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 االلكتروني التعليم نحو والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم وأساتذة طلبة اتجاهات
 1 العيد سميشة بن. د

 1 (الجزائر) البيض البشير، نور الجامعي المركز
( 

1 
bensemicha@cu-elbayadh.dz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 والتدريبية التعليمية العملية على القائمين ان الباحثان وجد حيث البحث مشكلة تكمن المستخلص:
 المهارات تمارين تكرار وان بدنيا المعلومات استقبال على والقدرة األداء على المحافظة على يعملون
 التعلم عملية وتسريع تحسين لغرض التعلم اكتساب مرحلة في وتطورها تعلمها من يزيد األساسية
 وعدم التطور مواكبة دون التعليمية والمناهج الخطط إبقاء وكذلك،  الناجح األداء مرحلة الى والوصول
 األهمية وبنفس التعلم إثناء اإلجهاد على توثر ان دون الفني لألداء الحركي المسار تطوير الى االهتمام

 اجل ومن التعليمي الهدف وتحقيق التعلم إتقان في ومسرعة مساعدة تعتبر بل البدنية القدرات الى
 :الى البحث هدف وقد  التعلم بعملية االرتقاء

 .الطائرة بالكرة اإلرسال لمهارة الحركي المسار وفق للذراعين خاصة تمرينات إعداد-1
 .الطائرة بالكرة اإلرسال لمهارة الحركي المسار وفق للذراعين الخاصة التمرينات تأثير على التعرف-2
 وصفا تضمن وكذلك المشكلة لطبيعة لمالئمته التجريبي المنهج الباحثان استخدم فقد البحث إجراءات إما

 عن عشوائية بطريقة وضابطة تجريبية مجموعتين الى العينة بتقسيم الباحثان قام حيث البحث لعينة
بقاء التجريبية المجموعة على الباحثان أعده الذي المنهج تطبيق وتم القرعة طريق  الضابطة المجموعة وا 
 الى الباحثان توصل واألهداف النتائج ضوء وفي المدرس قبل من التقليدي المتبع المنهج على

 األساسية المهارات الفني األداء تطوير في وواضح ايجابي بشكل التمرينات أثرت: التالية االستنتاجات
 واضح تحسن المنهج في المقترحة التعليمية التمرينات وحققت التجريبية جموعةالم لدى الطائرة بالكرة
 .التجريبية المجموعة لدى

 . الطائرة الكرة-الفني األداء-خاصة تمرينات :المفتاحية الكلمات
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 المقدمة:-1
يشهد عصرنا الحالي تقدم هائل في مختلف المجاالت بما فيها 
التربوية، والتي قد فتحت فيها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
موردا جديدا وفعاال من موارد التعليم والتعلم لكل األفراد وفي 

أصبح التعليم من خالل هذه التكنولوجيا  إذمختلف القطاعات، 
صر، إذ تغلغلت في جميع مجاالته الحديثة أحد أهم ركائز الع

لدرجة أنها غيرت الكثير من المفاهيم والمصطلحات والعالقات 
وكذا أنماط الحياة، فلم تعد خيار يمكن التغاضي عنه بقدر ما 
أصبحت ضرورة لمواكبة التوجهات العالمية نحو اقتصاد 
المعرفة، الذي يسعى بدوره للتقدم العلمي والمعرفي والخروج من 

د الفكري القائم على الحفظ والتلقين،إلى حيوية التعلم القائم الجمو 
 على االكتشاف وكذا البحث والتحليل.

واالنفجار المعرفي الذي يشهده العالم يتطلب منا التفكير جليا في 
طرق وآليات تعليمية أخرى أكثر مرونة ال تعتمد على حشو ذهن 

نما تجعله محور العملية التع ليمية التعلمية الطالب وتلقينه، وا 
عملية متجددة باستمرار، ال بد  برمتها باعتبار أن عملية التعليم

أن تواكب في مسيرتها صور التطور والتغير المعرفي الذي يشده 
العصر، خصوصا بظهور تكنولوجيا الحاسوب وشبكة االنترنيت 

 (.2005التي تعد أحد أهم مظاهر التعليم االلكتروني )خان، 
لكتروني أحد الصيغ الذي ذاع صيته في بداية ويعد النظام اال

القرن الحادي والعشرين، وشهد اهتماما كبيرا داخل النظم التربوية 
وخارجها، بسبب الحاجة الماسة إلى نواتج ذلك التعلم من أجل 
رفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة تربويا فهو ليس مجرد 

 يل المعرفة،التقنية الحديثة في توص لإلمكانات استغالل
ثروة أدخلت إلى  دوالمقررات الدراسية وتقديمها إلى الطلبة، بل يع

الحياة، وأحدثت تحوالت فيها على مختلف األصعدة، وقد أشارت 
الدراسات التي قارنت بين التعليم االلكتروني والتعليم التقليدي إلى 

تقنيات المتبعة لأن لهما نفس الفعالية عندما تكون الوسائل وا
التفاعل المباشر  فضال عنئمة لموضوع التعلم نفسه، هذا مال

الذي يحدث بين الطالب وأخر، والتغذية المرتدة بين الطالب 
المرونة التي تميزه من حيث  فضال عنواألستاذ وبيئة التعلم، 

النظم الناقلة وحرية اختيار وقت ومكان التعلم )الخضري، 
2008.) 

ولما كانت االتجاهات عبارة عن تكوين دائم من الدوافع واإلدراك 
واالنفعاالت والعمليات المعرفية المرتبطة بجوانب حياة الفرد، 
حظيت دراستها باهتمام مكثف من العلماء والدارسين، واحتلت 
مكانة بارزة لديهم في كثير من التخصصات كعلم النفس والتربية 

ف المهمة التي تؤديها االتجاهات وغيرها، وذلك نظرا للوظائ
كتحديد السلوك وتفسيره، وتنظيم العمليات االنفعالية واإلدراكية، 
والمعرفية حول بعض نواحي الحياة، والتي تنعكس في سلوك 
الفرد كأقوال وأفعال وتفاعل مع اآلخرين، كما أنها تيسر للفرد 

فضال  اتخاذ القرارات في المواقف المختلفة دون تردد أو تفكير
أن االتجاهات المشتركة منها توحد سلوك الجماعات، لذلك  عن

فقد حظي موضوع االتجاهات نحو التعلم االلكتروني باهتمام 
العديد من الباحثين وأجريت حوله دراسات عديدة في بيئات 

 مختلفة.
وتنسجم هذه الدراسة مع فلسفة الجامعة في تبني مبدأ التعليم  

لقاء الضوء على االلكتروني كأحد طرق ال وصول إلى المعرفة، وا 
التعليم االلكتروني كونه أبرز أنماط التدريس التي تطمح 
المؤسسات التربوية في ترسيخ جذورها تماشيا مع التطور 
التكنولوجي واالنفجار المعرفي، واالهتمام بمعرفة اتجاهات طلبة 
يم وأساتذة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية نحو التعل

االلكتروني، باعتباره ركنا أساسيا في العملية التعليمية، األمر 
 الذي يساعد الجامعة على مراجعة سياستها في هذا المجال.

 إشكالية الدراسة:
فالتعليم االلكتروني ال يعد تعليما بديال للموجود وال تصحيحا له، 

ولكنه يمثل  وكما أنه ليس بالضرورة تعليما من الدرجة الثانية
ضافة لموجود وتكامل معه في منظومة تعليمية ن مطا جديدا وا 

بعيدة اآلفاق فالتعليم االلكتروني هو محور أساسي لصياغة 
الحاضر التعليمي وتشكيل معالمه المستقبلية، لبناء وتأسيس 
مجتمع متطور يواكب تداعيات عصر المعرفة، والتي أصبحت 

 -لخصوصالجامعية بوجه ا -تفرض على األنظمة التعليمية
التركيز على كيفية التعلم وكذا التفكير في آليات التعلم الحديثة 
من تعليم المعرفة نفسها ومن جهة أخرى االنفتاح على مختلف 
الثقافات، وأن تكون لدى الطالب إمكانية البحث واالستفادة من 
الفرص التعليمية المتاحة التي تنتهجها التربية مدى الحياة 

 (.2013)الشرمان، 
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فإن تنمية االتجاه االيجابي نحو التعليم االلكتروني لدى طلبة  ذال
وأساتذة الجامعة يعد ضرورة ومخرجا تربويا للتغلب على 
الصعوبة التي تواجه األساتذة وكذلك الطلبة في االنتقال من نمط 
التعليم التقليدي إلى نمط التعليم االلكتروني خصوصا مع اعتماد 

 م.الجامعات هذا النظا معظم
األمر الذي دفع الباحث إلى الكشف عن اتجاهات طلبة وأساتذة 
علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية نحو التعليم 

 االلكتروني في بعض جامعات الغرب الجزائري.
 أسئلة الدراسة:

وتقنيات النشاطات البدنية  هي اتجاهات طلبة علوم ما-
 والرياضية نحو التعليم االلكتروني؟.

توجد فروق ذات داللة إحصائية التجاهات طلبة علوم هل -
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية نحو التعليم االلكتروني 

 تعزى لمتغير المستوى)الليسانس، ماستر(؟.
ما هي اتجاهات أساتذة علوم وتقنيات النشاطات البدنية -

 والرياضية نحو التعليم االلكتروني؟.
 أهداف الدراسة:

اتجاهات طلبة علوم وتقنيات النشاطات البدنية الكشف عن -
 والرياضية نحو التعليم االلكتروني. 

الكشف عن الفروق التجاهات طلبة علوم وتقنيات النشاطات -
البدنية والرياضية نحو التعليم االلكتروني تعزى لمتغير 

 المستوى )الليسانس، ماستر(.
ت البدنية الكشف عن اتجاهات أساتذة علوم وتقنيات النشاطا-

 والرياضية نحو التعليم االلكتروني.
 فرضيات الدراسة:

تتباين اتجاهات طلبة علوم وتقنيات النشاطات البدنية -
 والرياضية نحو التعليم االلكتروني.

توجد فروق ذات داللة إحصائية التجاهات طلبة علوم وتقنيات -
النشاطات البدنية والرياضية نحو التعليم االلكتروني تعزى 

 لمتغير المستوى)الليسانس، ماستر(.
تتباين اتجاهات أساتذة علوم وتقنيات النشاطات البدنية -

 والرياضية نحو التعليم االلكتروني؟.
 
 

 مجاالت الدراسة: 
بعض طلبة وأساتذة علوم وتقنيات النشاطات  المجال البشري:

 البدنية والرياضية.
 2020/2021الموسم الدراسي  المجال الزمني:

 جامعات الغرب الجزائري. المجال المكاني: 
 المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في الدراسة:

هي أفكار حول ما هو مرغوب فيه، أو غير مرغوب  االتجاهات:
 (.2005فيه بالنسبة لألمور ويشترك فيها جماعة معينة )الملحم،

ويعرفها الباحث بأنها ميول وتقبل طلبة وأساتذة علوم وتقنيات 
اطات البدنية والرياضية للتعليم االلكتروني، وتقاس بدرجات النش

استجاباتهم على مقياس االتجاهات المستخدم في الدراسة 
 الحالية.
( بأنه عملية تقديم 2005زيتون ) يعرفه االلكتروني: التعليم

محتوى تعليمي إلكتروني عبر الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر 
يح له إمكانية التفاعل النشط مع وشبكاته إلى المتعلم بشكل يت

هذا المحتوى ومع المعلم ومع أقرانه سواء أكان ذلك بصورة 
متزامنة أم غير متزامنة وكذا إمكانية إتمام هذا التعليم في الوقت 
والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضاًل عن 

ن، إمكانية إدارة هذا التعلم أيضًا من خالل تلك الوسائط )زيتو 
2005.) 

دارة المقررات  التعلم االلكتروني: نظام تعليمي يتم فيه تقديم وا 
الدراسية الكترونيا عبر الحاسوب وشبكاته، والوسائط المتعددة 
وااللكترونية المختلفة، بشكل يسمح للطلبة بالتفاعل النشط مع 
هذه المقررات سواء كان ذلك ذاتيا أو بمساعدة األستاذ أو األقران 

تزامنية أو غير تزامنية، وفي البيئات االفتراضية المختلفة بصورة 
أو الواقعية، وبالسرعة التي تناسب الطلبة وبقدراتهم الخاصة 

 (.2013)إبراهيم، شهيب، 
ويعرفه الباحث بأنه ذلك النوع من التعلم الذي يعتمد على 
استخدام أجهزة الحواسيب والتقنيات المتطورة والشبكة العنكبوتية 

ض المحاضرات، أو في االتصال بين األساتذة والطلبة في عر 
 في الجامعة من خالل إدارة نظام التعليم االلكتروني. 
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جراءاتها الميدانية-2  :منهجية الدراسة وا 
استخدم الباحث المنهج الوصفي منهج الدراسة:  2-1

 بالدراسة التحليلية نظرا لمالءمته ألهداف الدراسة.
يشمل مجتمع الدراسة أساتذة مجتمع وعينة الدراسة:  2-2

وطلبة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعات 
تم اختيار  إذ، 2019/2020الغرب الجزائري للموسم الدراسي 

( طالبا وطالبة، 360عينة الدراسة بالطريقة العشوائية، وبلغت )
 ذلك. ( يبين01( أستاذا وأستاذة، والجدول رقم )80و)

 .( يبين مواصفات عينة الدراسة01جدول )

جمع المعلومات )مقياس االتجاهات نحو وسائل  2-3
استخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس  التعليم االلكتروني(:

االتجاهات نحو التعلم االلكتروني اعتمادا على مقياس 
االتجاهات لطلبة الجامعة الذي استخدمته زبيدة عبد اهلل 

تضمن  إذ( في دراستها، وتم عرضه على لجنة محكمين 2017)
جاهات المقترح بعد إجراء تعديالت التحكيم عليه من مقياس االت

 ( عبارة موزعة على فرعين:37)
استبيان االتجاهات نحو التعليم االلكتروني موجه للطلبة يضم -1

 ( عبارة.20)
استبيان االتجاهات نحو التعليم االلكتروني موجه لألساتذة -2

 ( عبارة.17يضم )

كرت بحيث أن ووضع أمام كل فقرة تدريج خماسي نوع لي
 3درجات، محايد=  4درجات، ايجابي=  5)ايجابي جدا= 

درجة واحدة(،  1درجتين، سلبي جدا=  2درجات، سلبي= 
 185إلى  37ويمكن لدرجة المفحوص أن تتراوح ما بين )

 درجة(.
 صدق المقياس: 2-4

 قام الباحث بالتحقق من صدق المقياس:
محكمين من ( 09تم عرض المقياس على ) صدق المحكمين:-أ

حملة الدكتوراه في التخصص وذلك للتحقق من مالءمة المقياس 
 لتحقيق أغراض الدراسة.

كما تم حساب الثبات لمقياس االتجاهات نحو  ثبات المقياس:-ب
التعليم االلكتروني من خالل تطبيقه على العينة االستطالعية 

( طلبة، من خالل إيجاد معامل الثبات 10( أساتذة و)10)
عادة االختبار لمعامل االرتباط بيرسون، وهذا  بطرقة االختبار وا 

 (. 02ما يوضحه الجدول )
يبين ثبات وصدق درجات أبعاد مقياس االتجاهات نحو التعليم  (:02جدول )

عادة االختبار لمعامل االرتباط بيرسون  االلكتروني بطريقة االختبار وا 

حجم  مقياس االتجاهات نحو التعليم االلكتروني
 العينة

درجة 
 الحرية

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

استبيان االتجاهات نحو التعليم االلكتروني موجه 
 للطلبة

10 09 0.86 0.92 

استبيان االتجاهات نحو التعليم االلكتروني موجه 
 لألساتذة

10 09 0.88 0.93 

 0,666( = 09( وتحت درجة الحرية )0,05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى الداللة )

( أن معامالت ثبات اإلعادة بلغ 02يتضح من الجدول )
االلكتروني الموجه للطلبة الستبيان االتجاهات نحو التعليم 

( واستبيان االتجاهات نحو التعليم االلكتروني الموجه 0.86)
هذه المعامالت مقبولة ألغراض  د( وتع0.88لألساتذة بلغ )

بلغ  إذالدراسة الحالية، واستخدم الباحث معامل الصدق الذاتي 
الستبيان االتجاهات نحو التعليم االلكتروني الموجه للطلبة 

وبلغ الستبيان االتجاهات نحو التعليم االلكتروني (، 0.92)
(، وهذا ما يبين أن األداة تتميز بدرجة 0.93الموجه لألساتذة )
 عالية من الصدق.

تم إعداد البيانات وتحليلها المعالجة اإلحصائية:  2-5
النسب )وذلك من أجل:  spssإحصائيًا باستخدام برنامج 

العينة  عينة الدراسة الجامعة
 المختارة

النسبة 
 المئوية

 جامعة مستغانم
 %37,50 30 األساتذة

 الطلبة
 %33,33 80 الليسانس
 %33,33 40 الماستر

 جامعة وهران
 %25,00 20  األساتذة

 الطلبة
 %25,00 60 الليسانس
 %33,33 40 الماستر

 جامعة البيض
 %12,25 10 األساتذة

 الطلبة
 %16,16 40 الليسانس
 %16,16 20 الماستر

جامعة 
 تيسمسيلت

 %25,00 20 األساتذة

 الطلبة
 %25,00 60 الليسانس
 %16,16 20 الماستر

 المجموع
 %100 80 األساتذة

 الطلبة
 %100 240 الليسانس
 %100 120 الماستر
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المتوسط ، لصدق الذاتيا، معامل االرتباط بيرسون ،المئوية
 ."(ت"اختبار  ،االنحراف المعياري، الحسابي

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة:-3
 عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  3-1

( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالتجاه 03جدول )
 لطلبة الجامعة. لمقياس االتجاهات نحو التعلم االلكتروني الموجه

قيم  وفق رتبت فيه نتائج الدراسة ( والذي03من خالل الجدول )
المتوسط الحسابي تنازليا التجاهات طلبة علوم وتقنيات 
النشاطات البدنية والرياضية نحو التعليم االلكتروني، إذ كان 
االتجاه االيجابي نحو أن نظام التعليم االلكتروني يسهم في زيادة 
تحصيلهم العلمي، ويزيد خبراتهم العلمية، وأنهم يتابعون 
المستجدات المرتبطة بهذا النظام، وانحصر المتوسط الحسابي 

 (.3.42إلى  3.64مابين )

ويرى الباحث أن طلبة علوم وتقنيات النشاطات البدنية 
والرياضية يدركون أن التحول إلى بيئة التعليم االلكتروني أصبح 
ضرورة ملحة في ظل التطورات المتسارعة للتكنولوجيا في الوقت 

نفجار المعلوماتي، واستجابات جيل نشأ في عصر الحالي، واال
تقوده التكنولوجيا في شتى المجاالت، إضافة إلى ما يقدمه هذا 
النظام من أنشطة تفاعلية، وتطبيقات تؤدي إلى إثارة الدافعية 
نحو التعلم، وتمنية ميولهم واهتماماتهم، وجعلهم أكثر نشاطا 

 وايجابية نحو التعليم االلكتروني.
نتائج الدراسة مع دراسة كل من الشافعي والشامي  واتفقت

 (.2011(، الجرح )2014(، الحميري )2008)
وكان اتجاه طلبة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
محايدا نحو الرغبة لحضور برامج تدريبية حول تقنيات التعليم 
ء االلكتروني، والمتعة بحل الواجبات االلكترونية، وتشجيع الزمال

 فضال عنعلى الدراسة من خالل نظام التعليم االلكتروني 
االعتقاد بأن التعليم االلكتروني يزيد من فرصة الحصول على 
الوظيفة الجيدة، وكذا تفضيل الدراسة في الجامعة من خالل 
التعليم االلكتروني واالستمتاع بتلقي المحاضرات بالطريقة 

ذا النظام تفوق االلكترونية، فضال عن سلبيات استخدام ه
، وأن تعليمهم بهذا النظام مضطرين وليس مخيرين، إيجابياته

 (.2.84إلى  3.39بين ) وانحصر المتوسط الحسابي ما
ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى ما يجده طلبة علوم وتقنيات 
النشاطات البدنية والرياضية من صعوبات في استخدام منظومة 

الوصول إلى الموضوعات والتنقل  التعليم االلكتروني، والبطء في
بين الصفحات الناشئة نظرا لبطء تدفق اإلنترنت، واألعطال 
 الفنية التي تحصل أحيانا، وقلة تجاوب الدعم الفني مع الطلبة.

(، أبو عقل 2015واتفقت هذه النتائج مع دراسة كل من السيد )
(، ملكاوي والسقار 2013(، شاهين وريان )2013وصباح )

(2015.) 
ثم جاء االتجاه السلبي نحو إهمال التعليم االلكتروني للجوانب 
ضعافه العالقة بين الطلبة  التربوية في العملية التعليمية، وا 

فضال واألستاذ، وافتقاره للمصداقية، وحاجته إلى الجهد الكبير، 
تسببه في العبء المادي، والتعب أثناء استخدامه، وانحصر عن 

 (.2.11إلى  2.81المتوسط الحسابي مابين)

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

أجد أن نظام التعليم االلكتروني يسهم في زيادة تحصيلي 
 العلمي

 ايجابي 1,24 3,64

 ايجابي 1,27 3,49 أرى أن نظام التعليم االلكتروني يزيد خبراتي العلمية
 ايجابي 1,22 3,42 االلكترونيأتابع المستجدات المرتبطة بالتعليم 

أرغب في حضور برامج تدريبية حول تقنيات التعليم 
 محايد 1,34 3,39 االلكتروني

 محايد 1,26 3,36 أشعر بسعادة ومتعة عندما أقوم بحل الواجبات االلكترونية
أشجع زمالئي على الدراسة من خالل نظام التعليم 

 محايد 1,36 3,29 االلكتروني

التعليم االلكتروني يزيد من فرصة حصولي على أعتقد أن 
 وظيفة جيدة

 محايد 1,39 3,23

 محايد 1,22 3,21 أفضل الدراسة في الجامعة من خالل التعليم االلكتروني
 محايد 1,17 3,17 أفضل التعليم االلكتروني على التعليم الجامعي التقليدي

 محايد 1,25 3,09 االلكترونيةأستمتع كثيرا عندما أتلقى المحاضرات بالطريقة 
أرى أن سلبيات استخدام نظام التعليم االلكتروني أكثر من 

 ايجابياته
 محايد 1,45 2,93

 محايد 1,29 2,84 أدرس بنظام التعليم االلكتروني مضطرا وليس مخيرا
أعتقد أن االعتماد على نظام التعليم االلكتروني هدرا للمال 

 والوقت والجهد
 سلبي 1,32 2,81

 سلبي 1,40 2,77 بهمل التعليم االلكتروني الجوانب التربوية في عملية التعلم
 سلبي 1,27 2,60 أرى أننا لسنا في حاجة للتعليم االلكتروني

 سلبي 1,31 2,58 يفتقر التعليم االلكتروني للمصداقية
التعليم االلكتروني يضعف العالقة التفاعلية بيني وبين 

 سلبي 1,18 2,46 أستاذي

 سلبي 1,24 2,35 التعليم االلكتروني يزيد من العبء المادي علي
أشعر أن التعلم باستخدام إستراتيجية التعليم االلكتروني 

 سلبي 1,19 2,20 يتطلب مني جهدا يفوق طاقتي

 سلبي 1,23 2,11 أشعر بالتعب أثناء التعلم باستخدام التعليم االلكتروني
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ويرجع الباحث هذه النتيجة على قدرة نظام التعليم االلكتروني 
على تلبية حاجات الطلبة وتوقعاتهم بشكل كبير، وجعل 
اتجاهاتهم سلبية نحو أغلب الفقرات السلبية، بمعنى أن التعليم 
االلكتروني يوفر الوقت والجهد ويهتم بالجوانب التربوية في التعلم 

العالقة بين الطالب واألستاذ، ويقلل التعب  وصادق، ويقوي
 المادي على الطلبة، وال يحتاج إلى جهد كبير.
(، الزاحي 2012واتفقت هذه النتائج مع دراسة كل من القرواني )

 (.2009) بأصقر(، 2011)
 عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:  3-2

الفروق من حيث اتجاهات طلبة ( يبين نتائج اختبار )ت( لداللة 04جدول )
 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 المتغير

 طلبة الماستر
 (120)ن= 

 طلبة الليسانس
 قيمة )ت( (240)ن= 

 المحسوبة
 قيمة )ت(
 الجدولية

 الداللة
المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مقياس 
 االتجاهات نحو

 التعليم
 االلكتروني

دال  1.98 6.857 1.15 2.63 1.38 3.59
 إحصائيا

 1.98( =358( وتحت درجة الحرية )0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى الداللة )

( يتبين بأنه توجد فروق ذات داللة 04من خالل الجدول )
اتجاهات طلبة علوم إحصائية من حيث المستوى التعليمي على 

، وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية نحو التعليم االلكتروني
وأن هذه الفروق لصالح طلبة الماستر، وذلك بداللة المتوسط 

(، وقيمة )ت( المحسوبة 3.59الحسابي الذي بلغ للممارسين )
( ودرجة الحرية 0.05( عند مستوى الداللة )6.857البالغة )

 (. 1.98)ـ قدرة ب( وهي أكبر من )ت( الجدولية الم358)
ويعزو الباحث ذلك إلى الخبرة الكبير في التعامل مع نظام 
التعليم االلكتروني، مما جعل اتجاهاتهم أفضل من طلبة 
الليسانس، واتفقت هذه النتائج مع دراسة كل من القرواني ماهر 

 (.2008(، عبد المجيد صادق )2012)
 
 
 
 
 
 

 عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:  3-3
( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالتجاه لمقياس 05جدول )

 االتجاهات نحو التعلم االلكتروني الموجه ألساتذة الجامعة.

 على وفق( والذي رتبت فيه نتائج الدراسة 05من خالل الجدول )
قيم المتوسط الحسابي تنازليا التجاهات أساتذة علوم وتقنيات 
النشاطات البدنية والرياضية نحو التعليم االلكتروني، إذ كان 
االتجاه االيجابي نحو أرغب في حضور برامج تدريبية حول 
تقنيات التعليم االلكتروني، ومتابعة المستجدات المرتبطة بالتعليم 

وأن نظام التعليم االلكتروني يزيد  االلكتروني والمشاركة فيه،
خبراتهم العلمية، وأنهم يستخدمونه في العملية التعليمية 

بين  مضطرين وليس خيرين، وانحصر المتوسط الحسابي ما
 (.3.57إلى  4.05)

ويرى الباحث أن أساتذة علوم وتقنيات النشاطات البدنية 
والرياضية يدركون أهمية نظام التعليم االلكتروني من حالل 
ممارستهم له في التعليم الجامعي، ومواظبتهم الحضور على 

 الدورات التدريبية التي عززت لديهم االتجاه االيجابي نحوه.
افعي والشامي واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة كل من الش

(، 2014(، الحمير )2014انعير والسكارنة ) (، أبو2008)
 (.2015عبد العاطي )

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

 ايجابي 0,98 4,05 تقنيات التعليم االلكترونيأرغب في حضور برامج تدريبية حول 
 ايجابي 1,08 3,90 أحب أن أتابع المستجدات المرتبطة بالتعليم االلكتروني
 ايجابي 1,21 3,84 أرى أن نظام التعليم االلكتروني يزيد خبراتي العلمية

 ايجابي 0,04 3,72 أرغب في المشاركة في نظام التعليم االلكتروني
األساتذة يستخدمون نظام التعليم االلكتروني مضطرين وليس أرى أن 
 ايجابي 1,13 3,57 خيرين

 محايد 1,02 3,41 أشجع زمالئي على التدريس بنظام التعليم االلكتروني
 محايد 1,31 3,25 أستمتع كثيرا عندما ألقى المحاضرات بالطريقة االلكترونية

 محايد 1,10 3,13 أرى أننا لسنا في حاجة للتعلم االلكتروني
 محايد 1,17 2,96 أفضل التعليم االلكتروني على التعليم الجامعي التقليدي

أعتقد أن االعتماد على نظام التعليم االلكتروني هدرا للمال والوقت 
 محايد 1,26 2,88 والجهد

 سلبي 1,14 2,75 التعليم االلكتروني يضعف العالقة التفاعلية بيني وبين طالبي
 سلبي 1,28 2,55 االلكتروني يزيد من العبء المادي علي التعليم

 سلبي 1,09 2,48 أشعر بالتعب أثناء التعلم باستخدام التعليم االلكتروني
أشعر أن التعلم باستخدام إستراتيجية التعليم االلكتروني يتطلب مني 

 سلبي 1,24 2,38 جهدا يفوق طاقتي

 سلبي 1,15 2,30 دوري في العملية التعليميةأعتقد أن التعلم االلكتروني يقلل من 
 سلبي 1,19 2,29 بهمل التعليم االلكتروني الجوانب التربوية في عملية التعلم

 سلبي 0,23 2,16 يفتقر التعليم االلكتروني للمصداقية
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وكان اتجاه أساتذة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
من خالل التعليم  متوسط نحو تشجيع زمالئهم على التدريس

االلكتروني، واالستمتاع باستخدامه للمحاضرات، وتفصيله عن 
اعتباره هدرا للمال والوقت  فضال عنالجامعي التقليدي، التعليم 

إلى  3.41بين ) والجهد، وانحصر المتوسط الحسابي ما
2.88.) 

ويرى الباحث أن أساتذة علوم وتقنيات النشاطات البدنية 
والرياضية يتفقون على أن نظام التعليم االلكتروني سيحدث تغيرا 

ب، وأن هذا يرجع إلى كبيرا في دور األستاذ وعالقته مع الطال
الصعوبات التي يتلقاها األساتذة في استخدام منظومة التعليم 

عدم توفر اإلمكانات التقنية والفنية في  فضال عنااللكتروني، 
 بعض الجامعات، فضال عن بطء سرعة تدفق اإلنترنت. 
(، 2011واتفقت هذه النتائج مع دراسة كل من حسين هشام )

 .(2015(، عبادي فؤاد )2011السدحان عبد الرحمان )
ثم جاء االتجاه السلبي نحو إهمال التعليم االلكتروني للجوانب 
التربوية في العملية التعليمية، وافتقاره للمصداقية، وحاجته إلى 

تسببه في العبء المادي، والتعب أثناء  فضال عنالجهد الكبير، 
على  2.75) بين استخدامه، وانحصر المتوسط الحسابي ما

2.16.) 
ويرى الباحث أن أساتذة علوم وتقنيات النشاطات البدنية 
والرياضية يتمتعون بمرونة وسهولة استخدام نظام التعليم 
االلكتروني والسعي المستمر من المشرفين على الجامعات في 
تطوير النظام وتحديثه، فضال عن توفير دورات تدريبية 

 لألساتذة.
(، الزاحي 2014ن الحميري )واتفقت هذه النتائج مع دراسة كل م

 (.2013(، القضاة ومقابلة )2011)
 خاتمة:-4

ُيعّد التعليم اإللكتروني وتوظيف التكنولوجيا الرقمية من الطرق 
والوسائل الحديثة في التعليم الجامعي، ويهدف إلى استخدام 
التقنية الحديثة إليصال المعلومة للمتعلم متجاوزين حدود الزمان 
والمكان، ويعتمد نجاح هذا االستخدام على الطريقة التي يتم بها 

مية التكنولوجية ومدى مراعاة عناصرها تصميم البيئة التعلي
األساسية، وجاءت هذه الدراسة لتكشف عن اتجاهات طلبة 
وأساتذة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية نحو التعليم 

االلكتروني، وشملت عينة تم اختيارها بالطريقة العشوائية، وبلغت 
يها ( أستاذا وأستاذة، وطبق عل80( طالبا وطالبة، و)360)

استبيانين لالتجاهات نحو التعليم االلكتروني أحدهما موجه 
 للطلبة واألخر لألساتذة.

وتوصلت الدراسة أن هناك اتجاهات ايجابية لدى طلبة وأساتذة 
علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية نحو التعليم 
االلكتروني في الرغبة في حضور برامج تدريبية حول تقنيات 

لكتروني، ومتابعة المستجدات المرتبطة بالتعليم التعليم اال
االلكتروني والمشاركة فيه، وأن نظام التعليم االلكتروني يزيد 
خبراتهم العلمية، وأنهم يستخدمونه في العملية التعليمية 
مضطرين وليس خيرين، وأن هناك اتجاهات محايدة تمثلت في 

لكتروني، التشجيع للزمالء على التدريس من خالل التعليم اال
واالستمتاع باستخدامه للمحاضرات، وتفصيله عن التعليم 

اعتباره هدرا للمال والوقت والجهد،  فضال عنالجامعي التقليدي، 
كما كانت هناك اتجاهات سلبية تمثلت في إهمال التعليم 
االلكتروني للجوانب التربوية في العملية التعليمية، وافتقاره 

تسببه في  فضال عنهد الكبير، للمصداقية، وحاجته إلى الج
العبء المادي، والتعب أثناء استخدامه، كما أظهرت أنه توجد 
فروق في اتجاهات طلبة علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

 والرياضية نحو التعليم االلكتروني لصالح  الماستر.
الباحث التعليم االلكتروني مركز إشعاع  دوبناء على ما سبق يع

، فالجامعة بشكلها ومحتواها وطرقها الحالية وتوجيه للمجتمع
ستتالشى لتحل محلها الجامعة كشبكة، والتحول من نمط التعليم 

 الحاجة والوقت سيكون أقوى االتجاهات في التعليم. على وفق
 وأوصى الباحث باالتي:

تطوير نظام التعليم االلكتروني ليكون قادرا على مواجهة -
تواجه الطلبة واألساتذة أثناء الصعوبات والمعيقات التي 

 استخدامهم لهذا النظام والعمل على تذليلها والتغلب عليها.
توفير الدعم الفني المناسب لمواجهة األعطال التي قد تطرأ -

 على النظام.
تضمين استخدام نظام التعليم االلكتروني كأسلوب أو وسيلة -

 تعلم في توصيف مقررات المحاضرات الجامعية.
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تاحتها للطلبة حتى ال يكون صيانة - األجهزة داخل الجامعات وا 
التعليم االلكتروني مكلف بالنسبة لهم خصوصا الذين ال 

 يملكون أجهزة في منازلهم.
ضرورة تطوير نظام التعليم االلكتروني ليكون قادرا على -

مواجهة الصعوبات والمعيقات التي تواجه الطلبة واألساتذة أثناء 
 نظام والعمل على تذليلها والتغلب عليها.استخدامهم لهذا ال

 المصادر:
( اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في 2014أبوانعير نذير سيحان، السكارنة محمد ) [1]

جامعة البلقاء التطبيقية نحو استخدام االنترنت في التعليم، المجلة الدولية التربوية 
 .89 -75( ص8( العدد )3المتخصصة، المجلد )

، الدمام، 1( الوسائل وتكنولوجيا التعليم، مكتبة المتنبي، ط2016ماريا ) األمين أدم حسين [2]
 المملكة السعودية العربية.

( اتجاهات المجتمع التعليمي بمنطقة تبوك نحو تطبيق 2014الحميري عبد القادر ) [3]
 -165(، ص2( العدد )15التعليم االلكتروني، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد )

200. 
 black( اتجاهات طلبة الجامعة األردنية نحو استخدام برمجة2011راح عبد المهدي )الج [4]

 board (ص04( العدد )38في تعلمهم،  مجلة العلوم التربوية، المجلد ،)1293- 
1304. 

( التعليم االلكتروني بالجامعة الجزائرية مقومات التجسيد وعوائق 2011الزاحي حليمة ) [5]
بجامعة سكيكدة، مذكرة ماجستير في علم المكتبات، الجزائر، التطبيق دراسة ميدانية 

 جامعة منتوري، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية.
( اتجاه طالب وهيئة أعضاء التدريس 2008الشافعي سهام أحمد، الشامي منار مرسي) [6]

ض بكلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية نحو التعليم االلكتروني وعالقته ببع
 .305 -288المتغيرات، مجلة تكنولوجية التربية، عدد خاص، ص

، األردن، 1( تكنولوجيا التعليم المعاصرة و تطوير المناهج ، ط2013الشرمان عاطف ) [7]
 دار وائل.

( اتجاهات الطلبة نحو استخدام التواصل الفوري المتزامن وغير 2011القرواني خالد ) [8]
في منطقة سلفيت التعليمية، مجلة بيرسيا، العدد المتزامن في بيئة التعلم االلكتروني 

(17.) 
( اتجاهات طلبة الرياضيات والحاسوب في جامعة القدس 2012القرواني ماهر نظمي ) [9]

المفتوحة منطقة سلفيت التعليمية نحو استخدام التعليم االلكتروني في تعلم الرياضيات، 
 .170 -139(، ص6)( العدد 3المجلة الفلسطينية للتعلم المفتوح، المجلد )

( تحديات التعّلم اإللكتروني التي تواجه أعضاء 2013القضاة خالد يوسف، مقابلة بسام ) [11]
الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية الخاصة، مجلة المنارة، المجلد التاسع، العدد 

(3.) 
الة دراسة ح -( التعليم االلكتروني وأثره على هيئة أعضاء التدريس2009باصقر محمد ) [11]

 -72(، ص4لقسم علم المعلومات بجامعة أم القرى، مجلة دراسات المعلومات، العدد)
92. 

( واقع التعليم االلكتروني في الجامعة الجزائرية 2013بو الفلفل إبراهيم، شهيب عادل ) [12]
دراسة ميدانية، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثالث للتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد، 

 الرياض.
( اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو 2011ن هشام بركات )حسي [13]

استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني جسور، جامعة الملك سعود نموذجا، ورقة مقدمة 
إلى الندوة األولى في تطبيقات تقنية المعلومات واالتصال في التعليم والتدريب، المملكة 

 العربية السعودية.
 -األدوات -المبادئ -( التعليم االلكتروني)الفلسفة2008حمد عبد العزيز)حمدي أ [14]

 ، عمان، دار الفكر.1التطبيقات(، ط
، ترجمة علي بن شرف  1( استراتجيات التعلم االلكتروني(، ط 2005خان بدر ) [15]

 الموسوي  وآخرون، سوريا، شعاع للنشر والعلوم.
 لكتروني، القاهرة، عالم الكتب.( األسس التربوية للتعليم اال2008خضري عوده ) [16]
( رؤية جديدة في التعلم اإللكتروني)المفهوم، القضايا، 2005زيتون حسن حسين ) [17]

 ، الرياض، الدار الصوتية للتربية.1التطبيق، التقييم(، ط 
( القياس والتقويم في التربية وعلم النفس، دار المسيرة للنشر 2005ملحم سامي محمد ) [18]

 مان.والتوزيع والطباعة، ع
( أثر اختالف أسلوبي المساعدة والتوجيه الموجزة 2015عبد العاطي حسن البائع ) [19]

التفصيلية في اكتساب أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف مهارات التعلم 
االلكتروني واتجاهاتهم نحوها، المؤتمر الدولي األول لكلية التربية بجامعة الباحة، 

(12 ،15/ )04/2015. 
( الكفاءة الذاتية في الحاسوب وعالقتها باالتجاه نحو 2015صالحة ياسر )عباد فؤاد،  [21]

التعليم االلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة األقصى، المجلة العربية لضمان 
 .94-65(، ص19( العدد )8جودة التعليم الجامعي، المجلد )

روني باستخدام ( برنامج مقترح في التعليم االلكت2008عبد المجيد أحمد صادق ) [21]
نتاج دروس  البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر وأثره في تنمية مهارات تصميم وا 
الرياضيات االلكترونية واالتجاه نحو التعليم االلكتروني لدى الطالب المتعلمين، مجلة 

 (.66( العدد )2كلية التربية بالمنصورة، المجلد )
[22]  Mank David. (2005). Using data mining for e- learning decision 

making ,Electronic Journal -of E learning,V3 Issue,1 , 1-14 
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العصبي –أثر وحدات تعليمية مقترحة مبنية على تمارين التوافق الحركي في تحسين التوافق العضلي 

 مدرسي للبراعمومهارتي التصويب والتمرير في كرة السلة لدى فريق 
   3 د. مالك رضا، 2 د. اسامة امزيان ،1 هبير السعيد د.

 1 الجزائر/جامعة ام البواقي/معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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هدفت الدراسة الى معرفة أثر وحدات تعليمية مبنية على التوافق الحركي  المستخلص:
السلة. اختار العصبي ومهارتي التصويب والتمرير في كرة -في تحسين التوافق العضلي

الباحث مجتمع متجانس من براعم الفريق المدرسي للمدرسة الجديدة بأم البواقي ،كما 
العبين ينتمون الى الفريق المدرسي لذات المتوسطة.  10اعتمد على عينة قوامها 

واستعمل المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة، وتوصل الى وجود فروق ذات 
ختبارات القبلية والبعدية للمجموعة المختبرة ولصالح البعدي في داللة احصائية بين اال

اثر الوحدات التعليمية المبنية على التوافق الحركي على تحسين كل من التوافق 
 العصبي وكذا مهارتي التمرير والتصويب في كرة السلة .-العضلي

-العصبي –ليالتوافق العض -التوافق الحركي  -وحدات تعليمية  الكلمات المفتاحية:
 للبراعم. -كرة السلة  -مهارتي التصويب والتمرير 

mailto:houssamsport@yahoo.com
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 المقدمة:-1 

وهو ضروري ، التوافق بصفة عامة مهم لنمو الطفل حركيا إن
الحركة العامة او الخاصة او تنفيذ  أداءفي حياته اليومية عند 

ويعد افتقار  بعض المهارات اليومية كالركض والمشي والقفز.
عدم كفاءته وزيادة فرص  إلىالطفل لصفة التوافق العام يؤدي 

تقليل  إلىكما يساهم التوافق الحركي بصفة عامة  أحيانا، إصابته
طقيا الحركات الغير ضرورية لدى الطفل وهو مرتبط ارتباطا من

تعلم الحركات يكون بدرجة  أنبالجهاز العصبي والعضلي للفرد. 
نتيجة اختالف  األفرادمختلفة وهي عملية ليست متساوية بين 

 القدرات والصفات الفردية للمتعلمين.
هي  األساسيةالمهارات  دالرياضية تع األلعابوفي مختلف 

 أوب الركيزة التي تبنى عليها اللعبة، كما يعتمد نجاح الالع
هذه المهارات وأن هذا  إتقانحد كبير على  إلىالفريق وتقدمه 

 يعمل على االرتقاء بالمستوى المطلوب. اإلتقان
الجماعية التي يحتاج فيها  األلعابرياضة كرة السلة من  دوتع

يكون في حالة تدريبية عالية سواء من حيث المهارة  أنالالعب 
بإعداد  االهتمامل مر الذي يجعاأل، التخطيط الجيد لها أو

كثرة  أنالرياضي مهاريا على جانب كبير من األهمية، كما 
المواقف المتغيرة وغير المعتاد عليها بسبب الزيادة في خلل 

يبذل  إذاألداء . ويتم مشاهدة ذلك من خالل مباريات كرة السلة 
الالعب جهد بدني وعصبي وما يرافق ذلك من انفعاالت مختلفة 

 طوال فترة األداء . والسرعة والحركة
 مشكلة البحث:

استقطاب  إلى أدىلقد تطورت رياضة كرة السلة بشكل كبير مما 
عالمي الشيء الذي انعكس إيجابا على الجانب  إعالمي

زيادة احترافها  إلىأيضا  أدىاالقتصادي لتلك الفرق العالمية كما 
 إلىفضل الوصول  إلىتمعن الباحثون  إذاولكن  بدرجة كبيرة.

هذا المستوى من التقدم فيجب مراجعة عوامل التفوق النخبوي 
لهذه اللعبة والسيما العامل الجانب المهارى الذي يرتبط بعدة 

فسالمة  جوانب سواء داخلية ام خارجية للفرد في حد ذاته.
يساهم في ترقية  األولىالجهاز العصبي والعضلي منذ الطفولة 
بشكل خاص في  أدائهفي الجانب الحركي بصفة عامة والتوافق 

 هذه اللعبة.
على األداء الهجومي  أيضاإن حسم المباراة في كرة السلة يعتمد 

األداء  أوللفريق سواء من خالل التحوالت الهجومية السريعة 

المهارى في كسب النقاط كالتصويب نحو السلة مثال .أما من 
جانب النمو فإن التوافق الحركي قد يكون مهما في التعلم 

في بداية المراحل األولى لتعلم اللعبة  أساليبهلحركي بشتى ا
 والتدرج الكتساب هذه المهارات.

لبعض الفرق الناشئة في  ينومدرب ينالعب واكان ونوكون الباحث
البواقي في الشرق  أمفي والية  اإلعداديةبعض المدارس 

 إلىهذا التباين في األداء المهارى من فريق  واحظ، الالجزائري
 .أخرى إلىومن منطقة  أخر
وهذا خاصة بعد المشاركات في مختلف البطوالت المدرسية  

 التالية: اإلشكالية ونالجهوية فطرح الباحث
هل تؤثر الوحدات التعليمية المبنية على التوافق الحركي في    

العصبي ومهارتي التصويب والتمرير  -تحسين التوافق العضلي
 11-10السلة لفئة الناشئين  لدى العبي الفريق المدرسي لكرة

 سنة.
 هدف البحث: 

معرفة اثر الوحدات التعليمية المقترحة  إلىيهدف هذا البحث 
العصبي ومهارتي  –للتوافق الحركي في تحسين التوافق العضلي 

 . كرة السلة التصويب والتمرير في كرة السلة لدى فئة براعم
 فروض الدراسة:
 الفرضية العامة:

التعليمية المبنية على التوافق الحركي في تؤثر الوحدات -
العصبي ومهارتي التصويب  تحسين التوافق العضلي

 .والتمرير في كرة السلة لدى عينة البحث
 الفرضيات الجزئية:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي -
للمجموعة التجريبية في تحسين التوافق  بين العين والرجلين 

 عينة البحث. لدى
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي -

 للمجموعة التجريبية في تحسين التوافق بين العين واليد.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي -

للمجموعة التجريبية في تحسين مهارة التصويب ألداء الرمية 
 .الحرة لدى عينة البحث

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي -
للمجموعة التجريبية في تحسين مهارة التصويب السلمي لدى 

 .عينة البحث
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بين االختبار القبلي والبعدي  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة - 

للمجموعة التجريبية في تحسين مهارة التمريرة الصدرية لدى 
 عينة البحث.

فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي توجد - 
للمجموعة التجريبية في تحسين مهارة التمريرة المرتدة لدى عينة 

 .البحث
 مجاالت البحث:
–العبو الفريق المدرسي لكرة السلة فئة الناشئينالمجال البشري: 

 للمتوسطة الجديدة لوالية ام البواقي في الشرق الجزائري -براعم
 سنة. 11-12 بأعمار

 م.10/02/2016 إلىم 12/10/2015من المجال الزماني: 
ملعب كرة السلة الموجود بساحة المتوسطة  المجال المكاني:

 البواقي . أمبوالية  المذكورة
 التعريف بمصطلحات الدراسة: 
 الوحدات التعليمية المقترحة: 

هي مجموعة وحدات منظمة من تمارين  :اإلجرائيالتعريف 
التوافق الحركي العامة والخاصة في شكل حصص تعليمية 

تسخين عام وخاص وقسم  إلىمكونة من قسم تمهيدي يهدف 
رئيس يحتوي على مختلف تمارين التوافق الحركي المختلفة 
ومختلف المهارات األساسية في كرة السلة حيث أن الثالثي اي 

وقسم  2015/2016ضة كرة السلة لموسم الفترة مخصصة لريا
 ختامي يهدف الى العودة للهدوء

 العصبي: –التوافق الحركي والعضلي 
 التوافق الحركي: 

يعني التوافق الحركي قدرة الفرد على  " التعريف االصطالحي:
في اتجاهين مختلفين في  أكثر أوتحريك مجموعتين عضليتين 

 .(71، 2010، 8)" وقت واحد
هي تمارين تؤدى باستعمال وسائل بيداغوجية  :إلجرائياالتعريف 

بهدف تحسين األداء الحركي في المهارات األساسية لكرة السلة 
وذلك بتوافق جيد خالي من الشوائب وباقتصاد في الجهد ويظهر 

 ذلك في حالة استعمال االختبارات التوافقية. 
 العصبي: –التوافق العضلي

 أنواع إدماجعب على ال"هو مقدرة ال التعريف االصطالحي:
 (.15، 1997، 16)دود "حم إطارالحركات في 

مجموع الدرجات التي يحصل عليها  :اإلجرائيلتعريف ا
 العصبي. -المختبرون في اختبارات التوافق العضلي

 المهارات االساسية في كرة السلة: 
"هو عملية دفع الكرة باتجاه الهدف على  التصويب اصطالحا: 
كل حركة الرمي باستخدام ذراعين والتصويب يكون الهدف ش

األساسي الذي يتوج جميع العمليات  التي تحدث في كرة السلة 
والتي عن  األهميةمن حيث  األولى األساسيةاذ تعد المهارة 

 .   )12 ،2011، 5(طريقها يمكن تحقيق االنتصار في المباراة "
الفريق الواحد الكرة فيما  أعضاء"هو تبادل  التمرير اصطالحا:

منطقة قريبة من السلة  إلىبينهم وهو الوسيلة المثلى للتقدم بالكرة 
نكار  للتصويب ،كما تعتبر المهارة التي تستلزم العمل الجماعي وا 

 أنهاالذات وتفضيل مصلحة الفريق على المجد الشخصي ذلك 
 .) 46، 2003، 7(" األسلوب األسرع والسليم للتقدم بالكرة

هي مجموع الدرجات التي يتحصل عليها  التعريف االجرائي:
 الالعبون من خالل االختبارات المهارية المطبقة في الدراسة.

سنة  12-11 األعمارهم الالعبون ذوي  الالعبون البراعم:
اللذين يمثلون الفريق المدرسي لكرة السلة للمدرسة الجديدة بوالية 

مرات في  3ائري ويتدربون البواقي الواقعة في الشرق الجز  أم
 بمعدل ساعة وثالثون دقيقة .  األسبوع

 الدراسات النظرية والمشابهة :
 الدراسة النظرية: 

ان للتوافق الحركي أهمية كبيرة وذلك  اهمية التوافق الحركي:
التوافق  أهمية أنالرئيسية للرياضة كما  األهدافألنه يغير احد 

 الحركي عامة تكمن في: 
 من القدرات البدنية والحركية. ديع-1
 الفني والخططي. األداء إتقانيساعد على -2
 المتوقعة. األخطاءيساعد الالعب على تجنب -3
عندما ينتقل الالعب بالجسم في الهواء  أهميتهتظهر -4

 كما في الوثب.
يستلزم التوافق كفاءة خاصة من  طريقة عمل التوافق الحركي:

أكثر  إلىيتعين إرسال اإلشارات العصبية  إذالجهاز العصبي 
الحركة  أداءمن جزء من أجزاء الجسم في وقت واحد وقد يستلزم 

من الجسم في اتجاهات مختلفة في  األجزاءيكون تحريك هذه  أن
نفس اللحظة الزمنية وذلك إلخراج الحركة في الصورة المناسبة 

تصل  أنالعصبية يجب  اإلشاراتذلك فان هذه  فضال عن



 

  The International Sports Science Journal, Volume 3, Issue 4, April  2021                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 18 
 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 3, issue 4, April  2021 
 ISSN: 1658- 8452 

 
، 10)تتم الحركة في الوقت المناسب  إذالعضالت  إلىبسرعة  

2004). 
من كل  األساسيإن الغرض  اهمية التصويب في كرة السلة:

مباراة في كرة السلة هو التهديف في سلة المنافس اكبر عدد من 
هو الذي يحدد الفريق الفائز والفريق  اإلصاباتالمرات لن عدد 

 المنهزم.
في لعبة كرة السلة من محاورة وتمرير  األساسية إن كل المهارات

لكن  األهميةوتصويب ومتابعة وحركات دفاعية تعتبر في نفس 
فتنفيذ تمريرات جيدة ، أهميةالمهارات  أكثرالتصويب، هو 

نسبة تصويب عالية .لكن  إلىتؤدي  أنومحاورة فعالة تستطيع 
 اختراق الكرة في النهاية هو الهدف من كل هذه المراحل.

 في: أيضاوتكمن أهمية التصويب 
جبارهتهديد وعدم اطمئنان الخصم -1 على اللعب القريب من  وا 

 وهذا يمنح المهاجم الفرصة لكي يخدعه.، المهاجم
 قةالفريق الذي يجيد التصويب على الهدف يكون دائما ذي ث-2

 (.43، 2003، 7)الفوز  أعمدة أهمكبيرة في نفسه وهي 
التمرير احد أهم  المهارات  التمرير في كرة السلة: أهمية

مختلفة  أماكن إلىفي كرة السلة خاصة عند نقل الكرة  األساسية
يمكن الحصول على مواقف مميزة من اجل نسب  إذ في الملعب،

للتصويب ويتوقف على سالمة نتيجة المباراة والقدرة على  أفضل
التمرير في كرة السلة تشغل بال المدربين في كل المستويات 

ذوي  األفراد إعجاب،فالفريق الذي يتميز بدقة التمرير ينال 
العالقة باللعبة كالالعبين والمدربين والمشاهدين وقد يكون 

بعد التصويب لكن  هميةاألالتمرير في المرتبة الثانية من حيث 
 .(233، 4)ة كالهما يساهم في النتيج

 الدراسات المشابهة: 
تأثير برنامج تدريبي على تمارين )بعنوان  2003دراسة وليد  

 األساسيةالتوافق العصبي العضلي على تعلم بعض المهارات 
 .(في كرة السلة لدى طالبات كلية علوم الرياضة بجامعة موتة

الى معرفة تأثير البرنامج التدريبي لتطوير التوافق هدفت الدراسة 
الحركي في تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السلة لدى 

استخدم الباحث المنهج التجريبي  إذ طالبات الكلية بالمكان.
كما  بتصميم المجموعتين وهذا لمالئمته طبيعة مشكلة الدراسة.

نة من هذا طالبة واختار عي 40 اختار الباحث مجتمع من
بالمائة  50طالبة بنسبة  20المجتمع بطريقة مقصودة بلغت 

عند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىوتوصل الباحث 
بين القياسين القبلي والبعدي لالختبارات  0.05مستوى داللة 

في  األساسيةالمقترحة لقياس التوافق الحركي وبعض المهارات 
 كرة السلة . 

تأثير برنامج تعليمي )بعنوان  :2010د دراسة محمد سالم احم
مبني على وحدات التمارين التوافقية على تحسين دقة التمرير 

 .(والمحاورة في كرة السلة
التعرف على أثر برنامج تعليمي مبني على  إلىهدفت الدراسة 

وحدات التمارين التوافقية على تحسين دقة التمرير والمحاورة لدى 
ل الباحث المنهج التجريبي بتصميم كرة السلة .واستعم أصاغر

على عينة قوامها  اعتمدالمجموعتين الضابطة والتجريبية، كما 
فريق المدرسة التكوينية لكرة السلة ذكور  أصاغرالعبا من  15

وجود فروق ذات  إلىوتوصل الباحث  وذلك بطريقة عمدية.
بين المجموعتين في دقة التمرير والمحاورة على  إحصائيةداللة 

 نة البحث.عي
تأثير تمرينات مقترحة )بعنوان  :2011دراسة رنا شهاب احمد 

مهارة خطوات الدفاع  أداءلتطوير التوافق الحركي ومستوى 
 .(لالعبي كرة السلة
التعرف على تأثير التمرينات المقترحة  إلىهدفت الدراسة 

لتطوير التوافق الحركي وأثرها على مستوى أداء مهارة خطوات 
الدفاع قيد الدراسة والتعرف على نسبة التطور في التوافق 

كما اعتمد على ، استعمل الباحث المنهج التجريبي إذ الحركي.
وقد العبين من نادي الشهيد اوهان لكرة السلة  9عينة قوامها 

التمرينات المقترحة لها أثر ايجابي في تطوير  أنتوصل الباحث 
 مهارة خطوات الدفاع. أداءعلى مستوى  أثرهاالتوافق ومدى 

جراءاتهمنهجية البحث -2  الميدانية: وا 
سس منهجية أإن لكل دراسة علمية منهج البحث:  2-1

وتكون بمثابة المرشد الذي  ،يبني عليها الباحث عملية الدراسة
والمنهج يعني  يوجهه حتى تتسم دراسته بالدقة والموضوعية.

سس التي يتم وضعها من اجل الوصول مجموعة من القواعد واأل
لباحث المنهج  واستعمال .(86، 1998، 9)الى الحقيقة 

عادةبتصميم المجموعة الواحدة بتطبيق االختبار  التجريبي  وا 
االختبار على المجموعة التجريبية في هذه الدراسة والمناسب 

 لها.
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الباحث مجتمع الدراسة من  اختار مجتمع البحث: 2-2 

البواقي الواقعة في  آمالمدرسة الجديدة مرحلة المتوسطة بوالية 
الشرق الجزائري ويتمثل في فريق الناشئين أي البراعم في 

ك في البطولة الوالئية ثم التصنيف المدرسي الجزائري والذي شار 
-10العبا ذكور بأعمار 20الجهوية لكرة السلة وكان عددهم  

 .  سنة 11
العينة كونها مجتمع الدراسة الذي  دتع عينة البحث: 2-3

تأخذ  أنوهي جزء من الكل بمعنى ، تجمع منه البيانات الميدانية
تكون ممثلة للمجتمع  أنالمجتمع على  أفرادمجموعة من 

 (.219، 1999، 15)عليها الدراسة  يلتجر  األصلي
 10عينة الدراسة بالطريقة العمدية قوامها  وناختار الباحث    

واستبعد  ،العبين ذكور من مجتمع الدراسة أي الفريق المدرسي
 كل الالعبين المصابين والذين ال يتدربون بشكل منتظم. 

 األساسيةيمثل عينة الدراسة  (1)جدول 
 المستبعدين النسبة العينة المجتمع الالعبين

 6 40 4 10 سنوات 11
 4 60 6 10 سنوات 12

 10المجموع الكلي للعينة التجريبية 

من اجل معرفة الغرض من تجانس العينة ولتفادي العوامل     
المؤثرة على نتائج الدراسة، قام الباحث بحساب معامل االلتواء 

 العمر /الوزن/ الطول. –من المتغيرات 
 ( يمثل تجانس عينة الدراسة2جدول )

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 2.111 20.77 1.22 ترم الطول
 2.583 1.79 40 كلغ الوزن
 1.336 5.33 41.65 السنة العمر

 وسائل جمع المعلومات وأدوات وأجهزة البحث:  2-4
)المراجع العربية واألجنبية، االختبارات والقياسات، استمارة 
 –االستبانة للمحكمين، أجهزة قياس االختبارات المستعملة

 التمرير(.-التصويب
 االختبارات المستعملة:   2-5
الرمية (اختبار دقة التصويب من الثبات  2-5-1

 :(الحرة
 الهدف من االختبار: قياس مهارة الرمية الحرة.

 كرة السلة وهدف السلة. األدوات واألجهزة المستعملة:

محاوالت لألداء، يتم  )10(لكل مختبر  طريقة أداء االختبار:
 أداءها من خلف خط الرمية الحرة.

على المختبر أن يقوم بأداء الرميات الحرة باستخدام أي طريقة 
من طرق التصويب، يتم تأدية التصويب أو الرميات على شكل 

 رميات. )5(مجموعتين لكل واحدة 
وبعد االنتهاء يبدأ المختبر الذي يليه . وهكذا إلى أن يتم تأدية 

 العشر رميات.
لتصويبات قبل يحق للمختبر أن يؤدي بعض ا شروط االختبار:

 البدء باالختبار على سبيل التجربة.
لكل مختبر الحق في أداء عشر رميات، ويجب أن تتم عملية 

 التصويب من خلف الرمية الحرة.
تحسب درجة لكل إصابة ناجحة بغض النظر عن  التسجيل:

 كيفية دخولها السلة.
 في حالة عدم دخول الكرة للسلة يحسب صفر لذلك.

، 13(جات عشرة لكل رمية ناجحة واحدة فقط الحد األقصى للدر 
1999 ،179.) 

 اختبار دقة التصويب السلمي:  2-5-2
 الهدف من االختبار: قياس دقة التصويب السلمي.

 كرة السلة + هدف السلة. األدوات المستخدمة:
يقوم الالعب بالطبطبة من منتصف الملعب  طريقة األداء:

دخالها إلى السلة بيد واحدة.  وباتجاه الهدف ومحاولة دفع الكرة وا 
محاوالت ويشترط أداء الطبطبة  10لكل العب  شروط االختبار:

 الثالثية بشكل قانوني .
تحتسب درجة واحدة لكل محاولة ناجحة وبأداء  كيفية التسجيل:

قطة لألداء الخاطئ والكرة لم تدخل قانوني، وال تحتسب أي ن
 .)211، 1984، 12(السلة 
 اختبار التمريرة الصدرية: 2-5-3

الهدف من االختبار: قياس دقة التمريرة الصدرية باليدين نحو 
 الهدف .

حائط مرسوم عليه ثالثة دوائر  ،كرة السلة االدوات المستعملة:
، والمتوسطة 42متداخلة. نصف قطرهم على الترتيب، الصغرى 

سم  5.2. مالحظة ان سمك الخطوط 150، والكبرى 98
سم  90والحافة السفلى للدائرة الكبرى ترتفع عن األرض بمقدار 
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سم من الحائط، ومواجه له بالنسبة  10.5ويرسم خط على بعد  

 لألوالد.
يقف المختبر خلف خط الرمي المرسوم على  األداء:مواصفات 

األرض ومعه الكرة على أن يقوم بالتمرير على الدوائر باستخدام 
التمريرة الصدرية. هذا ويسمح للمختبر بأداء عدة محاوالت على 

 سبيل التجريب قبل أداء االختبار.
 على المختبر أن يمسك الكرة بكلتا اليدين. الشروط:

تمرير باليدين من خلف الخط المرسوم على يجب أن يتم ال-
 األرض.

على المختبر ان يؤدي خطوة فبل التمرير وعليه ان ال يتعدى -
 بقدمه خط الرمي .

 تمريرات. 10للمختبر أن تؤدى -
 3تحتسب المحاولة التي تصيب الدائرة الصغرى بـ  التسجيل:

درجات في حين تحتسب بدرجتين إذا أصابت الدائرة الوسطى 
. مع 1وتحتسب بدرجة واحدة إذا أصابت الدائرة الخارجية . 2

مالحظة ان الخطوط داخل مقاييس الدوائر مما سبق يتضح ان 
درجة  30الحد األقصى للدرجات الممكن الحصول عليها هي 

في حالة إصابة الدائرة الصغرى في الرميات العشرة المخصصة 
 (.62،4له )
 اختبار دقة التمريرة المرتدة: 2-5-4

 الغرض من االختبار: قياس دقة التمريرة المرتدة باليدين .
 كرة السلة + صفارة + ملعب كرة السلة . االدوات المستعملة:
يقف المختبر خلف خط مرسوم على األرض.  مواصفات األداء:

أجزاء كل  6متر. ومقسمة إلى  6إذ تكون مسافة أداء االختبار 
متر، عند اإلشارة يقوم المختبر بأداء التمريرة  1جزء مقداره 

المرتدة بكلتا اليدين. أعلى درجة تسجل الرتداد الكرة في المتر 
ة ارتداد الكرة في السادس ثم نزوال إلى باقي المسافة إذ تكون درج

 .1مقدارها  2و 1المتر 
 درجات في محاولتين. 5يكون المعيار من  التسجيل:

 درجة 5= 6المتر 
 درجة  4= 5المتر 
 درجة 3= 4المتر 
 درجة 2= 3المتر 
 . )123، 2004، 10 (درجة    1= 1المتر 

 

اختبار  (العصبي–اختبار التوافق العضلي 2-5-5
 :)الدوائر المرقمة

 قياس التوافق بين العين والرجلين. من االختبار:الغرض 
دوائر  8ساعة توقيت الكترونية + رسم  األدوات المستخدمة:

 سم. 60على األرض على ان يكون قطر كل منها 
عند سماع  1: يقف المختبر داخل الدوائر رقم مواصفات األداء

إلى ثم  2إشارة البدء يقوم بالوثب بالقدمين معا الى الدائرة رقم 
يتم ذلك بأقصى  8. حتى الدائرة .. 4 ثم إلى 3الدائرة رقم 

 سرعة.
يسجل للمختبر الزمن الذي يستغرقه في االنتقال عبر  التسجيل:

 .)465، 1982، 3(الثماني دوائر 
 اختبار رمي واستقبال الكرات:  2-5-6

 الغرض من االختبار: قياس التوافق بين العين واليد 
متر  5رة تنس + حائط + خط على بعد ك األدوات المستخدمة:

 من الحائط 
يقف المختبر أمام الحائط وخلف الخط مواصفات األداء: 

 المرسوم على األرض إذ يتم االختبار وفقا للتسلسل اآلتي:
رمي الكرة خمس مرات متتالية باليد اليمنى على أن يستقبل -1

 المختبر الكرة بعد ارتدادها من الحائط بنفس اليد.
رمي الكرة خمس مرات متتالية باليد اليسرى على أن يتم -2

استقبالها من قبل المختبر بعد ارتدادها من الحائط بنفس 
 اليد.

رمي الكرة خمس مرات باليد اليمنى على ان يستقبل المختبر -3
 الكرة بعد ارتدادها من الحائط باليد اليسرى.

أي لكل محاولة صحيحة تحتسب للمختبر درجة التسجيل: 
 .)400، 1987، 14 (درجة 15الدرجة النهائية 

قبل التطرق إلى الشروط العلمية لالختبارات:  2-6
المعامالت العلمية قام الباحثون بأجراء تجربة استطالعية على 
عينة من مجتمع الدراسة ولكن خارج العينة األساسية وكان 

 العبين والغرض منها هو قياس شروط االختبارات. 7عددهم 
اعتمد الباحث على مجموعة  صدق المحكمين: 2-6-1

من المختصين والباحثين في االختصاص ومما لديهم باع سواء 
في التدريس الجامعي أو تدريب الناشئين في الشرق الجزائري 
وهم ينتمون الى بعض جامعات الشرق الجزائري، إذ منحت لهم 
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–يللتوافق العضل 5تبارات مهارية واخ 10استمارة مكونة من  

منهم لكل متغير اختبارين  6العصبي مما أسفر على اختيار 
 كان ترتيبهم معتمد على خبرة الباحثين.

يعرف بـ " االستقرار ويعني أننا لو  ثبات االختبار: 2-6-2
قمنا بتكرار اختبار لمرات على الفرد لو المجموعة ظهرت شيئا 
من االستقرار وذلك بان يمنح االختبار نفس النتائج إذا ما 
استخدم أكثر من مرة تحت نفس الظروف وعلى نفس األفراد 

)6 ،2004 ،59.) 
عادة االخ تبار وبفارق زمني واستخدم الباحثون طريقة االختبار وا 

أيام، وبعدها تم حساب معامل االرتباط بيرسون كما في  07قدره 
 الجدول:
 ( يمثل ثبات االختبارات المستعملة3جدول )

 معامل االرتباط بيرسون االختبارات
 0.88 التوافق بين العين والرجلين
 0.82 التوافق بين العين واليدين
 0.91 دقة التصويب من الثبات

 0.83 التصويب السلمي
 0.78 التمريرة الصدرية
 0.84 التمريرة المرتدة

( أن جميع االختبارات تتمتع بدرجة 3نالحظ من خالل الجدول )
 ثبات عالية.

الوسط الحسابي، : )الوسائل اإلحصائية المستعملة 2-7
االنحراف المعياري، معامل االرتباط بيرسون، معامل االلتواء، 

 للفروق اإلحصائية للعينات المتساوية(.اختبار ت 
 عرض وتحليل نتائج االختبارات:-3
ول: التوافق بين العين عرض نتائج االختبار األ  3-1

 والرجلين:
 ( يبين الفروق بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية.4جدول )
حجم  االختبارات

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 Tقيمة 
 المحسوبة

 Tقيمة 
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 الداللة
 االحصائية

 االختبار القبلي
10 

8.7 4.22 
دالة  0.05 1.833 2.68

 4.55 7.22 االختبار البعدي احصائيا

المحسوبة قد بلغت  Tنالحظ من خالل الجدول أعاله أن قيمة 
عند درجة  1.833وهي قيمة اكبر من الجدولية البالغة  2.68
مما يدل على  وجود فروق ذات  0.05ومستوى داللة  9حرية 

داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
 في اختبار التوافق بين العين والرجلين ولصالح االختبار البعدي.

ائج االختبار الثاني: التوافق بين العين عرض نت 3-2
 واليد:

 ( يبين الفروق بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية .5جدول )
حجم  االختبارات

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 Tقيمة 
 المحسوبة

 Tقيمة 
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 الداللة
 االحصائية

 االختبار القبلي
10 

11.1 5.2 
دالة  0.05 1.833 3.255

 4.022 13.5 االختبار البعدي احصائيا

المحسوبة قد بلغت  Tنالحظ من خالل الجدول أعاله أن قيمة 
عند درجة  1.833وهي قيمة اكبر من الجدولية البالغة  3.25
مما يدل على وجود فروق ذات  0.05ومستوى داللة  9حرية 

داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
 في اختبار التوافق بين العين واليد ولصالح االختبار البعدي.

االختبار الثالث: اختبار دقة عرض نتائج  3-3
 .)الرمية الحرة(التصويب من الثبات 

 ( يبين الفروق بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية .6جدول )
 االختبارات

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 Tقيمة 
 المحسوبة

 Tقيمة 
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 الداللة
 االحصائية

 االختبار القبلي
10 

3.3 0.224 
دالة  0.05 1.833 2.014

 1.333 4.23 االختبار البعدي احصائيا

المحسوبة قد بلغت    Tنالحظ من خالل الجدول اعاله ان قيمة 
عند درجة  1.833وهي قيمة اكبر من الجدولية البالغة  2.014
مما يدل على وجود فروق ذات  0.05ومستوى داللة  9حرية 

داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
في اختبار دقة التصويب من الثبات الرمية الحرة ولصالح 

 االختبار البعدي.
عرض نتائج االختبار الرابع: اختبار دقة  3-4

 التصويب السلمي:
 ( يبين الفروق بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية.7جدول )
حجم  االختبارات

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 Tقيمة 
 المحسوبة

 Tقيمة 
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 الداللة
 االحصائية

 القبلي االختبار
10 

4.1 0.556 
3.001 1.833 0.05 

دالة 
 1.222 6.2 االختبار البعدي احصائيا

المحسوبة قد بلغت  Tنالحظ من خالل الجدول أعاله أن قيمة 
عند درجة  1.833وهي قيمة اكبر من الجدولية البالغة  3.001
مما يدل على  وجود فروق ذات  0.05ومستوى داللة  9حرية 

داللة إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 
 في اختبار دقة التصويب السلمي ولصالح االختبار البعدي.
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ختبار الخامس: اختبار دقة عرض نتائج اال 3-5 

 التمريرة الصدرية:
 ( يبين الفروق بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية.8جدول )
حجم  االختبارات

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 Tقيمة 
 المحسوبة

 Tقيمة 
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 الداللة
 االحصائية

 االختبار القبلي
10 

10.3 5.224 
دالة  0.05 1.833 2.523

 5.336 13.2 االختبار البعدي احصائيا

قد بلغت  المحسوبة Tقيمة  أن أعالهنالحظ من خالل الجدول 
عند درجة  1.833وهي قيمة اكبر من الجدولية البالغة  2.523

مما يدل على وجود فروق ذات  0.05ومستوى داللة  9حرية 
داللة احصائية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 

 .ولصالح االختبار البعديفي اختبار دقة التمريرة الصدرية 
قة دس: اختبار دعرض نتائج االختبار السا 3-6

 :التمريرة المرتدة
 ( يبين الفروق بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية.9جدول )
 االختبارات

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 Tقيمة 
 المحسوبة

 Tقيمة 
 الجدولية

 مستوى
 الداللة

 الداللة
 االحصائية

 االختبار القبلي
10 

13.5 4.224 
دالة  0.05 1.833 2.365

 4.222 13.8 االختبار البعدي احصائيا

المحسوبة قد بلغت  Tقيمة  أن أعالهنالحظ من خالل الجدول 
عند درجة  1.833وهي قيمة اكبر من الجدولية البالغة  2.365
مما يدل على وجود فروق ذات  0.05ومستوى داللة  9حرية 
بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  إحصائيةداللة 

 .ولصالح االختبار البعديفي اختبار دقة التمريرة المرتدة 
 تفسير نتائج الدراسة:  3-7
الخاصة  والثانية األولىالفرضية  :مناقشة نتائج 3-7-1

العصبي بين العين والرجلين وكذا التوافق بين  -بالتوافق العضلي
وجود  05و 04اتضح من خالل نتائج الجدول ، العين واليد

بين االختبارين للمجموعة التجريبية  إحصائيةفروق ذات داللة 
العصبي بين العين واليدين لدى –في اختبار دقة التوافق العضلي

عينة الدراسة. ويعزو الباحث هذه النتيجة الى اثر الوحدات 
على شكل التعليمية للتوافق الحركي العامة والخاصة المبنية 

 إلى أدىتمارين التوجيه الحركي والتنسيق وكذا رد الفعل مما 
 تحسن في اختبار التوافق بين العين والرجلين. 

التدريب على التوافق العضلي  أن (1998، تاماس)وذكر 
 إلىمحدد سوف يؤدي  إيقاعالعصبي بين الحركات ضمن 

سم تطوير التنسيق الجيد للحركة وتظهر من خالل انتقال الج
 .)45، 1998 ،11 (العليا األطراففي حركات  أوككل 
الفرضية الثالثة والرابعة الخاصة  :مناقشة نتائج 3-7-2

بالفروق في اختبار كل من التصويب من الرمية الحرة 
اتضح من خالل نتائج الجدول ، والتصويب السلمي في كرة السلة

بين االختبارين في  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  07و 06
المجموعة التجريبية في اختبار التصويب الرمية الحرة والتصويب 

اثر تمارين الوحدات  إلىالسلمي. إذ يعزو الباحث هذه النتائج 
الى تحسن في النوعين من  أدتالتعليمية للتوافق الحركي التي 

 .األولىعل التوافق بالدرجة  أساساالمارتين التي تعتمد 
، عبد الرحيم )إسماعيللنتائج لتوافق ما قاله ت هذه ااءج

التوقع  إلىمهارة التصويب في كرة السلة تحتاج  إن (2003
 إعطاءللعين. وذلك من اجل  األداءالصحيح والتوقع لمسافة 

العصبية  اإلشارةالتقدير الالزم والسليم للجهاز العصبي إليصال 
فر قدرة عالية لتبسيط القوة المناسبة وتو  العضالت العاملة. إلى

من الجهاز العصبي الذي يلعب دورا هاما في توفير انقباضات 
وكذلك تنظيم الوقت وتوفير الحركة  األداءعضلية تشارك في 

 .)56، 2003 ،1 (المناسبة
التوافق  أهميةبشان  (1997، العالء عبد الفتاح )أبو أشاركما 

توجيه  أنالحركي في عملية التصويب في كرة السلة حيث 
نحو الهدف يتطلب كفاية عالية من الجهاز  اإلراديةالحركات 

العضلي والعصبي وان الدقة تتطلب سيطرة كاملة على 
 ،1997، 2(" لتوجيهها نحو هدف معين اإلراديةالعضالت 

205(  . 
محمد حسن عالوي انه عندما يمتلك الرياضي توافق  أشاركما 

 األداءن وترقية مستوى حركيا جيد فذلك يسلهم في تعليم وتحسي
 .)156 ،1996 ،15 (الحركي

 الفرضية الخامسة والسادسة :مناقشة نتائج 3-7-3
الصدرية والمرتدة في كرة  الخاصة بفروق االختبارين للتمريرة

وجود فروق  09و 08اتضح من خالل نتائج الجدول ، السلة
ويعزو دالة احصائيا في االختبارين للتمريرة المرتدة والصدرية. 

كذلك هذه النتيجة الى فضل الوحدات التعليمية المبنية  ونالباحث
تحسن ولو نسبي في  ىدت الأالتوافق الحركي التي  أساسعلى 

 عملية التمرير.
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 ،محمد مطر عطية وحبيب شاكر جبر)كل من  أشارلقد  

السرعة الحركية للذراع ترتبط ارتباطا معنويا بمهارة  أن (2010
رير في كرة السلة وذلك من خالل دراستهما. المناولة أي التم

ويرتبط الجانب الحركي بالمهارات في كرة السلة خاصة من 
 أداءفالحركة الصحيحة التي تعتمد على  ،ميكانيكية الناحية البيو

الصعبة كالتمرير  األوقاتفي  األداءحركي أي توافقي تساهم في 
 في كرة السلة.

 الخاتمة:-4
التي تم التوصل إليها استنتج الباحثون وعلى ضوء النتائج 

 التالي:
للتوافق الحركي عامة والتوافق العضلي العصبي خاصة دور -1

 للطفل. األولىمهما في التعلم الحركي منذ السنوات 
 إلىعلى التوافق للوصول  األولىكرة السلة تعتمد بالدرجة -2

 مستوى من الجانب المهارى. أعلى
 تي:فيما يوصي الباحثون باال

باالعتماد على المهارات الغير مدروسة  أخرىدراسات  إجراء-1
 في هذا البحث.

على نتائج هذه الدراسة خاصة من طرف مدربي  االعتماد-2
 .اإلعداديةالناشئين في كرة السلة وكذا المدرسين في المدارس 

االعتماد على تمارين التوافق الحركي بشكل دائم قبل البدء -3
في الفرق المدرسية الختصاص  األساسيةفي تعليم المهارات 

 ة.كرة السل
 المصادر:

: 1، ط االساسيات الخططية والهجومية في كرة السلةاسماعيل محمد وعبد الرحيم،  [1]
 (.2003)االسكندرية، منشاة المعارف، 

: )مصر، دار 1، طالتدريب الرياضي واالسس الفيزيولوجيةح، ابو العالء عبد الفتا [2]
 (.1997الفكر العربي، 

: )القاهرة  دار القياس في المجال الرياضياحمد مجمد خاطر وعلي فهمي لبيك،  [3]
 (.1982المعارف 

: الكلية الجامعية للقنفذة، قسم التربية البدنية، كرة السلة للمبتدئيناحمد علي خليفة،  [4]
 القرى،.جامعة ام 

: )عمان، مكتبة المجتمع العربي 1، طعالم كرة السلةامجد محمد العتوم واخرون،  [5]
2011.) 

: )االمارات العربية المتحدة، دار 1، طاساسيات القياس والتقويم التربويزيد لهويدي،  [6]
 (.2004الكتاب الجامعي، 

 (.2003: )القاهرة، دار الفكر العربي 7، طكرة السلة للجميعحسين سيد معوض،  [7]

: )االردن، دار الضياء مبادئ التعلم الحركينجاح مهدي شيلسى ومازون عبد الهادي: [8]
 (.2010للطباعة والنشر،

: )الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية منهج البحث العلميعماربوحوش محمد ذنيبات،  [9]
1998.) 

ين ومؤشرات تحديد اهم القدرات الوظيفية والقلبية النتقاء الناشئعلي سلوم الفرطومي،  [11]
: اطروحة للتنبؤ بمستوى اداء بعض المهارات الهجومية في كرة السلة

 (.2004دكتوراه، )كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 

:)االردن، 1، طتطبيقات في علم الفيزيولوجيا والتدريب الرياضيريسان خريبط مجيد،   [11]
 (.1998دار الشروق للنشر والتوزيع ،

: )القاهرة دار 1، طالقياس في كرة السلةمحمود عبد الدايم محمد وصبحي حسانين،   [12]
 (. 1984الفكر العربي، 

 (.1999: )العراق، دار الكتب للطباعة والنشر كرة السلةمؤيد عبد هللا فايز بشير،   [13]

: )القاهرة، دار الفكر 2، طالقياس والتقويم في التربية البدنيةمحمد صبحي حسانين،   [14]
 ( .1987ربي، الع

البحث العلمي في التربية البدنية والرياضية محمد حسن عالوي واسامة كامل راتب،   [15]
 (.1999، )القاهرة، دار الفكر العربي، وعلم النفس

[16]  ChalesB and coline puthl,concepts of physical fitness: 
(Fourteenth Edition,1997). 
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 البدنية التربية واقسام كلية طالبات لدى( العملي) االكاديمي بالتحصيل وعالقتها الذهنية اليقظة 

 الموصل جامعة في الرياضية والعلوم
 2 االلوسي سعدون محمد عال الباحثة، 1مراد  ال محمد يونس نبراس د.ا

 1 الرياضية وعلوم البدنية التربية كلية/ الموصل جامعة

  2 الرياضية وعلوم البدنية التربية كلية/ الموصل جامعة
 (nibrasyouns@yahoo.com, 2 olasadoon1993@gmail.com 

1
)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التربية وأقسام كلية طالبات لدى الذهنية اليقظة مستوى التعرف الى الحالي البحث يهدف المستخلص:
  ومستوى الذهنية اليقظة بين العالقة على التعرف كذلك، الموصل جامعة في الرياضية وعلوم البدنية

 وأقسام كلية طالبات لدى الذهنية اليقظة في الفروق على الكشف وكذلك( . العملي) األكاديمي التحصيل
( 331) البحث عينة وشملت.  الدراسية للمراحل تبعاً  الموصل جامعة في الرياضية وعلوم البدنية التربية
 فقرة( 36) من يتكون الذي( 2013، اهلل عبد) قبل من المعد المقياس على الباحثتان اعتمدت إذ طالبة
 : يلي كما النتائج وكانت

 على عالية مستويات يمتلكون الموصل جامعة في الرياضة وعلوم البدنية التربية وقسمي كلية طالبات-1
 .الذهنية اليقظة مقياس وفق
 كلية طالبات لدى( العملي) األكاديمي والتحصيل الذهنية اليقظة بين معنوية داللة ذات عالقة هناك-2

 . الموصل جامعة في الرياضة وعلوم البدنية التربية وقسمي
 وعلوم البدنية التربية وقسمي كلية طالبات استجابات متوسطات بين معنوية داللة ذات فروق وجود-3

 ولصالح( الدراسية المرحلة) لمتغير تبعا الذهنية اليقظة مقياس وفق على الموصل جامعة في الرياضة
 .الرابعة المرحلة ذوي

 والعلوم البدنية التربية واقسام كلية-طالبات-االكاديمي التحصيل-الذهنية اليقظة الكلمات المفتاحية:
 .الرياضية
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 المقدمة:-1 

في ظل الثورة العلمية التي تتزايد في عالمنا اليوم انطلقت العديد 
من الدراسات التي تتناول جميع الموضوعات الرياضية والعوامل 
التي يمكن أن توثر فيها والبحث عن أفضل الحلول لمعالجة 
المشكالت التي ينطوي عليها هذا المجال في جميع المجتمعات 

ول والسيما المتطورة منها إلى المتحضرة والتي تسعى جميع الد
أن الفرد  إذاالرتقاء بمجال التربية البدنية وعلوم الرياضة، 

الرياضي في أي مجتمع يعيش ضغوطا وتوترات ينعكس تأثيرها 
سلبيا في صحته النفسية والبدنية وذلك عندما يتعرض لضغوط 
مستمرة ومتكررة دون وجود قدرة كافية تمكنه من مواجهة العديد 

لصعوبات والضغوط والتي بدورها توثر في السيطرة على من ا
انفعاالته وتصرفاته وسلوكه في مواجهة تلك الضغوط. يشير 

(Langer ،2000 إلى أهمية اليقظة الذهنية على أنها مهمة " )
في الحياة اليومية وأشار إلى أهميتها في زيادة القدرة على أيجاد 

( ويؤكد Langer ،2000، 9حلول جديدة و مبتكرة " )
(Perkins ،Rich hart، 2000 بان اليقظة الذهنية لها أثر " )

في تحسين استراتيجيات المواجهة واتخاذ القرار فهي تعمل على 
زيادة اإلرادة من خالل الثقة بالنفس ومن مالحظة الذات والتي 

 Perkinsتقلل من االلتزامات باألفكار والمعتقدات القديمة ")
Rich hart ،2000 ،38 وتعد المرحلة الجامعية من المراحل .)

المهمة في حياة شريحة مهمة من شرائح المجتمع ودور الجامعة 
يقوم على مساعدة الطالب في النجاح بحياتهم العلمية والعملية 
وهذا يتوقف على مدى وعيهم بما يدور حولهم وما يمتلكونه من 

مكانيات.  قدرات وا 
في كلية واقسام التربية البدنية ان االهتمام بشريحة الطالبات  إذ

وعلوم الرياضة يعني االهتمام بالمجتمع، على اعتبار بأنهم جزء 
مهم من المجتمع العراقي الذي يعيش ظروفًا ضاغطة في حياتهم 
اليومية، وما يتعرضون له من ضغوطات تتعلق بحياتهم 
الجامعية وتحصيلهم األكاديمي وخصوصًا في مجال التربية 

لوم الرياضة، لذلك فهم ليس بمنأى عن تأثيرات تلك البدنية وع
الظروف والتي تتطلب منهم المقاومة والدفاع لالستمرار الحياة 

)عملي( متميز في  لغرض الحصول على تحصيل أكاديمي
مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة، ولكي تجتاز الطالبات هذه 

وتحمل االعباء  المراحل بنجاح فتوجب عليها بذل الجهد والمثابرة
الدراسية والمتطلبات الجامعية لتحقيق أفضل تحصيل أكاديمي، 

فضاًل عن مواجهة ضغوط الحياة اليومية األخرى، وهذا يتطلب 
مستوى مناسب من اليقظة الذهنية والتي تمكنها من عبور هذه 

 المرحلة بسالم
 مشكلة البحث:

انه يمثل قمة  إذالتعليم الجامعي من أهم المراحل التعليمية  ديع
الهرم التعليمي ويهدف الى امداد االفراد بصورة منظمة وموجهة 
للحياة، وتعد المواصفات التعليمية الجامعية مؤسسات نمو 
وتطوير نحو األفضل إذ أنها توفر الفرص للطالبات الجامعيات 
الكتساب الخبرات والمعلومات الموجهة والتي تودي إلى تحقيق 

 .أفضل تحصيل أكاديمي 
وتعد األنشطة الرياضية التي تمارس بكلية وأقسام التربية البدنية 
وعلوم الرياضة جانب مهم من جوانب الحياة والتي تهدف إلى 
تطوير السلوك االجتماعي وتنمية العالقات االجتماعية 
واإلنسانية بين الطالبات فضال عن ذلك تحقيق جانب مهم من 

الجسم الوظيفية ورفع قدرات  جوانب تطوير الكفاءة البدنية وأجهزة
مكانياتهم الجسمية والعقلية وهي من العناصر المهمة  الطالبات وا 
عداد شخصية الطالبات وتأهيلهم تأهيال يضمن  في صقل وا 
إعدادهم التربوي وفق الفلسفة التي تتبناها كلية وأقسام التربية 

 البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة.
الواقعة على كاهل الطالبة صعبة ولكن عندما تكون اإلحداث 

وما تواجهه من العديد من المثيرات الضاغطة والتي قد تصادفها 
أثناء التطبيقات العملية وال تستطيع الطالبة تحملها نظرا لطبيعة 
متطلبات كلية وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة وما تتطلبه 

ه المتطلبات من مجهود بدني وذهني ومحاولة التوفيق بين كل هذ
من مقررات دراسية تطبيقية ونظرية والتفاعل الجيد مع تلك 
المتطلبات وكذلك الخوف من التعرض لإلصابة من جراء 
الدروس العملية فضال عن القلق والتوتر والجهود التي تبذلها 
الطالبة من تدريب في الدروس العملية وغير ذلك من عوامل من 

في الدروس العملية والتي اجل تحقيق أفضل تحصيل أكاديمي 
قد ال تستطيع فيه الطالبة من التكيف مع تلك الضغوط 
والحصول عليها. ومن هنا برزت مشكلة البحث الحالي في 
تسليط الضوء على اليقظة الذهنية التي تعد من المفاهيم التربوية 
الهامة، فضاًل عن اليقظة الذهنية وما لها من تأثير على 

م مع المواقف المختلفة والذي بدوره قد يوثر الطالبات عند تفاعله
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وتحديد تساوالت رئيسية  على تحصيلهم األكاديمي )العملي( 

 للمشكلة وهي كاألتي:
ما مستوى اليقظة الذهنية لدى طالبات كلية وأقسام التربية -

 البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل؟
يمي )العملي( ما العالقة بين اليقظة الذهنية والتحصيل األكاد-

لدى طالبات كلية وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة في 
 جامعة الموصل؟

هل تختلف اليقظة الذهنية لدى طالبات كلية وأقسام التربية -
البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل باختالف المراحل 

 الدراسية؟
 أهداف البحث: 

ت كلية وأقسام التعرف مستوى اليقظة الذهنية لدى طالبا-1
 التربية البدنية وعلوم الرياضية في جامعة الموصل .

التعرف على العالقة بين اليقظة الذهنية ومستوى  التحصيل -2
األكاديمي )العملي( لدى طالبات كلية وأقسام التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة في جامعة الموصل .
ت كلية التعرف على الفروق في اليقظة الذهنية لدى طالبا-3

وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضية في جامعة الموصل 
 تبعًا للمراحل الدراسية .

 فرضيات البحث:
ال تمتلك طالبات كلية و أقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة -1

في جامعة الموصل مستويات إيجابية عالية على مقياس 
 اليقظة الذهنية .

معنوية بين اليقظة الذهنية ومستوى ال توجد عالقة ذات داللة -2
التحصيل األكاديمي في المقررات العملية لدى طالبات كلية 

 وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة .
ال توجد فروق ذات داللة معنوية في اليقظة الذهنية لدى -3

طالبات كلية وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضية في 
 غير )المراحل الدراسية( .جامعة الموصل تبعاًّ لمت

 مجاالت البحث:
طالبات كلية وأقسام التربية البدنية وعلوم  المجال البشري:

 الرياضة في جامعة الموصل .
القاعات الدراسية لكلية وأقسام التربية البدنية  المجال المكاني:

 وعلوم الرياضة في جامعة الموصل .
 . 15/9/2020و لغاية  1/2/2020 المجال الزماني:

 تحديد المصطلحات:
( "بأنها مجموعة Hassed, 2016ويعرفها ) اليقظة الذهنية:

تشتمل على تعزيز  إذواسعة من التطبيقات ذات الصلة بالتعليم، 
الصحة النفسية، وتحسين الفواصل، والتعاطف والتطور العقلي 

 ,Hassed, 2016وتحسين الصحة البدنية والتعلم واألداء " )
33. ) 

اليقظة الذهنية نظريا بأنها: مجموعة من  تاناحثوتعرف الب
المهارات التي يمكن تعلمها وممارستها من اجل الحد من العديد 

 من الضغوط النفسية وزيادة الصحة النفسية لدى الفرد.
وتعرف الباحثتان اليقظة الذهنية إجرائيا بأنها: الدرجة التي 

ية والمؤلف تحصل عليها الطالبة من خالل مقياس اليقظة الذهن
( درجة وتشير 180-36( فقرة وتتراوح درجاته بين )36من )

 الدرجة العليا على المستوى االيجابي للطالبة في اليقظة الذهنية.
(  Ahmar & Anwar, 2013عرفه ) التحصيل األكاديمي:

بأنه "ما ينجزه الطالب من أهداف تعليمة في الموارد الدراسة التي 
معين ويعبر عنه بالمعدل السنوي تعلمها في عام دراسي 

للعالمات التي يحصل عليها الطالب في المواد الدراسية جميعها 
 ( . Ahmar & Anwar, 2013, 15في نهاية العام الدراسي ")

وتعرف الباحثتان التحصيل األكاديمي نظريا بأنه: هو القدرة 
على اكتساب كم من المعلومات والمهارات والتي تمكن الطالبة 

استيعابها وفهمها ويتوقف ذلك عن طريق قدراتها المعرفية من 
 وتقاس عن طريق مؤشرات األداء األكاديمي.

جراءاته الميدانية:-2  منهجية البحث وا 
المنهج الوصفي  تاناستخدمت الباحث منهج البحث: 2-1

 باألسلوب المسحي واالرتباطي منهجا للدراسة.
 مجتمع البحث وعينته: 2-2
اشتمل مجتمع البحث على  البحث:مجتمع  2-2-1

طالبات كلية وقسمي التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة 
التربية ( طالبة موزعين على كلية 331الموصل والبالغ عددهم )
كلية التربية االساسية /كلية التربية للبنات/البدنية وعلوم الرياضة

 ( ذلك.1ويبين الجدول )
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 مجتمع البحث حسب الكليات والمراحل الدراسية( يبين تفاصيل 1جدول )ال

 المراحل
كلية التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

كلية التربية 
 للبنات

كلية التربية 
 االساسية

 المجموع
النسبة 
 المئوية

 %39,270 130 25 55 50 االولى
 %33,350 111 20 41 50 الثانية
 %22,750 75 8 42 25 الثالثة
 %4,630 15 صفر 6 9 الرابعة
 %100 331 53 144 134 المجموع

اشتملت عينة البحث  عينة البحث االساسية: 2-2-2
( طالبة من كلية وقسمي التربية البدنية وعلوم 331على )

الرياضة في جامعة الموصل، إذ تم اختيار عينة البحث بطريقة 
عمديه، أي أن " يختار الباحث أفراد العينة حسب ما يراه مناسبا 
لتحقيق هدف معين، لذلك يتم اختيار االفراد لتحقيق مراد البحث 

%( من 69.78(، وتم اختيار نسبة )37، 2111" )طشطوش، 
( طالبة كعينة بناء، وأستخدم القسم 231مجتمع البحث بواقع )

( طالبة كعينة تطبيق، 111%( وبواقع )31.22الباقي وبنسبة )
جتمع البحث كعينة ٪( من م٥٠وفي العادة يتم اختيار نسبة )

بناء، ويستخدم النصف االخر كعينة تطبيق، ومن المالحظ انه 
ال يوجد قانون مطلق أو قاعدة عامة تضبط نسبة تقسيم عينة 
البحث إلى عينة بناء وعينة تطبيق على هذا االساس، إذ أن 
هناك عدة تقاسيم مختلفة لعينة البحث بحسب طبيعة البحث. إذ 

ن الباحثين واالختصاصيين لم يضعوا (" أ2111يشير )ملحم، 
حدا معينا على أساس علمي أو إحصائي يحدد الحجم المناسب 
للعينة، ولكي يسترشد عدد من الباحثين بالدراسات السابقة أن 
وجدت في تحديد حجم عينة البحث خاصة تلك الدراسات التي 
تستخدم نفس أسلوب البحوث الذي يريد الباحث استخدامه" 

 (، وكما يأتي:274، 2111)ملحم، 
( 231اشتملت عينة البناء على ) عينة البناء: 2-2-2-1

طالبة، تم اختيارهم بطريقة عمديه من عينة البحث االساسية، 
%(، وقد روعي في أثناء االختيار  69,78ويمثلون نسبة )

 )المراحل الدراسية كافة(.
اشتملت عينة التطبيق على  عينة التطبيق: 2-2-2-2
%( من عينة البحث، 31.22لبة، ويمثلون نسبة )( طا111)

باعتبار أن تلك النسبة ممثلة لمجتمع البحث، إذ يقترح عدد من 
المنظرين أن يكون عدد أفراد العينة الدراسية في الدراسات 

٪( من أفراد مجتمع صغير نسبيا )ملحم، ٢٠الوصفية بنسبة )
 ( يبين ذلك.2( والجدول )274، 2111

 تفاصيل عينة البناء والتطبيق ( يبين٢الجدول )

 العدد عينة البحث
النسبة 
 المئوية

 %9,063 30 التجربة االستطالعية
 %36,253 120 البناء
 %12,085 40 الثبات

 %12,387 41 المستبعدون
 %30,212 100 التطبيق

 %100 331 المجموع الكلي

اليقظة  نظرًا لشمولية الدراسة على موضوع البحث: أداة 2-3
 متغير وكما يأتي:اللقياس  أداةفقد تطلب استخدام  الذهنية

استخدمت الدراسة مقياس اليقظة الذهنية:  2-3-1
(، 2113 مقياس اليقظة الذهنية والمعد من قبل )عبد اهلل،الحالية 

( مجاالت وهي 4( فقرة موزعة على )36) تكون المقياس من إذ
االنفتاح على الجديد، التوجه نحو الحاضر، ، )التميز اليقظ

علما بان المقياس تم بنائه الوعي بوجهات النظر المتعددة(، 
على طلبة الجامعة في البيئة العراقية ويتمتع بمعامل ثبات بلغ 

(1.79.) 
اعتمدت الباحثتان على صدق المقياس:  2-3-1-1

 آذ استخدام الصدق الظاهري كوسيلة للتأكد من صدق المقياس،
بعرضه على عدد من السادة ذوي الخبرة  تانقامت الباحث

واالختصاص في مجال العلوم ألتربوية والنفسية، والعلوم 
الرياضية، لغرض تقويمها والحكم على مدى صالحيتها 

(، وأجراء 1ومالءمتها للبعد الذي خصصت له الملحق )
 التعديالت المناسبة من خالل )حذف أو أعادة صياغة أو إضافة

٪( 81عدد من الفقرات( إذ تم قبول الفقرات التي أتفق عليها )
 فأكثر من أراء الخبراء.

تم تطبيق  التجربة االستطالعية للمقياس: 2-3-1-2
( طالبة من كلية وأقسام التربية 31المقياس على عينة قوامها )

تدريب علميا  ةالبدنية وعلوم الرياضة" تعد التجربة االستطالعي
للباحث للوقوف على السلبيات وااليجابيات التي تقابله أثناء 

(، وكان 117، 1991أجراء االختبارات لتفاديها ")المندالوي، 
 الغرض من أجراء التجربة االستطالعية ما يأتي:
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 التحليل االحصائي للفقرات: 2-3-1-3 

أسلوب المجموعتين المتضادتين أو  2-3-1-3-1
تم استخدام أسلوب المجموعتين المتضادتين  المتطرفتين:

للكشف عن الفقرات المميزة لمقياس اليقظة العقلية، إذ تم تطبيق 
(، على عينة التمييز 6المقياس بصورته االولية كما في الملحق )

٪( من 51( طالبة، إذ اختيرت نسبة )121البالغ قوامها )
ات الدنيا لتمثال ٪( من الدرج51الدرجات العليا ونسبة )

( طالبة 61المجموعتين المتطرفتين، وقد تضمنت كل مجموعة )
بعد أن رتبت درجاتهم ترتيبا تنازليا في ضوء إجاباتهم على 
فقرات المقياس، واعتمدت قيمة اختبار )ت( المحتسبة الختبار 
داللة الفروق بين متوسطات إجابات المجموعتين العليا والدنيا 

ت المقياس، وذلك باستخدام البرنامج االحصائي لكل فقرة من فقرا
 ,Ebelالمعروف بالـ )الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية(، )

 ( يبين ذلك .6(، والجدول )399، 1976

اليقظة  س( يبين نتائج االختبار التائي لحساب التمييز لمقيا6الجدول )
 الذهنية
رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

داللة 
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

داللة 
 الفروق

 معنوي 31,٤ ١9 معنوي 3,37 ١
 معنوي ٧9,٣ 20 معنوي 4,36 ٢
 معنوي 93,٣ 21 معنوي 3,81 ٣
 معنوي 3,17 22 معنوي 3,47 ٤
 معنوي 25,٣ 23 معنوي 3,22 ٥
 معنوي ٧9,٤ 24 معنوي 4,39 ٦
 معنوي 51,٣ 25 معنوي 5,91 ٧
 معنوي 3,20 26 معنوي ٣,85 ٨
 معنوي ٣0,٢ 27 معنوي 6,27 ٩
 معنوي 4,91 28 معنوي 4,22 ١٠
 معنوي 6,85 29 معنوي 3,91 ١١
 معنوي 5,60 30 معنوي ٣,88 ١٢
 معنوي 3,11 31 معنوي ٢,82 ١٣
 معنوي 3,12 32 معنوي 4,47 14
 معنوي 3,91 33 معنوي 4,91 15
 معنوي 5,98 34 معنوي 3,97 16
 معنوي 2,99 35 معنوي 3,44 17
 معنوي 5,90 36 معنوي 3,47 18

)ت( ة (، قيموو118) ( وأمووام درجووة0.05) ≥معنوووي عنوود مسووتوى معنويووة 
 (1.98) الجدولية تساوي
( أن القيم التائية لفقرات المقياس تراوحت بين 6يبين الجدول )

( وعند الرجوع إلى قيمة )ت( الجد ولية أمام 6.85–2.30)
( نجد أنها 0.005) ≥(، وأمام مستوى معنوية 118درجة حرية )

( فقرة أثبتت 36(، و في ضوء ذلك يتضح أن )1.98تساوي )
قدرة تمييزية، تم االستدالل عليها من خالل مقارنة قيمة )ت( 

المحتسبة المحتسبة مع قيمتها الجد ولية، وبما أن قيمة )ت( 
اكبر من قيمة )ت( الجد ولية، لم يتم حذف أي فقرة  لعدم وجود 

 فقرة ضعيفة التمييز .
تم  أسلوب معامل االتساق الداخلي: 2-3-1-3-2

إيجاد معامل ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس لنفس 
( طالبة من كلية وأقسام التربية البدنية 120عينة التمييز البالغة )

وعلوم الرياضة، ويسمى بصدق االتساق الداخلي للمقياس، إذ 
يتم قياسه من خالل حساب معامل االرتباط بين المفردة 
والمجموع الكلي لألبعاد، الدرجة الكلية للمقياس، وقد تم استخدام 

( 7معامل االرتباط البسيط )بيرسون( لتحقيق ذلك، والجدول )
 يبين ذلك.
االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لمقياس اليقظة ( يبين معامل 7الجدول )

 الذهنية باستخدام أسلوب االتساق الداخلي
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

داللة 
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

داللة 
 الفروق

 معنوي ٣24,٠ 19 معنوي ٠,640 ١
 معنوي 771,٠ 20 معنوي ٠,520 ٢
 معنوي ٦98,٠ 21 معنوي ٠,448 ٣
 معنوي ٢91,٠ 22 معنوي ٠,420 ٤
 معنوي 351,٠ 23 معنوي ٠,680 ٥
 معنوي 511,٠ 24 معنوي ٠,344 ٦
 معنوي 687,٠ ٢5 معنوي ٠,٤81 ٧
 معنوي 698,٠ ٢6 معنوي ٠,430 ٨
 معنوي 528,٠ 27 معنوي ٠,522 ٩
 معنوي 487,٠ ٢8 معنوي ٠,471 ١٠
 معنوي 632,٠ ٢9 معنوي ٠,598 ١١
 معنوي 593,٠ 30 معنوي ٠,3٢4 ١٢
 معنوي 486,٠ 31 معنوي ٠,626 ١٣
 معنوي 0,431 32 معنوي 0,487 14
 معنوي 523,٠ 33 معنوي ٠,693 15
 معنوي 583,٠ 34 معنوي ٠,497 16
 معنوي 621,٠ 35 معنوي ٠,592 17
 معنوي 644,٠ 36 معنوي ٠,590 18

 قيمة (،118) ( وأمام درجة حرية0.05) ≥معنوي عند مستوى معنوية 
 (.(1.95 )ر( الجد ولية تساوي
( أن قيم معامل االرتباط بين فقرات المقياس 7يبين الجدول )

(، وعند 0.771–0.291والدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين )
الرجوع إلى جداول داللة معامل االرتباط عند درجة حرية 

( نجد أن قيمة )ر( 0.05) ≥(، وأمام مستوى معنوية 118)
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( 36(، وفي ضوء ذلك يتبين أن )0.195الجد ولية تساوي ) 

فقرة أثبتت قدرة تمييزية، تم االستدالل عليها من خالل مقارنة 
قيمة )ر( المحتسبة مع قيمتها الجدولية، وبما أن قيمة )ر( 
المحتسبة اكبر من قيمة )ر( الجد ولية، لم يتم حذف أي فقرة 

يصبح المقياس بصورته لعدم وجود فقرة ضعيفة التمييز وبهذا 
( 36النهائية بعد عملية التحليل االحصائي لفقراته مؤلف من )

 ( .7فقرة، كما مبين في الملحق )
قامت الباحثتان بحساب درجة  ثبات المقياس: 2-3-1-4

عادة تطبيقه، إذ تم  الثبات للمقياس بطريقة تطبيق االختبار وا 
كتطبيق أولي  ( طالبة40تطبيق المقياس على عينة مؤلفة من )

من عينة البناء وتم استبعادهم من عينة البحث، وأعيد تطبيق 
المقياس مرة ثانية بعد مرور أسبوع من موعد التطبيق االولي 
على نفس العينة ، وبعد جمع االستمارات تم معالجتها إحصائيا 
باستخدام معامل االرتباط البسيط )بيرسون(، فظهرت قيمة )ر( 

( وهو دال إحصائيا مما يدل على ثبات 0.89المحتسبة تساوي )
 المقياس.

مقياس اليقظة  وصف المقياس وتصحيحه: 2-3-1-5
، الذهنية لدى طالبات كلية وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة

يهدف إلى توفير أداة قياس صادقة وثابتة لقياس مستوى ودرجة 
، فقرة (36) تألف المقياس بصورته النهائية من ،اليقظة الذهنية

أبعاد )تنطبق علي دائما، تنطبق علي  موزعة على )خمسة(
غالبا، تنطبق علي إلى حد ما، ال تنطبق علي، ال تنطبق علي 

( 1-2-3-4-5وتكون االوزان تبعا لمضمون الفقرة )، أبدا(
 ،درجة (180) درجة، وتكون الدرجة الكلية العليا للمقياس هي

 . ( درجة36) أما الدرجة الكلية الدنيا للمقياس فهي
تم  المعدالت التراكمية ألفراد عينة البحث: 2-3-2

الحصول على المعدالت التراكمية )التحصيل العملي( ألفراد 
عينة البحث حتى نهاية الفصل الدراسي من العام الجامعي 

من عمادة القبول والتسجيل في كلية التربية  2019/2020
كلية التربية -كلية التربية للبنات-بدنية وعلوم الرياضةال

 االساسية/ جامعة الموصل.
التطبيق النهائي لمقياسي المناعة النفسية  2-4

تم تطبيق المقياسين على عينة التطبيق واليقظة الذهنية: 
( طالبة من كلية وأقسام التربية البدنية، ودون 100البالغة )

ى المقياس، وزعت عليهم كراسات تحديد وقت ثابت لإلجابة عل
المقياسين، وتم شرح طريقة االجابة على المقياسين، وذلك بوضع 

( أمام كل فقرة وتحت البديل الذي تراه مناسبا، وتم √عالمة )
التأكيد عليهم لإلجابة على جميع فقرات المقياس بكل دقة 
وأمانة، علما أن االجابة تكون على كراسة المقياسين نفسه، ثم 
تم جمع كراسات المقياس من المختبرين، إذ تم الحصول على 

( استمارة، وبهذا تكون درجة المختبر على المقياسين هي 100)
 مجموع درجاته على فقرات المقياسين جميعا.

وتم تقسيم مستويات االجابة للمقياسين اعتمادا على الدراسات 
ودراسة )باقر، ،( 2013السابقة في هذا المجال ومنها )الربيعي، 

( ودراسة 2015( ودراسة )المولى، 2013 محمد علي،
 (.8(. وكما في الجدول )2017)حمودات، 

 تقسيم مستويات االجابة على المقياسين( 8الجدول )
 المستوى الفئات ت
 عاٍل جدا   % فأكثر 80 1
 عالٍ  %79اقل من -% 70من  2
 متوسط %69اقل من   -% 60من  3
 منخفض %59من  اقل  -% 50من  4
 منخفض جدا   %50اقل من  5

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:  3-1
يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج ومناقشتها على وفق أهداف 

 البحث وباآلتي:
التعرف مستوى المناعة النفسية واليقظة  3-1-1

الذهنية لدى طالبات كلية وأقسام التربية البدنية 
 الموصل. وعلوم الرياضية في جامعة

لدى طالبات كلية  مستوى المناعة النفسية واليقظة الذهنيةيبين  (9الجدول )
 في جامعة الموصل وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضية

 الكليات/األقسام
 اليقظة الذهنية

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المستوى المئوية

 عالٍ  %71,12 19,31 128,022 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
كلية التربية األساسية / قسم التربية 

 البدنية وعلوم الرياضة
 متوسط 66,85% 11,87 120,33

كلية التربية للبنات / قسم التربية 
 البدنية وعلوم الرياضة

 عالٍ  71,68% 13,85 129,02

 عالٍ  %70,56 16,37 127,02 المجموع الكلي

( أن األوساط الحسابية لليقظة الذهنية على 9يتبين من الجدول )
( وبمستوى بين 129.026، 120.333، 128.022التوالي )

%، 71.123العالي والمتوسط وبنسب مئوية على التوالي )
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%( وكان المستوى بشكل عام عاٍل %71.681، 66.851 

( وبنسبة مئوية بلغت 127.02وبوسط حسابي قدره )
(70.566.)%   

بان طالبات كلية وأقسام التربية البدنية وعلوم  تانوترى الباحث
الرياضة يتمتعون مستوى عالي على مقياس اليقظة الذهنية هو 
مؤشر جيد وايجابي يدعو إلى التفاؤل على اعتبار أن طالبات 
كلية وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة هم أساس المجتمع 

واد عملية للمهارات وأداة المستقبل وذلك من خالل ما تتلقاه من م
والتي تجعل الطالبة  الحركية والجوانب الخططية لتلك المهارات

قادرة على التميز بين أسلوب التعلم المفيد والمناسب لبيئة التعلم 
الجامعي الغني بالمثيرات والتي تجعل التعليم فعاال ومثيرا وتظهر 
نتائجه في جوانب شخصية الطالبة وتفكيرها فضال عن ذلك 

شار الوعي المعرفي نتيجة الثورة التكنولوجية في مجال انت
المعلومات الرياضية في الوقت الحاضر وانتشار اإلصدارات 
العلمية والثقافية الخاصة بالتربية البدنية وعلوم الرياضة في 
المكتبات االلكترونية باإلضافة إلى البرامج العلمية التي تقدم من 

 خالل الشبكة العنكبوتية. 
( " بان درجة الوعي والتركيز العالي 2017 كد )إسماعيل،إذ يؤ 

بالخبرات واالنفتاح على األشياء الجديدة وتركيز االنتباه على 
حياتنا لحظة بلحظة الن اليقظة الذهنية تعلم الفرد كيفية التركيز 
واالنتباه ودرجة التنظيم الذاتي وابتكار أفكار جديدة واالنفتاح 

رب التي يمرون بها مما يودي بهم إلى والوعي بالخبرات والتجا
 االستبصار بالمواقف التي يمرون بها ويتفاعلون معها

 (.70 ،2017")إسماعيل، 
التعرف على العالقة بين اليقظة الذهنية  3-1-2

لدى طالبات كلية وٍأقسام التربية  األكاديميوالتحصيل 
 البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل .  

( و Rيبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (12)الجدول 
(Sig الختبار داللة العالقة بين اليقظة الذهنية والتحصيل ) األكاديمي

 لدى طالبات كلية وٍأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة )العملي(

 الوسط اإلحصائيالوصف 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة  R قيمة
Sig 

 الداللة

 16.378 127.02 اليقظة الذهنية
األكاديمي التحصيل  معنوي 0.007 0.268*

 )العملي(
76.21 9.186 

وجود عالقة  (12)التحليل اإلحصائي يتبين من الجدول بعد 
 إذ، األكاديميذات داللة معنوية بين اليقظة الذهنية والتحصيل 

( وهي اصغر من مستوى الداللة Sig( )0.009ظهرت قيمة )
 (.  0,05والتي تساوي )
تان بان الطالبات اللواتي يمتلكن مستويات عالية من وترى الباحث

 اليقظة الذهنية يتواصلون ذهنيا مع أي نشاط مما يجعلهم
منفتحين بشكل اكبر على الخبرات العملية التي يتلقوها من خالل 

واجبات الخططية المطلوبة منهم أثناء التعلم للمهارات الحركية وال
بشكل كبير على  متحصيلهم األكاديمي وتجعلهم مركزين انتباهه

المواضيع والمعلومات والوعي بالتطورات الجديدة في مجالهم 
العملي والذي ينعكس ايجابيا على تحصيلهم األكاديمي 

 )العملي(.
ن (" بان الفرد اليقظ ذهنيا يتمكن م2015إذ يشير )يونس، 

تمييز المعلومات منذ بدء عرضها ثم يعالجها من خالل التفسير 
الواعي لها؛ الن اليقظ ذهنيا يصنف المدخالت المعرفية ثم 

حتى يتمكن من السيطرة عليها ضمن السياق  ايعالجه
 (.8، 2015المخصص لها )يونس، 

" عندما يكون  (Langer & Moldoveanu, 2000)ويؤكد 
تعلم المستند إلى تحفيز العقل على االنتباه محور عملية ال

استقبال المعلومات الجديدة بأساليب غير نمطية أو محددة فانه 
سيرتقي بتفكير الفرد ويضمن اتخاذ أساليب أفضل ألداء مهمة 
ما فضال على أن التحفيز يسهم في تحسين عملية التذكر والتعلم 

 (Langer & Moldoveanu, 2000, 3)بشكل أفضل "
التعرف على الفروق في اليقظة الذهنية  3-1-3

لدى طالبات كلية وأقسام التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة في جامعة الموصل تبعا  للمراحل الدراسية.

( يبين نتائج تحليل التباين لمتغير مجاميع المراحل الدراسية 15الجدول )
 في جامعةلطالبات كلية وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 على وفق مقياس اليقظة الذهنية الموصل 

مصدر  المتغيرات
 التباين

مجموعة 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

قيمة 
Sig 

مجاميع 
المراحل 
 الدراسية

بين 
 المجموعات

17813,515 3 5937,838 

داخل  0,000 65,203
 المجموعات

8742,445 96 91,067 

 3028,905 99 26555,960 المجموع

 ( .0.05* معنوي عند نسبة خطأ  > )
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( وجود فروق ذات داللة معنوية لمتغير 15يتبين من الجدول ) 

مجاميع المراحل الدراسية لطالبات كلية وأقسام التربية البدنية 
وعلوم الرياضة على وفق مقياس اليقظة الذهنية إذ كانت قيمة 

( 0.005(، ومقارنة بمستوى الداللة المعتمد )0.000)الداللة()
نة في اليقظة عليه توجد فروق ذات داللة معنوية بين أفراد العيو 

 الذهنية وفق متغير المرحلة الدراسية. 
ولغرض اختبار معنوية الفروق بين المتوسطات للمجموعات 
األربع ولتحديد أي من المجاميع تتفوق عن األخرى، تم استخدام 

 ( يبين ذلك. 16( والجدول )L.S.Dاختبار اقل فرق معنوي )
بين الفروق في المرحلة الدراسية على وفق  LSDيبين نتائج  (16الجدول )

 مقياس اليقظة الذهنية
المراحل 
 الدراسية

 الوسط الحسابي العدد
االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطات

sig 

 30-11 الثالثة–الرابعة
154,09–
133,836 

9,893 –  
11,993 

20,224 0,000 

 31-28 ألولى–الثانية
127,224– 
110,612 

5,814-  
9,45 

16,601 0,000 

 31-11 األولى–الرابعة
154,09-  

110,612 
9,893 -
9,45 

43,478 0,000 

 28-30 الثانية–الثالثة
133,836- 
127,224 

11,993- 
5,814 

6,652 0,009 

 28-11 الثانية–الرابعة
154,09- 

127,224 
9,893- 
5,814 

26,876 0,000 

 30-31 الثالثة–األولى
110,612- 
133,836 

9,45- 
11,993 

23,253 0,000 

 ( . 0.05* معنوي عند نسبة خطأ  > )
( وجود فرق معنوي في اليقظة الذهنية 16يتبين من الجدول )

بين المرحلتين الرابعة والثالثة ولصالح الرابعة، وبين الثانية 
واألولى ولصالح الثانية، وبين الرابعة واألولى ولصالح الرابعة، 
وبين الثالثة والثانية ولصالح الثالثة، وبين الرابعة والثانية ولصالح 

 الح الثالثة.  الرابعة، وبين األولى والثالثة ولص
وتعزو الباحثتان سبب ذلك إلى عامل النضج والخبرة واللذان 
يلعبان دورا مهما في تنمية اليقظة الذهنية لدى الطالبات فضال 
عن ذلك بان طالبات المراحل المنتهية في كلية وأقسام التربية 
 البدنية وعلوم الرياضة قد طورن اليقظة الذهنية من خالل

المستمرة مع بعضهم البعض في القاعات  الممارسة العملية
الرياضية والذي أدى بدوره إلى اكتساب الطالبات مهارات معرفية 
وانفعالية وسلوكية إذ أن الممارسة العملية للمهارات الحركية 
والواجبات الخططية الواجب أدائها أثناء المحاضرات والدروس 

والتي تلعب  العملية تسمح للطالبات بتنمية العديد من المهارات
 دورًا كبيرًا في تنمية اليقظة الذهنية .

( " بان اليقظة الذهنية تتزايد مع التقدم 2019إذ يشير)صفحي،
في العمر الزمني وان األفراد األكبر سنا لديهم مستويات أعلى 

، 2019في اليقظة الذهنية من األصغر سنا " )صفحي، 
125.) 

بان األفراد  " (Alispahic&Hasanbegovic,2017)ويؤكد 
مع التقدم في العمر يطورون طرقا متزايدة للتكيف مع أدارة 
انفعاالتهم وبالتالي يكونون اقل في الحكم على أنفسهم وعلى 

 .(Alispahic&Hasanbegovic, 2017, 160) اآلخرين "
 الخاتمة:-4

على ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة استنتجت الباحثتان 
 التالي:

طالبات كلية وقسمي التربية البدنية وعلوم الرياضة في -1
جامعة الموصل يمتلكون مستويات عالية على وفق مقياس 

 اليقظة الذهنية.
هناك عالقة ذات داللة معنوية بين اليقظة الذهنية والتحصيل -2

األكاديمي )العملي( لدى طالبات كلية وقسمي التربية البدنية 
 لموصل.وعلوم الرياضة في جامعة ا

وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات استجابات -3
طالبات كلية وقسمي التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة 
الموصل على وفق مقياس اليقظة الذهنية تبعا لمتغير 

 )المرحلة الدراسية( ولصالح ذوي المرحلة الرابعة.
 المصادر:

 لدى العقلية باليقظة وعالقتها النفسية المرونة: (2017، )سناري خير إسماعيل، هاله [1]
 (.1) جزء 50 العدد ،اإلرشاد النفسي تنبؤية، مجلة دراسة- التربية كلية طالب

، دار المسيرة  6(: مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط2010ملحم، سامي محمد ) [2]
 للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.

(: األسس التدريبية لفعالية العاب القوى، مطابع 1990ون )المندالوي، قاسم حسن وآخر [3]
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 المالحق:
 استمارة استبيان ( يوضح 1الملحق )

 جامعة الموصل 
 كلية التربية االساسية

 قسم التربية البدنية والعلوم الرياضية
 الدراسات العليا/ماجستير

 
 عزيزتي الطالبة .........................................

 تحية طيبة ....
 

 اآلراءعض باضع بين يديك مجموعة من الفقرات التي تعكس 
من خالل اجاباتكم عنها  تانوالمعتقدات التي تستهدف الباحث

الوقوف على مواقفكم الحقيقية ولما لها اهمية كبيرة للبحث 
 العلمي بشكل خاص ولتطوير المجتمع بشكل عام  . 

نظرا لما نعهده فيكم من موضوعية وصراحة في التعبير عن 
على جميع  تعاونكم معها واالجابة تان، لذا ترجو الباحثآرائكم

( ے) وتكون االجابة بوضع عالمة آرائكمالفقرات بما يناسب 
امام االجابة المناسبة من احد البدائل الخمسة لكل فقرة من 

علما انه اليوجد اجابة صحيحة واجابة خاطئة ارجو  الفقرات،
االجابة على جميع الفقرات دون استثناء وان اجابتك لن يطلع 

ولن تستعمل لغير اغراض البحث  ،تانعليها  احد سوى الباحث
 العلمي .

 
 مع جزيل الشكر والتقدير

 االسم:
 الكلية:

 المرحلة:
 

 البة الماجستير ط
 ال محمد سعدونع
 

 الفقرات
تنطبق 
 علي

تنطبق 
علي 
 غالبا

تنطبق 
علي 
 احيانا

ال 
تنطبق 
 علي

ال تنطبق 
 علي ابدا

اجد نفسي قادرا على االصغاء الى احد 
اشياء اخرى في الوقت االشخاص وان اعمل 

 نفسه
     

      انا محب لالستطالع
ينشغل جزء من تفكيري بعيدا عن العمل الذي 

 يقوم به
     

استخدم كل االدوات المتاحة لتحسين قدرتي 
 على الفهم

     

احاول حل المشكالت سواء كانت سارة او 
 حزينة

     

لدي القدرة على ابتكار الحلول المجردة 
 للمشكالت

     

اميل الى القيام بعدد من االشياء في نفس 
 الوقت

     

ال احصر نفسي بطريقة واحدة لحل المشكالت 
 التي تواجهني

     

استخدم بعض االستراتيجيات التفكير الجديدة 
 لمواجهة المواقف الصعبة

     

ارى ان جميع المواد الدراسية مترابطة مع 
 بعضها

     

خبراتي السابقة لمواجهة المشكالت استخدم 
 المشابهة في المستقبل

     

اشعر اني اواجه اليا دون ان اكون على وعي 
 بما افعله

     

      من السهل ان اصاب بالشرود الذهني
احاول االستفادة من اراء زمالئي لحل مشكلة 

 معينة
     

      امتلك القدرة على التنبؤ باالحداث
اتشوق لمعرفة مالذي ساتعلمه من مالحظتي 

 لالشياء التي تثير انتباهي
     

من الصعب ان اجد الكلمات التي اصف بها ما 
 افكر فيه

     

انا على وعي بكل ما لدي من افكار ومشاعر 
 لالخرين

     

اجد نفسي بانه يجب ان افكر بطريقة ) انا 
 افكر اذا انا موجود(

     

لدي فضول لمعرفة مايدور في عقلي لحظة 
 بلحظة

     

اندمج في الفعاليات مع االخرين دون ان اكون 
      متاكدا اني منتبه اليهم

      انا شخص مرن
استطيع الحكم فيما اذا كانت افكاري جيدة او 

 غير جيدة
     

اودي وظائفي والمهام الموكلة الي بشكل الي 
 دون ان اعي ما افعله

     

      اتحدث عن اخطائي واجدها سبيال التعلم منها
اميل الى تقييم فيما اذا كان ما ادركه صحيح 

      او خاطئ
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 الفقرات
تنطبق 
 علي

تنطبق 
علي 
 غالبا

تنطبق 
علي 
 احيانا

ال 
تنطبق 
 علي

ال تنطبق 
 علي ابدا

      اميل الى تجريب كل ماهو جديد
      انا على وعي بالعواقب الوخيمة الفعالي

      انا شخص مبدع
      اميل الى تجربة ماهو جديد

احكم على االمور التي تستحق االهتمام وما 
 القيمة لها من خالل خبرتي

     

      اتمتع بروح الدعابة والفكاهة
      اشعر بالقلق من أي تطورات تحدث في حياتي

      اجيد اختيار الكلمات التي تصف احساسي
      اتقبل كل االفكار السارة وغير السارة

      عقالنيةامتلك افكار غير 
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 في الرياضية والعلوم البدنية التربة واقسام كلية طالبات لدى النفسية المناعة مقياس وتطبيق بناء 

 الموصل جامعة
 2االلوسي  سعدون محمد عال الباحثة، 1مراد  ال محمد يونس نبراس د.ا

 1الرياضية  وعلوم البدنية التربية كلية/ الموصل جامعة

  2الرياضية  وعلوم البدنية التربية كلية/ الموصل جامعة
1 

)  nibrasyouns@yahoo.com, 2 olasadoon1993@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

طالبات يهدف البحث الحالي الى بناء وتطبيق مقياس المناعة النفسية لدى  المستخلص:
كلية واقسام التربية البدنية والعلوم الرياضية في جامعة الموصل وشملت عينة البحث 

( طالبة وكانت نتائج البحث صالحية مقياس المناعة النفسية لدى طالبات كلية 331)
وقسمي التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل وقدرته على تشخيص المناعة 

ه كوسيلة للقياس وان طالبات كلية وقسمي التربية البدنية وعلوم النفسية عند استخدام
الرياضة في جامعة الموصل يمتلكون مستويات متوسطة على وفق مقياس المناعة النفسية 
واوصت الباحثة باالستفادة من مقياس المناعة النفسية لدى طالبات كلية وقسمي التربية 

مكانية تطبيقه البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل و  التي قامت ببنائه الباحثة وا 
 إلجراء بحوث مشابهة.
كلية واقسام التربة -طالبات –مقياس المناعة النفسية -بناء وتطبيق الكلمات المفتاحية:

 البدنية والعلوم الرياضية.
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 المقدمة: -1 

في ظل الثورة العلمية التي تتزايد في عالمنا اليوم انطلقت العديد 
من الدراسات التي تتناول جميع الموضوعات الرياضية والعوامل 
التي يمكن أن توثر فيها والبحث عن أفضل الحلول لمعالجة 

جميع المجتمعات المشكالت التي ينطوي عليها هذا المجال في 
المتحضرة والتي تسعى جميع الدول والسيما المتطورة منها إلى 

أن الفرد  إذ االرتقاء بمجال التربية البدنية وعلوم الرياضة،
الرياضي في أي مجتمع يعيش ضغوطا وتوترات ينعكس تأثيرها 

ي صحته النفسية والبدنية وذلك عندما يتعرض لضغوط فسلبيا 
مستمرة ومتكررة دون وجود قدرة كافية تمكنه من مواجهة العديد 
من الصعوبات والضغوط والتي بدورها توثر في السيطرة على 
انفعاالته وتصرفاته وسلوكه في مواجهة تلك الضغوط. إذ تعد 

اضي بان يتغلب المناعة النفسية بمثابة القوة التي تسمح للري
أن  إذعلى التحديات ويتجاوز العثرات لتحقيق النجاحات، 

المناعة النفسية تعمل على صقل تفكير الرياضي وتوجيهه إلى 
كيفية التعامل مع الضغوطات والتوترات في البيئة المليئة 

( " بان المناعة النفسية تعد 2113 بالمشكالت إذ يشير )رزوقي،
لتي تعني بقدرة الرياضي في التغلب على من العمليات الوقائية وا

العديد من المواقف الضاغطة وان المناعة النفسية تحميه من 
 العديد من األمراض المرتبطة بالضغوط النفسية")رزوقي،

( "بأن المناعة النفسية Erman ،2114) (. ويوكد19 ،2113
تعد من التوجهات الحديث في مجال علم النفس اإليجابي، 

ي التي تتميز بالقوة والمقاومة النفسية والتي تكون فالشخصية ه
قادرة على التكيف والتوافق مع المواقف واألحداث الصادمة ومع 
الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجهها وهي التي تكون قادرة 
على أن تعطي مفهوم مهم للحياة التي يعيشها اإلنسان، وكذلك 

لخبرات الجديدة التي تساعد على التعامل بشكل ايجابي مع ا
، Erman") يصادفونها والصدمات النفسية التي يتعرضون لها

2114 ،96). 

 مشكلة البحث:

األنشطة الرياضية التي تمارس بكلية وقسمي التربية البدنية  دتع
وعلوم الرياضة جانب مهم من جوانب الحياة والتي تهدف إلى 

اعية تطوير السلوك االجتماعي وتنمية العالقات االجتم
واإلنسانية بين الطالبات فضال عن ذلك تحقيق جانب مهم من 
جوانب تطوير الكفاءة البدنية وأجهزة الجسم الوظيفية ورفع قدرات 

مكانياتهم الجسمية والعقلية وهي من العناصر المهمة  الطالبات وا 
عداد شخصية الطالبات وتأهيلهم تأهيال يضمن  في صقل وا 

ة التي تتبناها كلية وقسمي التربية إعدادهم التربوي وفق الفلسف
 البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة.

ولكن عندما تكون اإلحداث الواقعة على كاهل الطالبة صعبة 
وما تواجهه من العديد من المثيرات الضاغطة والتي قد تصادفها 
أثناء التطبيقات العملية وال تستطيع الطالبة تحملها نظرا لطبيعة 

قسمي التربية البدنية وعلوم الرياضة وما تتطلبه متطلبات كلية و 
من مجهود بدني وذهني ومحاولة التوفيق بين كل هذه المتطلبات 
من مقررات دراسية تطبيقية ونظرية والتفاعل الجيد مع تلك 
المتطلبات وكذلك الخوف من التعرض لإلصابة من جراء 

بذلها الدروس العملية فضال عن القلق والتوتر والجهود التي ت
 غير ذلك من عوامل الطالبة من تدريب او

ومن هنا برزت مشكلة البحث الحالي في تسليط الضوء على 
من المفاهيم التربوية الهامة وذلك لما  دالمناعة النفسية والتي تع

للمناعة النفسية من دور كبير في جعل الطالبات أكثر قدرة 
سية وصالبة ومرونة في مواجهة التحديات والضغوط النف

 واإلحداث الصعبة في اإلحداث اليومية، 

 أهداف البحث:

بناء مقياس المناعة النفسية لدى طالبات لكلية وقسمي التربية -1
 البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل.

التعرف على الفروق في المناعة النفسية لدى طالبات كلية -2
الموصل وقسمي التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة 

 تبعًا للمراحل الدراسية .

 فرضيات البحث:

ال تمتلك طالبات كلية وقسمي التربية البدنية وعلوم الرياضة -1
في جامعة الموصل مستويات إيجابية عالية على مقياس 

 المناعة النفسية

ال توجد فروق ذات داللة معنوية في المناعة النفسية لدى -2
البدنية وعلوم الرياضة في طالبات كلية وقسمي التربية 

 جامعة الموصل تبعًا لمتغير )المراحل الدراسية(

 مجاالت البحث:

طالبات كلية وقسمي التربية البدنية وعلوم  المجال البشري:
 الرياضة في جامعة  الموصل .

 . 15/9/2121و لغاية  1/2/2121 المجال الزماني:
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التربية البدنية القاعات الدراسية لكلية وقسمي  المجال المكاني: 

 وعلوم الرياضة في جامعة الموصل .
 تحديد المصطلحات:

قدرة الفرد  ( بانها "2113ويعرفها )زيدان،  المناعة النفسية:
على حماية نفسة من التأثيرات السلبية المختلفة للضغوط 
والتهديدات والمخاطر واالحباطات واالزمات والتخلص منها عن 

دام الموارد الذاتية واإلمكانيات طريق التحصين النفسي باستخ
 (.817، 2113الكامنة في الشخصية" )زيدان، 

وتعرف الباحثين المناعة النفسية نظريا بأنها: نظام معقد ومنظم 
ووقائي لحماية الفرد من االضطرابات النفسية والبيئة لمواجهة 

 الضغوط النفسية واالنفعالية أسوة بنظام المناعة الحيوية.

ثين المناعة النفسية إجرائيا بأنها: الدرجة التي وتعرف الباح
تحصل عليها الطالبة من خالل مقياس المناعة النفسية والتي 

( فقرة و تتراوح درجاته 41قامت الباحثين ببنائه والمؤلف من )
( درجة وتشير الدرجة العليا على المستوى 211-41بين )

 االيجابي للطالبة في المناعة النفسية.

 البحث واجراءاته الميدانية:منهجية -2
استخدمت الباحثين المنهج الوصفي  منهج البحث: 2-1

 باألسلوب المسحي.

 مجتمع البحث وعينته:  2-2

اشتمل مجتمع البحث على  مجتمع البحث: 2-2-1
طالبات كلية وقسمي التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة 

على كلية التربية ( طالبة موزعين 331الموصل والبالغ عددهم )
كلية التربية  ،كلية التربية للبنات، البدنية وعلوم الرياضة
 ( ذلك.1) األساسية ويبين الجدول

 يبين تفاصيل مجتمع البحث حسب الكليات والمراحل الدراسية (1) الجدول

 المراحل
كلية التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

كلية 
التربية 
 للبنات

كلية 
التربية 
 األساسية

 المجموع
النسبة 
 المئوية

 %39,270 130 25 55 50 األولى
 %33,350 111 20 41 50 الثانية
 %22,750 75 8 42 25 الثالثة
 %4,630 15 صفر 6 9 الرابعة
 %100 331 53 144 134 المجموع

( 231اشتملت عينة البناء على ) عينة البناء: 2-2-1-1
البحث أألساسية،  طالبة، تم اختيارهم بطريقة عمديه من عينة

 %(.69.78ويمثلون نسبة )

اشتملت عينة التطبيق على  عينة التطبيق: 2-2-1-2
%( من عينة البحث، 31.22( طالبة، ويمثلون نسبة )111)

( يبين ٢باعتبار أن تلك النسبة ممثلة لمجتمع البحث، والجدول )
 ذلك.

 ( ويبين تفاصيل عينة البناء والتطبيق2الجدول )

 النسبة المئوية العدد عينة البحث
 %9,063 30 التجربة االستطالعية

 %36,253 120 البناء
 %12,085 40 الثبات

 %12,387 41 المستبعدون
 %30,212 100 التطبيق

 %100 331 المجموع الكلي

نظرا لعدم وجود مقياس  مقياس المناعة النفسية: 2-3
التربية البدنية لقياس المناعة النفسية لدى طالبات كلية وقسمي 

وعلوم الرياضة، قامت الباحثين ببناء هذا المقياس، إذ يتم بناء 
االختبارات والمقاييس " عندما تكون االختبارات المنشورة في 
المراجع والدوريات العلمية المتخصصة غير مناسبة للبيئة 

عندما تكون هناك حاجة الى تطوير وسائل القياس  المحلية، او
ل على ابتكار وسائل وادوات جديدة لالستفادة منها المتاحة، والعم

 ( 461، 2116في البيئة المحلية " )رضوان، 

 ،االيجابي التفكير-1) :المقياس أبعاد تحديد 2-3-1
 الصمود-4 ،واالتزان النفس ضبط-3 ،المشكلة وحل اإلبداع-2

 التكيف-7 ،بالنفس الثقة-6 ،الذاتية الفاعلية-5 ،النفسي
 أهداف نحو توجه-10 ،التفاؤل-9 ،والمثابرة التحدي-8 ،النفسي
 . (األداء

بعد إعداد فقرات المقياس  الصدق الظاهري: 2-3-2
عدادها بصورتها أألولية، تم 80ألبالغة ) ( فقرة وصياغتها وا 

عرضها على عدد من السادة ذوي الخبرة واالختصاص في 
إذ يشير مجال العلوم ألتربوية والنفسية، وعلوم الرياضة. 

)عويس( إلى أنه "يمكن أن نعد االختبار صادقا بعد عرضه 
على عدد من المختصين والخبراء في المجال الذي يقيسه 
االختبار، فإذا أقر الخبراء أن هذا االختبار يقيس السلوك الذي و 
ضع لقياسه، يمكن للباحث االعتماد على حكم الخبراء" )عويس، 

المحكمين نوعا من الصدق  ( " ويمكن اعتماد صدق55، 1999
(، وهذا االجراء يمثل Ferguson ,  1981, 104الظاهري" )

وسيلة من وسائل إيجاد الصدق في بناء المقاييس النفسية 
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(، وبعد تحليل 54، 1985ويسمى بالصدق الظاهري )عيسوي،  

استجابات و مالحظات السادة الخبراء تم استخراج صدق الخبراء 
المئوية التفاق الخبراء حول صالحية فقرات من خالل النسبة 

٪( فأكثر من 80) المقياس، إذ تم قبول الفقرات التي أتفق عليها
أراء الخبراء، و قد تم حذف و تعديل بعض الفقرات، إذ يشير 
)بلوم و آخرون( إلى أنه " على الباحث أن يحصل على نسبة 

مكانية أجراء ال تعديالت أتفاق للخبراء في صالحية الفقرات وا 
٪( فأكثر من تقديرات الخبراء في هذا 75بنسبة ال تقل عن )

(، والجدول 126، 1983النوع من الصدق " )بلوم وآخرون، 
(3) 

يبين نسبة أتفاق الخبراء على فقرات أبعاد مقياس المناعة النفسية  (3) الجدول
 المقترحة

المحاو
 ر

رقم 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة

التفكي
ر 
االيجا
 بي

عدد 
الخبرا
 ء

12 12 15 12 12 11 11 14 13 10 

النس
بة 
المئو 
 ية

80% 80% 100% 80% 80% 73.33
% 

73.30
% 

93.33
% 

86.66
% 

66.66
% 

اإلبداع 
وحل 
المشك
 لة

عدد 
الخبرا
 ء

14 9 15 14 8 11 12 12 13 14 

النس
بة 
المئو 
 ية

93.33
% 60% 100% 93.33

% 
53.33

% 
73.33

% 80% 80% 86.66
% 

93.33
% 

الصم
ود 
النفس
 ي

عدد 
الخبرا
 ء

13 14 10 13 15 ١٣ 14 11 15 10 

النس
بة 
المئو 
 ية

86.66
% 

93.33
% 

66.66
% 

86.66
% 100% 86.66

% 
93.33

% 
73.33

% 100% 66.66
% 

الفاعل
ية 
 الذاتية

عدد 
الخبرا
 ء

8 15 12 12 14 14 9 15 8 15 

النس
بة 
المئو 
 ية

53.33
% 100% 80% 80% 93.33

% 
93.33

% 60% 100% 53.33
% 100% 

الثقة 
بالنف
 س

عدد 
الخبرا
 ء

١٥ 10 13 8 12 9 12 13 12 12 

النس
بة 
المئو 
 ية

100% 66.66
% 

86.66
% 

53.33
% 80% 60% 80% 86.66

% 80% 80% 

التكي
ف 
النفس
 ي

عدد 
الخبرا
 ء

9 7 8 15 15 13 13 15 12 12 

النس
بة 
المئو 
 ية

60% 46.66
% 

53.33
% 100% 100% 86.66

% 
86.66

% 100% 80% 80% 

التحد
ي 
والمثا
 برة

عدد 
الخبرا
 ء

14 7 15 14 8 7 15 12 13 15 

النس
بة 
المئو 
 ية

93.33
% 

46.66
% 100% 93.33

% 
53.33

% 
46.66

% 100% 80% 86.66
% 100% 

التفاؤ
 ل

عدد 
الخبرا
 ء

15 12 12 14 12 13 7 7 14 15 

النس
بة 
المئو 
 ية

100% 80% 80% 93.33
% 80% 86.66

% 
46.66

% 
46.66

% 
93.33

% 100% 

أنه تم حذف الفقرات التي لم تحصل على  (3يتبين من الجدول )
نسبة االتفاق المقبولة والمقررة، وبهذا االجراء يكون عدد فقرات 

 .( فقرة57مقياس المناعة النفسية )

بعد توزيع  التجربة أالستطالعية للمقياس: 2-3-3
بنمط كل بعد ائيا لتجنب تأثر المجيب و فقرات المقياس توزيعا عش

من األبعاد، وبعد إعداد التعليمات الخاصة بصورتها األولية، تم 
( طالبة، وقد بلغ معدل 31تطبيق المقياس على عينة قوامها )

( دقيقة 31–21الوقت المحدد لإلجابة على فقرات المقياس بين )
 .( دقيقة25) وبمعدل

 أسلوب المجموعتين المتضادتين أو 2-3-3-1
استخدام أسلوب المجموعتين المتضادتين للكشف  تم المتطرفتين:

عن الفقرات المميزة في بناء مقياس المناعة النفسية، ولتحديد حجم 
العينة المناسبة لتحليل الفقرات إذ تم تطبيق المقياس بصورته األولية، 

( طالبة، تم " تقسيم أفراد العينة 121على عينة التمييز البالغ قوامها )
اويتين، واخذ مجموعتين متطرفتين منها، ولتحقيق إلى مجموعتين متس

ذلك نرتب درجات الممتحنين ترتيبا تنازليا )من األعلى إلى األدنى( ثم 
نقسمها إلى مجموعتين متساويتين " وفي العادة يتم اختيار نسبة 

٪( من الدرجات الدنيا لتمثال 27٪( من الدرجات العليا وبنسبة )27)
)ت( المحتسبة  اعتمدت قيمة اختبارالمتطرفتين، و المجموعتين 

الختبار داللة الفروق بين متوسطات إجابات المجموعتين العليا والدنيا 
 لكل فقرة من فقرات المقياس.

التائي لحساب التمييز لمقياس المناعة  االختباريبين نتائج ( 4)الجدول 
 النفسية

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

داللة 
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

داللة 
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

داللة 
 الفروق

 معنوي 17,٣ 39 معنوي 33,٤ 20 غير معنوي 1,66 ١
 معنوي 2,27 40 معنوي ٧8,٣ 21 غير معنوي 1,78 ٢
 معنوي 2,29 41 معنوي 5٥،٣ 22 معنوي 2,80 ٣
 معنوي 3,71 42 معنوي 3,36 23 معنوي 2,15 ٤
 معنوي 3,60 43 معنوي 2,78 24 معنوي ٢,٤5 ٥
 معنوي 78,٢ 44 معنوي ٧8,٤ 25 معنوي 3,33 ٦
 معنوي 57,٢ 45 معنوي 51,٣ 26 معنوي ٢,72 ٧
 غير معنوي 1,17 46 معنوي 4,29 27 معنوي ٣,46 ٨
 معنوي 2,89 47 معنوي ٣5,٢ 28 معنوي ٢,٣3 ٩
 معنوي 3,47 48 معنوي 3,99 29 معنوي 2,88 ١٠
 معنوي 2,22 49 معنوي 2,84 30 غير معنوي 1,70 ١١
 معنوي 3,91 50 معنوي 3,69 31 غير معنوي 1,47 ١٢
 غير معنوي 1,25 51 معنوي ٨8,٢ 32 معنوي ٢,٩2 ١٣
 معنوي 3,87 52 معنوي 4,20 33 معنوي 3,70 14
 معنوي 2,71 53 معنوي 2,44 34 معنوي 77,2 15
 معنوي 2,60 54 معنوي 3,37 35 معنوي 2,99 16
 معنوي 3,45 55 معنوي 2,69 36 غير معنوي 1,42 17
 معنوي 90,2 56 معنوي 2,70 37 غير معنوي 1,89 18
 معنوي 3,40 57 غير معنوي 1,89 38 معنوي 2,57 19

(، قيمت )ت( الجد ولية تساوي 118( وأمام درجة )0.05) ≥معنوي عند مستوى معنوية 
(1.98) 
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 تعني :الداخلي التساقا معامل أسلوب 2-3-3-2 

 :باالتي الداخلي االتساق طريقة

مدى ارتباط الفقرات مع بعضها البعض داخل االختبار أو *
 المقياس.

 مدى ارتباط كل فقرة مع المقياس ككل .*

التحقق من مدى االتساق فيما بين الفقرات لكون االتساق *
 يتأثر بخطأ محتوى الفقرات وخطأ عدم تجانس الفقرات 

بين الفقرات والدرجة الكلية لمقياس المناعة  االرتباطيبين معامل  (5) الجدول
 النفسية باستخدام أسلوب االتساق الداخلي

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

داللة 
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 داللة الفروق
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

داللة 
 الفروق

 158,٠ 33 غير معنوي 180,٠ ١7 معنوي ٠,٤70 ١
غير 
 معنوي

 معنوي 479,٠ 34 غير معنوي 175,٠ ١8 معنوي ٠,366 ٢
 معنوي 552,٠ 35 معنوي ٦79,٠ ١9 معنوي ٠,538 ٣
 معنوي ٤64,٠ 36 معنوي ٢94,٠ 20 معنوي ٠,٣74 ٤
 معنوي 339,٠ 37 معنوي ٢83,٠ 21 معنوي ٠,443 ٥
 معنوي 513,٠ 38 معنوي 395,٠ 22 معنوي ٠,3٩9 ٦
 معنوي 412,٠ 39 معنوي 487,٠ 23 معنوي ٠,٤89 ٧
 معنوي ٥70,٠ 40 معنوي 564,٠ 24 معنوي ٠,551 ٨

 185,٠ 41 معنوي 485,٠ 25 معنوي ٠,٤65 ٩
غير 
 معنوي

 معنوي 525,٠ 42 معنوي 466,٠ ٢6 معنوي ٠,271 ١٠

 112,٠ 43 معنوي ٤95,٠ ٢7 معنوي ٠,458 ١١
غير 
 معنوي

 معنوي ٣95,٠ 44 غير معنوي 182,٠ ٢8 معنوي ٠,٥٢7 ١٢

 181,٠ 45 غير معنوي 173,٠ 29 معنوي ٠,458 13
غير 
 معنوي

 معنوي 402,٠ 46 معنوي 338,٠ 30 معنوي ٠,247 14
 معنوي 414,٠ 47 معنوي 491,٠ 31 معنوي ٠,278 15
 معنوي 358,٠ 48 معنوي 420,٠ 32 معنوي ٠,398 16

تساوي  الجدولية( ر)، قيمة (118)حرية  درجة وأمام( 0.05) ≥معنوي عند مستوى معنوية 
(0.195) 

 ثبات المقياس:  2-3-3-4
تستخدم هذه  طريقة أعادة االختبار: 2-3-3-4-1

الطريقة لتقويم الخطأ المرتبط بتطبيق االختبار مرتين مختلفتين 
بالنسبة لوقت التطبيق، بمعنى أن الثبات في هذه الطريقة 

االختبار في المقياس يستخدم المعاينة الزمنية لتسجيل درجات 
في فترتين زمنيتين. قامت الباحثين بحساب درجة الثبات 
عادة تطبيقه، إذ تم تطبيق  للمقياس بطريقة تطبيق االختبار وا 

( طالبة كتطبيق أولي من 41المقياس على عينة مؤلفة من )
عينة البناء وتم استبعادهم من عينة البحث، وأعيد تطبيق 

رور أسبوع من موعد التطبيق األولي المقياس مرة ثانية بعد م
على نفس العينة، وبعد جمع االستمارات تم معالجتها إحصائيا 
باستخدام معامل االرتباط البسيط )بيرسون(، فظهرت قيمة )ر( 

( وهو دال إحصائيا مما يدل على ثبات 1.88المحتسبة تساوي )
 المقياس .

 يعتمد هذا األسلوب طريقة ألفاكورنباخ: 2-3-3-4-2
على اتساق أداء الفرز من فقرة إلى أخرى ويشير إلى قوة 

( mussen، 1981 ،320االرتباط بين الفقرات في االختبار )
( ويمكن اعتبارها 0.90ولقد بلغت قيمة الثبات بهذه الطريقة )

 مؤشر للصدق البنائي للمقياس.

مقياس المناعة النفسية  وصف المقياس وتصحيحه: 2-4
وقسمي التربية البدنية وعلوم الرياضة، يهدف لدى طالبات كلية 

إلى توفير أداة قياس صادقة وثابتة لقياس مستوى ودرجة المناعة 
( فقرة، موزعة 41النفسية، تألف المقياس بصورته النهائية من )

( أبعاد، وتتم اإلجابة على فقرات المقياس من خالل ثمانية) على
رت الخماسي )تنطبق خمسة بدائل مرتبة تنازليا على مقياس ليك

ال  تنطبق علي غالبا، تنطبق علي إلى حد ما، علي دائما،
ال تنطبق علي أبدا(، وتكون األوزان تبعا لمضمون  تنطبق علي،

( درجة، وتكون الدرجة الكلية العليا 1-2-3-4-5الفقرة )
( درجة، أما الدرجة الكلية الدنيا للمقياس فهي 211للمقياس هي )

 ( درجة .41)
ــم لتطبيووق النهووائي لمقيوواس المناعووة النفسووية: ا 2-5 ت

( طالبـــة مـــن 111تطبيـــق المقيـــاس علـــى عينـــة التطبيـــق البالغـــة )
ـــة  ـــت لإلجاب ـــد وقـــت ثاب ـــة، ودون تحدي كليـــة وقســـمي التربيـــة البدني
علـى المقيـاس، وزعـت علـيهم كراسـات المقيـاس، وتـم شـرح طريقـة 

ــى المقيــاس، وذلــك بوضــع عالمــة ) ــة عل فقــرة ( أمــام كــل √االجاب
وتحـت البـديل الــذي تـراه مناســبا، وتـم التأكيـد علــيهم لإلجابـة علــى 
ــع فقــرات المقيــاس بكــل دقــة وأمانــة، علمــا أن االجابــة تكــون  جمي
علــى كراســة المقياســين نفســه، ثــم تــم جمــع كراســات المقيــاس مــن 

( اســـتمارة، وبهـــذا تكـــون 111المختبـــرين، إذ تـــم الحصـــول علـــى )
مجمـــوع درجاتـــه علـــى فقـــرات  درجـــة المختبـــر علـــى المقيـــاس هـــي

 المقياس جميعا.
 على الدراسات اعتمادا للمقياس وتم تقسيم مستويات االجابة

،( ودراسة )باقر، 2113في هذا المجال ومنها )الربيعي، السابقة 
( ودراسة 2115( ودراسة )المولى، 2113 محمد علي،
 .(6(. وكما في الجدول )2117)حمودات، 
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 على المقياسين مستويات االجابةتقسيم ( 6الجدول )
 المستوى الفئات ت
 عاٍل جدا   % فأكثر 80 1
 عالٍ  %79اقل من -% 70من  2
 متوسط %69اقل من   -% 60من  3
 منخفض %59اقل من   -% 50من  4
 منخفض جدا   %50اقل من  5

 تها:ومناقش عرض وتحليل النتائج 3-1
طالبات  التعرف مستوى المناعة النفسية لدى 3-1-1

التربية البدنية وعلوم الرياضة  قسميكلية و 
 :في جامعة الموصل

لدى طالبات كلية وقسمي التربية  مستوى المناعة النفسية( يبين 7جدول )
 .البدنية وعلوم الرياضية في جامعة الموصل

 الكليات/القسمي
 المناعة النفسية

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 متوسط %65,87 23,54 131,75 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
قسم التربية البدنية وعلوم /كلية التربية األساسية

 متوسط %66,88 11,82 133,77 الرياضة

كلية التربية للبنات/قسم التربية البدنية وعلوم 
 متوسط %67,81 17,46 135,63 الرياضة

 متوسط %66,79 19,54 133,59 المجموع الكلي

( أن األوساط الحسابية للمناعة النفسية لدى 7يتبين من الجدول )
طالبات كلية وقسمي التربية البدنية وعلوم الرياضة بلغت على 

( وبمستوى متوسط 135.631، 133.777، 131.75التوالي )
%، 66.888%، 65.875وبنسب مئوية على التوالي )

عام متوسط وبوسط حسابي %( وكان المستوى بشكل 67.815
 %(.66.795( وبنسبة مئوية بلغت )133.59قدره )

ويرى الباحثين بان طالبات كلية وقسمي التربية البدنية وعلوم 
الرياضة يتمتعون بمستويات متوسطة في المناعة النفسية ويمكن 
أن تفسر هذه النتيجة بان الطالبات لديهم المقدرة على المقاومة 

ومتطلبات المحيط الذي يعيشونه ولديهم مستوى  والتحمل للمعاناة
متوسط في القدرة على التوافق مع المواقف الحياتية التي 
يتعرضون لها من خالل وجودهم في البيئة الجامعية الرياضية 
فضال عن ذلك  يرى الباحثين بأنه اليمكن التركيز على جانب 

ون معقد معين في تحديد المناعة النفسية فهي تركيب يكاد أن يك
تتفاعل فيه كل من خصائص الطالبات الشخصية والبيئة 
الجامعية المحيطة ونوع الضغط النفسي الذي يحيط بها وكيفية 

( " بان المناعة النفسية 2116 المعالجة. إذ يؤكد )نجاتي،
تتضمن عناصر مرتبطة بمواجهة الضغوط والقدرة على التكيف 

الشخصية والمهارات وان الخصائص  والوقاية من التحديات،
التي يمتلكها الفرد هي عناصر تراكمية تشكل البناء النفسي له 
 والتي تتفاعل بمجملها مع الخبرات المختلفة التي يواجها")نجاتي،

2116، 151.) 

التعرف على الفروق في المناعة النفسية  3-1-2
لدى طالبات كلية وقسمي التربية البدنية وعلوم 

 وصل تبعا  للمراحل الدراسية.الرياضة في جامعة الم

يبين نتائج تحليل التباين لمتغير مجاميع المراحل الدراسية  (8الجدول )
لطالبات كلية وقسمي التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة 

 الموصل على وفق مقياس المناعة النفسية

مجموعة  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

قيمة 
Sig 

مجاميع 
المراحل 
 الدراسية

 8446.113 3 25338.339 بين المجموعات

داخل  0.000 65.033
 129.873 96 12467.851 المجموعات

 8575.986 99 37806.190 المجموع
 ( .0.05* معنوي عند نسبة خطأ  > )

وجود فروق ذات داللة معنوية لمتغير  (8)يتبين من الجدول 
مجاميع المراحل الدراسية لطالبات كلية وقسمي التربية البدنية 
وعلوم الرياضة على وفق مقياس المناعة النفسية إذ كانت قيمة 

( 0.005(، ومقارنة بمستوى الداللة المعتمد )0.000)الداللة( )
ة في المناعة عليه توجد فروق ذات داللة معنوية بين أفراد العين

 النفسية وفق متغير المرحلة الدراسية..
ولغرض اختبار معنوية الفروق بين المتوسطات للمجموعات 
األربع ولتحديد أي من المجاميع تتفوق عن األخرى، تم استخدام 

 يبين ذلك (9)( والجدول L.S.Dاختبار اقل فرق معنوي )
بين الفروق في المرحلة الدراسية على وفق  LSD( يبين نتائج 9الجدول )

 مقياس المناعة النفسية
المراحل 
 الدراسية

 الوسط الحسابي العدد
االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطات

Sig 

  –الرابعة  
 الثالثة

11- 
30 

166.09 - 
141.266 

7.217 –  
11.831 

24.824 0.000 

  –الثانية  
 األولى

28- 
31 

134.321 - 
113.967 

6.566 -  
14.969 

20.353 0.000 

  –الرابعة  
 األولى

11- 
31 

166.09 -  
113.967 

7.217  - 
14.969 

52.123 0.000 

  –الثالثة 
 الثانية

30- 
28 

141.266 - 
134.321 

11.831 - 
6.566 

6.945 0.023 

  –الرابعة  
 الثانية

11- 
28 

166.09 - 
134.321 

7.217  - 
6.566 

31.769 0.000 

  –األولى  
 الثالثة

31- 
30 

113.967- 
141.266 

14.969- 
11.831 

27.298 0.000 
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وجود فرق معنوي في المناعة النفسية بين  (9)يتبين من الجدول  

المرحلتين الرابعة والثالثة ولصالح الرابعة، وبين الثانية واألولى 
ولصالح الثانية، وبين الرابعة واألولى ولصالح الرابعة، وبين 
الرابعة والثانية ولصالح الرابعة، وبين األولى والثالثة ولصالح 

عزو يلثالثة والثانية. و الثالثة، ووجود فرق غير معنوي بين ا
الباحثين هذه النتيجة إلى أن المناعة النفسية تكتسب وتنمو 
وتتطور من خالل المراحل الدراسية التي تمر بها الطالبات وذلك 
من خالل التعرض الى الكثير من المتاعب والشدائد  والضغوط  
أثناء الوحدات التعليمية للدروس العملية والتي تلعب دورا كبيرا 

ي حصول الطالبات للمراحل المنتهية  على درجات عالية في ف
مستوى المناعة النفسية فضال عن ذلك بان طالبات المرحلة 
الرابعة كانوا أكثر تعرضا للضغوط النفسية من خالل مرورهم 
بالمراحل الدراسية كافة على مستوى الكلية أو قسمي التربية 

ايجابي على زيادة البدنية وعلوم الرياضة والتي أثرت وبشكل 
 & Mckayقدرة الطالبات على المواجهة الفعالة لها، إذ يشير)

White, 2008 بان المناعة النفسية تبرز في الظروف التي "  )
تتحدى الفرد الستنهاض مصادره الشخصية بغرض التعامل مع 
هذه المواقف الضاغطة والتي تعيق تحقيق أهدافه خصوصا حين 

نافسة والتي تتطلب جهود مستمرة تتضمن هذه المواقف الم
 .(Mckay & White, 2008, 160") لتحقيق الغاية

 الخاتمة:–4
صالحية مقياس المناعة النفسية لدى طالبات كلية وقسمي -1

التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل وقدرته 
على تشخيص المناعة النفسية عند استخدامه كوسيلة 

 للقياس.

كلية وقسمي التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة طالبات -2
الموصل يمتلكون مستويات متوسطة على وفق مقياس 

 المناعة النفسية.

وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات استجابات -3
طالبات كلية وقسمي التربية البدنية وعلوم الرياضة في 

بعا جامعة الموصل على وفق مقياس المناعة النفسية ت
 لمتغير )المرحلة الدراسية( ولصالح ذوي المرحلة الرابعة.
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 المالحق:
 يوضح اسماء الخبراء والمختصين( 1ملحق )

 االسم الكلية الجامعة
 ناظم شاكر يونس الوتار ا.د تربية البدنية وعلوم الرياضة الموصل
 عكلة سليمان الحوري ا.د تربية اساسية الموصل
 د عصام عبد الرضاا. البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  الموصل
 د مؤيد عبد الرزاق الحسوا. كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الموصل
 د نغم محمود العبيديا. كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الموصل
 د ثامر محمود ذنون الحمدانيا.م. التربية االساسية الموصل
 د نغم مؤيدا.م. البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  الموصل
 د وليد ذنونا.م. كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الموصل
 د رافع ادريس عبد الغفورم.ا. كلية التربية البدنية والعلوم الرياضة الموصل
 د منهل خطابم. كلية التربية االساسية الموصل
 ياسر محفوظ دا. كلية التربية /علم نفس تربوي الموصل
 سمير يونس محمود ا.د كلية التربية /علم نفس تربوي الموصل
 د. امل فتاح زيدان كلية التربية /علم نفس تربوي الموصل

 
 مقياس المناعة النفسية بصورته النهائية( يوضح 2ملحق )

 الفقرات
تنطبق 
علي 
 دائما

تنطبق 
علي 
 غالبا

تنطبق 
علي 
الى 
 حد ما

 ال
تنطبق 
 علي

 ال
تنطبق 
علي 
 ابدا

لن اسمح الخطائي في الدروس العلمية ان تثبط 
 عزيمتي

     

اشعر بانني قريبة من زميالتي في الدروس 
 العلمية

     

      أشعر بالمتعة عند ادائي دروسي العلمية
استمتع بأداء دروس العملية ألنها تتناسب مع 

 طموحاتي
     

      اعتقد بانني قادرة على تحقيق طموحي
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 الفقرات
تنطبق 
علي 
 دائما

تنطبق 
علي 
 غالبا

تنطبق 
علي 
الى 
 حد ما

 ال
تنطبق 
 علي

 ال
تنطبق 
علي 
 ابدا

احاول ان افكر بأشياء إبداعية في الدروس 
 العملية

     

اعتقد بانني غير موفقة ب اختياراتي لحل 
      المشاكل التي تعترضني

افتقد القدرة و المهارة في حل المشاكل التي 
 تعترضني في الدروس العملية

     

عندما تواجهني مشكلة اعمل على حلها حتى 
 تنتهي

     

المشاكل الصغيرة التي تعترضني في اقلق من 
      الدروس العملية

يمكنني التعامل بشكل إيجابي مع المواقف 
 الضاغطة

     

اشعر بالهزيمة اذا فشلت في حل المشاكل التي 
      تعترضني في الدروس العملية

لدي القدرة على ضبط انفعالي أمام المواقف التي 
 تعترضني في الدروس العملية

     

      احاول استعادة توازني بعد التعرض لموقف ما
اشعر بالرضا عند تعاملي مع المواقف بطريقة 

 مرنة
     

عندما اصمم على شيء فإني اثابر على عمله 
 حتى انجزه

     

      ابذل جهد متدني لتحقيق أهدافي
افشل في مواجهة التحديات التي تعترضني في 

 الدروس العملية
     

إلى تحقيق أهداف حقيقة وواقعية أثناء اسعى 
      الدروس العملية

      لدي افكار عالية عن قدراتي البدنية والمهارية
      اشعر بانني افضل زميالتي بالدروس العملية

      لدي قدرة على طرح أفكاري أمام زميالتي
اجد صعوبة في التفاعل مع زميالتي أثناء 

      الدروس العملية

ال أخجل من زميالتي مهما كانت مالبسي 
 الرياضية بسيطة

     

احاول ان استفيد من خبرات زميالتي أثناء 
      الدروس العملية

      اتعامل برفق مع زميالتي
      اشعر بانني موضع حب واحترام الزميالت

اهتم  بالمساهمة في النشاطات الرياضية الخاصة 
 بالكلية او القسم

     

      اتفادى التعاون مع زميالتي أثناء الدروس العملية
      اشعر بانني وحيدة داخل الكلية او القسم

اسعى إلى تعلم مهارات حركية جديدة أثناء 
      الدروس العملية

      أعجز عن تنظيم وقتي وواجباتي العملية

 الفقرات
تنطبق 
علي 
 دائما

تنطبق 
علي 
 غالبا

تنطبق 
علي 
الى 
 حد ما

 ال
تنطبق 
 علي

 ال
تنطبق 
علي 
 ابدا

اعتقد بأن الفشل في الدروس العملية دافع إلى 
 النجاح

     

اتغلب على شعور ي بالقلق أثناء تطبيق المهارات 
      الحركية

اسعى إلى أن تكون مهاراتي الحركية اثناء 
 الدروس العملية محط اعجاب

     

ممارستي النشطة الرياضية تساعدني على التفاؤل 
 بالحياة

     

ارى ان تخصصي الدراسي يساعدني على تحقيق 
      الصحة البدنية والنفسية

      التفاؤل سمة تلزمني طيلة حياتي
اشعر بأن فرص النجاح تؤهلني للتقدم في دروسي 

      العملية

      اتوقع نتائج جيدة في تحصيلي للدروس العملية
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تأثير تمرينات خاصة على وفق مواقف اللعب وبعض الوسائل المساعدة في تطوير بعض المهارات  

 االساسية لدى طالب المرحلة المتوسطة بكرة السلة
 1م.م نور الدين علي مظلوم 

 1وزارة التربية/الرصافة الثالثة 

(1 dr.nooraldee78@yahoo.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 المختلفة الرياضية للفعاليات السليم البناء يتم خالله من الذي االساس الحجر هو الطالب المستخلص:
 المناسبة الفترة تعتبر اذا المتوسطة المرحلة اعمار في خصوصاً  خاص بشكل السلة وكرة عام بشكل
 أرتى لذلك، الفترة هذه في جيدة جسمانية صفات من الطالب به يتمتع لما وذلك السلة كرة مهارة لتعلم

 وفق وعلى الطلبة مرحلة مع ومناسبة تركيبها في بسيطة تكون خاصة تمرينات اعداد الى الباحث
 واستخدام وبوجود الدفاعية او الهجومية المهارات في سواء المباريات في حدوث االكثر العب مواقف
 .كبير بشكل والوقت الجهد في واختصار التعلم عملية تحسن يضمن مما المساعدة االدوات
 :التالي الباحثة استنتجت الدراسة اليها توصلت التي النتائج ضوء وعلى

 . االساسية المهارات تطوير الى ادت اللعب مواقف وفق الخاصة التمرينات إن-1
 .االساسية المهارات اكتساب في فعال دور له كان التعليم عملية اثناء المساعدة الوسائل ادخال ان-2
 عينة افراد على واضح  تأثير ذات التدريبي المنهاج في المستخدمة المتدرجة التدريبية الشدة إن-3

 .التدريب فاعلية زيادة على وأثرت البحث
 :بالتالي الباحثون يوصي فيما
 . اللعب مواقف وفق التمرينات بوضع الرياضية التربية مدرسين قبل من الجدي االهتمام ضرورة-1
 .التعلم عملية اثناء المساعدة الوسائل استخدام على التركيز ضرورة-2
 .والراحة والحجم الشدة حيث من التدريبي المنهج وضع عند العلمية االسس استخدام على التأكيد-3
 .ذكور او اناث كانوا سواء اخرى عينات على مشابهة دراسات اجراء في التوسع-4

  .السلة كرة-االساسية المهارات-المساعدة الوسائل-اللعب مواقف-خاصة تمرينات :المفتاحية الكلمات
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 المقدمة:-1 

شهدت األلعاب الرياضية تقدما متزايدًا في اإلنجازات ومستويات 
األداء الحركي، واصبح هذا التقدم مرتبطًا بنتائج الدراسات 
والبحوث العلمية واتباع التحليل والتخطيط العلمي المستمر من 
اجل االرتقاء بمستوى وقابليات الرياضيين وتطوير مستوى االداء 

ري والخططي والنفسي والوظيفي ألجهزة جسم البدني والمها
 الرياضي .

وبما أن اغلب الالعبين هم من الطلبة فالبد من االهتمام بهم 
بشكل واسع كونهم النواة االساسية التي من خاللهم يتم رفد 
المنتخبات الوطنية واالندية بالالعبين الجيدين الذين يتمتعون 

 بمهارات اساسية صحيحة.
االداء والتدريب والتعليم وفق مواقف اللعب وان التخصص في 

الحقيقية التي يتوقع حدوثها بشكل كبير اثناء المباراة سوف تخلق 
خبرات تراكمية لدى الطالب تمكنهم من سرعة تجاوز المواقف 

 المشابهة اثناء المباريات.
والتعليم باستخدام الوسائل التعليمية يلعب دور اساسي في ترسيخ 

الطلبة اضافة الى تسهيل عملية التعليم وانجاحها المعلومات لدى 
 بشكل كبير.

ومن هنا تكمن وتبرز اهمية البحث في اعداد تمرينات على وفق 
مواقف اللعب وبعض الوسائل المساعدة في تطوير بعض 

 المهارات االساسية لدى طالب المرحلة المتوسطة بكرة السلة .
 مشكلة البحث:

الطالب للمرحلة المتوسطة  تكمن المشكلة في صعوبة تعلم
المهارات االساسية لكرة السلة بسرعة وبشكل متقن  ويعود سبب 
ذلك لطريقة التعلم المستخدمة من قبل بعض االساتذة التي تبتعد 
عن الواقع الحقيقي وفق المتطلبات الحديثة إليصال المهارة 
بشكل واضح الى الطلبة اضافة الى ذلك عدم جود المام كامل 

المدرسين للعبة كرة السلة بشكل كبير وكذلك لقلة  من بعض
استخدام الوسائل المساعدة في التعلم والتي لها دور كبير وواسع 
في عملية التعلم وذلك من خالل شرح المهارات وتطبيقها بشكل 

 سهل ومحتصر .
 اهداف البحث:

اعداد تمرينات خاصة على وفق مواقف اللعب  وبعض -1
 الوسائل المساعدة .

التعرف على تأثير التمرينات الخاصة وفق مواقف اللعب -2
وبعض الوسائل المساعدة في تطوير بعض المهارات 

 االساسية بكرة السلة .
 فرض البحث:

هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي -1
والبعدي ولصالح االختبار البعدي في بعض المهارات 

 وسطة لكرة السلة.األساسية  لطالب المرحلة المت
 مجاالت البحث:
 . 14/1/2020-14/11/2019من  المجال الزماني:
 متوسطة محمد الطيب . المجال المكاني:
 طالب الصف االول المتوسط . المجال البشري:

جراءاته الميدانية: 2  منهج البحث وا 
ال شك في أن طبيعة المشكلة هي منهج البحث:  1–2

اختيار منهج البحث، إذ إن المنهج األساس الذي في ضوئه يتم 
هو" الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة" الكتشاف 

(، وبما إن طبيعة هذا 33ص، 1978 بدر، احمدالحقيقة ")
البحث ترمي إلى معرفة  تأثير متغير معين فأن استخدم المنهج 
التجريبي )بنظام تصميم المجموعة الواحدة( ذات االختبارين 

لي والبعدي يعد الوسيلة المناسبة واألكثر مالئمة لتحقيق القب
أهداف البحث وفرضياته، ألنه يقوم على أساس التعامل المباشر 
والواقعي مع الظواهر المختلفة ويقوم على المالحظة والتجريب 
بأنواعه من خالل المقارنة ومن خالل البرهنة على وجود عالقة 

، 2004، عنان محمودوعات)سببية بين المجموعة او بين المجم
 ( .85-84ص
بعد تحديد مجتمع البحث مجتمع البحث وعينته:  2-2

والمتمثل بطالب الصف االول المتوسط لمدرسة متوسطة الطيب 
%( من مجتمع 20( طالب التي تمثل نسبة )45إذ بلغ عددهم )

( العبًا لكونها النموذج الذي 225االصل الذي يبلغ عدده )
ومحور عمله عليه بالطريقة العشوائية  يجري الباحث مجمل

( طالب صف احر لتنفيذ 15وبأسلوب )القرعة(، وقد تم اختيار )
 التجربة االستطالعية .

وقد تم إدخال التمرينات الخاصة وفق مواقف اللعب وبعض 
الوسائل المساعدة على عينة البحث وفق المنهج المعد من قبل 

 الباحث.
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جهزة واالدوات( وسائل جمع المعلومات )اال 2-3 

 المستخدمة قيد البحث:
استعان الباحث بالوسائل الالزمة سواء كانت بيانات أو عينات 
أو أجهزة بحيث تهيأ وترتب وتنظم الستثمارها في العمل البحثي 
بكفاءة ودقة وبأقل مجهود وفي أقصر وقت  والتي من خاللها تم 

 التوصل الى النتائج وهذه األجهزة واألدوات هي: 
المصادر العربية )وسائل جمع المعلومات:  1–3–2

واألجنبية، شبكة المعلومات االلكترونية، المالحظة والتجريب، 
 (، استمارة تفريغ البيانات1ملحق ) المقابالت الشخصية

 (.2ملحق)
)جهاز أجهزة وأدوات البحث المستخدمة:  2–3–3

(، 4)قياس الطول والوزن، ساعة إيقاف يدوية نوع دايمون عدد 
(، كرات سلة CASIO(، حاسبة يدوية نوع )4صافرة عدد )
(، ملعب كرة سلة قانوني، شريط قياس جلدي 10قانونية عدد )

( متر، شريط الصق، أوراق واقالم، شواخص عدد 30بطول )
 (، طباشير(.2(، كرسي عدد )10)
بعد أن تم اختيار بعض متغيرات البحث واختباراتها:  4–2

بكرة السلة وبعد االطالع على المصادر  المهارات األساسية
)ملحق   والمراجع والبحوث العلمية المتوفرة والمقابالت الشخصية

التي أجراها الباحث، إذ تم ترشيح مجموعة من االختبارات ( 1)
  لقياس تلك المتغيرات والتي سوف تكون موضع الدراسة .

 االختبارات المرشحة: 5–2
 الهجومية :االختبارات المهارية  1–5–2
اختبار االستالم والطبطبة العالية  2-5-1-1

 سامي فارسالمنتهية بالتصويب السلمي )
 (:127ص، يوسف

قياس القدرة على االستالم والطبطبة  *الغرض من االختبار:
 العالية المنتهية بالتصويب السلمي.

ملعب كرة السلة، وأربعة حواجز، وشاخص،  *األدوات الالزمة:
متر(،  20( قانونية، وشريط قياس جلدي )8وكرات سلة عدد )

 وشريط الصق، وساعة توقيت إلكترونية، وكرسيان، وصافرة.
 الشكل يعتمد للرسم بالنسبة()5أنظر الشكل )اإلجراءات: *

 (.للملعب الجديد

تأشير النقاط تحدد نقطة مركزية اسفل السلة يعتمد عليها في -
 الرئيسة.

متر( عن النقطة  8.35تحدد نقطتان األولى منها أمامية ببعد )-
 7.79المركزية، والثانية على  الجانب األيسر البعيد ببعد )

متر( عن النقطة المركزية والتي بدورها تبتعد عن الخط 
 متر(، وتمثالن وقفة الالعب المختبر. 1الجانبي )

م والحاجز 2ع العمود لكل منهما وضع أربعة حواجز )ارتفا-
سم من األعلى  100المعلق على كل واحد منهما بطول 

سم( وبشكل  75سم( اثنان منهما على بعد ) 50وعرضه 
مواجه لالعب المختبر، واآلخران يمين ويسار النقطة المركزية 

 متر( على التوالي. 2.21متر،  3.25داخل المنطقة  ببعد )
سم( من نهاية خط الرمية الحرة  50وضع شاخص على بعد )-

)جهة اليسار للنقطة المركزية( من أجل الفصل بالدخول 
لالعب المختبر إلى داخل المنطقة من الجانبين )اليمين 

 واليسار(.     
متر( عن  8.35تحدد نقطتين األولى منها أمامية وعلى بعد )-

النقطة المركزية، والثانية على الجانب األيسر البعيد ببعد 
متر(،  1متر( والتي تبتعد عن الخط الجانبي ) 7.79)

وتمثالن وقفة أحد أفراد فريق العمل الذي يسلم الكرة لكل 
 نقطة.

 *وصف األداء: 
يقف الالعب المختبر على النقطة األولى )األمامية( والمؤشرة -

على األرض، وفي الوقت نفسه يقف اثنان من أفراد فريق 
 طتين المحددتين.العمل ومعهم الكرة على النق

 :االختبارات المهارية الدفاعية 2-5-2
 ،2012 ،حسين كمال عليالمتابعة الدفاعية ) اسم االختبار:*

 (:84ص
 قياس سرعة أداء المتابعة الدفاعية. *الغرض من االختبار:
 20شريط الصق، شريط قياس جلدي ) *األدوات المستخدمة:
الكترونية، صافرة ،كرة (، ساعة توقيت 1متر(، شاخص عدد )

 سلة واحدة، أوراق وأقالم للتسجيل.
 (.6) *إجراءات االختبار )انظر الشكل

متر(  لألمام يتم وضع  2من النقطة أسفل السلة وعلى بعد )
 عالمة على األرض وكما مبين بالشكل.
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يقف الالعب المدافع والعالمة بين قدميه وظهره *وصف األداء:  

رة فوق الرأس بالذراعين، وعند سماع على اللوحة مع مسك الك
أشاره البدء عبر الصافرة يقوم الالعب بأداء حركة نصف دوران 
أمامي لرجل اليمين ومن ثم رمي الكرة على اللوحة للقفز والقيام 
بالمتابعة الدفاعية والعودة مع الكرة عند العالمة األولى ألداء 

حركة نصف  المتابعة الدفاعية من الجهة األخرى وذلك بأداء
دوران أمامي لرجل اليسار والعودة للعالمة األولى، وكما مبين 

 عشر اربعةبالشكل بالخطوات الستة وألربعة عشر محاولة.)
 منه اقتبس الذي المرجع في محاوالت ثمانية من بدل محاولة
 .(البحث لصالح وذلك

 *أدارة االختبار: 
 إعطاء أشاره البدء والنهاية عبر الصافرة مع التوقيت. مؤقت:-
يقوم بالنداء على األسماء ومالحظة األداء مع تسجيل  مسجل:-

 وقت االختبار.
يسجل لالعب الزمن الذي يستغرقه في أداء  حساب الدرجة:-

االختبار للمحاوالت االربعة عشر باعتماد صافرة البدء 
 والنهاية.

من التوصيات المهمة التي ية: التجربة االستطالع 6–2
يوصى بها خبراء البحث العلمي لغرض الحصول على نتائج 
دقيقة موثوق بها إجراء التجربة االستطالعية، وهي "دراسة 
تجريبية أولية يقوم بها الباحث على عينة صغيرة، قبل قيامة 

، اللغة مجمع") ببحثه بهدف اختبار أساليب البحث وأدواته
لهذا قام الباحث بأجراء تجربته االستطالعية (، 79ص، 1984

( طالب 15على ) 10/11/2019في يوم )االحد( المصادف 
من صف االول المتوسط شعبة )ب( من مجتمع البحث 
األصلي، وقد طبق الباحث االختبارات المقترحة عليهم بعد إجراء 

 القياسات ألجل التوصل الى اآلتي:
 تنفيذ االختبار  تجاوز األخطاء التي قد تحدث عند-
 معرفة مدى مالئمة االختبارات لمستوى إفراد عينة البحث-
التأكد من مالئمة المكان لتنفيذ االختبارات ومدى صالحية -

 األدوات
جراء االختبارات.-  معرفة الوقت المستغرق في اخذ القياسات وا 
 مدى تفهم عينة البحث لالختبارات المستخدمة-
تعرف أهم الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه الباحث خالل -

 تنفيذ   االختبارات 

 معرفة مدى كفاية الفريق المساعد وتفهمه لالختبار-
تم إجراء االختبارات القبلية على االختبارات القبلية:  7–3

( العبًا يمثلون المجموعة 45عينة البحث البالغ عددها )
تبارين القبلي والبعدي. أجريت التجريبية الواحدة ذات االخ

 13/11/2019االختبارات القبلية في يوم )االربعاء( المصادف 
 ( صياحًا.10الساعة )

 أجريت االختبارات جميعها في ساحة متوسطة محمد الطيب .-
قبل البدء في تنفيذ االختبارات  قام الباحث بشرح مفصل لكل -

ة إن يبذل اختبار وتوضيح أهمية هذه االختبارات  وضرور 
 الطالب قصارى جهده وان ينفذها بسرعة عالية .

تم إجراء االختبارات البعدية في االختبارات البعدية:  8–3
( 10في تمام الساعة ) 16/8/2020يوم )الخميس( المصادف 

وحرص الباحث على تهيئة الظروف التي تم أجراء  صباحًا.
واألدوات  االختبارات القبلية فيها من حيث الزمان والمكان 

 الالزمة.
استخدم الباحث الحقيبة الوسائل اإلحصائية:  9–2

( التي إعانته في التوصل  إلى معالجة نتائج spssاإلحصائية )
بحثه وهي: )الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، اختبار )ت( 
للعينات المتناظرة، النسبة المئوية، نسبة التطور، القدرة التمييزية، 

عينات غير المتناظرة، معامل االرتباط البسيط اختبار )ت( لل
 )بيرسون( .
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:-3 

من اجل تحقيق أهداف البحث ومعرفة مدى صحة الفروض قام 
 الباحث بعرض النتائج وتحليلها ومناقشتها وكما يأتي:

عرض نتائج المهارات الهجومية والدفاعية  3-1
 وتحليلها:

 عرض نتائج المهارات الهجومية وتحليلها: 3-1-1
عرض نتائج اختبار االستالم والطبطبة  3-1-1-1

 منتهية بالتصويب السلمي وتحليله:العالية ال
( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بين نتائج االختبارين 1جدول )

منتهية القبلي والبعدي في اختبار االستالم والطبطبة العالية ال
 بالتصويب السلمي

( في اختبار االستالم والطبطبة العالية 11يبين الجدول )
 المنتهية بالتصويب السلمي.

( t( يبين فرق األوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة )2)جدول 
المحسوبة وداللة الفروق والنسبة المئوية للتطور  بين نتائج 
االختبارين القبلي والبعدي في االستالم والطبطبة العالية المنتهية 

 بالتصويب السلمي

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 ع ف َس ف
 tقيمة 

 المحسوبة
*sig 

داللة 
 الفروق

 نسبة
 التطور %

االستالم 
والطبطبة 

العالية المنتهية 
بالتصويب 
 السلمي

 57.792 معنوي 0.000 12.582 1.316 4.780 درجة

( درجة الحرية 0.05( إذا كان مستوى الخطأ أصغر من )0.05* معنوي عند مستوى الخطأ )
(12 - 1 =11) 

 مناقشة نتائج المهارات الهجومية: 4-1-1-1-1
( وعند مناقشة نتائج االختبارات 2-1من خالل اجدول ) 

المهارية نجد أن هنالك فروق معنوية  في نتائج االختبارين 
القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي ويعزو الباحث سبب 
ذلك  الى فاعلية التمرينات الخاصة المعدة  وحسن تطبيقها 

ي وفترات الزمنومناسبتها لقدرات الطالب من حيث العمر 
مكانياتهم البدنية مع تقنين  التدريب خالل مدة تطبيق المنهاج وا 

فترات الراحة، إذ ادت الى تطور مهارة االستالم والطبطبة ومن 
ثم التهديف بشكل منفرد ومجتمع على تحسين اداء الطلبة خالل 
المباريات وعمل على اتقانهم لتلك المهارات بشكل اوتوماتيكي 

ة على وفق مواقف اللعب التي تواجههم اثناء نظرًا لكونها معد
المباراة كذلك المحافظة على مستوى االداء طول زمن اداء 
المباريات والتي اثرت بدورها في وتحسين النتائج أثناء تطبيق 
االختبار البعدي عن طريق زيادة قدرة الالعب في السيطرة على 

طبطبة الى الكرة  والتحكم بها وسهوله نقلها من االستالم وال
السلمي( واكدت على ذلك )منى عبد الستار، -التهديف )بالقفز

( إذ بينت "بأن تطور المهارات يجب أن ترافقه عملية 1989
تطور عناصر اللياقة البدنية كذلك تنمية المهارات الحركية على 

(، 99، ص1989منى عبد الستار، أنها جزءان لعملية واحدة ")
اعلية التمرينات الخاصة التي قام وظهر ذلك واضحًا من خالل ف

بها الباحث على وفق مواقف اللعب والتي يقصد بها تكون 
التمارين تخصصية مع ما يحتاجه الطالب من مواقف تزيد من 
خبراته اثناء الوحدات التدريبية اذا يعمل على تطبيقها بشكل سليم 

 . اثناء المباريات والتي كانت تتناسب مع لعبة كرة السلة
 عرض نتائج المهارات الدفاعية وتحليلها: 3-1-2
عرض نتائج اختبار المتابعة الدفاعية  3-1-2-1

 وتحليلها:
 االختبارينالمعيارية بين نتائج  واالنحرافات( يبين األوساط الحسابية 3جدول )

 القبلي والبعدي في اختبار المتابعة الدفاعية

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 البعدي االختبار االختبار القبلي

 ع َس  ع َس 

 1.849 31.978 1.042 36.732 زمن المتابعة الدفاعية

 ( في اختبار المتابعة الدفاعية 3يبين الجدول )
( المحسوبة t( فرق األوساط الحسابية وانحرافه المعياري وقيمة )4جدول )

وداللة الفروق والنسبة المئوية للتطور  بين نتائج االختبارين القبلي 
 في اختبار المتابعة الدفاعية والبعدي

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 ع ف َس ف
 tقيمة 

 المحسوبة
*sig 

داللة 
 الفروق

 نسبة
 التطور %

المتابعة 
 الدفاعية

 14.866 معنوي 0.000 9.619 1.712 4.754 الزمن

( درجة الحرية 0.05( إذا كان مستوى الخطأ أصغر من )0.05* معنوي عند مستوى الخطأ )
(12- 1 =11). 

 
 
 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع َس  ع َس 

االستالم والطبطبة العالية 
 المنتهية بالتصويب السلمي

 1.630 8.271 1.518 3.491 درجة
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 مناقشة نتائج اختبار المتابعة الدفاعية: 3-1-2-2 

( تبين ان هنالك فروق معنوية 4-3من خالل الجدولين ) 
لصالح االختبارات البعدية في اختبار المتابعة الدفاعية ويوعز 
الباحث ذلك الى ادخال الوسائل المساعدة الحديثة والتي تتناسب 
مع ما يحتاجه الطالب لكي تسهل عمليه التعليم لديه فكلما كان 

عند وجود اداة تعمل على هنالك وسيله للشرح او العرض او 
تبسيط التعلم وتجزئته سوف تكون نتائج التعليم جارية بشكل 

 سليم .
وان للتدرج في شدة التدريب وفق االسس العلمية وطبقًا لما  

يحتاجه الطالب في لعبة كرة السلة أدى الى زيادة قدرة الطالب 
في المحافظة على سرعته الى أطول مدة ممكنة وهذا ما أشار 

" الى ان التخطيط السليم واختيار  ه )حنفي محمود مختار(الي
الشدة المناسبة ومراعاة مبدأ التدرج  فيها وصواًل الى حالة التعب 
تكون األكثر فاعلية لتطوير المستوى الرياضي ")حنفي محمود 

(، وكان ذلك واضحًا في االختبارات 96، ص1998مختار، 
وحركة الالعب المدافع( إذ  المهارية الدفاعية )المتابعة الدفاعية

الحظ التطور الواضح في أداء الالعبين من خالل المحافظة 
على مستواهم المهاري في إثناء أداء اختبار المتابعة الدفاعية 
جراء التغطية الدفاعية على  في الرجوع الى المناطق الخلفية وا 
المهاجم طيلة فترات االختبار بدون تعب أو نقصان في السرعة 

ما أشار اليه )مهند عبد الستار( بأن "نجاح الالعب المدافع  وهذا
في استالم الكرة المرتدة من الهدف يعتمد على قدرته على القفز" 

(، والقدرة على القفز تطورت  95، ص2001مهند عبد الستار، )
هنا من خالل تطور تحمل القوة والتي تطورت بدورها من خالل 

 المعد من قبل الباحث . تطور التحمل الخاص وفق المنهاج
كما أن لالختبارات الموضوعة قيد البحث أهمية كبيرة في  

معرفة التطور الذي وصل اليه الطالب إذ كانت  تقيس  الهدف 
الذي وضعت من اجله من حيث عدد مرات التكرار او 
المحاوالت وزمن أدائها باإلضافة الى مالئمتها الى فئة الشباب 

مكانياتهم البدنية    والمهارية . وا 
 الخاتمة:-4

وعلى ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة استنتجت الباحثة 
 التالي:

إن التمرينات الخاصة وفق مواقف اللعب ادت الى تطوير -1
 المهارات االساسية .

ان ادخال الوسائل المساعدة اثناء عملية التعليم كان له دور -2
 فعال في اكتساب المهارات االساسية .

إن الشدة التدريبية المتدرجة المستخدمة في المنهاج التدريبي -3
ذات تأثير  واضح على افراد عينة البحث وأثرت على زيادة 

 فاعلية التدريب.
 فيما يوصي الباحثون بالتالي:

ضرورة االهتمام الجدي من قبل مدرسين التربية الرياضية -1
 بوضع التمرينات وفق مواقف اللعب .

ضرورة التركيز على استخدام الوسائل المساعدة اثناء عملية -2 
 التعلم.

التأكيد على استخدام االسس العلمية عند وضع المنهج -3 
 التدريبي من حيث الشدة والحجم والراحة .

التوسع في اجراء دراسات مشابهة على عينات اخرى سواء -4
 كانوا اناث او ذكور.

 المصادر: 
 ، .1978، الكويت، وكالة المطبوعات، 4البحث العلمي ومناهجه، طأصول : احمد بدر [1]

 .1998 المدير الفني لكرة القدم، القاهرة، مركز الكتاب والنشر، حنفي محمود مختار: [2]

علي كمال حسين: تصميم اختبار لقياس بعض المهارات الدفاعية لناشئي فرق اندية بغداد  [3]
 .84ص ،2012 كلية التربية الرياضية،جامعة بغداد،  لكرة السلة، رسالة ماجستير،

، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع 1معجم علم النفس والتربية، ج: مجمع اللغة [4]
 ،.1984األميرية، 

 .2004قراءات في البحث العلمي، القاهرة، دار الفكر العربي،  :محمود عنان [5]

 ماجستير، جامعة بغداد، منى عبد الستار: عالقة اإلعداد البدني بمستوى االنجاز، رسالة [6]
 . 1989 كلية التربية الرياضية،

مهند عبد الستار: تأثير برنامج مقترح  لبعض الصفات البدنية والمهارية  لكرة السلة  [7]
 . 2001كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد،  لالعبين الناشئين، رسالة ماجستير،
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 المالحق: 

والبايوميكانيك واالختبارات يبين أسماء الخبراء والمختصين بالتدريب  (1ملحق )
 والقياس وكرة السلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يبين استمارة تسجيل وتفريغ البيانات لنتائج االختبارات المهارية  (2) ملحق
 المركبة قيد البحث الخاصة بفئة الشباب لكرة السلة  

 
استمارة تسجيل البيانات وتفريغها لنتائج االختبارات المهارية يبين  /أ(2ملحق )

 الدفاعية قيد البحث الخاصة بفئة الشباب 
 الزمن لمرتين حركة الالعب المدافع ت
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   

 
 
 
 
 
 
 

 
اللقب  ت

 مكان العمل االختصاص االسم العلمي

كلية التربية –جامعة بغداد التدريب الرياضي محمد عبد الحسن أ.د 1
 الرياضية

التربية كلية –جامعة بغداد فسلجة تدريب حسين علي حسين العلي أ.د 2
 الرياضية

 صريح عبد الكريم أ.د 3
ساحة /بايوميكانيك
 وميدان

جامعة بغداد _كلية التربية 
 الرياضية

 تدريب محمد صالح محمد أ.د 4
جامعة بغداد كلية التربية 

 الرياضية

كلية التربية –جامعة بغداد التدريب الرياضي شاكر محمود الشيخلي أ. د 5
 الرياضية

كلية التربية –جامعة بغداد سلة/اختبار وقياس ساميفارس  أ.م. د 6
 الرياضية

كلية التربية –جامعة بغداد يد /التدريب الرياضي عمار دروش أ.م.د 7
 الرياضية

كلية التربية –جامعة بغداد سلة/فسلجة وسن حنون أ.م.د 8
 الرياضية

كلية التربية –جامعة بغداد سلة/بايوميكانيك هدى حميد أ.م.د 9
 الرياضية

كلية التربية –جامعة بغداد التدريب الرياضي فاطمة مالح أ.م.د 10
 الرياضية للبنات

كلية التربية –جامعة بغداد سلة/التدريب الرياضي لقاء عبد اهلل أ.م.د 11
 الرياضية للبنات

 ت

اسم 
االختبار 
 المركب

 االستالم والطبطبة العالية المنتهية بالتهديف بالقفز
 االستالم والطبطبة العالية المنتهية بالتهديف السلمي

 االسم
 الناجحة

() 
 الفاشلة

(X) 
 مجموع الناجح

 )الدقة(
الزم
 ن

الزمن 
 ثا(60÷)

ناتج الدقة    
 الزمن÷ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
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