خالل تسجيل على 
التغيرات الكهربائية التي تحدث في اليات العضلة بسبب تقلص 
وحدة حركية او اكثر والتي تظهر على شكل ذبذبات منتظمة في 

 (.204: 1987")وجيه محجوب،  مدد زمنية منتظمة
 ان اذ االداء زمن على) الدرجة( المثالي االداء هو مؤشرة الدقة:
 كانت وكلما )بالدرجة(ناتج االداء  من يقاس المثالي االداء
الفضلي،  عبدالكريم ")صريح عالية دقة على دلت كبيرة النتيجة
2010 :201.) 

جراءاته الميدانية: منهج-2  البحث وا 
استخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب  منهج البحث: 2-1

مالئمة لطبيعة البحث، إذ إن العالقات األرتباطية لكونه أكثر المناهج 
يسعى إلى محاولة تحديد العالقة بين متغّيرين أو أكثر  هذا األسلوب "

سن عالوي وأسامة كامل ")محمد ح قابلين للقياس، ودرجة هذه العالقة
 (.103: 1999راتب، 

تم تحديد مجتمع البحث من  مجتمع البحث وعينته: 2-2
متأهل في دوري نخبة العراق العبي نادي بيشمركة بالكرة الطائرة ال

( العبا ، وقد تم 17) والبالغ عددهم ،2014/2015 للموسم الرياضي
 ( العبين من العبي الضرب الساحق من المركز العالي رقم8) اختيار

( بالطريقة العمدية وذلك الستمرار جميع الالعبين بالتدريب وخوض 4)
 ،2015/2016 سملدوري النخبة للمو  استعداداالمباريات التجريبية 

 ولكون طبيعة البحث تعتمد على اخيارهم أذ بلغت نسبتهم المئوية
العبين بطريقة عشوائية بأسلوب  (3%(، وكذلك اختيار )47.06)

( العبين وهم 6) استبعادالقرعة كعينة للتجربة االستطالعية، وتم 
 .)سنتر( الالعبين الحر والمعدين ولالعبين ارتكاز

لغرض معرفة التجانس لدى عينة  تجانس العينة: 2-2-1
 انالبحث في بعض المتغيرات التي لها عالقة بالبحث، قام الباحث

معامل االلتواء للمتغيرات في الصفحة الالحقة وكما مبين  باستخراج
 (.1) في الجدول

( األوساط الحسابية واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لمتغيرات 1جدول )
 عينة البحث

 االلتواء
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

وحدة 
 ت المتغيرات القياس

 1 الطول سم 191.88 4.58 0.23
 2 الكتلة كغم 83.63 5.76 0.23
 3 العمر الزمني سنة 28.38 3.70 0.80
 4 العمر التدريبي سنة 6.63 1.92 0.07

( الوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري 1) يبين الجدول   
لمتغيرات )الطول، الكتلة، العمر الزمني، العمر التدريبي(، والتي لها 
 عالقة بالبحث ويظهر في الجدول أن قيم معامل االلتواء كانت بين

( وبهذا تكون العينة البحث 3)± ( هي أصغر من0.07و + +0.80)
 اعاله. ةمتجانسة، في المتغيرات المذكور 

 لومات:األجهزة واألدوات ووسائل جمع المع 2-3
األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:  2-3-1
المانية الصنع  firstميزان الكتروني حساس لقياس وزن الجسم نوع )

جهاز تسجيل النشاط الكهربائي رباعي األقطاب نوع  ،(1) عدد
MYoTrace400  من إنتاج شركة نور اكسون الكندية وتطبيقات

 ،(1) عدد Dellجهاز حاسوب نوع  ،(1.07.41) برمجية موديل
 Sonyكاميرا تصوير فيديوية نوع ، (2) كاميرا تصوير فيديوية عدد

( صورة/ثانية + حامل 240ة )( ذات سرع1) يابانية الصنع عدد
ملعب الكرة الطائرة قانوني وشبكة  ،(2) مسند كاميرا عدد، ثالثي
( نوع 1عدد)يدوية  إلكترونيةحاسبة ، (6( وكرات عدد)2.43) بارتفاع

Caston شريط ، ( والصق ملون1مكتبة خشبية عدد)، كورية الصنع
شفرات حالقة مع ، وحدة قياس سنتمتر ترم (5معدني لقياس الطول)

طبية )كحول طبي للتعقيم، قطن طبي، شريط الصق  مستلزمات
 طبي(.

مصادر العلمية ال) وسائل جمع المعلومات: 2-3-2
 المالحظة والتجريب. ،)األنترنيت( المعلوماتشبكة ، العربية واألجنبية

استمارة  (،1ملحق ) المقابالت الشخصية، والقياس االختبارات
 الفريق العمل المساعد، (2) أراء الخبراء والمختصين ملحقاستطالع 
استمارة ، ع المعلومات بمواصفات عينة البحثاستمارة جم(، 4كلحق )

 تسجيل دقة الضرب الساحق.
من  ترشيح اختبار الضرب الساحق المستقيم: 3-4

اختيار االختبار المناسب تم ترشيح عدة اختبارات للضرب  اجل
الساحق المستقيم وذلك باالعتماد على المصادر والمراجع الخاصة 
بالكرة الطائرة وتم اعداد استمارة استبيان تضمنت االختبارات المرشحة 
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( وتم عرضه على 1) والخاصة للضرب الساحق المستقيم ملحق
( أذ تكون أعلى درجة 7) ( وكان عددهم1) الخبراء والمختصين ملحق

% كشرط للقبول، إذ 75ألجل اختيار األهم وتم اعتماد نسبة  35هي 
 أّنه على الباحث الحصول على الموافقة بنسبة يشير بلوم وآخران الى "

: 1983س وآخران،  ")بلوم بنيامين . % فأكثر من آراء المحكمين75
 وكما مبين في الجدول أدناه. ،(126
لي )ع اختبار دقة الضرب الساحق المستقيم 3-4-1

 (:49: 2002مهدي هادي عبود الجمالي، 
الباحثان الى االختبار االصلي الرسام  فضال عن) مالحظة   

وذلك لقياس التخطيط الكهربائي لبعض  (E.M.G) الكهربائي
وكاميرا تصوير فيديوية لقياس زمن عضالت الذراع الضاربة للعينة 

أداء دقة كل محاولة، وكاميرا لقياس درجات الدقة دون اإلخالل 
 باالختبار االصلي(.

)اختبار دقة الضرب  في اختبار الدقة على مقياس اناعتمد الباحث
تقسيم الدرجات في هذا االختبار كما هو  على وفقالساحق المستقيم( و 
اعتماد الزمن كمؤشر للدقة وذلك  ( على ان25) موضح في الشكل

صورة/ثانية وقد وضعت  240 من خالل الكاميرا السريعة ذات سرعة
)بالسرعة( عن حافة  على حامل ثالثي وأن بعد الكاميرا الخاصة

عن سطح األرض،  1.35 عدستها وارتفاع 2.30 الملعب المنافس
حق درجات اختبار الضرب السا احتسابالدقة من خالل  احتسابويتم 

الزمن من لحظة خروج الكرة من يد الالعب إلى  واحتسابالمستقيم، 
، (Kenova) برنامج استخداملحظة سقوطها على األرض من خالل 

: 2011)صريح عبد الكريم الفضلي،  وتم تطبيق القانون اآلتي
122                   :) 
الدقة = مجموع درجات كل محاولة/مجموع زمن كل محاولة  مؤشر

 )درجة/ثانية( 
 :E.M.Gجهاز الرسام الكهربائي للعضالت  2-4-2

 قياس النشاط الكهربائي للعضالت المبحوثة. الهدف من الجهاز:
 :(1ملحق ) العضالت العاملة باألداء المبحوثة-
    Deltoid Muscle                  العضلة الدالية الكتفية-
   Triceps muscle brachial  العضلة ثالثية الرؤوس العضدية -
 لتنفيذ (3) ملحق المساعد العمل بفريق باالستعانة انالباحث قام

 خالل اتباعها الالزم والواجبات بعين االعتبار الشروط واخذ االختبار
( 12) ومنها وعن طريق اشارات البلوتوث لحدود بعد االختبار تنفيذ
 متر.

 

 التجربتين االستطالعيتين: 2-5
 بإجراءقام الباحثان  التجربة االستطالعية األولى: 2-5-1

األسس العلمية لالختبار وذلك بتطبيق  إليجادأولى  استطالعيةتجربة 
العبين )كل  (3) االختبار على العينة االستطالعية والبالغة عددهم

ويصادف يوم  19/11/2015( محاوالت(، بتاريخ 10العب يؤدي )
)الشهيد احمد( في نادي بيشمركة الرياضي  الخميس في قاعة المغلقة

 ( صباحا .10) في السليمانية الساعة
 صدق االختبار: 2-5-1-1
قام الباحثان بإيجاد الصدق التالزمي بين اختبار الضرب الساحق  :أوال  

المستقيم ونفس االختبار بعد أضافة االجهزة عليه وذلك بقيام العينة 
االستطالعية بتطبيق االختبار الضرب الساحق المستقيم وتسجيل 
الدرجات ثم أداء االختبار مرة أخرى مع أضافة جهاز الرسام الكهربائي 

بين نتائج العينة االستطالعية  ومن ثم إيجاد معامل االرتباطبار باالخت
( وهذا يدل على 0.92في االختبارين اذ بلغت درجة معامل االرتباط )

 الموضوعة. باألجهزةعدم تأثر االختبار 
لحساب معامل االرتباط تم اعتماد عدد المحاوالت لالعبين  :مالحظة

محاوالت لكل  10بواقع حاولة م 30 الثالث في االختبار والبالغة
 .العب
قام الباحثان بإيجاد األسس العلمية الختبار الضرب الساحق  :ثانيا  

على االختبار  E.M.G المستقيم بعد أضافة جهاز الرسام الكهربائي
 ( باالعتماد على معامل الثبات.0.96فقد بلغ معامل الصدق الذاتي )

ثم إعادة  ألجل التأكد من الثبات ثبات االختبار: 2-5-1-2
 المصادف يوم االحد في قاعة المغلقة 22/11/2015االختبار بتاريخ 

 )الشهيد احمد( في نادي بيشمركة الرياضي في السليمانية الساعة
( صباحا  وقد بلغت درجة معامل االرتباط بين التطبيق االول 10)

 (.0.93والثاني لالختبار )
موضوعية  إليجاد موضوعية االختبار: 2-5-1-3
لتسجيل الدرجات االختبار  (4ملحق ) الختبار تم االستعانة بمحكمينا

 وبعد إيجاد العالقة بين درجات الحكمين بلغت درجة معامل موضوعية
 (. 4) (، كما مبين في الجدول1)

 ( األسس العلمية االختبار الضرب الساحق المستقيم مع األجهزة2) جدول
 إحصائية متغيرات

 االختبار
 معامل الثاني التطبيق األول التطبيق

 الثبات
الصدق 
 الموضوعية الذاتي

 ع± س   ع± س  
االختبار الضرب 
 الساحق المستقيم

 مع األجهزة
28.67 6.92 27.67 4.89 0.93 0.96 1 
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تعد التجربة  التجربة االستطالعية الثانية: 2-6-2
دراسة تجريبية اولية يقوم بها الباحث على عينة  " االستطالعية

مع ")مج الصغيرة قبل قيامه ببحثه بهدف اختبار اساليب البحث وادواته
 (.79: 1984اللغة العربية، 

صورة المصغرة لما سيتم يوم تطبيق  " وان التجربة االستطالعية هي
من تجميع المختبرين حتى االنتهاء من  ابتداءاالختبارات الرئيسية 

 تنفيذ جميع االختبارات، وذلك للتأكد من سالمة التنظيم الموضوع
 (.105: 1995حمد صبحي حسانين، ")م

قام الباحثان بأجراء التجربة االستطالعية الثانية على العبين من نادي 
، 2015/2016 العراق للموسم الحالي يلعب في دوري النخبة بيشمركة

 ويصادف يوم األربعاء في قاعة المغلقة 19/11/2015 تاريخب
( 2) )الشهيد احمد( في نادي بيشمركة الرياضي في السليمانية الساعة

جهاز الرسام الكهربائي وكاميرة تصوير فيديوية  باستخدامعصرا  
لتسجيل سرعة الكرة، من أجل الوقوف على أمكانية فريق العمل 

امن االجهزة في أثناء األداء لمهارة المساعد في السيطرة على تز 
قد  يذلك تعرف الصعوبات الميدانية التالضرب الساحق المستقيم وك

خالل تنفيذ التجربة الرئيسة وفضال  عن التأكد من مدى  انتواجه الباحث
الكهربائية من العضلة وتأكيد من موقع وصالحية  أشارهتوصيل 

فة الوقت المستغرق الكاميرات وضعها على الحامل الثالثي ومعر 
إلجراءات االختبار وتنفيذه، وتم تفادي بعض الصعوبات التي واجهت 

مثل االضاءة في القاعة، تحديد مكان وضع االجهزة  انالباحث
)بالستر( طبي، تحديد وقت  والكاميرات، جلب عدد من رباط الصق

 االختبار.
بعد التأكد من عدم وجود صعوبات  التجربة الرئيسة: 2-7

قام الباحثان بإجراء التجربة الرئيسة في يوم الجمعة المصادف  تذكر
ة بيشمرك)الشهيد احمد( في نادي  في قاعة المغلقة  27/12/2015

وبمساعد الفريق العمل ( صباحا  10السليمانية، الساعة )الرياضي في 
( العبين نادي بيشمركة الرياضي بالكرة الطائرة إذ 8) المساعد على

 (10( محاولة كان نصيب كل العب من )80) والتبلغت عدد المحا
محاوالت للتعرف على قمة النشاط الكهربائي لعضالت الذراع الضاربة 
)عضلة الدالية، عضلة ذات الرأسين العضدية، عضلة ذات الثالث 

استخراج  فضال عنرؤوس العضدية، عضلة المثنية الرسغ الزندية(، 
يديوية لتسجيل اداء مهارة زمن أداء ضربة الكرة عن طريق كاميرة ف

 (.4) الضرب الساحق المستقيم من المركز

لغرض معالجة  المعالجات اإلحصائية للبحث: 2-8
للعلوم  الحقيبة االحصائية اناستخدم الباحث إحصائياالبيانات 
 لمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها . SPSS  االجتماعية

 ومناقشتها:النتائج  وتحليلعرض  -3
نتائج مؤشرات الرسام  وتحليلعرض  3-1

 :ت المبحوثة ومؤشر الدقةللعضال E.M.Gالكهربائي
توصيف نتائج مؤشرات الرسام الكهربائي  3-1-1

 ومؤشر الدقة وتحليلها:
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط وااللتواء  (3) جدول

 الدقةلمؤشرات النشاط العضلي للعضالت المبحوثة ومؤشر 
 المتغيرات المؤشرات وحدة القياس س   ع± الوسيط االلتواء
 القمة مكروفولت 391.88 13.45 390 0.21

 العضلة الدالية
 المساحة مكروفولت/ثانية 78.5 5.21 79 0.27 الكتفية

 الزمن مللي ثانية 88.11 3.76 88.45 0.12-
 العضلة ثالثية القمة مكروفولت 8248.8 122.8 250 0.33

الرؤوس 
 العضدية

 المساحة مكروفولت/ثانية 50.5 5.83 49.5 0.59
 الزمن مللي ثانية 87.99 1.84 88.45 0.53-

العضلة ثنائية  القمة مكروفولت 8958.3 861.7 948 1.93
الرؤوس 
 العضدية

 المساحة مكروفولت/ثانية 189.25 4.13 189 0.82
 الزمن مللي ثانية 22.38 1.92 22 0.41

 القمة مكروفولت 3298.1 417.7 299 0.17-
العضلة مثنية 
 المساحة مكروفولت/ثانية 53.75 6.25 53 0.06- الرسغ الزندية

 الزمن مللي ثانية 27 2.83 26.5 0.05-
 مؤشر الدقة درجة/ثا 5.61 0.53 5.7 -0.51

 
عرض وتحليل نتائج االنحدار المتعدد بين  3-1-2

الكتفية وثالثية الرؤوس نشاط العضلة الدالية 
العضدية وثنائية الرؤوس العضدية ومثنية الرسغ 
الزندية ومؤشر الدقة في الجزء الرئيس للضرب 

 الساحق المستقيم:
عرض وتحليل نتائج االنحدار المتعدد  3-1-2-1

بين نشاط العضلة الدالية الكتفية ومؤشر الدقة في 
 الجزء الرئيس للضرب الساحق المستقيم:
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( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط البسيط 4) جدول
بين مؤشرات النشاط العضلي ومؤشر الدقة للعضلة الدالية الكتفية في 

 الجزء الرئيسي لضرب الساحق المستقيم
داللة 
 االرتباط

مستوى 
 الخطأ

معامل 
 االرتباط

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 وحدة القياس الحسابي

متغيرات النشاط 
 العضلي

 مؤشر الدقة درجة/ثا 5.61 0.53 ...... ...... ......
 القمة مكروفولت 391.88 13.35 0.06 0.442 عشوائي
 المساحة مكروفولت/ثانية 98.25 13.25 0.57 0.072 عشوائي
 الزمن مللي ثانية 88.11 3.76 0.58 0.066 عشوائي

 (.0.05كانت مستوى الخطأ أصغر من )إذا (0.05)*معنوي عند نسبة الخطأ 
( معامل االرتباط المتعدد ونسبة المساهمة والخطأ المعياري للتقدير 5) جدول

بين مؤشرات النشاط العضلي ومؤشر الدقة للعضلة الدالية الكتفية في 
 المستقيم الجزء الرئيسي لضرب الساحق

الخطأ المعياري 
 للتقدير

R² 
معامل التحديد 

 المعدل المتعدد

R² 
 معامل التحديد
 المتعدد

R 
 المتعدد معامل االرتباط 

0.51 0.07 0.47 0.68 

( معامل االرتباط المتعدد بين مؤشرات النشاط 5يبين الجدول )
( 0.68العضلي للعضلة الدالية الكتفية ومؤشر الدقة اذ بلغ )

( ومعامل التحديد المتعدد المعدل 0.47معامل التحديد المتعدد )
 (.0.51(، والخطأ المعياري بلغ )0.07)بلغت 
( تحليل التباين الخاص باالنحدار المتعدد لفحص جودة توفيق 6) جدول

أنموذج االنحدار الخطي المتعدد بين مؤشرات النشاط العضلي ومؤشر 
الدقة للعضلة الدالية الكتفية في الجزء الرئيسي للضرب الساحق 

 المستقيم

 الداللة
نسبة 
 الخطأ

F  قيمة 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المتغير التباين المربعات

 1.17 0.42 عشوائي
مؤشر  االنحدار 0.931 4 0.310

 االخطاء 1.058 3 0.265 الدقة
 المجموع  1.989 7 

 (.0.05) (، اذا كانت نسبة الخطأ اصغر من0.05) معنوي عند نسبة الخطأ*
( الخاص باالنحدار المتعدد Fاختبار)( قيمة 6) يبين الجدول

لفحص جودة توفيق أنموذج االنحدار الخطي المتعدد بين 
فية ومؤشر الدقة في مؤشرات النشاط العضلي للعضلة الدالية الكت

( F) للضرب الساحق المستقيم وبلغت قيمة الجزء الرئيس
(، مما يدل 0.42) (، وبنسبة الخطأ مقدارها1.17) المحسوبة

 ية الفروق. على عشوائ
 
 

للعضلة الدالية  العضلي النشاط لمتغيرات الثابت الحد تقديرات ( قيم7) جدول
 الحقيقي ومستوى داللتها المعيارية وأخطائها مؤشر التقدير الكتفية في

 الفروق وداللة

 بيتا  B المتغيرات
الخطأ 
 المعياري

T  
 قيمة

نسبة 
 الداللة الخطأ

 عشوائي 0.14 1.85 11.53 21.28 الحد الثابت
 عشوائي 0.38 0.989 0.02 -0.018 القمة

 عشوائي 0.72 0.389 0.04 0.16 المساحة
 عشوائي 0.16 -1.71 0.06 -0.11 الزمن

 (.0.05) ( اذا كانت نسبة الخطأ اصغر من0.05) معنوي عند نسبة الخطأ*

عرض نتائج االنحدار المتعدد بين نشاط  4-1-2-2
العضدية ومؤشر الدقة في العضلة ثالثية الرؤوس 

 :الجزء الرئيسي للضرب الساحق المستقيم
( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط البسيط 8) جدول

بين مؤشرات النشاط العضلي ومؤشر الدقة للعضلة ثالثية الرؤوس 
 العضدية في الجزء الرئيسي لضرب الساحق المستقيم

داللة 
 االرتباط

مستوى 
 الخطأ

معامل 
 االرتباط

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 وحدة القياس الحسابي

متغيرات 
النشاط 
 العضلي

 مؤشر الدقة درجة/ثا 5.61 0.53 ..... ...... ......
 القمة مكروفولت 248.88 22.806 0.386 0.173 عشوائي
 المساحة مكروفولت.ثا 50.50 5.83 0.067 0.458 عشوائي
 الزمن مللي ثانية 87.29 1.84 0.102 0.355 عشوائي

 (.0.05) ( إذا كانت مستوى الخطأ أصغر من0.05) معنويه عند نسبة الخطأ*
( معامل االرتباط المتعدد ونسبة المساهمة والخطأ المعياري للتقدير 9) جدول

بين مؤشرات النشاط العضلي ومؤشر الدقة للعضلة ثالثية الرؤوس 
 الساحق المستقيمالعضدية في الجزء الرئيسي لضرب 

الخطأ 
المعياري 
 للتقدير

R² 
معامل التحديد 

 المعدل المتعدد

R² 
 معامل التحديد
 المتعدد

R 
 معامل االرتباط

 المتعدد
0.64 0.42 0.19 0.43 

( بلغ معامل االرتباط المتعدد بين مؤشرات 9يبين الجدول )
( 0.43النشاط العضلي للعضلة الدالية الكتفية ومؤشر الدقة )

( ومعامل التحديد المتعدد 0.19ومعامل التحديد المتعدد بلغت )
 (.0.64(، والخطأ المعياري بلغ )0.42المعدل )
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( تحليل التباين الخاص باالنحدار المتعدد لفحص جودة توفيق 10) جدول
أنموذج االنحدار الخطي المتعدد بين مؤشرات النشاط العضلي ومؤشر 

الرؤوس العضدية في الجزء الرئيسي لضرب الدقة للعضلة ثالثية 
 الساحق المستقيم

 الداللة
نسبة 
 الخطأ

F  قيمة 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المتغير التباين المربعات

 0.31 0.82 عشوائي
 مؤشر الدقة االنحدار 0.373 3 0.124
  االخطاء 1.616 4 0.404

 المجموع  1.989 7 

 (.0.05من) ( اذا كانت نسبة الخطأ اصغر0.05) عند نسبة خطأمعنوي *
( الخاص باالنحدار المتعدد F( قيمة اختبار )10يبين الجدول )

لفحص جودة توفيق أنموذج االنحدار الخطي المتعدد بين 
مؤشرات النشاط العضلي للعضلة ثالثية الرؤوس العضدية 

المستقيم اذ ومؤشر الدقة في الجزء الرئيسي للضرب الساحق 
(، وبنسبة الخطأ مقدارها 0.31( المحسوبة )Fبلغت قيمة )

 (، مما يدل على عشوائية الفروق.0.82)
للعضلة  العضلي النشاط لمتغيرات الثابت الحد تقديرات ( قيم11) جدول

ومستوى  المعيارية وأخطائها مؤشر التقدير ثالثية الرؤوس العضدية في
 قالفرو  وداللة الحقيقي داللتها

 بيتا  B المتغيرات
الخطأ 
 المعياري

T  
 قيمة

نسبة 
 الداللة الخطأ

 عشوائي 0.560 0.634 11.50 7.29 الحد الثابت
 عشوائي 0.412 0.915 0.011 0.412 القمة

 عشوائي 0.815 0.249 0.042 0.01 المساحة
 عشوائي 0.714 0.395 0.134 0.183 الزمن

 (.0.05) كانت نسبة الخطأ اصغر من( اذا 0.05) معنوي عند نسبة الخطأ*

عرض نتائج االنحدار المتعدد بين نشاط  3-1-2-3
العضلة ثنائية الرؤوس العضدية ومؤشر الدقة في 

 :الجزء الرئيسي للضرب الساحق المستقيم
( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط البسيط 12) جدول

ومؤشر الدقة للعضلة ثنائية الرؤوس بين مؤشرات النشاط العضلي 
 العضدية في الجزء الرئيسي لضرب الساحق المستقيم

داللة 
 االرتباط

مستوى 
 الخطأ

معامل 
 االرتباط

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 وحدة القياس
متغيرات 
النشاط 
 العضلي

 مؤشر الدقة درجة/ثا 5.61 0.53 ..... ...... .....
 القمة مكروفولت 958.38 61.78 0.30 2.74 عشوائي
 المساحة مكروفولت/ثا 189.75 4.20 0.49 0.286 عشوائي
 الزمن مللي ثانية 22.38 1.92 0.73 0.019 معنوي

 (.0.05) ر من( إذا كانت مستوى الخطأ أصغ0.05) معنويه عند نسبة الخطأ*

 ( معامل االرتباط المتعدد ونسبة المساهمة والخطأ المعياري13) جدول
للتقدير بين مؤشرات النشاط العضلي ومؤشر الدقة للعضلة ثنائية 

 الرؤوس العضدية في الجزء الرئيسي لضرب الساحق المستقيم
الخطأ 
المعياري 
 للتقدير

R² 
معامل التحديد 

 المعدل المتعدد

R² 
 معامل التحديد
 المتعدد

R 
 معامل االرتباط

 المتعدد
0.36 0.54 0.73 0.86 

بلغ معامل االرتباط المتعدد بين مؤشرات  (13) يبين الجدول
 النشاط العضلي للعضلة ثنائية الرؤوس العضدية ومؤشر الدقة

( ومعامل التحديد 0.73) ( ومعامل التحديد المتعدد0.86)
 (.0.36) (، والخطأ المعياري بلغ0.54) المتعدد المعدل بلغت

جودة توفيق ( تحليل التباين الخاص باالنحدار المتعدد لفحص 14جدول )
أنموذج االنحدار الخطي المتعدد بين مؤشرات النشاط العضلي مؤشر 
الدقة للعضلة ثنائية الرؤوس العضدية في الجزء الرئيسي لضرب 

 الساحق المستقيم

نسبة  الداللة
 الخطأ

F  قيمة 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 المتغير التباين

 8.53 0.03 معنوي
مؤشر  االنحدار 1.720 4 0.573

 االخطاء 0.267 3 0.067 الدقة
 المجموع  1.987 7 

 (.0.05) ( اذا كانت نسبة الخطأ اصغر من0.05) معنوي عند نسبة الخطأ*
للعضلة  العضلي النشاط لمتغيرات الثابت الحد تقديرات ( قيم15) جدول

ومستوى  المعيارية وأخطائها مؤشر التقدير ثنائية الرؤوس العضدية في
 الفروق وداللة الحقيقي داللتها

 بيتا  B المتغيرات
الخطأ 
 المعياري

T  
 قيمة

نسبة 
 الداللة الخطأ

 عشوائي 0.86 1.87 20.46 3.83- الحد الثابت
 معنوي 0.05 2.74 0.02 0.52 القمة

 عشوائي 0.12 0.12 1.97 0.38 المساحة
 معنوي 0.02 3.63 0.05 0.71 الزمن

 (.0.05) ( اذا كانت نسبة الخطأ اصغر من0.05) معنوي عند نسبة الخطأ*
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عرض نتائج االنحدار المتعدد بين نشاط  4-1-2-4
العضلة مثنية الرسغ الزندية ومؤشر الدقة في الجزء 

 :الرئيسي للضرب الساحق المستقيم
ومعامل االرتباط البسيط ( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 16) جدول

بين مؤشرات النشاط العضلي ومؤشر الدقة للعضلة مثنية الرسغ الزندية 
 في الجزء الرئيسي لضرب الساحق المستقيم

داللة 
 االرتباط

مستوى 
 الخطأ

معامل 
 االرتباط

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 وحدة القياس
 متغيرات

النشاط 
 العضلي

 مؤشر الدقة درجة/ثا 5.61 0.53 ........ ........ .........
 القمة مكروفولت 298.12 17.74 0.02 0.481 عشوائي
 المساحة مكروفولت/ثا 53.75 6.25 0.51 0.101 عشوائي
 الزمن مللي ثانية 27.00 2.83 0.644 0.042 معنوي

 (.0.05) ( إذا كانت مستوى الخطأ أصغر من0.05) معنويه عند نسبة الخطأ*
( معامل االرتباط المتعدد ونسبة المساهمة والخطأ المعياري 17) جدول

للتقدير بين مؤشرات النشاط العضلي ومؤشر الدقة للعضلة مثنية الرسغ 
 الزندية في الجزء الرئيسي لضرب الساحق المستقيم

الخطأ 
المعياري 
 للتقدير

R² 
معامل التحديد 

 المعدل المتعدد

R² 
 معامل التحديد
 المتعدد

R 
االرتباط معامل 

 المتعدد
0.51 0.06 0.47 0.68 

( تحليل التباين الخاص باالنحدار المتعدد لفحص جودة توفيق 18) جدول
أنموذج االنحدار الخطي المتعدد بين مؤشرات النشاط العضلي ومؤشر 
الدقة للعضلة مثنية الرسغ الزندية في الجزء الرئيسي لضرب الساحق 

 المستقيم

نسبة  الداللة
 الخطأ

F  قيمة 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 المتغير التباين

 
 عشوائي

 
0.433 1.14 

مؤشر  االنحدار 0.918 3 0.306
 االخطاء 1.071 4 0.268 الدقة

 المجموع  1.989 7 
 (.0.05) ( اذا كانت نسبة الخطأ اصغر من0.05) معنوي عند نسبة الخطأ*

للعضلة مثنية  العضلي النشاط لمتغيرات الثابت الحد تقديرات ( قيم19) جدول
 ومستوى داللة المعيارية وأخطائها مؤشر التقدير الرسغ الزندية في

 الفروق وداللة الحقيقي

 بيتا B المتغيرات
الخطأ 
 قيمة T المعياري

نسبة 
 الداللة الخطأ

 عشوائي 0.398 0.946 4.298 4.067 الحد الثابت
 عشوائي 0.993 0.099 0.011 0.003 القمة

 عشوائي 0.602 0.566 0.037 0.248 المساحة
 عشوائي 0.291 1.21 0.081 0.522 الزمن

 (.0.05) ( اذا كانت نسبة خطأ اصغر من0.05) معنوي عند نسبة خطأ*

 

 :الخاتمة-4
واستخدام الطرق  انمن خالل النتائج التي حصل عليها الباحث

 اإلحصائية المناسبة لها تم التوصل إلى االستنتاجات االتية:
ان مؤشرات الرسام الكهربائي لعضالت الذراع الضاربة المبحوثة -1

 لها عالقات متباينة مع مؤشر الدقة لدى عينة البحث.
)القمة، والزمن( للعضلة ثنائية  حققت مؤشرات النشاط العضلي-2

رتباطا  معنوية مع مؤشر الدقة لدى عينة الرؤوس العضدية ا
 البحث.

)الزمن( للعضلة مثنية الرسغ الزندية  حقق مؤشر النشاط العضلي-3
 ارتباطا  معنوية مع مؤشر الدقة لدى عينة البحث.

هناك عدم تناسق منظم بين مؤشرات النشاط العضلي للعضالت -4
 المبحوثة على وفق عملية نقل القوى للذراع الضاربة. 

ساهمت مؤشرات الرسام الكهربائي لعضالت الذراع الضاربة  -5
 بمؤشر الدقة بنسب متباينة.

أعلى نسبة مساهمة كانت لبعض مؤشرات الرسام الكهربائي -6
 )القمة، الزمن( للذراع الضاربة للعضلة ثنائية الرؤوس العضدية

 بمؤشر الدقة.
واستخدام الطرق  انمن خالل النتائج التي حصل عليها الباحث

 اإلحصائية المناسبة لها تم التوصل إلى االستنتاجات االتية:
ألتاكيد على المدربين واالهتمام  بتدريب الذراع الضاربة بحسب -1

 نسب مساهمة كل عضلة من عضالت الذراع بمؤشر الدقة.
تطوير السرعة الحركية للذراع الضاربة عند الالعبين عند اداء -2

 لمستقيم بالكرة الطائرة لدى عينة البحث.الضرب الساحق ا
اجراء بحوث مشابهة على عضالت اخرى واعتماد مؤشرات مختلفة -3

 ليكون مكمل لهذا البحث.
 المصادر:

 –؛ التدريب الرياضي المعاصر، األسس الفسيولوجية أبو عالء أحمد الفتاح [1]
خطاء الحمل أ –التدريب الطويل المدى  –التدريب الناشئين  –الخطط التدريبية 

 .2012، دار الفكر العربي، القاهرة، 1التدريب، ط
؛ نسبة مساهمة بعض المظاهر الحركية والمتغيرات احمد سبع عطية [2]

البايوميكانيكية بدقة وسرعة الضرب الساحق العالي في لعبة الكرة 
 (.2012الطائرة.)اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضة، 

، موقع األكاديمية E M G؛ التخطيط الكهربائي للعضلة صبريأثير محمد  [3]
 .2010الرياضية العراقية، 

اسس ونظريات التدريب الرياضي، القاهرة، دار الفكر العربي،  ؛بسطويسي احمد [4]
1999. 

؛ تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويني، )ترجمة( بلوم بنيامين .س وآخران [5]
 .1983ة، محمد أمين المفتى وآخران، القاهر 
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 ؛ االنحدار المتعدد وتحليل التباين، )ترجمة( شالل حبيبجورج وسلووكي [6]
 .1990بغداد،  الجبوري، مطابع التعليم العالي،

؛ دراسة دقة الضرب الساحق بالكرة الطائرة عد نافع الدليمي ووليد غانم ذنونس [7]
، مجلة كلية التربية 3، عدد9وعالقتها ببعض المتغيرات الكينماتيكية، ط

 .2002الرياضة، جامعة القادسية، 
؛ مظاهر التعلم الحركي للقوانين الميكانيكية، المؤتمر صريح عبد الكريم الفضلي [8]

العلمي الثاني للبيوميكانيك لكليات التربية الرياضية، جامعة القادسية، كلية 
 .2011، كانون األول، 1، العدد11التربية الرياضية، المجلد

: موسوعة التحليل الحركي التحليل علوان البياتيعبد الكريم و وهبي صريح  [9]
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 المالحق:
 ( يوضح أسماء السادة المختصين الذين تم أجراء المقابلة الشخصية معهم1ملحق )

 المؤسسة االختصاص اللقب العلمي واالسم ت
 .28/10/2015نية  بتاريخ االسليمجامعة  -سكول التربية الرياضية الساحة والميدان/بايوميكانيك أ.د رائد فائق عبد الجبار 1
 .18/10/2015نية  بتاريخ اجامعة السليم -سكول التربية الرياضية الكرة الطائرة/التعلم الحركي أ.م.د كزال كاكه حمه سعيد 2
 رميانككلية التربية الرياضية األساس جامعة  طرق التدريس/طالب ماجستير عصام أكرام عباس 3
 سكول التربية الرياضية جامعة السليمانية كرة الطائرة/العابمدرب  شاكر محمد أحمد 4

 الساحق المستقيم بكرة الطائرة أسماء السادة المختصين الذين تم عرض استمارة أهم اختبار لمهارة الضربيوضح  (2) ملحق
 المؤسسة االختصاص اللقب العلمي واالسم ت
 جامعة أربيل/كلية التربية الرياضية الكرة الطائرة/التعلم الحركي أ.د أزاد حسن قادر 1
 جامعة السليمانية/كلية التربية الرياضية الكرة الطائرة/علم التدريب أ.م.د هوشيار عبدالرحمان محمد 2
 جامعة السليمانية/كلية التربية الرياضية لكرة الطائرة/االتعلم الحركي أ.م.د كزال كاكه حمه سعيد 3
 جامعة السليمانية/كلية التربية الرياضية الطائرة الكرة/الرياضيالطب  أ.م.د ديمن فرج محمد 4
 جامعة السليمانية/كلية التربية الرياضية الكرة السلة/القياس والتقويم أ.م.د أياد نورالدين محمد 5
 جامعة حلبجة/ كلية التربية الرياضية الكرة الطائرة/التعلم الحركي م.د توانا وهبي غفور 6
 جامعة كوية/كلية التربية الرياضية الكرة الطائرة/التعلم الحركي محمد محمد صالحم.م زانا  7

 ( يوضح أسماء السادة المختصين الذين تم عرض استمارة تحديد العضالت المبحوثة 3ملحق )
 المؤسسة االختصاص اللقب العلمي واالسم ت
 نيةاجامعة السليم -سكول التربية الرياضية الساحة والميدان/بايوميكانيك أ.د رائد فائق عبد الجبار 1
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية/جامعة بغداد فسلجة التدريب أ.د أسامة احمد حسين 2
 سكول التربية الرياضية/ جامعة السليمانية كرة الطائرة/التعلم الحركي أ.م.د طةذال كاكه حمه سعيد 3
 سكول التربية الرياضية/ جامعة السليمانية كرة السلة/والتقويمالقياس  الدين محمد أ.م.د أياد نور 4
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية/ جامعة ديالى بايوميكانيك أ.م.د صفاء عبد الوهاب اسماعيل 5

 
 المحكمينأسماء السادة يوضح  (4) ملحق

 المؤسسة االختصاص االسم ت
 رميانككلية التربية الرياضية األساس جامعة  التدريسطرق /طالب ماجستير عصام أكرام عباس 1
 سكول التربية الرياضية جامعة السليمانية كرة الطائرة/مدرب العاب شاكر محمد أحمد 2



 

 
 The International Sports Science Journal, Volume 3 Issue 12, December  2021                                                           

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal Vol 3, issue 12, December  2021 
ISSN: 1658- 8452 

 
 

WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 73 
 

وفق تمرينات مهارية مركبة في التفكير المستقبلي واكتساب على اثر استراتيجية االنشطة المتدرجة 
 ( سنة12-10) من لإلعماراالداء الفني للسباحة الحرة 

 1 أ.م.د فراس عجيل ياور
 1 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية/

( 1 firascanoe@uomustansiriyah.edu.iq) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومشكلة واهميته البحث مقدمة على االول الفصل شمل إذ فصول اربعة من البحث تكون المستخلص:
 غرفة داخل التالميذ بين الفردية الفروق بمراعاة الكبير االهتمام من الرغم على البحث مشكلة اما البحث
 والطالب المتعلمين تعليم في واحدة تدريس طرائق يستخدمون المدرسون معظم نجد اننا اال الدراسي الصف
 مهارات تنمية على يؤثر تقدم ما وكل ذكائهم، ومخاطبة والتنوع الفردية الفروق مبدأ يراعي ال بدوره وهذا

 عن فضال الدراسية، مناهجنا عن البعد كل بعيدا ليس وهذا خاصة بصفة والتفكير عامة لديهم التفكير
 الطرائق في التنوع وان للمتعلمين الفردية الفروق بين التمايز يراعي ان يجب المناهج هذه محتوى

 التمرينات مفهوم تتبنى والتي المتدرجة االنشطة استراتيجية االستراتيجيات هذه ضمن ومن واالستراتيجيات
 واالستيعاب، العقلية والناحية والمهارية المعرفية المستويات في متساوون غير المتعلمين وان المتعلمين بين
 ذاتها بحد وهذه المتعلمين بين الفردية الفروق يراعون ال المعلمين اغلب ان البحث مشكلة انتقت هنا زمن

 استخدام اثر على التعرف في فتضمنت البحث اهداف اما. تفاصلها في والبحث لديها الوقوف يجب مشكلة
 الحرة بالسباحة المهاري االداء اكتساب في مركبة مهارية تمرينات وفق المتدرجة االنشطة استراتيجية
 في( 0.05) داللة مستوى عند  معنوية فروق وجد عدم فتضمنت البحث فرضيات اما ،(12-10) لإلعمار
 المهاري االداء اكتساب في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين والبعدية القبلية االختبارات نتائج

 لمالئمته التجريبي المنهج الباحث استخدم إذ الثاني الفصل اما. سنة( 12-10) لإلعمار الحرة بالسباحة
 المدرسة طالب وهم العمدية بالطريقة البحث مجتمع تحديد تم فقد وعينته البحث مجتمع اما المشكلة طبيعة

 العينة ضمن من كانوا كونهم( 4) استبعاد وتم متعلم( 20)  عددهم والبالغ للسباحة التخصصية
 وتحليل عرض تضمن فقد الثالث الفصل اما.  الضابطة للعينة( 8) التجريبية للعينة( 8) و االستطالعية

 فقد الرابع الفصل اما النتائج تؤكد التي العلمية بالمصادر ودعمها الباحث اليها توصل التي النتائج ومناقشة
 اكتساب في  المتدرجة االنشطة استراتيجية فاعلية الباحث استنتج فقد والتوصيات االستنتاجات من تكون
 من المعدة التعليمية الوحدات أن الباحث استنتج كما. سنة( 10-8) لإلعمار الحرة للسباحة المهاري االداء
 يوصي فهي التوصيات اما. سنة( 10-8) من لإلعمار الحرة السباحة تعلم في ايجابي تأثير لها الباحث قبل

-10) لإلعمار الحرة للسباحة المهاري االداء اكتساب في التعليمي بارمان انموذج استخدام بضرورة الباحث
 فعاليات تعليم في بارمان انموذج استخدام بضرورة الباحث ويوصي كما. أخرى عمرية فئات تعليم في( 12

 ( . اخرى رياضية وفعاليات المبارزة الطائرة، كرة السلة، كرة) اخرى رياضية
 .المستقبلي التفكير-المركبة المهارية التمرينات-المتدرجة االمشطة استراتيجية :المفتاحية الكلمات

mailto:firascanoe@uomustansiriyah.edu.iq
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 المقدمة:-1
في ظل التطور العلمي الذي تشهده ساحات العلم والمعرفة ومن 

واالرتقاء بالعملية التعليمية اجل تحقيق افضل مستوى من التعلم 
والتعلم والعملية حثون والمهتمون في مجال التعليم اتجه البا

التعليمية الى استعمال اساليب جديدة ومتنوعة لتالئم مختلف 
ورغباتهم وميولهم  مراحل التعليمية بما يناسب قابلية المتعلمين

، الهدف المنشود من عملية التعليم ومستواهم االدراكي للوصول الى
 م فيلفاالستراتيجية تعد الخطوط العريضة التي يستند اليها المع

تيجية االنشطة ، وتستند استراتحديد مسارات العملية التعليمية
مخاطبة والتنوع و الفروق الفردية بين المتعلمين  المتدرجة على مبدأ

التفكير لديهم عامة م يؤثر على تنمية مهارات ، وكل ما تقدذكائهم
البعد عن مناهجنا خاصة وهذا ليس بعيدا كل  والتفكير بصفة

ان محتوى هذه المناهج يجب ان يراعي  فضال عن، الدراسية
التمايز بين الفروق الفردية للمتعلمين وان التنوع في الطرائق 
واالستراتيجيات ومن ضمن هذه االستراتيجيات استراتيجية االنشطة 

بين المتعلمين وان المتعلمين  ناتير تي تتبنى مفهوم التمالمتدرجة وال
غير متساوون في المستويات المعرفية والمهارية والناحية العقلية 

، يؤدي الى ايجاد ظروف ودوافع جديدة في عملية واالستيعاب
ال  التعليم والتي من شأنها ان تصل بالمتعلمين الى عامل االثارة

المثل والوصول الى نتائج جيدة . قابلياتهم على االداء ا يقاض
وتعد التمرينات المهارية المركبة حركات وتمرينات مهارية يقوم بها 

المهارية ألي اعداد وتحسين القدرات الحركية و  الرياضي تعمل على
نشاط او مهارة للوصول الى اعلى مستوى بالرياضي من حيث 

هاري بالسباحة ، وان االداء المدرة على االداء الحركي و المهاريالق
تعليم االنواع الحرة يعد الركيزة االساسية التي تبنى عليها عملية 

والتي تعتبر من االلعاب االكثر شعبية التي  االخرى من السباحة
وان المتطلبات الحديثة لهذه اللعبة دعت  ملحوظا تطوراتطورت 

الباحثين والمختصين الى دراسة الجوانب المهارية والبدنية وفق 
االسس العلمية من اجل الوصول الى افضل المستويات في 

 المنافسات الرياضية .

في استعمال استراتيجية االنشطة ومن هنا تكمن اهمية البحث 
اذ  ،ايجابي تأثيرة لما لها من المتدرجة وفق تمرينات مهارية مركب

من ذلك  سعياتعلم فيه الذي اعتاد المتعلمين ال بانها مغايرة لألسلو 
المتعلمين وزيادة دافعيتهم على التعلم من ناحية ومن الى اثارة 
المركبة من خالل  تحقيق الهدف للتمرينات المهارية ناحية اخرى

خبرة جديدة للتعلم . مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ال يجاد 
ومن خالل اطالع الباحث على العديد من الدراسات والبحوث 
ومشاهدتهم لكيفية تعليم السباحة  وجد غياب االستراتيجيات 
الحديثة في التعليم واعتماد المألوف من االساليب التعليمية الذي 

للسباحة الحرة  المهارىاكتساب االداء  ادى الى التذبذب في
وان االعتماد على " ( سنة لدى المتعلمين 12-10) لإلعمار

الطرائق واالساليب التدريسية المتطورة التي تبنتها النظريات الحديثة 
واضحة في ميادين  وعززتها التكنولوجيا المتطورة اصبحت اثارها

، ومن اجل تطوير طرائق التدريس بصورة فاعلة المعرفة جميعها
وتطبيقها في المراحل  وجب االفادة من كل ما هو جديد ومفيد

كما يعد  " ،(2019: 5)الربيعي وامين:" التعليمية والدراسية كافة
عمل استراتيجية االنشطة المتدرجة عمل مختلف ليس بسيطا 

ان تكون متساوية بالفاعلية والنشاط  عمال قليال كما بشكل كبير أو
من قبل الجميع وكذلك متساوية بالعدد من حيث االنشطة 

ان تكون عادلة من حيث توقيتات ويجب  واالستمتاع والمشاركة
هيم االساسية، يتطلب استخدام المفاكما  العمل والزمن االزم
واستراتيجية االنشطة المتدرجة هي عبارة عن ، المهارات، االفكار

انشطة متدرجة المستوى تقدم للمتعلمين في ضوء قدراتهم 
وخصائصهم وميولهم ويتدرج المتعلم في تلك االنشطة وفق سرعته 
 ليصل في النهاية الى مستوى متميز لتحقيق هدف تنويع التدريس . 
ويتم استخدامها بشكل كبير في المهارات االستنتاجية للوصول إلى 

على األقل وعلى النقيض تماما اإلجابة الصحيحة أو جزء منها 
يوجد العديد من الطالب الذين يعتمدون على المعرفة بشكل مباشر 
فيجب أن تكون المعلومة مرت على الطالب مرة على األفل 
 ليستطيع اإلجابة على السؤال ومن هنا تظهر الفروق الفردية

 .(171 ،2021اقبال العسياوي:  )فراس الداودي،
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كرة ظروف مشابهة لما يحصل في مباراة  يعد أداء المهارات في
، وعلى هذا األساس أن التمرينات القدم أصعب من أدائها منفردة

اللعب في المباراة وسيلة أساسية مهمة وذات فعالية  ألداءالمشابهة 
تقان المهارات  أكثر في تحقيق األداء الجيد والوصول الى تثبيت وا 
 في ظل ظروف مشابهة او قريبة من اجواء المباراة )موفق الهيتي:

2013 ،71). 
وصعوبة الوصول الى اتقان المهارات مما انعكس على فاعلية كما 

ة تختلف عن لما لهذه الرياضة من خصوصياالداء في السباحة 
، االمر الذي دفع الباحث الى ضرورة التغير باقي االلعاب الرياضة

في االساليب المتبعة عند التعليم واستعمال استراتيجية االنشطة 
المتدرجة وفق تمرينات مهارية مركبة تعمل على دمج اكثر من 

تعد  ، التيحة الحرةفي تعليم السبا تمرين في تعليم االداء المهاري
تراتيجيات التعليمية المهمة وما تعكسه من تأثير على من االس

 الجانب المهاري .
 مشكلة البحث: 

الحظ الباحث ومن خالل اطالعه على المصادر والبحوث 
وما في مجال السباحة ، خبرته الشخصيةوالمراجع ومن خالل 

طويلة في  يمتلكانه من خبرة  في مجال التعليم والتدريب لفتره
مجال السباحة الحظ هناك قلة استخدام او ضعف في استخدام 

جال السباحة مع االستراتيجيات والطرق التعلمية الحديثة في م
تعليم السباحة الحرة المراحل العمرية الصغيرة في الفئات العمرية و 
استخدم الباحث استراتيجية االنشطة المتدرجة  إذ، بوجه الخصوص

وفق تمرينات مهارية مركبة في اكتساب االداء المهاري للسباحة 
( وذلك بسبب صعوبة تعليم 10-8لألعمار المبتدئين من اعمار)

 السباحة كون عملية تعليم السباحة في بيئة مغايرة للبيئةمهارات 
مائي يعبر محيط مائي  التعلمية الطبيعية او االعتيادية في محيط

 مغاير للبيئة الطبيعية. 
 اهداف البحث: 

وفق على باستراتيجية االنشطة المتدرجة  اعداد وحدات تعلمية-1
 ( سنة.12-10مهارية مركبة للمبتدئين لألعمار من ) اترينتم

على التعرف على إثر استخدام استراتيجية االنشطة المتدرجة -2
للسباحة  التفكير المستقبلي ارية مركبة فيوفق تمرينات مه

 ( سنة.12-10الحرة للمبتدئين لألعمار )
على التعرف على إثر استخدام استراتيجية االنشطة المتدرجة -3

وفق تمرينات مهارية مركبة في التفكير المستقبلي للسباحة 
 ( سنة.12-10الحرة للمبتدئين لألعمار )

 فروضا البحث: 
بين االختبارات البعدية وجود فروق ذات داللة احصائية -1

 كير المستقبليللمجموعتين التجريبية والضابطة في التف
 ( سنة .12-10للمبتدئين لألعمار )

وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبارات البعدية -2
للمجموعتين التجريبية والضابطة في اكتساب االداء المهارى 

 ( سنة.12 -10) للمبتدئين لألعمار
 حث:مجاالت الب

 عينة من طالب المدرسة التخصصية للسباحة  المجال البشري:
 1/9/2020لغاية  1/6/2020 المجال الزماني:
 مسبح الشعب المغلق االولمبي المجال المكاني:

 تحديد المصطلحات: 
وهي انشطة متدرجة المستوى  :تدرجةاستراتيجية االنشطة الم-

، خصائصهم وميولهمو تقدم للطالب والتالميذ في ضوء قدراتهم 
ويتدرج المتعلم في تلك االنشطة وفق سرعته ليصل في النهاية الى 

، 2010 )بشارت:متميز لتحقيق هدف تنويع التدريس مستوى 
13). 
هي تلك التمرينات التي تحتوي  " المهارية المركبة: اترينالتم

على اكثر من تمرين والتي تؤدى بالعب واحد او مجموعة من 
الالعبين ويمكن استخدامها بشكل جيد لتطوير النواحي التدريبية 

للطريقة التي تؤدى في والمهارية والبدنية والنفسية وتكون مشابهة 
 .(77، 2000 )كشك والبساطي:" المباراة

بأنه الجهود االنسانية المقصودة لكشف  :التفكير المستقبلي-
بعض االسرار الغامضة والحقائق التي لم تظهر هويتها او كينونتها 

العلمي  باألسلوباو تركيبها بصورة واضحة جلية على ان يتم ذلك 
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عن طريق من، ، يأ ،قدم اجابات شافية عن االسئلة متىالذي ي
تحقق من خالل التوقعات  ، ما الدوافع التيتحت اي ضرف كيف،

تريد ان تتحكم ، وبذلك يمكن منهم الصراعات الحالية التي المختلفة
 .(440، 2014 )همام:في المستقبل نفسه 

 :منهجية البحث واجراءاته الميدانية-2
ان من اهم العوامل التي تحدد منهج  منهج البحث: 1-2

البحث هوه طبيعة المشكلة التي يروم الباحث دراستها فقط اختار 
والتجريبية ذات  الضابطةالباحث المنهج التجريبي ذو المجموعتين 

 االختبار القبلي والبعدي لمالئمة  مشكلة البحث وطبيعة البحث .
هي المجموعة التي يتم  ةالعين: تهوعينالبحث تمع مج 2-2

فحصها والتي تعتمد عليها التجربة وقد تكون من شخص واحد او 
وتمثلت بطالب  احث عينة البحث بالطريقة العمديةاكثر واختار الب

 لإلعمار( متعلم 20) المدرسة التخصصية للسباحة والبالغ عددهم
( متعلمين الذين مثلو 4( سنة وقدد تم استبعاد )12-10من )
( الى مجموعتين 16ة االستطالعية وتم تقسيم  الطالب )التجرب

بلغ  ضابطة( طالب ومجموعة 8مجموعة تجريبية وقد بلغ عددها )
%( من مجتمع 80مثلت عينة البحث نسبة ) إذالب ( ط8عددها )
 االصل .
 ن الجدول تكافؤ مجموعتي في االختبارات المهاريةي( يب1جدول )

 مسبح،) :واالدوات المستخدمةالوسائل واالجهزة  2-3
شريط  ،جهاز ال بتوب ،8ساعة توقيت، طوافات عدد  ،صافرة

 . (، كامرة فديو، شريط ملوناقالم اوراق ،قصال
 : البحثالختبارات المستخدمة في ا 2-4
 .نيةثا 10اختبار كتم النفس -1

 اختبار االنسياب االمامي.-2
 اختبار الطفو.-3
 تر.م 25اختبار السباحة الحرة -4

اعتمد الباحث مقياس  :اختبار التفكير المستقبلي 1-4-3
شم الدليمي واطياف طارق هالتفكير المستقبلي المعد من قبل )ا

( فقره موزعة على 42يتكون المقياس من ) إذ( 9 :محمد الجبوري
( و 1،2،3ستة مجاالت للتفكير المستقبلي ولكل فقرة ثالثة بدائل )

( وبذلك تكون اعلى درجة 3،2،1الدرجات ) تأخذ( فقرات سلبية 9)
( 88( والوسط الفرضي هو )63( واقل درجة )114للمقياس )
 درجة .

استخدم الباحث االسس العلمية  االسس العلمية: 2-4-3
وضع االختبار من اجله من حيث راعى الباحث  والتي تقيس ما

وضع من  في تطبيق االسس العلمية وذلك من خالل قياس ما
اجله االختبار بشكل صحيح ودقيق وذلك من خالل الصدق 

 والثبات والموضوعية .
هي " عبارة عن دراسة التجربة االستطالعية:  3-4-3

، على عينة صغيرة قبل قيامه ببحثه ة أولية يقوم بها الباحثتجريبي
 بهدف اختيار أساليب البحث وأدواته لضمان التجانس" )ماهر

ولكي يتمكن ، (220 ،2019عبد الرزاق الماجدي:  عواد، محمد
أجرى الباحث تجربته  الباحث من الحصول على نتائج صحيحة .

، وتم ( أطفال4) على عينة من خارج عينة البحث والتي بلغت
تنفيذ التجربة االستطالعية قبل بداية العمل الرئيسي بثمانية أيام 
في الظروف نفسها وفي المكان نفسه الذي تم فيه تطبيق 

 .إجراءات البحث 
قام الباحث بأجراء االختبارات  االختبارات القبلية: 4-4-2
الساعة العاشرة  1/7/2019الشعب المغلق بتاريخ   في مسبح

 عينة البحث مع فريق العمل المساعد. على
ج التعليمية نهبعد االطالع على الم :ج التعليمينهالم 5-2

الموجودة في المصادر والمراجع في مجال السباحة عمد الباحث 
الى اعداد تمرينات مهارية مركبة الغرض منها هو ربط التمرينات 

 المتغيرات
 )ت( قيمة الظابطة المجموعة التجريبية المجموعة 

 sig المحتسبة
مستوى 
 ع س ع س الداللة

لتنفس المنتظم  اختبار
 0.078 0.795 2.714 3.231 3.123 3.333 نيةثا 10لمدة 

غير 
 دال

غير  0.572 0.565 3.897 5.893 3.154 5.877 نيةثا الطفو
 دال

االنسياب )االنزالق( 
 0.682 0.685 4.516 5.190 3.250 5.788 ترم

غير 
 دال

 دالغير  0.083 0.721 9.380 77.887 7.357 78.671 التفكير المستقبلي
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والمهارات بشكل مع بعضها وجعل المتعلم يقوم بتطبيق التمرينات 
كامل او  مقارب للواقع الذي يقوم فيه المتعلم بأداء المهارة بشكل

مما يولد للمتعلم  لألداءلتطبيق المثالي مقارب اليه كما هو في ا
 بشكل اكبر ووضوح في باألداءحالة من االرتياح واالحساس 
السباحة والذي تم فيه التعرف على  طريقة االداء وتطبيق المهارة

 فضال عنلوحدة التعليمية باإلضافة إلى تقسيمات الوحدة زمن ا
( أسابيع 4ج التعليمي )نهج التعليمي إذ بلغت مدة المنهمدة الم
( دقيقة 90) ( وحدات تعليمية وزمن الوحدة الواحدة3وبواقع )

 : مقسمة إلى
 .( دقيقة 15القسم التحضيري )
  .( دقيقة 65القسم الرئيسي )
   .يقة ( دق10القسم الختامي )
( وحدة تعليمية وبزمن كلي بلغ 12ج التعليمي )نهبلغت مدة الم

ج التعليمي للمجاميع نهمللوكان بداية العمل ، ( دقيقة1080)
، الثالثاء الساعة صباحا للمجموعة من يوم 1/7/2018بتاريخ  

ج التعليمي تعليم المجموعتين المهارات األساسية في نهوتضمن الم
( 2( بواقع )استمرت لمدة أسبوع )األسبوع األولسباحة والتي ال

 : تعلم المهارات األساسية التالية وحدات تعليمية وأشتمل على
 النزول إلى حوض السباحة .–1
زالة عامل الخوف .–2  التعود على الماء وا 
 الطفو .–3
 االنزالق .–4
 القدرة على التحرك في الماء باتجاهات مختلفة .–5

( وحدات تعليمية 2في األسبوع الثاني تعلم حركات الرجلين ولمدة )
وبعد إتقانهم لحركات الرجلين تم تعليمهم حركات الذراعين ولمدة 

( وحدة 2( وحدات تعليمية، وتم تعليمهم عملية التنفس ولمدة )3)
( وحدة تعليمية 2تعليمية وبعد ذلك تم في ربط الحركات جميعها )

( ألداء عملية التوافق الكلي لذراعين والتنفس)حركات الرجلين وا
 بين الحركات وبالتالي أداء مهارة سباحة الصدر بالصورة النهائية .

أما بالنسبة للمجموعة الثانية التي تعلمت بأسلوب المتبع من قبل 
حدات التعليمية المعلم الخاص به في ايصال المعلومات والو 

 :الخاصة بالمهارات
قام الباحث بأعداد : لمهارية المركبةالتمرينات ا -21-5
مهارية مركبة للسباحة الحرة من خالل اشراك المهارات  اترينتم

التعليمية معا في ان واحد ومقاربة لشكل االداء المطلوب تنفيذه من 
قبل المتعلمين وذلك من خالل ربط مهارة الطفو مع ضربات 

لذراعين الرجلين ومن خالل بط مهارة الرحلين ومهارة ضربات ا
والتنفس وكذلك من خالل اعداد  ومن خالل ربط مهارة الذراعين

تعمل على  اترينبط التنفس وضربات الرجلين وتمضل اترينتم
االثر الكبير  فضال عن، مهارة الرجلين والذراعين والتنفسربط 

لتمرينات التوافق بتمرينات مركبة التي تضمنت مهارة وضع الجسم 
 ومهارة ضربات الرجلين ومهارة ضربات الذراعين ومهارة التنفس .

بعد االنتهاء من الوحدات التعليمية االختبارات البعدية:  6-2
االختبارات البعدية  بإجراءقام الباحث ، المعدة من قبل الباحث

لظروف التي تمت في االختبارات القبلية وبنفس فريق وبنفس ا
 .30/7/2021العمل المساعد بتاريخ 

استخدام الباحث الحقيبة  الوسائل االحصائية: 7-2
 الستخراج البيانات . (SPSS)االحصائية 

 :وتحليل النتائج ومناقشتهاعرض  3-
 :عرض وتحليل النتائج 31-
ختبار البعدي بين يتضمن هذا الباب عرض وتحليل نتائج اال 

التجريبية والضابطة الختبارات السباحة الحرة،  مجموعتي البحث
مدى تحقيقها الباحث و  الهياومن ثم مناقشة النتائج التي توصل 

( يبين قيم األوساط 2، يتبين من الجدول )ألهداف البحث وفروضه
( الختبار وضع الجسم في tالحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )

 احة الظهر بين المجموعتين الضابطة والتجريبية .سب
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( يبين المعالم االحصائية لنتائج االختبارات المستخدمة للمتغيرات قيد 2جدول )
 الدراسة لدى افراد عينة البحث 

 مناقشة النتائج: 3-2
مهارة )وضع الفروق بين نتائج االختبارات لل (2الجدول ) يتبين من
التنفس( للمجموعتين  ضربات الذراعين،ضربات الرجلين،  الجسم،

إذ ظهرت النتائج إن جميع الفروق معنوية  ،التجريبية والضابطة
االستراتيجية  وعة التجريبية، وهذا يدل على إنولصالح المجم

المستخدمة وفق التمرينات المهارية المركبة والبرنامج المعد كان له 
 ة التجريبية. تأثير إيجابي في تعليم السباحة الحرة للمجموع

ويعزو الباحث سبب تفوق المجموعة التجريبية إلى فاعلية 
استراتيجية االنشطة المتدرجة وفق التمرينات المهارية المركبة 

الذي ساعد مج التعليمي المعد من قبل الباحث أضافة الى و والبرنا
مار الوقت والجهد وبطريقه على سرعة التعلم عند المتعلمين واستث

واكثر مقبولية وتشويقا واستمتاعا وذلك من خالل اسرع افضل و 
مختلفة من خالل التغذية الراجعة  استراتيجية تعليميةاستخدام 

والعمل المشترك بين المتعلم والمعلم واعطاء مساحة اوسع للمتعلم 
والمعلومات وتنظيم المعرفة المسبق من  لألفكارمن خالل استيعابه 

فكار اضافة الى التقويم الذاتي خالل المعرفة السابقة وتكوين اال
للمتعلم الذي ساعد المتعلمين من تحديد المعرف والخبرات 

، كان له على االخطاء والعمل على تصحيحها الصحيحة والتعرف
 األثر اإليجابي في الحصول على هذه النتائج .

تحقيق يرمي إلى  تعليمي نظامبأنه " ،(2008، كما يرى )عطية
 وأدوات مختلفة،تعليمية واحدة بإجراءات وعمليات مخرجات 

إلى  ( "2000 علي: ويؤكد )محمد، (324، 2008: )عطية"
جزءا  حيث انهإن العوامل التعليمية الهادفة بالعملية التعليمية ،

أنها تساعد  السباحة الحرة إذ،،هاما لالرتقاء بعملية التعليم لمهارة
اكتسابا كامال وتساعد المتعلم على اكتساب المهارات الحركية 

لكل عامل الخوف واختصار الزمن المخصص  التغلب علىعلى 
ثارة الدافعية لعملية لةمرح  التعلم وتسهيل إمكانية تعلم،تعليمية وا 

مع  ويتفق الباحث، (47، 2000 علي: )محمد" حركات صعبة
الحركي الجيد يتطلب  ،إن التوافق ( "2010 )نجاح شلش،

: )نجاح شلش" الرشاقة والمرونة ودقة األداء الحركي، وسرعته
ن التعلم المنظم ( ا2007، ابراهيم احمدويؤكد ) ،(76، 2010

، ويستخدم من خاللها يضع المتعلم اهدافا ي،هو العملية الت
خبرات تعلمه  ،معينة لتحقيق تلك االهداف ويوجه استراتيجيات

، وهو عملية اكتساب المعلومات والمهارات يل،ويعدل سلوكه لتسه
مخططة وتقيمية وتكيفية مكونة من عمليات واستراتيجيات يقوم 

فيها وتنظيمها بطريقة مخططة مما يساعدهم على الطالب بالبدء 
التعامل بفاعلية اكثر مع المهام التعليمية ويسعى المتعلمون عادة 
 ليكونوا ناجحين وهذا االمر يحتاج الى ان يكون لديهم مهارة وهذا

 ،(167، 2007: ابراهيم احمد) ما يقوم به التعلم المنظم ذاتيا(
ن المعرفي يعني فهم المتعلم ( )ان المكو 2006، ويؤكد )الحسيني

ما كلما زاد  المتعلم بموقف معرفتهلنظام المعرفة فكلما زادت 
 ( . 142، 2006: )الحسيني (النجاح الذي سيحققه

كما تشير النتائج الى تفوق المجموعة التجريبية الذين تعلموا 
باستراتيجية االنشطة المتدرجة وفق التمرينات المهارية كان لها 

اليجابي على التفكير المستقبلي وخاصة على المجموعة ا التأثير
ساعدت استراتيجية االنشطة المتدرجة على جذب  إذالتجريبية 

انتباه المتعلمين وزادة من تركيزهم وتفكيرهم كما ان استخدام 
استراتيجية االنشطة المتدرجة وفق التمرينات المهارية  كان له 

ل اسلوبه المميز ومالئمتها الدور الكبير في تنمية التفكير من خال
للنضج العقلي واهتمامه بطريقة تفكيرهم مما يؤدي الى فهم 

 المتغيرات
 قيمة )ت( الضابطة المجموعة التجريبية المجموعة

وى مست الداللة المحتسبة
 ع س ع س الداللة

وضع 
 الجسم

 دال 0،002 3،231 1،677 10،350 2،123 12،735

ضربات 
 دال 0،000 3،899 2،233 10،124 2،190 13،590 الرجلين

ضربات 
 دال 0،000 5،576 3،777 14،245 2،677 18،387 الذراعين

 دال 0،003 2،278 2،768 15،352 2،221 17،543 التنفس
التوافق 
غير  00،068 11،276 4،672 17،758 3،124 18،123 الحركي

 دال
التفكير 
 دال 0،000 4،778 10،568 86،951 9،35 93،291 المستقبلي
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( ان التفكير المستقبلي بأنه 2009، كما يؤكد )عماد الموضوع .
العملية التي يتم من خاللها رصد وتتبع مشكالت الحاضر واقتراح 
بدائل متعددة لما ستكون عليه المشكالت في المستقبل والتركيز 

 عماد:)على اهمية الصورة البديلة والمتوقعة ووضع الحلول لها 
2009 ،287-288  .) 

 :الخاتمة
 على ضوء النتائج التي اظهرتها الدراسة استنتج الباحث التالي:

 في تعلم السباحة الحرة. فاعلية انموذج بارمان التعليمي-1
استنتج الباحث أن المنهج المعد من قبله بانموذج بارمان -2

 ايجابي في تعلم السباحة الحرة  . تأثيرالتعليمي له 
ان الوحدات التعليمية المعدة من قبله ساهم بشكل فعال في -3

 تعليم مهارة السباحة الحرة . 
 : فيما يوصي الباحث التالي

تعليم فئات عمرية ضرورة استخدام انموذج بارمان التعليمي في -1
 أخرى .

ضرورة استخدام انموذج بارمان التعليمي في تعليم سباحة -2
 الضهر الصدر الفراشة  .

فعاليات ضرورة استخدام انموذج بارمان التعليمي في تعليم -3
 ، كرة اليد، الكرة الطائرة(.رياضية اخرى )كرة القدم، كرة السلة

وبأساليب اخرى في  ضرورة استخدام انموذج بارمان التعليمي-4
السلة، كرة اليد، ، كرة فعاليات رياضية اخرى )كرة القدمتعليم 

 ( .الكرة الطائرة
 :المصادر

 .1998تعليم السباحة،  ؛أسام كامل راتب [1]
تطور مستوى االداء الحركي اثناء تعليم سباحة الصدر للبنات،  ؛افتخار السامرائي [2]

 .1983 جامعة بغداد، رسالة ماجستير،
اثر استخدام اسلوبي التعلم االتقاني والتضمين على تعلم بعض ؛ عادل سعيدعمر  [3]

 جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، ،هانواع السباحة االولمبية، اطروحة دكتورا
2004. 

البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم  ؛محمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب [4]
 .1999 القاهرة، دار الفكر، النفس الرياضي،

مكتب الغريزي،  السباحة بين النظرية والتطبيق، الزقازيق، ؛محمد على أحمد القط [5]
2000. 

 .  2006السباحة األولمبية، بغداد، مطبعة، زاكي،  ؛مقداد وحسن السيد جعفر [6]

التعلم والتطور الحركي للمهارات الرياضية، بغداد، دار الكتب  ؛نجاح مهدي شلش [7]
 .2010، والوثائق

التدريس للتعليم في التربية البدنية والرياضة: أساليب استراتيجيات  ؛لكريمعفاف عبد ا [8]
 .1990التقويم، منشأه المعارف، اإلسكندرية، 

، القاهرة، مركز الكتاب 1منهاج التربية الرياضية، ط ؛مكارم حلمي ومحمد سعد [9]
 للنشر.

اثر التفاعل بين اساليب عرض المحتوى ونمط الذكاء  ؛عماد حسين حافظ ابراهيم [11]
في تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية مهارات التفكير المستقبلي لدى تالميذ 
المرحلة الثانية من التعلم االساسي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، 

 .2009جامعة حلوان، 
-)مفهومه التعليم المتمايز ؛يساويفراس عجيل الداودي، اقبال عبد الحسين الع [11]

 .2021 دار نور للطباعة والنشر، استراتيجياته(،–اشكاله–نظرياته
نظريات التعلم والتطور الحركي، بغداد، مكتب العدل  ؛وجيه محجوب واخرون [12]

 . 2000للطباعة، 
طرائق تدريس التربية الرياضية  ؛محمود داود الربيعي، سعيد صالح حمد امين [13]

 .  2019 واساليبها، بيروت، لبنان، دار الكتاب العلمية،
دار عدنان  الوافي في البحث العلمي، ؛ماهر محمد عواد، عبد الرزاق الماجدي [14]

 . 2019لطباعة والنشر، 
مكتب الغريزي،  السباحة بين النظرية والتطبيق، الزقازيق، ؛محمد على أحمد القط [15]

2000. 
الجودة الشاملة في التدريس، عمان دار صفاء للنشر،  ؛حسن بن علي عطيةم [16]

2009. 
التعلم والتطور الحركي للمهارات الرياضية، بغداد، دار الكتب  ؛نجاح مهدي شلش [17]

 .2010، والوثائق
التنظيم الذاتي للتعلم والدافعية الداخلية في عالقتهما بالتحصيل  ؛احمد ابراهيم احمد [18]

 عة عين شمس، العددممجلة كلية التربية جا الب كلية التربية،االكاديمي لدى ط
 . 2007 ( الجزء الثالث،31)

دار  طرق التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها التربوية، االردن، ؛احمد وليد جابر [19]
 . 2003 الفكر،

نموذج مقترح للمكونات المعرفية وغير المعرفية للتعلم المنظم  ؛هشام حبيب الحسيني [21]
قيمة –االكاديمي في ضوء منظومة الذات ونموذج التوقع باألداءوعالقتها ذاتيا 

 المجلة المصرية للدراسات النفسية، الجمعية المصرية للدراسات النفسية، الدافعية،
 .  2006(، 50) العدد

، كلية التربية، الجامعة 1تدريس العلوم، ط ؛اللولو، فتحية اللولو واحسان الغا [21]
 .2007االسلمية، فلسطين، 

(:المناهج الدراسية بين االصالة والمعاصرة واستشراف 2014همام عبد الحفيظ: ) [22]
 .2014، القاهرة عالم الكتب، 1المستقبل، ط

تدريبات المقومة متعددة االشكال على بعض  ريثات؛ محمد كشك وأمر اهلل البساطي [23]
 ةعماج ةضاير لا ةيبر تلا ةيلك ةلجمب رو شنم ثحب ،زاجنالا ىو تسمالمتغيرات 

 . 2000 ،ةر و صنملا
[24] Barman, R. C, cohen (2004) Bridging the Gap between the 

old and the ne. 
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في بعض القدرات البدنية والوظيفية لحكام الدرجة االولى بكرة القدم  S.A.Qتمرينات السايكو  تأثير
 للصاالت

 1 أ.م.د محمد غني حسين
 1 التربية األساسية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية جامعة المستنصرية/ال

( 1 remax.sport99@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : البحث اهداف المستخلص:
 للصاالت القدم بكرة االولى الدرجة لحكام والوظيفية البدنية القدرات بعض في S.A.Q السايكو تمرينات إعداد-1

 .البحث وعينة تتالئم
 القدم بكرة االولى الدرجة لحكام والوظيفية البدنية القدرات بعض في S.A.Q السايكو تمرينات تأثير على التعرف-2

 .للصاالت
 : البحث فرضيات

 والوظيفية البدنية المتغيرات بعض في والبعدية القبلية االختبارات نتائج بين معنوية داللة ذات فروق هناك-1
 . البعدية االختبارات ولصالح
 :البحث مجاالت
 .2020/2021 الكروي للموسم للصاالت القدم بكرة االولى الدرجة حكام: البشري المجال
 2021/ 3/2–1/12/2020: الزماني المجال
 .الشباب وزارة ملعب: المكاني المجال

 بغداد في للصاالت القدم بكرة االولى الدرجة حكام من البحث عينة اختيار وتم التجريبي المنهج استخدام تم
 .2020/2021 وللموسم القدم لكرة المركزي العراقي االتحاد في والمعتمدين
 في التأثير في وفاعليته البحث، في المتبع التدريبية المنهاج صالحية أثبتت االختبارات أفرزتها التي النتائج وأسفرت
 المتغيرات تطوير في الباحث قبل من المعدة S.A.Q السايكو تمرينات اعتماد التوصية تم وقد الدراسة، قيد متغيرات

 .للحكام الدراسة قيد
 .الصاالت -كرة القدم  حكام – والوظيفية البدنية القدرات - (S.A.Q) السايكو تمرينات: المفتاحية الكلمات
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 مقدمة:-1
نظرا  للتطور السريع في اآلونة األخيرة في التدريب والمناهج 
المقترحة في معظم األلعاب الذي شهد تطورا  واضحا  في مستوى 
األداء البدني والوظيفي لحكام كرة القدم، وهذا ناتج من جراء 
التجارب العلمية التي قام بها العلماء والباحثون والذي كان اتجاههم 

رائق واألساليب التي تتناسب مع نوع النشاط يؤدي إلى تطوير الط
التخصصي، واحد هذه الطرق والتدريبات هي تدريبات السايكو 

S.A.Q  والتي اصبحت شائعة االستخدام حديثا في المجال
الرياضي والتي اثبتت فاعليتها في تحسين القدرات البدنية والحركية 
للرياضيين وفي العديد من الفعاليات الرياضية، والتي تهدف الى 

المختلفة والقدرات البدنية والحركية وحدوث  بأنواعهاتحسين السرعة 
وكرة القدم من األلعاب جسم الداخلية. التكيفات الالزمة ألجهزة ال

التي تتطور باستمرار في جميع أنحاء العالم بسبب استخدام 
لمجاالت وخصوصا  العاملين في حقلها لألسلوب العلمي في كافة ا

، وقد القت اهتماما  واسعا  من قبل الباحثين في مجال التدريب
والوظيفية بهدف تحقيق واستثمار قدرات وامكانيات الحكم البدنية 

مع مراعاة خصوصية اللعبة التي تتميز بالتغير المستمر لشدة 
االداء داخل الملعب ألن الحكم يتعرض إلى مواقف متعددة 
ومجموعة من الحركات مصنفة ما بين الوقوف الكامل إلى الركض 
بالجهد القصوى طيلة فترة المباراة ولذلك يجب ان يراعى عند 

الخصوصية ولعل أهم االمور األساسية وضع البرامج التدريبية تلك 
التي يجب أخذها بنظر االعتبار االعداد البدني الجيد بحيث يكون 
مستواها وسرعتها متطابقتين مع الحركة التي يؤديها الحكم في 

 الملعب.
 مشكلة البحث

لكون الباحث حكما دوليا سابقا  في كرة القدم للصاالت وجد من 
كثر الحكام تكون مستوياتهم متباينة خالل متابعته للمباريات ان أ

في بداية الموسم ونهايته وكذلك عند ابتداء المباراة وحتى نهايته 
وهذا قد يرجع إلى ضعف في االعداد البدني والوظيفي للحكام مما 
يتطلب من المشرفين الحكام إيجاد بدائل تدريبية جديدة لمحاولة 

ت مشكلة البحث في تطوير الجانبين البدني والوظيفي، من هنا برز 

دراسة هذه الحالة ومحاولة استخدام تمرينات السايكو في تطوير 
 الجوانب البدنية والوظيفية لدى الحكام.

 أهداف البحث:
في بعض القدرات البدنية  S.A.Qإعداد تمرينات السايكو -1

والوظيفية لحكام الدرجة االولى بكرة القدم للصاالت تتالئم وعينة 
 البحث.

في بعض  S.A.Qعلى تأثير تمرينات السايكو  التعرف-2
القدرات البدنية والوظيفية لحكام الدرجة االولى بكرة القدم 

 للصاالت.
 فرضيات البحث

هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارات القبلية -1
والبعدية في بعض المتغيرات البدنية والوظيفية ولصالح 

 االختبارات البعدية .
 البحثمجاالت 

المجال البشري: حكام الدرجة االولى بكرة القدم للصاالت للموسم 
 2020/2021الكروي 

 3/2/2021ولغاية  1/12/2020المجال الزماني: للمدة من 
 المجال المكاني: ملعب وزارة الشباب.

جراءاته الميدانية:-2  منهجية البحث وا 
لمالئمته استخدم الباحث المنهج التجريبي منهج البحث:  2-1

طبيعة المشكلة من خالل استخدام التصميم التجريبي ذو )االختبار 
 القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة(.

يتكون مجتمع البحث من حكام مجتمع وعينة البحث:  2-2
( حكام 10الدرجة االولى بكرة القدم للصاالت والبالغ عددهم )

 2020/2021 والمسجلين ضمن االتحاد العراقي لكرة القدم للموسم
( حكام إلجراء الدراسة االستطالعية عليهم 2وقد تم استبعاد )

( حكام وكانت نسبته 8ليصبح قوام عينة البحث األساسية )
 %( من المجتمع األصلي. 80)

 واعتمد الباحث االختبارات االتية:
)أبو العال احمد، متر( 30اختبار السرعة القصوى )اختبار عدو -

 (.223، 1993ن: احمد نصر الدين رضوا
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اختبار مؤشر القدرة الوظيفية الالهوائية الالكتيكية )اختبار -
، 1998ثانية()محمد نصر الدين رضوان:  30الخطوة لمدة )

162.) 

النسبي  Vo2Maxاختبار مؤشر القابلية األكسجينية -
(Mudhafar A. SH: 1979, 57. ) 
 حجم القلب المطلق .-
 حجم القلب النسبي .-
 القلبي .الناتج -

إَن االختبارات التي أجراها الباحث كانت على نوعين وهي 
اختبارات وظيفية واختبارات بدنية، وبما أن تنفيذ بعض االختبارات 
الوظيفية يتطلب توفر أجهزة ومعدات طبية على درجة عالية من 
الدقة كجهاز االيكو مثال ، مما دعا الباحث إلى القيام بنقل عينة 

فى النعمان في االعظمية وذلك لكون أن هذه البحث إلى مستش
المستشفى تتميز بتوفر أجهزة حديثة ومعدات طبية متطورة في هذا 

 المجال.
عمد الباحث الى إجراء تجربة التجربة االستطالعية:  2-3

على العينة االستطالعية وعددهم  1/12/2020استطالعية في 
 ( وذلك للتأكد من: 2)
 لعينة البحث. S.A.Qسايكو مدى مالئمة تمرينات ال-1
التعرف على مدى قابلية العينة واستطاعتها في تنفيذ الوحدات  -2

 التدريبية .
تالفي المعوقات والمشاكل التي قد تواجه الباحث أثناء تنفيذ -3

 االختبار.
عمد الباحث الى اجراء االختبارات  االختبارات القبلية: 2-4

نفس اليوم وعلى ملعب  وانتهت في 5/12/2020القبلية بتاريخ 
وزارة الشباب، وذلك بإجراء اختبارات القدرات البدنية والوظيفية 
وكانت هناك فترات راحة مناسبة بين اختبار واخر وكذلك لضمان 

 المشاركة الفاعلة للمختبرين.
طبق البرنامج باستخدام تمرينات  التجربة الرئيسة: 2-5 

، إذ تضمن 1/2/2021ولغاية  7/12/2020السايكو للمدة من 
( اسابيع 8البرنامج ثالث وحدات تدريبية في االسبوع  ولمدة )

( وحدة تدريبية وبإشراف قسم الحكام في لجنة 24لتكون مجموع )
( وحدات تدريبية 3الصاالت. وان التمرينات السايكو نفذت بواقع )

اسبوعية وباستخدام طريقة التدريب الفتري المنخفض الشدة والمرتفع 
، ومن أجل تحقيق نفس الظروف في الوحدات التدريبية الشدة
، وقد راعى الباحث بعض لتالي السيطرة على متغيرات البحثوبا

 : أهمها S.A.Qاألمور الهامة عند تصميم تمرينات السايكو 
أن تكون األهداف الموضوعة لكل مجموعة واقعية ومالئمة -1

 لقابليات الحكام .
 مناسبة لقابليات الحكام .أن تكون األحمال المقترحة -2
 أن تكون األحمال المقترحة محققة ألهداف المنهج والدراسة.-3
أجريت االختبارات البعدية لعينة االختبارات البعدية:  2-6

البحث، في ظروف نفسها التي كانت عليها االختبارات القبلية، اذ 
 .3/2/2021تم اجراء جميع االختبارات البعدية بتاريخ 

: وتم استخدام نظام الحقيبة ئل االحصائيةالوسا 2-7
 االحصائية الستخراج الوسائل االحصائية.

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها: -3
 ( يبين معنوية الفروق بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية1جدول )

 وحدة القياس المتغيرات ت
 Tقيمة  البعدي القبلي

 داللة المحتسبة
 ع±  َس  ع±  َس 

 معنوي 6.86 1.52 3.7 1.04 4.61 ثانية السرعة االنتقالية 1

2 
اختبار الخطوة لمدة 

 معنوي 8.28 9.61 68.45 8.02 63.26 متر/ثانية ثانية( 30)

3 
مؤشر القابلية 

األكسجينية 
Vo2Max النسبي 

 معنوي 8.95 2.86 22.58 1.44 18.43 متر/دقيقة

 معنوي 9.88 17.82 846.68 16.83 794.103 3سم حجم القلب المطلق 4
 معنوي 11.03 1.85 15.62 2.65 12.83 /كغم3سم حجم القلب النسبي 5
 معنوي 15.076 84.63 6.964.5 93.43 5045.1 مللتر/بالدقيقة الناتج القلبي 6

 (0.05مستوى داللة عند مستوى خطأ )
قيد الدراسة ( معنوي الفروق بين نتائج اختبارات 1يبن من الجدول )

في االختبارات القبلية والبعدية قيد الدراسة إذ بلغت قيمة احتمالية 
( 0.05الخطأ وهي أصغر من مستوى داللة عند مستوى خطأ )

في جميع متغيرات البحث، وهذا يعني وجود فروق معنوي بين 
 النتائج االختبارات القبلية والبعدية ولصالح البعدي.
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 مناقشة النتائج: 3-2
خالل عرض وتحليل نتائج اختبارات قيد الدراسة يتضح لنا  من

وجود فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية ولصالح 
االختبارات البعدية يدلل ذلك على حدوث تطور في متغيرات قيد 
الدراسة للعينة البحث وذلك  كون التمرينات البدنية قد تضمنت 

ريبي والمنسجم مع تدريب هذه األسس العلمية لمكونات الحمل التد
الصفات البدنية التي هي أساس في تطوير أنظمة إنتاج الطاقة 
للحكام مما أدى إلى ظهور هذه المعنوية وهذا ما يؤكده محمد 
عثمان " إن تمرينات السايكو الذي يراعي فيه مكونات الحمل 
المستخدم ومدى مناسبته للهدف الموضوع من اجله البرنامج، 

الحمل التدريب المقنن والمبني على أسس علمية والذي  واستخدام
مكانياتهم يؤدي إلى االرتقاء  يتناسب مع كفاءة الالعبين )الحكام( وا 

 (.45-46 ،1990")محمد عثمان:  بالمستوى الرياضي
فضال عن إن التمرينات البدنية وفق أنظمة إنتاج الطاقة التي 

مل التدريبي للمتطلبات يحتويها المنهج التدريبي والمنسجمة مع الح
البدنية والوظيفية للحكام كان أثرها واضح وكبير في تطوير هذه 
القدرات وبالتالي أنظمة إنتاج الطاقة وهذا ما يؤكده ماجد علي 
موسى " تكون التمرينات الخاصة أكثر توجه ودقة من التمرينات 
العامة باعتبارها تساعد على تطوير القابلية الجسمية الخاصة، 

بالتالي ترفع من كفاءة الجسم وأجهزته المختلفة من خالل الجهد و 
الواقع عليها جراء األداء بالشدة القصوى واألقل من القصوى 
وحسب طبيعة التخصص المعني لذا يختلف حمل التمرينات 

 ( .46، 2009الخاصة في دائرة التدريب ")ماجد علي موسى: 
الدور االيجابي في  وفضال عن أن التمرينات المستخدمة كان لها

تنمية وتطوير القدرات البدنية للحكام من خالل التنوع بالتدريبات 
المستخدمة الكتساب الحكام بعض القدرات البدنية كالتحمل 
والسرعة والقوة الذي يساعد الحكام على إنتاج الطاقة وزيادتها تبعا 

قدمة للنظام المستخدم لكل قدرة بدنية والتي تأتي هذه التدريبات بم
تأثيراتها على الجسم الحكم اذ ساعدت على تحسين القدرة الوظيفية 
ألنظمة إنتاج الطاقة فضال عن األداء والمستوى ألبدني للحكام 
وهذا ما يتفق مع أمر اهلل احمد " إن تدريب التحمل والسرعة والقوة 

والرشاقة في كرة القدم بأشكال تدريبية مختلفة يساعد على تحسين 
اقة لالعبين والمساعدة في عملية التكيف للمتطلبات أنظمة الط
 (.161، 1998أمر اهلل احمد البساطي: البدنية " )

وان معدل النبض عند الراحة اقل مما يدلل على ايجابية التمرينات 
المستخدمة مما ادى الى التحسن في العمل الوظيفي للقلب لذلك 

دد من المتغيرات نجد ان مجموعة التجريبية اذ احدثت التمرينات ع
ادت الى تحسين في كفاءة الوظيفية للجهازين الدوري والتنفسي مما 
انعكس الى العمل الفسيولوجي للقلب وهذا يتفق مع ما اكدته سلمى 
من ان التغيرات التي تحدث في القلب نتيجة التدريب الرياضي 
منها الفسيولوجي والتي وضعه اهمها انخفاض عدد ضربات القلب 

لراحة نتيجة الجهد البدني وبخاصة تدريب المطاولة ويتفق اثناء ا
( " ان كميه العاليه للناتج القلبي  ,1995Royهذا مع ما اكده )

والشغل الذي تقوم به عضلة القلب وجهاز الدوران والذي يرافقه 
انخفاض لمعدل ضربات القلب والذي يعكس تكيف الجهاز 

التي أحدثتها الوحدات العصبي لعضلة القلب من جراء التراكمات 
التدريبية في البرنامج التدريبي وحجمه وشدته والتي هي كانت 

 (.Roy, J, Shephard: 1995بصوره جيدة ")
 الخاتمة:-4

وعلى ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة استنتج الباحث 
 التالي:

ظهور فروق ذات داللة احصائية في نتائج االختبارات القبلية -1
في المتغيرات قيد الدراسة لعينة البحث ولصالح والبعدية 

 االختبارات البعدية.
التي تضمنها المنهج  S.A.Qاسهمت تمرينات السايكو -2

التدريبية في تطوير القدرات البدنية والوظيفية لدى الحكام لعينة 
 البحث.

وعلى ضوء االستنتاجات التي توصلت لها الدراسة يوصي الباحث 
 التالي:

المعد من قبل الباحث في  S.A.Qمرينات السايكو اعتماد ت-1
 تطوير المتغيرات البدنية والوظيفية لحكام الصاالت.
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إجراء دراسات مشابهة وعلى فئات عمرية مختلفة ودرجات -2
 التحكيم االخرى. 

ضرورة التركيز على تحسين قدرات البدنية والوظيفية وفي -3
 ام العراقيين.المتغيرات المختلفة المرتبطة بها لدى الحك

 المصادر:  
: )القاهرة، 1أبو العال احمد، احمد نصر الدين رضوان؛ فسيولوجيا اللياقة البدنية، ط [1]

 (.2001دار الفكر العربي، 
التدريب واإلعداد ألبدني في كرة القدم: )اإلسكندرية، دار  ؛أمر اهلل احمد البساطي [2]

 (.1998المعارف، 
 (.2009الحديث: )البصرة، مطبعة النخيل، ماجد علي موسى؛ التدريب الرياضي  [3]
تحكيم: )الكويت، دار القلم،  -تدريب –محمد عثمان؛ موسوعة ألعاب القوى تكنيك [4]

2009.) 
: )القاهرة، 1محمد نصر الدين رضوان؛ طرق قياس الجهد البدني في الرياضة، ط [5]

 (.2000مركز الكتاب للنشر، 
[6] Mudhafar A. SH. “Mechanical Activity of the heart & Sinus 

Arrhythmia In evaluation of Physical Working Capacity in 
Athletes” (Ph.D. Thesis, Ministry of Health, Moscow-2010). 

[7] Roy-J-Shephard,:Responses of the cardio rascular system to 
exercise and training. Current the rapy in sports medicinge. 
Toronte.can ada 2011 . . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق:
 الوحدة التدريبيةيوضح  (1ملحق )

 األسبوع : األول            : األولى الوحدة التدريبية
 التكرار الشدة اإلجراءات اليوم

الراحة بين 
 المجاميع التكرار

الراحة بين 
 المجاميع

 

 تدريبات السرعة
% أي يقطع المسافة بزمن قدره 95مجموعة وبشدة  2× ( مرات 5متر من الجلوس وبتكرار ) 40الركض لمسافة 

 تقدر بدقيقة واحدة بين التكرارات 7:  1ثواني وبراحة  6
 دقائق بين المجموعتين 3–2و 

 د 2-3 2 7:1 5 95%

 
 تدريبات قوة القفز
 % وبتكرار 90وبشدة يمين ويسار( ) متر بالتعاقب على الرجلين 70الحجل لمسافة 

 دقائق بين المجموعتين 3–2وقدرها دقيقة واحدة بين التكرارات ومن  6:  1مجموعة والراحة  2× مرات  5
 د 2-3 2 6:1 5 90%

 

 تدريبات القوة باألثقال
 2× تكرارات  5× مرات  10كغم( والعمل بثني الركبتين والنهوض  50حمل وزن قدره ) تمرين نصف دبني

 3–2ثانية والراحة بين المجموعتين من  45أي فترة  4:  1% والراحة بين التكرارات هي 60وبشدة مجموعة 
 دقائق.

 د 2-3 2 4:1 5 80%
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ثيتا( والسرعة واألداء الفني لمراحل  -اثر تمرينات خاصة في النشاط الكهربائي للدماغ وقوة موجتا)دلتا
 CP37عدو واالنجاز فئة  ترم 100فعالية 

 2 ، م.م حيدر حميد يوسف1ا.د اكرم حسين جبر الجنابي
 1 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة القادسية

 2 السماوة/ مديرية تربية السماوة/اعدادية الغدير المركزية
(  1 Akram.hussein@qu.edu.iq,  2 Hydr6653@gmail.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 يجعل الشلل وهذا الدماغي الشلل من تعاني التي الفئات من فهي (CP37) العوق فئة ان المستخلص:
 جزء في الموجود التلف نتيجة العصبي الجهاز في طفيف وخلل الحركي المدى حيث من متوازن غير الجسم
 من العديد في يؤثر وهذا المخ، موجات قوة في واختالل العضلية القوة مقادير في اختالل يسبب مما الدماغ

 . الفئة هذه وخصوصا الحركات
 :التالي الى البحث هدف
 100 لمتسابقي( CP37) فئة الدماغ لفصوص( ثيتا-دلتا) موجتا قوة لتطوير خاصة تمرينات اعداد-1

 .متر
 (.CP37) فئة متر 100 عدو متسابقي لدى( ثيتا-دلتا)موجتا لقوة الكهربائي النشاط على التعرف-2
 : البحث فروض اما
 فئة متر 100 لمتسابقي( ثيتا-دلتا)موجتا لقوة للدماغ الكهربائي للنشاط إيجابي اثر الخاصة للتمرينات-1

(CP37.) 
 .(CP37) فئة متر 100 عدو لمراحل الفني األداء وتقويم سرعة في ايجابي اثر الخاصة للتمرينات-2

 طبيعة لمالئمته والبعدي القبلي االختبار ذات الواحدة المجموعة ذات التجريبي المنهج الباحثان استخدم
 على البحث عينة اشتملت ،(CP37) فئة الخاصة االحتياجات ذو بمتسابقي البحث مجتمع تمثل البحث،

 .العمدية بالطريقة اختيارهم تم متسابقين( 4)
 :التالي الباحثان استنتج

 متر 100 لمتسابقي البعدي االختبار في( ثيتا-دلتا)موجتا قوة تحسين في ايجابي دور الخاصة للتمرينات-1
 .CP37 فئة

 في عدو متر 100 سباق لمراحل واإلنجاز الفني األداء تطوير في ايجابي اثر الخاصة للتمرينات-2
 .البعدي االختبار

 :الباحثان يوصي فيما
   الخاصة التمرينات استخدام حيث من التدريبية العملية تقويم-1
 . الدماغ من التالف الجزء تطوير في تخصصية اكثر تمرينات وضع-2

 .اإلنجاز-الفني األداء-السرعة-(ثيتا-دلتا) موجتا قوة -خاصة تمرينات :المفتاحية الكلمات

mailto:Akram.hussein@qu.edu.iq
mailto:Akram.hussein@qu.edu.iq
mailto:Hydr6653@gmail.com
mailto:Hydr6653@gmail.com
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 :المقدمة-1
أصبح البحث العلمي من أهم الضروريات بمجتمعنا الحديث  

في جميع نواحي الحياة للوصول إلى أعلى المستويات ال سيما 
الجانب الرياضي في محاوله لتحقيق اكبر قدر ممكن من 
االستفادة من تطور العلوم التي ساهمت بتحقيق االنجازات 

وعلم العالية وجمالية األداء وسرعته ومنها )علم النفس 
الخ( وأحد هذه العلوم هو علم  البايوميكانيك والتعلم الحركي ...

التدريب الرياضي الذي شهد تقدما بخطوات واسعة في السنوات 
األخيرة حيث تضاعفت جهود المختصين والمهتمين بهذا المجال 
عن البحث عن أفضل الطرائق والوسائل التدريبية  لتطوير 

 المستوى البدني 
 إذفئة االحتياجات الخاصة من الفئات المهمة في المجتمع  دوتع

طبيعة العوق، اما فئة العوق  على وفقتنوعت هذه الفئات 
((CP37  فهي من الفئات التي تعاني من الشلل الدماغي وهذا

وخلل  الشلل يجعل الجسم غير متوازن من حيث المدى الحركي
لموجود في طفيف في الجهاز العصبي المركزي نتيجة التلف ا

جزء الدماغ مما يسبب اختالل في مقادير القوة العضلية والتوازن 
واختالل في التغيرات الكمية والنوعية لموجات المخ األربعة 
ويوكد خبراء التدريب الرياضي ان االتجاهات الحديثة في مجال 
التدريب الرياضي توكد على العالقة المتبادلة والوثيقة بين نشاط 

المختلفة للسلوك كجانب فني سيولوجي والمظاهر المخ كجانب ف
يرتبط النشاط الكهربائي للمخ بتسلسل اهم عمليتين  إذ، ونفسي

والكف  Excitationفيسيولوجيتين وهما عمليتي االستثارة 
Inhibition كما ان حالة األداء المثالية Ideal 

Performance State  ترتبط بشكل مباشر ومحدد باالستثارة
العصبية في المخ هذه العلميتين التي لم تدرس بشكل علمي 
دقيق مع هذه الفئة التي تعاني من خلل واضح بهذا الجهاز، 
والذي اثر بشكل مباشر سواء بطرفي الجسم المصاب الن 

من الجسم والذي من خالله يتم إيصال  الجزء الرئيس دالدماغ يع
وهذا يؤثر بشكل كبير في  ،العصبية لكافة اطراف الجسم اإلشارة

متر،  100العديد من الحركات وخصوصا عند هذه الفئة عدو
وتتجلى أهمية البحث في التعرف على اثر التمرينات الخاصة 

ثيتا( واألداء الفني -للنشاط الكهربائي للدماغ لقوة موجتا )دلتا
وهي  CP37متر عدو واالنجاز فئة  100لمراحل فعالية 

للتعرف على اهم هذه التغيرات ومدى  انمحاولة من الباحث
قابليتها على التطور في تعلم وتدريب وأدراك وفهم المراحل الفنية 

متر عدو ومعرفة المتطلبات الخاصة بكل مرحلة  100لسباق 
 من مراحل السباق وكذلك التعرف متطلبات الموجات األربعة

سواء بالجزء بفصوص الدماغ  بيتا( الخاصة-الفا-ثيتا-)دلتا
السليم والجزء التالف ودراستها من حيث القوة ومدى تأثير هذه 

 الموجات على التعلم والتصور.
 مشكلة البحث:

( من الفئات التي تعاني من الشلل CP37ان فئة العوق )
الدماغي وان اطراف الجسم غير متوازنة من حيث المدى 

تنظيم االشارات   عنفضالالحركي ومقادير القوة العضلية 
العصبية القادمة للعضالت من الدماغ غير مستقرة وان األداء 

عدو يحتاج  ترم 100الفني األمثل خالل المراحل الفنية لسباق 
الى اداءات فنية متقنة وان هذا الضعف في هذه المتغيرات يؤثر 
بشكل كبير في األداء الفني وعدم القدرة على اتقانه بشكل 

ود هذا الخلل وان من اهم متطلباته ان تتشابه انسيابي لوج
المتغيرات في جزء اليمين مع جزء الشمال في اغلب مراحل 
السباق واالنجاز وان اغلب المدربين ال يسعون للتعرف قوة 
الموجات الخاصة بفصوص المخ من خالل القياسات 
الفسيولوجية ومتابعتها بشكل دوري مع وضع التمرينات الخاصة 

لهدف الموضوع لتحديد المتغيرات التي تساعد على لتطوير ا
 100حدوث تغيرات في سرعة األداء الفني لمراحل سباق فعالية 

 عدو التي تساهم باإلنجاز بشكل مباشر. ترم
 : اهداف البحث

اعداد تمرينات خاصة لتطوير لقوة موجات النشاط الكهربائي -1
 .(CP37لفصوص الدماغ فئة )

موجات النشاط الكهربائي للدماغ لدى التعرف على قوة -2
 .(CP37فئة ) ترم 100متسابقي عدو 

التعرف على معدل السرعة واألداء الفني لمراحل فعالية عدو -3
 . (CP37فئة ) ترم 100

 فروض البحث: 
للتمرينات الخاصة اثر ايجابي قوة موجات النشاط الكهربائي -1

 ( .CP37فئة ) ترم 100للدماغ لمتسابقي 
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للتمرينات الخاصة اثر ايجابي في سرعة وتقويم واألداء الفني -2
 ( .CP37فئة ) ترم 100لمراحل عدو 
 مجاالت البحث:

مستشفى الكاظمية التعليمي/قسم الفسلجة  المجال المكاني:
ملعب االتفاق وملعب EEG العصبية/ قسم رسام المخ الكهربائي

  .الشباب الرياضي
 .11/4/2020ولغاية  9201/ 18/9الفترة من المجال الزماني:
 CP37)العبوا االحتياجات الخاصة فئة ) المجال البشري:

 اللجنة البارالمبية فرع الديوانية .
 تعريف المصطلحات:

هو  :Brain Electrical Activity النشاط الكهربائي للدماغ
التغير في خصائص الجهد الكهربائي للمخ الناتج عن نشاط 

القشرة المخية ويمكن قياسه عن طريق  الخاليا العصبية في
 .(298 ،2013 :1جهاز رسام المخ الكهربائي )

النشاط العصبي لطاقة الخلية العصبية  " االستثارة العصبية:-أ
 نتيجة التنبيه الحسي لها لالستجابة 

وان التغير  ،(97، 2008 :3") الحد المستقبالت العصبية
ثيتا( من -الحاصل في خصائص موجات النشاط الكهربائي )دلتا

 والسعة مرتبطة بهذه العملية .حيث القوة 
الهدوء او الكمون النسبي في قدرة الخلية  " الكف العصبي:-ب

"  العصبية على انتاج الطاقة العصبية اثناء النشاط العصبي
مفهوم الكف مقابل مفهوم االستثارة  دويع( 43، 2021: 13)

-التغير الحاصل في خصائص موجات النشاط الكهربائي )بيتا
 الفا( من حيث القوة والسعة. 
هو  :Electroencephalographرسام المخ الكهربائي 

غير دورية في   non periodicجهاز يقوم بتسجيل تغيرات
الكهربائية وفي   Frequencyالموجاتتكرار 
ويمكن تحليل أنماط الموجات الكهربائية   Amplitudeارتفاعها

 بشتى الطرق.
وهي فرق الجهد الذي يلتقطه  : Wave Powerقوة الموجة-

جهاز رسام المخ من سطح لحاء المخ بين نقطتين وتقاس بوحدة 
 قياس الميكرو فولت.

 

 البحث واجراءاته الميدانية: يةمنهج-2
الطريقة التي يتبعها  أن المنهج هو " البحث:منهج  2-1

( 33، 1978، 2في دراسة المشكلة الكتشاف الحقيقة ) انالباحث
المنهج التجريبي ذات المجموعة الواحدة  اناستخدم الباحث

 لمالئمته طبيعة البحث .
إن اختيار العينة يجب إن  المجتمع وعينة البحث: 2-2

ن يتوافر في هذه العينة يكون ممثال للمجتمع األصل ويجب " إ
هو أمكانية تعميم نتائجها على المجتمع الذي أخذت  شرط رئيس

 ،منه حيث مثل مجتمع البحث متسابقو ذو االحتياجات الخاصة
( CP37اما عينة البحث فقد مثلت فئات العوق الشلل الدماغي )

( وتم اختيارها ترم 200وتر م 100) تخصص فعالية عدو
 .(متسابقين 4وكان عددهم )بالطريقة العمدية 

لكي  االدوات والوسائل واالجهزة المستخدمة: 2-3
من إتمام بحثه كان البد من االستعانة باألدوات  انيتمكن الباحث

 ، ويقصد بأدوات البحث "سائل واالجهزة التي تمكنه من ذلكوالو 
حل مشكلته مهما الوسيلة أو الطريقة التي يستطيع بها الباحث 

، 1988 :4)" ، أجهزه ...عينات بيانات،، دواتكانت تلك األ
 اناالجهزة التي استخدمها الباحثوهذه االدوات والوسائل و  ،(133
 :هي
المقابالت الشخصية ) وسائل جمع البيانات: 2-3-1

ستمارة االستبيان لآلراء اوأراء الخبراء، المالحظة والتجريب، 
 ،الخاصة بالبحثالخبراء والمختصين حول اختيار االختبارات 
 المصادر والمراجع العربية واألجنبية، االنترنيت.

)ساعة توقيت الكترونية رقميه : أدوات البحث 2-3-2
صنع في اليابان  SPORT TIMEمن الثانية نوع  1/100

، (2) عددSONY ، كاميرا تصوير نوع hp، ابتوب نوع 2عدد
المخ رسام  EEG، شريط قياس لقياس الطول، جهاز زان طبيمي

الكهربائي مزود باإللكترودات، طابعة الستخراج رسم موجات 
مناديل  ،المخ الكهربائي، مادة جيل خاصة لتثبيت االلكترودات

 مقياس رسم(. ،ورقية
وهذه التجربة تعد تدريبا عمليا  التجارب االستطالعية: 2-4

للباحث للوقوف على السلبيات وااليجابيات التي قد تقابل الباحث 
 (.107، 1989، 5) ة لتفاديهاإجراء التجربة الرئيسإثناء 
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 اناجرى الباحث التجربة االستطالعية األولى: 2-4-1
التجربة االستطالعية الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس 

 EEGعلى جهاز رسام المخ الكهربائي  6/2/2020المصادف 
/قسم الفسلجة العصبية/ تخطيط في مستشفى الكاظمية التعليمي

فضال  ،تم االطالع على الجهاز والمعدات الخاصة به إذالدماغ 
 .مكان االختبار وطبيعة مالئمته لالختبار عن
اجرى  فضال عنالتجربة االستطالعية الثانية:  2-4-2

ملعب كلية التربية البدنية وعلوم  لىتجربة استطالعية ع انالباحث
 9/2/2020الرياضة جامعة القادسية في يوم االحد المصادف 

 .(CP37على اربعة من افراد مجتمع البحث فئة )
والكادر  انالباحث اجرى: االختبارات القبلية 2-4-3

: اختبار في ختبارات القبلية وعلى مدى يوميناال المساعد
التعليمي/قسم الفسلجة العصبية/تخطيط مستشفى الكاظمية 

يوم الخميس  EEG الدماغ على جهاز رسام المخ الكهربائي
ساعة التاسعة صباحا على عينة  13/2/2020المصادف 

ساعات،  4ولمدة ( CP37) البحث المكونة من اربعة افراد فئة
لكل  دلتا(-)ثيتا تم من خالل االختبار التعرف على موجتا إذ

من الموجات التعرف على )قوة( كل موجة العب من خالل 
 والتغيرات الحاصلة لهذه الموجات.

 (:EEGاختبار ) 2-4-3-1
 :دلتا(-)لموجتا ثيتاWave Power  الموجة قوة-
ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة  فضال عن-

 15/2/2020 القادسية ألفراد عينة البحث يوم السبت المصادف
المواصفات عن كيفيه أداء االختبارات وتسلسلها قام وبعد إعطاء 

 :راء االختبارات المحددة في البحثبإج انالباحث
عدو  ترم 100تصوير مراحل سباق  2-4-3-2

تزايد السرعة، ، البداية( وتسجيل االنجاز )وتقويم األداء(:
 السرعة القصوى. تحمل السرعة الخاصة(.

قام : ة(الرئيست المستخدمة )التجربة التمرينا 2-5
بتصميم تمرينات للمجموعة التجريبية هدفت تعليم  انالباحث

المراحل وتدريب واالرتقاء بالصفات البدنية الخاصة والمرتبطة ب
)مرحلة البداية )االنطالق(،  :وهي ترم 100الفنية لفعالية 

مرحلة الحفاظ  ،)لتعجيل( السرعة القصوى يد السرعةمرحلة تزا

فضال  ،وتحسينها لطرفي الجسم لسرعة(على السرعة )تحمل ا
، احتوت التمرينات سين تنظيم سرعة االشارات العصبيةتح عن

( وحدة تدريبية، 4-3)بلغت عدد الوحدات التدريبية في االسبوع )
االداء الفني + احتوت التمرينات على التمرينات المركبة )

، طريقة التدريب المتعبة هي طريقة التدريب العنصر البدني(
 التكراري والتدريب الفتري المرتفع الشدة.

بعد االنتهاء من تطبيق : االختبارات البعدية 2-5-1
تم اجراء االختبارات  انالتمرينات الخاصة المعدة من قبل الباحث

اية يوم السبت لغ 8/4/2020البعدية يوم األربعاء المصادف 
في مستشفى الساعة التاسعة صباحا  11/4/2020المصادف 

مالعب كلية التربية ، فضال عن مية/قسم الفسلجة العصبيةالكاظ
البدنية وعلوم الرياضة جامعة القادسية ولمدة يومين بأسلوب 
االختبارات القبلية نفسه مراعيا  بذلك زمن االختبارات القبلية 
 ومكانها وتسلسلها وظروفها والفريق المساعد واالدوات واالجهزة .

الحقيبة  انمل الباحثأستع :ل اإلحصائيةالوسائ 2-6
ومنها َتمَّ استخراج اآلتي: ( SPSSاإلحصائية االجتماعية )

  Tاختبار )الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، النسبة المئوية،
 للعينات المترابطة(.
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 :تهاومناقش عرض وتحليل النتائج -3
عرض وتحليل نتائج الفرق بين االختبار القبلي  3-1

 :)دلتا( خالل مرحلة البداية والبعدي لقوة موجة
( للعينات Tن االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ييب (1) جدول

)الكمية  المترابطة لبيان الفرق بين االختبار القبلي والبعدي للمتغيرات
 ثيتا( خالل مرحلة البداية -والنوعية( لقوة موجتا )دلتا

 الجانب
المراكز 
 )القنوات(

مستوى  البعدي القبلي
 الداللة%

 Tقيمة 
 ع س ع س المحسوبة

الجزء 
 السليم

 F 6.24 0.43 4.86 0.78 0.03 4.17الجبهي
 T 7.09 1.20 5.94 1.14 0.02 4.72الصدغي
 P 8.45 0.82 7.68 0.90 0.02 4.21الجداري
 O 9.30 0.75 8.50 0.71 0.03 4.13المؤخري

الجزء 
 التالف

 F 5.60 0.88 6.05 1.10 0.02 6.39الجبهي
 T 7.19 1.05 6.54 1.38 0.02 4.25الصدغي
 P 8.30 0.93 7.03 1.23 0.01 5.89الجداري
 O 9.45 0.97 8.58 0.83 0.02 4.20المؤخري

 الجانب
المراكز 
 )القنوات(

مستوى  البعدي القبلي
 الداللة%

 Tقيمة 
 ع س ع س المحسوبة

الجزء 
 السليم

 F 8.25 0.52 5.90 1.14 0.02 4.86الجبهي
 T 9.08 0.63 8.02 0.50 0.01 6.27الصدغي
 P 9.33 0.96 7.25 1.50 0.04 3.47الجداري
 O 9.03 0.87 7.88 1.07 0.02 4.83المؤخري

الجزء 
 التالف

 F 8.73 1.23 7.0 1.28 0.02 4.37الجبهي
 T 9.03 0.69 7.23 0.80 0.05 3.31الصدغي
 P 9.05 0.45 6.55 0.93 0.03 3.82الجداري
 O 9.76 0.60 8.69 0.64 0.01 6.73المؤخري

 الداللة مستوى وقيمة المحتسبة( T) قيمة( 1) الجدول من تضح
 خالل( دلتا) موجة لقوة والبعدي القبلي االختبار بين الفرق لبيان
 لمراكز معنوي الفرق وكان االختبار اثناء السباق بداية مرحلة

 بلغ قد( Fالجبهي) الفص ان إذ السليم الجزء المخ فصوص
 و ،P (0.02)والجداري  ،T  (0.02)الصدغي اما( 0.03)

( T) قيمة( 1) الجدول من يتضح O  (0.03.)المؤخري
 القبلي االختبار بين الفرق لبيان الداللة مستوى وقيمة المحتسبة
 اثناء السباق بداية مرحلة خالل( دلتا) موجة لقوة والبعدي
 التالف الجزء المخ فصوص لمراكز معنوي الفرق وكان االختبار

 Tالصدغي  اما( 0.02) بلغ قد( Fالجبهي) الفص ان إذ
 يتضح O (0.02.)والمؤخري  ،P (0.01)والجداري  ،(0.02)

 لبيان الداللة مستوى وقيمة المحتسبة( T) قيمة( 5)الجدول  من
 مرحلة خالل( ثيتا) موجة لقوة والبعدي القبلي االختبار بين الفرق
 فصوص لمراكز معنوي الفرق وكان االختبار اثناء السباق بداية
 اما( 0.02) بلغ قد( Fالجبهي) الفص ان إذ السليم الجزء المخ

 Oوالمؤخري  ،P (0.04)والجداري  ،T (0.01)الصدغي 
 القبلي االختبار بين الفروق هذه الباحثان اوعز (.0.02)

 طبيعتهما الى( ثيتا-دلتا)لقوة موجتا  (1)جدول  في والبعدي
 في الخاصة موجتا دلتا وثيتا قوة في الزيادة ان إذ وخصوصيتهما

 للمتسابق، واالنتباه التركيز زيادة يعني هذا المخ من السليم الجزء
 ان إذ السباق بداية مرحلة في خاصة عليه التدريب تم ما وهذا
 في اهمية من لها لما السباق بداية مع كثيرا تتناسب الموجة هذه

 في الفرق ان االنطالق، قبل للمتسابق االستجابة وسرعة التركيز
 او كسب الى تؤدي ان يمكن المطلق، إلطالقة االستجابة سرعة
 في الضئيل الفرق هذا فمثل. السباق اثناء امتار عدة فقدان
 سباقات في الخسارة او الفوز نتيجة تتوقف االستجابة سرعة
 تعزى االستجابة فسرعة الالعبين، او العدائين بين المستوى قريبة
 عضلي عمل واول المثير ظهور بين الواقعة الزمنية الفترة الى
 االستجابة سرعة فان ( لذا550، 2008: 6الرياضي ) به يقوم
 كيفية في المركزي العصبي الجهاز قدرة على يعتمد المثير او

 العضالت الى ثم ومن الدماغ الى العصبية االشارات ايصال
 به يقوم فعل او عمل من ما مطلوب إلنجاز والمساعدة العاملة

 فهو تعقيدا الجسم اجهزة اكثر هو العصبي الجهاز ان المتسابق،
 بدقة عملها وينسق االجهزة هذه وظائف جميع انشطة في يتحكم
 الداخلية البيئة من للمعلومات استقباله طريق عن بالغة

  والفروق  وان. (67، 2007: 7لها ) االستجابة ثم والخارجية
 التالف الجزء في البعدي االختبار ولصالح( دلتا وثيتا) موجتا قوة

 اجزاء في بسيط خلل من يعانون كانوا المتسابقين ان الى تعزى
 الجهاز في الموجود الخلل الى ذلك سبب ويرجع الجسم،
 الجهاز الى عصبية اشارات وصول وعدم المركزي العصبي
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 اجزاء في التحكم مركز هو الذي الدماغ طريق عن العضلي
 خالل ومن منه، الصادرة العقلية العمليات خالل من الجسم

 في وتحسن تطوير الى ادت الباحثان عدها التي التمرينات
 العصبية االشارة سريان وصول في ساعد مما لعصبي الجهاز
 اداء تصور على المتسابقين ساعدت ومنتظمة طبيعية بصورة
 .السباق من المرحلة هذه

 للعينات( T) وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط يبن( 2جدول )
 الكمية)للمتغيرات والبعدي القبلي االختبار بين الفرق لبيان المترابطة
 تزايد السرعة مرحلة خالل( ثيتا-دلتا)موجتا لقوة( والنوعية

 الجانب
المراكز 
 )القنوات(

مستوى  البعدي القبلي
 الداللة%

 Tقيمة 
 ع س ع س المحسوبة

الجزء 
 السليم

 F 7.35 0.83 6.42 0.59 0.01 7.30الجبهي
 T 7.68 0.77 6.79 0.54 0.02 4.87الصدغي
 P 8.59 0.95 7.13 0.86 0.02 5.04الجداري
 O 7.17 0.40 4.53 0.96 0.02 4.52المؤخري

الجزء 
 التالف

 F 5.84 1.15 5.09 0.93 0.02 4.99الجبهي
 T 6.18 0.60 5.28 0.47 0.02 4.52الصدغي
 P 7.09 0.32 5.74 0.86 0.04 3.54الجداري
 O 9.16 0.88 8.39 1.14 0.02 4.52المؤخري

 الجانب
المراكز 
 )القنوات(

مستوى  البعدي القبلي
 الداللة%

 Tقيمة 
 ع س ع س المحسوبة

الجزء 
 السليم

 F 4.08 0.44 2.75 0.54 0.03 3.74الجبهي
 T 4.82 0.54 3.45 0.64 0.02 5.02الصدغي
 P 6.50 1.01 4.93 0.47 0.02 4.24الجداري
 O 7.21 0.87 6.21 0.70 0.01 6.55المؤخري

الجزء 
 التالف

 F 4.68 0.59 3.81 0.71 0.01 5.50الجبهي
 T 6.33 0.72 4.88 0.41 0.05 3.14الصدغي
 P 6.66 0.65 5.46 0.89 0.04 3.38الجداري
 O 7.08 0.61 5.63 0.43 0.05 3.08المؤخري

 الداللة مستوى وقيمة المحتسبة( T) قيمة( 2)الجدول  من يتضح
 خالل( دلتا) موجة لقوة والبعدي القبلي االختبار بين الفرق لبيان
 لمراكز معنوي الفرق وكان االختبار اثناء السرعة تزايد مرحلة

 بلغ قد( Fالجبهي) الفص ان إذ السليم الجزء المخ فصوص
 و ،P (0.02)والجداري ،T  (0.02)الصدغي اما( 0.01)

( T) قيمة( 2) الجدول من يتضح O  (0.02.)المؤخري
 القبلي االختبار بين الفرق لبيان الداللة مستوى وقيمة المحتسبة
 اثناء السرعة تزايد مرحلة خالل( دلتا) موجة لقوة والبعدي

 التالف الجزء المخ فصوص لمراكز معنوي الفرق وكان االختبار
 Tالصدغي  اما( 0.02) بلغ قد( Fالجبهي) الفص ان إذ
 O  (0.02.)المؤخري و ،P (0.04)والجداري  ،(0.02)

 الداللة مستوى وقيمة المحتسبة( T) قيمة( 2) الجدول من يتضح
 خالل( ثيتا) موجة لقوة والبعدي القبلي االختبار بين الفرق لبيان
 لمراكز معنوي الفرق وكان االختبار اثناء السرعة تزايد مرحلة

 بلغ قد( Fالجبهي) الفص ان إذ السليم الفص المخ فصوص
 و ،P (0.02)والجداري  ،T (0.02)الصدغي اما( 0.03)

 (T) قيمة( 2) الجدول من يتضح O  (0.01.)المؤخري
 القبلي االختبار بين الفرق لبيان الداللة مستوى وقيمة المحتسبة
 اثناء السرعة تزايد مرحلة خالل( ثيتا) موجة لقوة والبعدي
 التالف الجزء المخ فصوص لمراكز معنوي الفرق وكان االختبار

 Tالصدغي  اما( 0.01) بلغ قد( Fالجبهي) الفص ان إذ
 اوعز O  (0.05.)المؤخري و ،P (0.04)والجداري  ،(0.05)

( 2)جدول  في والبعدي القبلي االختبار في الفروق هذه الباحثان
 حيث من خصوصية هذه الموجتان الى ثيتا(-دلتا) موجتا لقوة
 تساعد القوة زيادة ان أي المخ من السليم الجزء في وخاصة القوة
 في والخاصة الحسي واالدراك والتعلم والفهم التركيز زيادة في
 من عصبية إشارات اصدار خالل من السرعة تزايد مرحلة اثناء

 السرعة تزايد مرحلة وتصور العصبي الجهاز طريق عن الدماغ
 التكنيك تعلم خالل من ومنتظمة صحيحة بصور أدائها وكيفية

ما  ادراك خالل من عليها المؤثرة العوامل وكذلك لها الصحيح
 مرحلة بعد المرحلة هذه تأتي إذ. السباق من المرحلة مطلوب
 الجهاز في االشارة وقوة اكثر تركيز المرحلة هذه تتطلب البداية

 من بها االهتمام والمتسابقين المدرب على يجب لذا العصبي
 عوامل من المرحلة هذه ما تحتاجه وتعلم وادراك فهم خالل
 صفاء الى تحتاج أيضا فهي اتمامها في المتسابقين تساعد
 مرحلة تعد ألنها العصبي الجهاز قبل من المالئم والتركيز الذهن

 لقوة( 2)جدول  في الفروق تليها، ان التي المرحلة الى تحضيرية
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 من التالف الجزء في البعدي االختبار ولصالح( ثيتا-دلتا) موجتا
 طفيف اختالل من يعانون كانوا المتسابقين ان الى تعزى المخ
 وبالتالي الجسم في التحكم الذي هو مركز العصبي الجهاز في
 أجزاء جميع الى العصبية اإلشارات اصدار يتم خالله ومن

 العضالت الى العصبية االشارات وصول عدم فيالحظ الجسم،
 وعدم العصبي الجهاز في الموجود الخلل بسبب وذلك العاملة،

 اخرى، الى خلية من المعلومات او لألوامر العصبية االشارة نقل
 الجهاز تطور في ساعدت قد تمرينات بأعداد الباحثان قام وبذلك

 اإلشارات وصول وكيفية الدماغ من التالف الجزء في العصبي
 وجود الى ذلك مما ادى. سليم بشكل الجسم اجزاء الى العصبية
 استحضار وعدم  الدماغ من التالف الجزء في اضطراب
 شكل على المخية القشرة من المرحلة بهذه الخاصة المعلومات
 مالئمة خاصة تمرينات بأعداد الباحثان قام لذا عصبية، اشارات

 أجزاء الى العصبية االشارة سريان من حسنت قد للمتسابقين،
 الى يحتاج العمل وهذا المرحلة هذه انجاز في تساهم التي الجسم
 هذه مع ما يتناسب وهذا المتسابقين من وتعلم وتركيز تدريب
 بشكل اعتمدت الذي الباحثان تمرينات إذ السباق، من المرحلة
 ووضع الفنية مراحلها اداء خالل من الحركة تصور على كبير

( ختامي رئيسي، تحضيري،) منها جزء لكل تحضيرية تمرينات
 قبل من الحركة هذا وادراك فهم في كبير بشكل ساهم قد

 افضل بشكل األداء خالل من استجاباتهم جعل مما المتسابقين
 العصبية الدفعات نقل يتم( 53، 1997: 8) القبلي االختبار من
 العضلية الخاليا الى( المحور) العصبية الخلية تفرع نهاية من

 السرعة تزايد. النقل عملية بأسلوب سبيه بأسلوب حركية لوحدة
 من العصبية اإلشارة تنتقل ،(101، 2003: 9التعجيل ) او

 ناقل بواسطة او كهربائيا مباشر طريق وعن أخرى الى خلية
 .عصبية مستقبالت طريق عن استقباله يتم عصبي

 

 للعينات( T) وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط ( يبن3) جدول
 الكمية) للمتغيرات والبعدي القبلي االختبار بين الفرق لبيان المترابطة
 السرعة القصوى  مرحلة خالل( ثيتا-دلتا) موجتا لقوة( والنوعية

 الجانب
المراكز 
 )القنوات(

 البعدي القبلي
مستوى 
 الداللة%

 Tقيمة 
المحسو 
 ع س ع س بة

الجزء 
 السليم

 F 9.20 1.13 6.19 0.78 0.02 4.56الجبهي
 T 10.26 1.10 8.19 1.09 0.02 4.37الصدغي
 P 10.04 0.48 8.44 0.65 0.05 3.07الجداري
 O 15.71 0.69 13.12 0.96 0.01 6.34المؤخري

الجزء 
 التالف

 F 10.27 1.55 8.88 1.71 0.05 3.29الجبهي
 T 10.32 1.50 7.80 0.46 0.03 4.05الصدغي
 P 11.75 1.55 8.92 0.79 0.01 5.59الجداري
 O 16.41 0.94 13.78 1.18 0.02 4.95المؤخري

 الجانب
المراكز 
 )القنوات(

 البعدي القبلي
مستوى 
 الداللة%

 Tقيمة 
المحسو 
 ع س ع س بة

الجزء 
 السليم

 F 21.93 1.87 19.08 0.89 0.05 3.21الجبهي
 T 22.18 1.41 19.89 0.77 0.05 3.11الصدغي
 P 28.45 1.08 26.79 0.64 0.03 3.83الجداري
 O 31.45 1.19 29.50 1.62 0.03 3.63المؤخري

الجزء 
 التالف

 F 22.63 0.84 20.76 0.62 0.01 5.90الجبهي
 T 25.50 1.27 24.04 0.98 0.04 3.63الصدغي
 P 31.01 1.14 28.33 1.20 0.04 3.65الجداري
 O 32.19 1.64 29.64 1.39 0.05 3.14المؤخري

 الداللة مستوى وقيمة المحتسبة( T) قيمة( 3) الجدول من يتضح
 خالل( دلتا) موجة لقوة والبعدي القبلي االختبار بين الفرق لبيان
 لمراكز معنوي الفرق وكان االختبار اثناء القصوى السرعة مرحلة

 بلغ قد( Fالجبهي) الفص ان إذ السليم الجزء المخ فصوص
 ،P (0.05)الجداري ،T (0.02)الصدغي  اما( 0.02)

( T) قيمة( 12) الجدول من يتضح O  (0.01.)المؤخري
 القبلي االختبار بين الفرق لبيان الداللة مستوى وقيمة المحتسبة
 اثناء القصوى السرعة مرحلة خالل( دلتا) موجة لقوة والبعدي
 التالف الجزء المخ فصوص لمراكز معنوي الفرق وكان االختبار

الصدغي  اما( 0.02) بلغ قد( Fالجبهي) الفص ان إذ
T(0.02)،  الجداريP (0.05)،  المؤخريO (0.01. ) يتضح 
 لبيان الداللة مستوى وقيمة المحتسبة( T) قيمة( 3) الجدول من

 مرحلة خالل( ثيتا) موجة لقوة والبعدي القبلي االختبار بين الفرق
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 لمراكز معنوي الفرق وكان االختبار اثناء القصوى السرعة
 بلغ قد( Fالجبهي) الفص ان إذ السليم الجزء المخ فصوص

 ،P (0.03)الجداري  ،T (0.05)الصدغي اما( 0.05)
( T) قيمة( 3) الجدول من يتضحO  (0.03 .)المؤخري
 القبلي االختبار بين الفرق لبيان الداللة مستوى وقيمة المحتسبة
 اثناء القصوى السرعة مرحلة خالل( ثيتا) موجة لقوة والبعدي
 التالف الجزء المخ فصوص لمراكز معنوي الفرق وكان االختبار

 الصدغي  اما( 0.01) بلغ قد( Fالجبهي) الفص ان إذ
T(0.04)،  الجداريP (0.04)،  المؤخريO (0.05.) إذ 

 في والبعدي القبلي االختبار في الفروق هذه الباحثان اوعز
 وكما الموجة هذه طبيعة الى( دلتا) موجة وسعة لقوة( 3)جدول 
 من السليم للجزء ثيتا(-موجتا )دلتا قوة في الزيادة ان أي موضح
 المرحلة لهذه والتعلم المعرفة واكتساب االدراك زيادة يعني المخ،
 الهدوء يلعب وكذلك عدو، متر 100 سباق من الهامة

 االنتباه عملية تحفيز في مهما دورا للمتسابقين واالسترخاء
المرحلة.  هذه بتصور المتسابقين يقوم خالل من التي واالدراك

 الخاصة التمرينات اعطاء خالل من عليه التدريب يجب ما وهذا
 ان إذ القصوى، السرعة مرحلة في والخاصة الباحثان قبل من
 ألنها المتسابقين قبل من عالي تركيز الى تحتاج المرحلة هذه

 الذهن صفاء الى تحتاج أي المركزي العصبي بالجهاز تتعلق
 المرحلة هذه فان المرحلة، هذه ألداء الكامل وبالتصور واالنتباه
 بالجهاز ترتبطان واللتان وترددها الخطوة طول على تعتمد

 الجهاز بين توافق أي االساس بالدرجة والعضلي العصبي
 انتقال خالل من العصبية اإلشارة نقل في والعضلي العصبي
 العاملة الهيكلية العضالت الى االعصاب من العصبية االشارة
 شكل علي افعالها تكون ان يمكن والتي باألداء تشترك التي
 المطلوب والجهد العمل اثناء الستدعاء الذاكرة في مخزونة برامج
 التوافق كان كلما( 205-204، 2001 :10). المتسابقين من
 عن ينتج ما وهو متوافقا وارتخائها العضالت انقباض بين

 ذلك امكن( العضالت الى ايصالها وكيفية العصبية االشارات
 زادت وكلما كبيرة، سرعة انتاج في افضل معدالت تحقيق من
 ازدياد وبالتالي المقاومات على التغلب امكن العضلية القوة

 االختبار ولصالح( ثيتا-دلتا) موجتا قوة في الفرق ان. السرعة
 ان الى الباحثان يوعزه الدماغ، من التالف الجزء في البعدي

 العصبي الجهاز في طفيف خلل من يعانون كانوا قد المتسابقين
 وصول عدم وبالتالي الجسم في للتحكم مركز يعد الذي المركزي
 وجود وبالتالي جيدة، بصورة الجسم اجزاء الي العصبية االشارات

 التالف الجزء اعصاب به ترتبط التي العضلي الجهاز في خلل
 الدماغ من العصبية االشارة سريان عدم الى يؤدي هذا فان

 خاصة ومنتظمة صحيحة بصورة االخرى الخاليا الى وانتقالها
 العصبية االشارة نقل وكيفية االعاقة فيه تكون الذي الجزء في

 الدماغ، من تأتي التي اخرى الى خلية من المعلومات او لألوامر
 وصول وتحسين لتطوير تمرينات بأعداد الباحثان قام لذلك

 من حسنت قد الجسم اجزاء الى الدماغ من العصبية االشارات
 ان ،(108، 2011: 11) الدماغ الى عصبية اشارات ايصال
 والتركيز االنتباه ادراك وكيفية بالذاكرة يرتبط ثيتا قوة نشاط زيادة
 بأعداد الباحثان قام لذا والتعلم الفهم عملية من يحسن الذي

 سريان إيصال في تساعدهم للمتسابقين مالئمة خاصة تمرينات
 هذه وان الجسم، أجزاء الى الدماغ من العصبية اإلشارة

 من وتعلمها الحركة تصور على كبير بشكل اعتمدت التمرينات
 تمرينات ووضع مثالي بشكل أدائها وكيفية الفنية مراحلها خالل
 تحضيري،)جزء  لكل المطلوب وبالشكل الفني األداء تعزز
 هذا تدريب وتعلم في كبير بشكل ساهم قد( ختامي رئيس،
 تحسين في المتسابقين يساعد مما السباق من المهمة المرحلة

 قوة تزداد كلما (111-100، 2013: 12) خالل استجاباتهم
 في دلتا موجة إليقاع والمحتمل الفعال الدور الى يشير هذا دلتا

 . العقلي والتصور االنتباه تركيز
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 للعينات( T) وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط ( يبن4)جدول 
 والبعدي القبلي االختبار بين الفرق لبيان المترابطة
 مرحلة خالل( ثيتا-دلتا)موجتا لقوة( والنوعية الكمية)للمتغيرات

 تحمل السرعة

المراكز  الجانب
 )القنوات(

مستوى  البعدي القبلي
 الداللة%

 Tقيمة 
المحسو 
 ع س ع س بة

الجزء 
 السليم

 F 9.40 0.52 6.51 0.99 0.03 3.84الجبهي
 T 9.68 0.66 7.64 0.38 0.01 5.15الصدغي
 P 12.15 0.92 10.20 1.05 0.04 3.33الجداري
 O 16.43 1.01 14.99 0.63 0.05 3.26المؤخري

الجزء 
 التالف

 F 11.84 0.91 10.40 1.13 0.01 6.50الجبهي
 T 11.83 1.03 10.61 0.62 0.02 4.63الصدغي
 P 15.17 2.08 12.24 0.93 0.05 3.10الجداري
 O 15.88 1.25 14.46 0.84 0.03 3.78المؤخري

المراكز  الجانب
 )القنوات(

 البعدي القبلي
مستوى 
 الداللة%

 Tقيمة 
المحسو 
 ع س ع س بة

الجزء 
 السليم

 F 5.26 0.80 3.73 0.72 0.04 3.40الجبهي
 T 9.79 0.38 8.02 0.52 0.03 3.93الصدغي
 P 9.38 0.97 7.59 0.55 0.02 4.87الجداري
 O 9.89 0.96 8.51 0.70 0.01 5.51المؤخري

الجزء 
 التالف

 F 5.68 0.60 4.50 0.52 0.01 6.05الجبهي
 T 9.58 0.70 8.41 0.53 0.01 5.67الصدغي
 P 9.16 0.46 7.02 0.73 0.03 3.95الجداري
 O 9.05 0.51 8.13 0.62 0.03 3.70المؤخري

 الداللة مستوى وقيمة المحتسبة( T) قيمة( 4) الجدول من يتضح
 خالل( دلتا) موجة لقوة والبعدي القبلي االختبار بين الفرق لبيان
 لمراكز معنوي الفرق وكان االختبار اثناء السرعة تحمل مرحلة

 بلغ قد( Fالجبهي) الفص ان إذ السليم الجزء المخ فصوص
 ،P (0.04)الجداري  ،T (0.01)الصدغي  اما( 0.03)

( T) قيمة( 4)الجدول  من يتضح O  (0.05.)المؤخري
 القبلي االختبار بين الفرق لبيان الداللة مستوى وقيمة المحتسبة
 اثناء السرعة تحمل مرحلة خالل( دلتا) موجة لقوة والبعدي
 التالف الجزء المخ فصوص لمراكز معنوي الفرق وكان االختبار

 اما( 0.01) بلغ قد( Fالجبهي) الفص ان إذ الدماغ من
  Oالمؤخري ،P (0.05)الجداري  ،T(0.02) الصدغي 

 ثيتا(-الفروق في قوة موجتا )دلتا هذه الباحثان اوعز (.0.03)
 حيث من طبيعتها الموجة هذه في البعدي القبلي االختبار في

 على المتسابقين يساعد الذي العقلي والتصور واالدراك التعلم
 متر 100 لفعالية السرعة تحمل لمرحلة الفني األداء تصور
 السليم الجزء في الخاصة هذه الموجات قوة زيادة ان إذ عدو،
 تم ما وهذا للمتسابق واالنتباه التركيز زيادة يعني المخ من

 هذه ان اي السرعة، تحمل مرحلة في خاصة عليه التدريب
 الخطوة طول على تعتمد التي المهمة المرحلة هذه مع الموجة
 قوة على بذلك تعتمد أي السباق إلنهاء االساس بالدرجة
 التوأمية العضالت وكذلك والخلفية األمامية الرجلين عضالت

 العضالت هذه تقوية خالل من الخطوة معدل بزادة تسهم التي
 من المرحلة لهذه المتسابقين تصور خالل من عليها والعمل
 عصبية اشارات اصدار خالل من وفهما ادراكها وكيفية السباق

 نقل وكيفية االداء في المشاركة العضالت الى المخ من
 الجهاز الى السباق من المرحلة هذه عن الخاصة المعلومات
 لذا بها، العمل ليتم الجسم اجزاء الى ثم ومن المركزي العصبي

 وتعلم تصور مع تفاعال اكثر تعدان ثيتا(-موجتا )دلتا فان
 مرحلة اتقان على المتسابقين يساعد الذي الفني واالداء الحركات
 خالل من االمثل االداء على الحصول وكيفية السرعة تحمل
 حدوث الى بذلك تؤدي الجسم اجزاء الى العصبية االشارة سريان

 العصبية االشارة تنتقل  الدماغ إذ من والقادمة المطلوبة التغيرات
 توصيلها  المطلوب العضو الى تصل حتى اخرى الى خلية من
 مجموعة الى العصبية االشارة انتقال مثل الجسم اعضاء من اليه

 يتم عصبي ناقل طريق عن ذلك ويتم الجسم من معينة عضلية
ما  وهذا. عصبية مستقبالت طريق عن معه والتعامل استقباله
 االدراك في مهما دورا دلتا موجة تلعب (43، 2021: 13)اكده 

 على وتعتمد الفرد لدى االنتباه من تزير وكذلك العقلي والتصور
 والفروق وان. والفهم التصور على الفرد يساعد الذي االندماج

 الجزء في البعدي االختبار ولصالح( ثيتا-دلتا) موجتا قوة في
 من يعانون كانوا المتسابقين ان الى تعزى الدماغ من التالف
 المخ جزء في الحاصل التلف نتيجة الجسم اجزاء في بسيط خلل
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 في الطبيعية غير الفعل وردود الحركات في اختالل يسبب مما
 العضالت قوة او الحركة على تؤثر مما االخرى الجسم اطراف
 البايوميكانيكية الناحية من وضعيتها او والمساعدة العاملة

 العصبي الجهاز في الموجود الخلل بسبب وذلك وبالتالي،
 الجسم اجزاء الى االشارات سريان وصول وعدم المركزي
 التوازن عدم يسبب مما ومنتظمة صحيحة بصورة المصاب
 عمد لذا. الممارسة الحركات او التمارين لمجوعة واالدراك
 الجهاز وتطور لتحسن خاصة تمرينات وضع الى الباحثان
 العصبية االشارات وصول شأنه من الذي المركزي العصبي
 هذه مع تتناسب والتي المختلفة الجسم اجزاء الى افضل بصورة
 قبل من المعدة التمرينات فان لذا. السباق من الهامة المرحلة
 وكيفية الحركة تصور على كبير بشكل اعتمدت التي الباحثان
 مراحلها وفهم وادراك تعلم خالل من ومثالي افضل بشكل أدائها
 تحضيري،) سواء منها جزء لكل تحضيرية تمرينات ووضع الفنية
 هذا وادراك فهم في كبير بشكل ساهمت قد ،(ختامي رئيس،
 افضل بشكل تكون األداء خالل استجاباتهم جعل مما الحركة

من االختبار القبلي، وهذا يرجع أساسه التغير في هذه الموجات 
الصادرة من الجزء السليم والتالف من الدماغ وخصوصا موجتا 
)دلتا، ثيتا( التي لهما دور واضح في عملية التعلم واالنتباه 
والتصور العقلي الذي جعل المتسابقين يتعلمون متطلبات مرحلة 
تحمل السرعة والعوامل المتعلقة بها. ان تجارب فسيولوجيا ثيتا 
الكهربية كشفت عن مساهمات كبيرة اثناء التعلم من خالل 

عصبية من خالل الدوائر المخيخ وكيفية إيصال اإلشارة ال
، 1995: 14العصبية الحيوية الالزمة للتعلم واالدراك الحسي )

431-448). 

 الخاتمة:-4
 ضوء النتائج التي تم التوصل اليها استنتج الباحثان التالي: على
-دلتا) موجتا قوة تحسين في ايجابي دور الخاصة للتمرينات-1

 .CP37 فئة ترم 100 لمتسابقي البعدي االختبار في( ثيتا

 الفني األداء تطوير في ايجابي اثر الخاصة للتمرينات-2
 .البعدي االختبار في عدو ترم 100 سباق لمراحل واإلنجاز

 :بالتالي الباحثان يوصي فيما
 .الخاصة التمرينات استخدام حيث من التدريبية العملية تقويم-1
 من التالف الجزء تطوير في تخصصية اكثر تمرينات وضع-2
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 :المالحق
  ثيتا(-( يوضح قوة موجتا )دلتا1) ملحق

 

 

 ( يوضح تخطيط رسام المخ الكهربائي2) ملحق

 

 

 ( يوضح تخطيط رسام المخ الكهربائي2) ملحق

 

 
 
 
 
 
 
 

 (EEG( يوضح جهاز رسام المخ الكهربائي )3ملحق )
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 ( يوضح نماذج من التمرينات المستخدمة4ملحق )

 الشدة التمارين اليوم
الراحة  الحجم

بين 
 التمرينات

الراحة بين 
 مجموعات

الراحة بين 
تمرين 
 واخر

 زمن التمرين
زمن االداء أو  الكلي

 التكراراتعدد 
عدد 

 المجموعات

 االحد

 30 10 2 3 4 - وضع القدمين واليدين من الوقوف واخذ وضع االستعداد

20 

 30 8 4 5 4 - وضع االستعداد من الوقوف باستخدام الحبال  من قبل شخص يسحبه
 30 10 6 8 4 - رمي كرة طبية لألمام بشكل مستقيم  باليدين

 30 8 4 8 5 - بالرجل االمامية للسباقرمي كرة طبية لألمام 
 30 6 4 6 4 - وضع كرة بواسطة حديد مستقيم مع مراعاة زاوية الورك للعداء

 30 5 3 5 4 - وضع الورك لألعلى واالسفل مع مراعاة االرتفاع الصحيح

الثالثا
 ء

 30 10 6 5 4 - وضع القدمين واليدين من الوقوف واخذ وضع االستعداد

28 

 30 8 4 5 4 - وضع االستعداد من الوقوف باستخدام الحبال  من قبل شخص يسحبه
 30 10 6 8 6 - رمي كرة طبية لألمام بشكل مستقيم  باليدين
 30 8 4 8 6 - رمي كرة طبية لألمام بالرجل االمامية للسباق

 30 6 4 6 4 - وضع كرة بواسطة حديد مستقيم مع مراعاة زاوية الورك للعداء
 30 5 3 5 4 - وضع الورك لألعلى واالسفل مع مراعاة االرتفاع الصحيح

الخمي
 س

 30 10 2 5 4 - وضع القدمين  مسافة قدم ونصف واليدين بعرض الصدر من المشي

15 

 30 8 4 5 4 - وضع القدمين مسافة قدم ونصف واليدين بعرض الصدر من الهرولة
 30 10 3 8 5 - شريط الصق لمسافة القدمين وضع القدمين واليدين باستخدام

 30 8 3 8 5 - وضع القدمين لمسافة قدم ونصف من الهرولة
 30 6 2 6 4 - وضع اليدين بعرض الصدر من الهرولة
 30 5 3 5 4 - وضع اليدين بعرض الصدر من المشي
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 المهارات لالعبين الشباب بالتايكواندو تأثير تمرينات القدرة السريعة في قوة وسرعة اداء بعض
 1العيساوي  عاصيا.د ماهر أحمد 

 1الجامعة المستنصرية/كلية التربية االساسية 

( 1 maher_asi2000.edbs@uomustansiriyah.edu.iq) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان فهم طبيعة الفعالية الرياضية في كامل جوانبها من خالل التحليل العلمي الدقيق يوجب على  المستخلص:
 .الخبراء والمختصين اختيار الطرائق واالساليب التدريبية الكفيلة باالرتقاء بمستوى الالعبين واعدادهم للمنافسات

مد الى الدمج بين تمرينات القوة المميزة بالسرعة وتمرينات القدرة السريعة من االنماط التدريبية الحديثة والتي تعت
والقوة القصوى ويمكن تنفيذها بوسائل تدريبية متنوعة كأسلوب التدريب الباليستي والتدريب الباليوميتري، فضال عن 

لتي اساليب تمرينات القوة باألثقال، وهي االنسب في االستعداد االمثل لبطوالت التايكواندو تماشيا مع التعديالت ا
طرأت في نظام المنازالت فيها ويمكن استخدامها في مراحل االعداد الخاص وما قبل المنافسات وخالل التحضير 
للمنافسات في المعسكرات والبرامج المكثفة. وتكمن اهمية البحث في استخدام تمرينات القدرة السريعة وهي نمط 

 .ستعداد للمنافسات الرسمية المحلية والعالميةتدريبي حديث يتالئم مع حاجات العبي التايكواندو في اال
 :وهدف البحث الى

 . اعداد برنامج لتمرينات القدرة السريعة يتالئم وقدرات عينة البحث-1
 .التعرف على تأثير تمرينات القدرة السريعة في قوة وسرعة  بعض المهارات لالعبي التايكواندو-2

موعة الواحدة( لمالئمته في حل مشكلة البحث، وطبق البحث على استخدم الباحث المنهج التجريبي )تصميم المج
 –18( العبا بأعمار )16عينة من العبي التايكواندو المتقدمين في النادي العربي الرياضي/بغداد والبالغ عددهم )

عتمد من ( العب لكل وزن .واعتمد الباحث الجهاز االلكتروني الم2سنة( يمثلون فئات االوزان الثمان وبواقع ) 22
في حساب القوة ،واختبارات مقننة في حساب سرعة اداء المهارات في  (WTF) قبل االتحاد العالمي للتايكواندو

وانتهى في يوم الخميس الموافق  2/5/2021التايكواندو، وتم البدء بتطبيق البرنامج التدريبي، في يوم االحد الموافق 
( وحدات، تم استخدام 4( اسابيع في كل اسبوع )8على ) ( وحدة تدريبية موزعة32، وبواقع )17/6/2021

تمرينات القدرة السريعة والتي شملت )تمرينات القوة المميزة بالسرعة واالنفجارية بأساليب التدريب البالستي 
 :والباليوميترك فضال عن تمرينات القوة القصوة(. وكان من بين اهم النتائج التي توصل اليها الباحث هي

 .تمرينات القدرة السريعة في تطوير قوة وسرعة اداء المهارات لالعبي التايكواندوساهمت -1
تنوع االساليب التدريبية المستخدمة في البرنامج التدريبي على وفق نمط تمرينات القدرة السريعة زادت في فاعلية -2

 .التدريب واختصار الزمن وصوال للفورمة الرياضية
ة هو االنسب في االستخدام خالل المعسكرات التدريبية او في مرحلة ما قبل نمط تمرينات القدرة السريع-3

 .المنافسة
 التايكواندو. -الشباب -المهارات -القدرة السريعة الكلمات المفتاحية:

mailto:maher_asi2000.edbs@uomustansiriyah.edu.iq
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 المقدمة:-1
ان فهم طبيعة الفعالية الرياضية في كامل جوانبها من خالل 
التحليل العلمي الدقيق يوجب على الخبراء والمختصين اختيار 
الطرائق واالساليب التدريبية الكفيلة باالرتقاء بمستوى الالعبين 
واعدادهم للمنافسات، وتمرينات القدرة السريعة من االنماط 
التدريبية الحديثة والتي تعتمد الى الدمج بين تمرينات القوة 

قصوى ويمكن تنفيذها بوسائل تدريبية المميزة بالسرعة والقوة ال
متنوعة كأسلوب التدريب الباليستي والتدريب الباليوميتري فضال 
عن اساليب تمرينات القوة باألثقال، وهي االنسب في االستعداد 
االمثل لبطوالت التايكواندو تماشيا مع التعديالت التي طرأت في 

االعداد نظام المنازالت فيها ويمكن استخدامها في مراحل 
الخاص وماقبل المنافسات وخالل التحضير للمنافسات في 

 المعسكرات والمناهج المكثفة .
ورياضة التايكواندو واحدة من العاب فنون الدفاع عن النفس 
االولمبية والتي حظيت باهتمام عالمي واسع وتطورت قوانينها 
بشكل كبير خصوصا بعد ادخال التقنيات االلكترونية في حسم 

ج المنافسات وهذا ما تم مالحظته في البطوالت العالمية نتائ
 2018واالولمبية بدا من بطولة العالم للتايكواندو في روما عام 

، اذ لم تعد النقاط 2020وامتدادا الى الدورة االولمبية في طوكيو 
تسجل يدويا بواسطة الحكام، بل ان النقاط تسجل الكترونيا ولكل 

ان المجسات االلكترونية ال تسجل منطقة نقاطها الخاصة كم 
النقطة مالم تكن مؤثرة على وفق درجات محددة لكل وزن وكما 

 في الجدول التالي:
 يبين درجة القوة المطلوبة على وفق اوزان الالعبين (1جدول )

 SENIOR MALE  الرجال 

 
FI
N 

FLY 
BANTA

N 
FEATH

E 
LIGH

T 
WELT

E 
MIDDL

E 
HEAV

Y 

CATEGO
R 

 فئة الوزن

-
54 
Kg 

-
58K
g 

-63kg -68kg 
-

74kg 
-80kg -87kg +87kg 

SIZE 
EBP 

 حجم الواقية
#2 #3 #3 #3 #4 #4 #4 #5 

LEVEL 
 درجة القوة

21 22 23 24 25 26 27 28 

)Referee Seminar &  International kyorugi, Fujairah, 2017, 18-21). 

 وتتنوع المهارات في التايكواندو والتي تشمل رفسات بالرجل او
ضربات بقبضة اليد وهي من االمور الحاسمة في تسجيل 

النقاط، وتشكل الرفسات الجانب االهم في تنفيذ الهجوم السريع 
والمتقن والذي يعتمد اعتمادا كليا على قوة وسرعة تنفيذ المهارة. 

ان توظيف التدريب باتجاه تطوير القدرة السريعة لالعبين يسهم و 
منافسات كما ان هدر الطاقة بشكل فاعل في اعداد الالعب لل

الكامنة بركالت او ضربات غير قوية او مؤثرة غير مجدي، وان 
تركيز االداء باتجاه تحقيق النقاط للظفر بنتيجة النزال يقع في 

 .(3، 2019)ماهر احمد عاصي: اوليات حسابات المدرب 
وتكمن اهمية البحث في استخدام تمرينات القدرة السريعة وهي 

حديث يتالئم مع حاجات العبي التايكواندو في  نمط تدريبي
 االستعداد للمنافسات الرسمية المحلية والعالمية.

 مشكلة البحث:
شهدت رياضة التايكواندو تطورا ملحوظا في طبيعتها االدائية 
والتي انعكست كواقع حال تماشيا مع التغيرات التي طرأت على 

واالولمبية، مما يحتم على حساب النقاط في المنازالت العالمية 
المدربين والمختصين ايجاد الطرائق والوسائل واالنماط التدريبية 
الناجعة لمسايرة النخبة المتقدمة في مجال رياضة التايكواندو. 
ولكون الباحث من المهتمين والمختصين في التايكواندو حاول 
وسعى الى ادخال انماط تدريبية تتوافق مع  نظام البطوالت 

عالمية واالولمبية ومع فرص االعداد المتوفرة لالعبين في ظل ال
جائحة كورونا، وتمرينات القدرة السريعة من االنماط التدريبية 
الحديثة والجامعة ألساليب تدريبية متنوعة تجمع ما بين القوة 
القصوة والقوة المميزة بالسرعة واالنفجارية وهي من المتطلبات 

تايكواندو ويمكن استخدامها في مناهج االساسية لتدريب العب ال
التدريب الرياضي المكثف، لذا سعى في هذا البحث الى تطبيقها 

 والتعرف على النتائج المتوخاة منها .
 اهداف البحث:

اعداد منهج لتمرينات القدرة السريعة يتالئم وقدرات عينة -1
 البحث.

عة التعرف على تأثير تمرينات القدرة السريعة في قوة وسر -2
 بعض المهارات لالعبي التايكواندو.

 فرضية البحث:
هنالك فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات القبلية -1

والبعدية في قوة وسرعة اداء المهارات لالعبي التايكواندو من 
 عينة البحث .
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العبي التايكواندو المتقدمين في النادي العربي  المجال البشري:
(، 2020/2021سنة( للموسم الرياضي ) 18الرياضي )فوق 

 ( العبين .16وبواقع )
 .21/6/2021ولغاية  28/4/2021المدة من المجال الزماني: 
القاعات الرياضية في النادي العربي  المجال المكاني:
 الرياضي/بغداد.

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
أستخدم الباحث المنهج التجريبي  منهجية البحث: 2-1

لكونه يتالءم وطبيعة البحث، معتمد على تصميم المجموعة 
 .الواحدة ذات االختبارين القبلي والبعدي

تم اختيار عينة البحث  مجتمع البحث وعينته: 2-2
بالطريقة العمدية على اساس االوزان االولمبية وتمثلت بالالعبين 

( 16)المتقدمين في النادي العربي الرياضي واشتملت العينة 
سنة( يمثلون فئات االوزان الثمان وبواقع  22–18العبا بأعمار )

 (:2جدول ) ( العب لكل وزن، كما موضح في2)
 ( يبين توزيع العينة على فئات االوزان2جدول )
كتلة 

 الجسم/كغم
54- 58- 63- 68- 74- -80 -87 +87 

 2 2 2 2 2 2 2 2 عدد الالعبين

وتم اعتماد  :االختبارات المستخدمة بالدراسة 2-3
 االختبارات التالية: 

اوال: اختبارات قوة المهارات )ماهر احمد عاصي: 
2020 ،23:) 

a.)اختبار قوة الركلة االمامية العمودية )جيكو  جكي. 
b.)اختبار قوة الركلة الهاللية الوسطية )بندلة  جكي. 
C.)اختبار قوة الركلة نصف الدائرية )تيتوليو جكي. 

سرعة اداء المهارات )عمار عنيد ثانيا: اختبارات 
 (:255 -251، 2021منصور: 

 اختبار سرعة الركلة االمامية العمودية )جيكو جكي(.
 اختبار سرعة الركلة الهاللية الوسطية )بندلة جكي(.
 اختبار سرعة الركلة نصف الدائرية )تيتوليو جكي(.

وتوفرت  االسس العلمية لالختبارات المستخدمة: 2-4
االختبارات الشروط العلمية كونها تعتمد على جهاز الكتروني في 

مصرح به من قبل االتحاد العلمي للتايكواندو ويستخدم في 
البطوالت الرسمية االولمبية والعالمية الختبارات القوة، فضال عن 

 اختبارات مقننة لسرعة االداء.
تم اجراء التجربة االستطالعية  التجربة االستطالعية: 2-5
 .24/4/2021يوم السبت الموافق  في
نفذت االختبارات القبلية في  االختبارات القبلية: 2-6

القاعات الداخلية للنادي العربي الرياضي في يومي االربعاء 
، وتم تثبت الظروف 29/4/2021-28والخميس الموافقين 

المتعلقة بتنفيذ االختبارات من تثبيت درجة الحرارة وكمية 
 دقة عمل جهاز التنقيط االلكتروني . االضاءة، فضال عن

تم البدء  تطبيق التمرينات )التجربة الرئيسة(: 2-7
 2/5/2021بتطبيق المنهج التدريبي في يوم االحد الموافق 

وقد اشتمل  17/6/2021وانتهى في يوم الخميس الموافق 
 المنهج التدريبي على ما يلي:

( وحدات 4) ( اسابيع بواقع8تم بناء منهج تدريبي لمدة )-1
تدريبية في االسبوع ليكون العدد الكلي للوحدات التدريبية 

 ( وحدة تدريبية .32)
 (.3:1بلغت نسبة العمل الى الراحة )-2
 تم اجراء التمرينات في مرحلة االعداد الخاص .-3
( دقيقة 40تراوحت مدة التمرينات في الوحدة التدريبية من )-4

 الحمل . ( دقيقة وبمبدأ التدرج في30الى )
تم التركيز على الضربات والركالت المؤثرة واالكثر فاعلية -5

 في تسجيل النقاط بالتايكواندو .
استخدم اسلوبي التدريب الباليوميترك والباليستي لتطوير القوة -6

المميزة بالسرعة، واسلوب التدريب باألثقال لتطوير القوة 
 القصوة.

دام المصاطب تنوعت وسائل التدريب المساعدة باستخ-7
والحبال المطاطية والكرة السويدية واالثقال الحرة، فضال عن 

 الدمى ووسائل تدريب التايكواندو.
تم اعتماد تمرينات القدرة السريعة في المنهاج التدريبي من -8

خالل تقسيمها الى اربعة مراحل تضمنت المرحلة االولى 
ة )تمرينات لغرض التكيف التشريحي(، والمرحلة الثاني

)تمرينات لغرض االنتقال االقصى( والمرحلة الثالثة، 
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)تمرينات لغرض القوة القصوى(، والمرحلة الرابعة )تمرينات 
 لغرض صيانة القوة(.

تم اعتماد تمرينات المرونة والمطاطية في عملية االحماء -9
لتهيئة العضالت وتجنب االصابة وعملية التهدئة بعد التدريب 

 رخاء .لراحة العضالت واالست
تم إجراء االختبارات البعدية في  االختبارات البعدية: 2-8

في القاعات  21/6/2021-20يومي االحد واالثنين الموافقين 
الرياضية للنادي العربي الرياضي وبنفس ظروف االختبارات 

 القبلية .
تم استخدام نظام الحقيبة  الوسائل االحصائية: 2-9

داللة الفروق باستخدام قانون ( الستخراج spssاالحصائية )
 ولكوكسن.

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:-3
 عرض وتحليل النتائج: 3-1

( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبارات قوة 3جدول )
 وسرعة المهارات بالتايكواندو

( يبين نتائج االختبارات القبلية والبعدية لقوة وسرعة اداء المهارات 4جدول )
 في التايكواندو 

( يتضح 4( و)3االطالع على النتائج في الجدولين )ل من خال
لنا وجود فروقا معنويا لصالح االختبارات البعدية في اختبارات 

القوة للمهارات المختارة، ووجود فروقا معنوية لصالح االختبارات 
البعدية في اختبارات السرعة لمهارتي الركلة االمامية العمودية 

ة )تيتوليو جكي(. فيما لم )جيكو جكي( والركلة نصف الدائري
تظهر النتائج فروقا معنوية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية 

 الختبار السرعة للركلة الهاللية الوسطية )بندلة جكي( .
 مناقشة النتائج: 3-2

يعزو الباحث الفروق المعنوية في اختبارات القوة الى طبيعة 
البرنامج التدريبي لتمرينات القدرة السريعة والذي تضمن تمرينات 

الشدد التدريبية العالية والذي احدثت القوة القصوة  باألثقال ذات 
فرقا في تطوير المجموعات العضلية المؤثرة في انتاج القوة مع 

كما ان هنالك عالقة  اعطاء مدة راحة كافية بعد الوحدة التدريبية
مباشرة بحجم العضلة، فكلما كبرت العضلة زادت قوتها وتعد 

هيم حماد: القوة العضلية من اهم القدرات البدنية )مفتي إبرا
ان زيادة االحمال التدريبية من خالل رفع الشدد  (.125، 1998

وصوال الى اقصى قابلية عند الرياضي تعمل على احداث 
استجابات في زيادة المقطع العرض مما يوثر ايجابيا في انتاج 

عندما تخضع العضلة لشدة  المقاومة المطلوبة،
معينة تزيد عن مقدرتها الطبيعية فأنها تستجيب 
بدرجة ما لهذه الشدة التي لو كانت أكبر من 
مقدرتها الطبيعية بدرجة معقولة فأنها سوف 
تستجيب بصورة فعالة وتصبح أقوى اذ يحدث 
انخفاض مؤقت في قدرة العضلة بعد الوحدة 

د بناء نفسها التدريبية ولكنها سرعان ما تستعي
وتحقيق مستوى أكبر من القوة العضلية )محمد محمود عبد الدايم 

كما يعزو الباحث الفرق المعنوي (. 84، 2002وآخرون: 
في اختبارات السرعة لمهارتي الركلة االمامية العمودية 
والركلة نصف الدائرية الة طبيعة التمرينات الخاصة 

ترك والتي استهدفت بأسلوبي التدريب الباليستي والباليومي
تطوير القوة االنفجارية اللحظية والقوة المميزة بالسرعة 
المهارات ،ويعد الدمج بين القوة والسرعة في التدريب 
واحد من عوامل النجاح لألعب المتفوق في تأدية بفاعلية 

أهم ما يميز ( 2000كبيرة وهذا ما يؤكده )محمد سمير، 
قدرا" كبيرا" من القوة والسرعة  الرياضيين المتفوقين أنهم يمتلكون

ويمتلكون القدرة على الربط بينهما بشكل متكامل ألحداث الحركة 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 االختبارات البعدية االختبارات القبلية

 اكبر قيمة اقل قيمة االنحراف المتوسط اكبر قيمة اقل قيمة االنحراف المتوسط

 28 21 2.15 24.62 23.00 17.00 1.58 20.62 درجة اختبار قوة الركلة االمامية العمودية )جيكو  جكي(.

 27.00 20.00 2.00 24.00 23.00 17.00 2.06 19.37 درجة اختبار قوة الركلة الهاللية الوسطية )بندلة  جكي(.

 28.00 21.00 2.02 24.37 24.00 17.00 2.06 20.43 درجة اختبار قوة الركلة نصف الدائرية )تيتوليو جكي(.
 14.45 10.04 1.26 12.46 14.65 12.20 0.63 13.79 ثانية اختبار سرعة الركلة االمامية العمودية )جيكو  جكي(.

 12.02 9.56 0.73 10.69 12.46 9.55 0.78 10.82 ثانية جكي(.  اختبار سرعة الركلة الهاللية الوسطية )بندلة

 20.05 15.23 1.57 17.30 22.34 16.24 2.13 19.22 ثانية اختبار سرعة الركلة نصف الدائرية )تيتوليو جكي(.

 االختبارات ت
وحدة 
 القياس

( Zقيم ) مجموع الرتب متوسط الرتب
 ولكوكسن

احتمالية 
 الخطأ

الداللة 
 الموجبة السالبة الموجبة السالبة اإلحصائية

اختبار قوة الركلة االمامية العمودية )جيكو   1
 جكي(.

 دال 000. -3.559 136 00. 8.50 00. درجة

اختبار قوة الركلة الهاللية الوسطية )بندلة   2
 جكي(.

 دال 000. -3.575 136.00 0.00 8.50 00. درجة

3 
نصف الدائرية )تيتوليو اختبار قوة الركلة 

 جكي(.
 دال 000. -3.575 136.00 0.00 8.50 00. درجة

4 
اختبار سرعة الركلة االمامية العمودية 

 دال 000. -3.517 0.00 136.00 00. 8.50 ثانية )جيكو  جكي(.

5 
اختبار سرعة الركلة الهاللية الوسطية 

 غير دال 0.313 -1.008 48.50 87.50 6.93 9.72 ثانية )بندلة  جكي(.

اختبار سرعة الركلة نصف الدائرية  6
 )تيتوليو جكي(.

 دال 0.001 -3.464 1.00 135.00 1.00 9.00 ثانية
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القوية السريعة من اجل تحقيق األداء األمثل( )محمد سمير سعد 
ان قدرة الالعب في استخدام الحد  (.113، 2000الدين: 

العصبي العضلي في التغلب على مقاومات تتطلب درجة عالية 
عة االنقباضات العضلية لذا يمكننا القول ان القوة )القدرة( من سر 

االنفجارية أو القوة المميزة بالسرعة هي مزيج من القوة العضلية 
والسرعة، والمهم في هذه القوة ان الرياضيين يؤدون حركتهم من 
االنقباض االيزوتونيك الى االنقباض االيزومتريك والعكس 

مكن )ساري أحمد حمدان، صحيح ايضا  ولكن بأقصر وقت م
 .(45، 2001نورما عبد الرزاق: 

فيما يعزو الفرق غير المعنوي في اختبار السرعة لمهارة الركلة 
الهاللية الوسطية )بندلة جكي( الى طبيعة هذه المهارة المهمة 
والمؤثرة والتي تعد المهارة االكثر استخداما من قبل الالعبين في 

هنالك نوع من التطبع عليها وعلى المباريات الرسمية مما جعل 
الرغم من التطور الطفيف الذي طرا في االختبار البعدي وبنسبة 

وبذلك يتم التحقق من % اال ان ذلك لم يشكل فرقا معنويا، 1.2
الفرضية البديلة التي تبناها الباحث في وجود فروقا معنوية بين 

بارات، مما نتائج االختبارات القبلية والبعدية  في غالبية االخت
 يؤشر نجاح البرنامج في تحقيق اهدافه .

في اختبار السرعة لمهارة الركلة فيما تسقط الفرضية البديلة 
 .الهاللية الوسطية )بندلة جكي( وتحل محلها الفرضية الصفرية

 الخاتمة:-4
على ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة استنتج الباحث 

 التالي:
السريعة في تطوير قوة وسرعة اداء  ساهمت تمرينات القدرة-1

 المهارات لالعبي التايكواندو.
تنوع االساليب التدريبية المستخدمة في البرنامج التدريبي -2

على وفق نمط تمرينات القدرة السريعة زادت في فاعلية 
 التدريب واختصار الزمن وصوال للفورمة الرياضية.

االستخدام خالل  نمط تمرينات القدرة السريعة هو االنسب في-3
المعسكرات التدريبية او في مرحلة ما قبل المنافسة وعند 

 تكثيف التدريب.

 على ضوء االستنتاجات التي توصل لها الباحث يوصي التالي:
اعتماد تمرينات القدرة السريعة في اعداد العبي التايكواندو -1

 للمنافسات والبطوالت.
مع الفئات العمرية  ال يتوافق نمط تمرينات القدرة السريعة-2

 الصغيرة.
مراعاة خصوصية الالعبات عند تنفيذ  نمط تمرينات القدرة -3

 السريعة.
التأكيد عل استخدام نمط  تمرينات القوة السريعة لتخطي -4

 عتبة القوة المطلوبة في النزاالت الرسمية.
نمط تمرينات القدرة السريعة يفتح االفاق لتطبيقه على العاب -5

ى وعلى وفق خصوصيتها وعينات اخرى من رياضية اخر 
 الالعبين والالعبات.

 :المصادر
: )عمان، 1ساري أحمد حمدان، نورما عبد الرزاق؛ اللياقة البدنية والصحية، ط [1]

 .45(، ص2001دار وائل للنشر، 
عمار عنيد منصور؛ بناء وتقنين اختبارات لقياس دقة وسرعة وتحمل بعض  [2]

الواقية االلكترونية لالعبي التايكواندو: )اطروحة المهارات الهجومية باستخدام 
(، 2021كلية التربية االساسية، -دكتوراه )غير منشورة( الجامعة المستنصرية

 .255 -251ص 
ماهر احمد عاصي؛ تأثير التدريب العميق للعضالت في قوة اداء المهارات  [3]

( 2، المجلد )الهجومية بالتايكواندو: )بحث منشور، مجلة علوم الرياضة الدولية
 .23(، ص 2020(، 7العدد )

ماهر احمد عاصي؛ تأثير تدريبات الصالبة الجسمية في تطوير القوة العضلية  [4]
جامعة ديالى، -الخاصة لالعبي التايكواندو: )بحث منشور مجلة علوم الرياضة

 .3(، ص2019، 11المجلد  39العدد 
: )القاهرة، 2ني، طمحمد سمير سعد الدين؛ علم وظائف األعضاء والجهد البد [5]

 .113(، ص2000منشأة المعارف، 
محمد محمود عبد الدايم وآخرون؛ برامج تدريب اإلعداد البدني وتدريبات  [6]

 .84(، ص2002األثقال: )القاهرة، دار المعرفة للكتب، 
: 1مفتي إبراهيم حماد؛ التدريب الرياضي الحديث )تخطيط، تطبيق، قيادة(، ط [7]

 .125(. ص1998ي، )القاهرة، دار الفكر العرب
[8] 29nd International kyorugi Referee Seminar &   International 
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