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ي فصيرة تأثير برنامج مقترح لبعض المهارات النفسية على قلق المنافسة لدى عدائي المسافات الق

 جامعة اليرموك

 

 **براهيمإوهاشم  * معاذ مقابلة

 15/9/2020 تاريخ القبول DOI:https://doi.org /10.47017/31.2.1                    02/06/2020 ستالمتاريخ اال

 

 ملخصال

لقصيرة في افات ااسة للتعرف إلى تأثير برنامج مقترح لبعض المهارات النفسية على قلق المنافسة لدى عدائي المسهدفت الدر

( 5يقة العشوائية بواقع )( عدائين تم تقسيمهم بالطر10ستخدم الباحثان المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )ا .جامعة اليرموك

درة القو، سترخاءااللى تجريبية طبقت برنامج المهارات النفسية المقترح الذي أشتمل على )القدرة عالمجموعة ال .عدائين لكل مجموعة

لبرنامج اة فقد طبقت عة الضابط، أما المجمواالعتيادي ( باإلضافة إلى البرنامج التدريبي االنتباهالقدرة على تركيز وعلى التصور العقلي، 

وأشارت  (Z).د قيمة ويلكوكسون وإيجا اختباروتني و-مان اختباراألساليب اإلحصائية ك داماستخوحده. وقد تم االعتيادي التدريبي 

ي والقلق لق المعرفمستوى الق انخفاض يجابي في إالمهارات النفسية المستخدمة في هذه الدراسة لها تأثير  إلى أننتائج الدراسة 

صيرة لمسافات القادى عدائي لقلق قبل المنافسة ما حالة  ثيرها األيجابي فيإضافة إلى تأ ،البدني وتأثير إيجابي في زيادة الثقة بالنفس

ي الرياضية ف ألنشطةوأوصى الباحثان بضرورة العمل على تعميم برنامج المهارات النفسية المقترح على دوائر ا .في جامعة اليرموك

 الجامعات األردنية.

 لقوى.أ ألعابنفسية، قلق المنافسة، المسافات القصيرة، : علم النفس الرياضي، المهارات الالكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

لسلوك ارة في المؤثجتماعية ويهتم بالجوانب النفسية واال ،يعد علم النفس الرياضي أحد فروع علم النفس الحديثة

 نمذا العلم همية هأ حيث تنبعمن التفوق في األداء والتميز في العطاء الرياضي،  يسعى إلى تحقيق مستوى عاٍلالرياضي، و

 مكتسبة فيرات الستفادة من المعلومات والخباالاط الرياضي بأشكاله المتعددة وفهم سلوك وخبرة الفرد تحت تأثير النش

 2008)كارهم ستفادة بطبيعة الحال من خبرات السابقين في هذا المجال وأف، مع االالممارسة العملية لهذه األنشطة

,Yassin). 

عب، وأن أن المعرفة األساسية في علم النفس الرياضي أصبحت ضرورة ملحة للمدرب والال  (Hanson, 2018)ويرى

نافسات ت والمفهم أهمية التدريب النفسي الرياضي من قبلهم أمر بالغ األهمية للحصول على نتائج أفضل في المسابقا

في  اً كبير ًان له دورإ إذ ؛في العملية التدريبيةالرياضية، كما أنه ال بد من توظيف مختص بعلم النفس الرياضي لمساعدتهم 

 تقديم خدمات قيمة للرياضيين في المجال الرياضي.

المهارات النفسية  استخداملى أنه يتوجب على المدربين أن يتعلموا كيفية إ  (Burton and Raedeke, 2008)كما يشير

في التدريب الرياضي، التي تقود إلى زيادة  االنتباهى تركيز صور العقلي والقدرة علوالقدرة على الت االسترخاءكالقدرة على 
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ستقرار هارات النفسية التي تحافظ على االوذلك من خالل برامج للتدريب على الم ،الالعبين وتحسين قدراتهم استمتاع 

 لتفوق واإلنجاز لالعبيه.تعتبر من المكمالت المهمة للبرنامج التدريبي إن أراد المدرب تحقيق اوالذهني وترفع مستوى األداء 

 ؛ن والتدريبعن طريق التعلم والمراها النفسية هي عبارة عن قدرة يمكن تعلمالمهارات ن أ (Allawi, 2007) رىيو

تقان، لدرجة اإليها علوتدرب ها إال إذا تعلم الحركيةهارات كتساب وتعلم وإتقان المالن يستطيع القوى  ألعابعداء في فال

كما يضيف  .هاوتدرب عليها إال إذا تعلمها الرياضي إتقان فلن يستطيع ؛النفسيةالمهارات لى وينطبق ذلك أيضًا ع

(Alatrash, 2008)  ة والثق تباهاالنتركيز و االسترخاءالرياضي يحتاج إلى تحسين وتطوير بعض المهارات النفسية كأن

 ططية. والخ والبدنيةالمهارية قدرات بالمستوى نفسه من الحاجة إلى تحسين وتطوير الالعقلي بالنفس والتصور 

 عاليات العدوف تحتوي على حيث ،األداء طبيعة ختالفاالقوى تتميز ب ألعابأن فعاليات  (Abd Alfattah, 2010)ويرى 

 للك المطلوبة فاتوالص المواصفات إمكانية تشابه على فقط العام التقسيم هذا يقتصر وال والجري والرمي والوثب والقفز،

جري  نع العدو متطلبات تختلف؛ إذ واضحة بصورة قسم كل داخل ذلك ولكن يختلف ،الرئيسية األقسام هذه من قسم

ة ومتنوعة ثيركت مسابقاى علي تحتوى القو ألعابفعاليات  فإن وهكذا .ةطويلال لمسافاتوعن جري ا ةمتوسطال المسافات

 .ومتباينة

 في مة جدًامن المسابقات المه برة وبأقل وقت ممكن، وتعتأقصى سرعهي قطع الالعب للمسافات بفعاليات العدو و

 متاز العبحيث ي ،وذلك لما تشمله من جوانب فنية متعددة تساهم في تطوير الحالة البدنية لالعب ،القوى ألعابفعاليات 

 .Tawfiq, 2004))ز العدو بصفات عديدة كقوة اإلرادة والتحدي والمثابرة والشجاعة وسرعة االستجابة والقدرة على التركي

قد  رةت القصيعداء المسافادراسة المهارات النفسية أصبحت ضرورة ملحة للمدرب الرياضي؛ ألن  أن انويرى الباحث

ات المهارعض بحاجه لتنمية بنفعالية تعمل على خفض مستوى القلق أو زيادته، وتجعله المواقف  يتعرض قبل المنافسة

ا مالة قلق حها تحسن التي بدور ،االنتباه تصور العقلي والقدرة على تركيزدرة على الوالق االسترخاءالنفسية كالقدرة على 

 .قبل المنافسة وترتقي بمستوى العداء نحو األداء األمثل

 مشكلة الدراسة

بين ع الالعم اهم، واحتكاكردنيةاأل اتجامعالفي القوى  ألعاب دريستدريب وت في مجال ْينخالل خبرة الباحث من

م من هتماإأي  ة لم تأخذأن الجوانب النفسيفقد تبين  هتمام بمعرفة نتائجهم،ومتابعتهم خالل المنافسات واالمعهم  قاءاتلوال

ين ني للعدائني والفعداد البدمر على اإلذ اقتصر األإ ؛عداد وتدريب عدائي المسافات القصيرةإقبل المدربين العاملين في 

يكون  غالبًا ماف .ياضيةأثرها على قلق المنافسة الربالرغم من  النفسية للعدائين عداد النفسي، وإكساب المهاراتهمال اإلإو

نا هومن  .انبذا الجهعداد النفسي دور في ، وقد يكون لمهارات اإلجزاء من الثانيةافس في المسابقات بين العدائين بأالتن

ابقين لى المتسحداث تأثيراتها عإنفسي في عداد اللقاء الضوء على الدور الذي تلعبه برامج اإلألجاءت هذه الدراسة 

 دائهم وتقليل قلق المنافسة لديهم.أوتحسين 

 أهمية الدراسة

عداد إلامهارات  ية تدريب الالعبين علىهمألى إمسابقات المسافات القصيرة  عدائي توجيه اهتمام العاملين في تدريب .1

 المرتبطة بقلق المنافسة.نظرًا للدور الذي تلعبه في تحسين الجوانب النفسية  ،النفسي

 ،نى الرياضييلداضية برامج خاصة بتنمية المهارات النفسية ومعرفة مدى تأثيرها على قلق المنافسة الريتساهم في توفير  .2

 .العالي وبالتالي الوصول بهم إلى اإلنجاز الرياضي

ي داد النفسات اإلعالدراسة في عملي وتوظيف نتائج ،عملية التوجيه واإلرشاد النفسي لالعبين والمدربين منستفادة اال .3

 وتعميمها على باقي الفئات العمرية.

 



 245 إبراهيم     مقابلة و
 

 

 أهداف الدراسة

راد من أف ةلمهارات النفسية على قلق المنافسة لدى عدائي المسافات القصيرا لبعض ر برنامج مقترحيأثتدراسة  .1

 المجموعة التجريبية.

 طة.وعة الضابأفراد المجممن  ى عدائي المسافات القصيرةعلى قلق المنافسة لد االعتيادي برنامج الر يأثت دراسة .2

 لقصيرة.قلق المنافسة لدى عدائي المسافات ا في الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطةتحديد  .3

 فرضيات الدراسة

المجموعة اد ( بين القياسين القبلي والبعدي ألفرα ≤0.05 داللة )التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

 قلق المنافسة لدى عدائي المسافات القصيرة في جامعة اليرموك. فيالتجريبية 

اد المجموعة ( بين القياسين القبلي والبعدي ألفرα ≤0.05 داللة )التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2

 قلق المنافسة لدى عدائي المسافات القصيرة في جامعة اليرموك. فيالضابطة 

وعتين التجريبية ( في القياس البعدي بين أفراد المجمα ≤0.05 داللة )الروق ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد ف .3

 قلق المنافسة لدى عدائي المسافات القصيرة في جامعة اليرموك. فيوالضابطة 

 محددات الدراسة

 (.2019/  2018ي األول من العام الجامعي )الفصل الدراس المحدد الزماني: .1

 دائرة النشاط الرياضي ومضمار كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك.دد المكاني: المح .2

 القوى في جامعة اليرموك. ألعابفريق في المسافات القصيرة  عّداءو المحدد البشري: .3

 برنامج المهارات النفسية المقترح. المحدد الفني: .4

 مصطلحات الدراسة

عن  اهإتقانو تعلمها قدرة عقلية يمكن"بأنها Allawi (2007 )يعرفها (: Psychological Skills) النفسيةهارات الم

 هةمواجو، االسترخاءوالثقة بالنفس، و، االنتباهتركيز ومن التصور العقلي،  وتتضمن كالً  ،طريق التعلم والمران والتدريب

 ".دافعية اإلنجازوالقلق، 

ا الفرد كه"مجموعة المعلومات التي يمتلبأنها  Hamad (2012)يعرفه  :(Mental Visualizationي )التصور العقل

درجات منه ب نتهاءاألداء أو خالل األداء أو بعد االستدعاؤها قبل عن خط سير حركات معينة والتي يمكن تنشيطها وا

 وضوح مختلفة".

لشحن ة امن النشاط يسمح بإعادنسحاب مؤقت ومتعمد "ابأنه  Ratib (2004)يعرفه : (Relaxation) االسترخاء

 ".نفعاليةمن الطاقات البدنية والعقلية واالستفادة الكاملة واال

ها المركز "تراكم الطاقة العقلية وتوجيهبأنه  Alanani (2002)تعرفه (: Focus Of Attention) االنتباهتركيز 

و تنصب ليه أعلعقلية صوب فكرة معينة أو إلى أحد محتويات الذاكرة الحركية أو إلى موضوع معين بحيث تنصب الطاقة ا

 صوبه".

العب في نفعالية تصاحب البأنها "حالة ا Allawi (2004)يعرفها (: Competition Anxietyحالة قلق المنافسة )

لعصبي الجهاز اتثارة سارتباطها بتنشيط أو اتتميز بمشاعر ذاتية وشعورية بتوقع الخطر والتوتر مع  ،مواقف المنافسة

اضية من سة الرينافسة ألخرى بصورة تتناسب مع التهديد الذي يدركه الالعب في مواقف المنافوتتغير من ماألوتونومي، 

 موقف إلى أخر".
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 الدراسات السابقة

مرتبة من  ، وهيهذه الدراسة عددًا من الدراسات التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالدراسة الحالية تتناول

 :كاآلتي األحدث إلى األقدم

 راسات العربيةأواًل: الد

ينهما لدى بتعرف إلى مستوى السمات النفسية ومستوى اإلنجاز والعالقة للهدفت  Maqableh et al. (2016)دراسة 

 ة الدراسةكونت عينالمنهج الوصفي بصورته المسحية، حيث ت استخداموتم  ،عدائي المسافات القصيرة في الجامعات األردنية

مة الثقة سوالعقلي،  سمة التصورو، االنتباهسمة تركيز ومجاالت )سمة القلق،  ةأربع على ستبانةحتوت االوا( عداًء، 49من )

از نجإلوأن مستوى ا لجميع مجاالت الدراسة،عام للسمات النفسية كان مرتفعًا بالنفس(. وقد أظهرت النتائج أن المتوسط ال

ى بين مستو عالقة كذلك أظهرت النتائج وجود .لياتطبيعيًا لجميع الفعا توزيعًا على توزيع البيانات عاًل ًاأعطى مؤشر

ود فروق دم وجع، وأيضًا السمات النفسية ومستوى اإلنجاز في جميع سمات الدراسة ما عدا سمة القلق التي كانت معتدلة

ود فروق جولكن و ،س(تبعًا لمتغير )الجناألداة ككل( وسمة الثقة بالنفس، والمجاالت )سمة القلق، ذات داللة إحصائية في 

 (، وأخيراً )الذكور لصالحعقلي( تبعًا لمتغير الجنس وسمة التصور ال ،االنتباهإحصائية في مجاالت )سمة تركيز ذات داللة 

 لصالح )الذكور(.م( تبعًا لمتغير الجنس 400م، 200م، 100) اتفروق ذات داللة إحصائية في فعاليوجود 

 سلة،العبي كرة الالعالقة بين المهارات النفسية والسمات الدافعية لنوعية  إلىتعرف للهدفت  Alkrazy (2015) دراسة

ة وميسان ونادي أندية العمار ن( العب كرة سلة يمثلو25راسة من )المنهج الوصفي، وتكونت عينة الد استخدامفيها  وتم

السمات  مقياس اماستخدوتم . (2006/2007دجلة الرياضي والمشاركين في دوري المحافظة للشباب للموسم الرياضي )

ألتية: االنفسية  لمهاراتوأظهرت نتائج الدراسة أن العبي كرة السلة تميزوا با .ات المهارات النفسيةاختبارالرياضية ومقياس 

ثم  ،ترخاءاالسهارة ثم م ،فسثم الثقة بالن ،العقليتليها القدرة على التصور  ،دافعية اإلنجاز لدى الالعبين الشباب بكرة السلة

 بين (0.05) لداللةوأظهرت كذلك وجود عالقة إيجابية عند مستوى ا .ثم القدرة على مواجهة القلق ،االنتباهتركيز  مهارة

مهارة والنفس بالثقة ة الدافعية الرياضية، بينما أظهرت عدم وجود عالقة بين مهار المهارات النفسية وأبعاد السمات

 .اهاالنتبكيز والقدرة على ترالعقلي القدرة على التصور  يتن مهاروبي القدرة على مواجهة القلقومهارة  االسترخاء

وعالقته  فبالسي للمبارزة العربية المنتخبات لدى العقلي مستوى التصور إلى تعرفلل هدفت Rahal (2010) دراسة

 مشاركة عربية نتخباتم من ستة والعبة ( العبًا (80الدراسة منعينة  وتكونت .المنهج التجريبي استخدام فيها تمباإلنجاز، و

 المجال في يالتصور العقل مقياس ستخدما وتم .( (2008عام عمان في أقيمت التي ةعشر الخامسة العربية البطولة في

 اإلنجاز.و العقلي التصور أبعاد بين إحصائيًا دااًل رتباطًاا أن هناك الدراسة إلى نتائج وقد أشارت. الرياضي

 ورلتصاو، خاءاالستر)لنفسية رات المهاض البعبرنامج تدريبي مقترح  رثتعرف إلى أللهدفت  Alatrash (2008)دراسة 

عينة ونت وتك، التجريبي المنهج استخدامتم  .القدم في كرةي ططلخري والمهااداء باألرتقاء العلى ا( االنتباهتركيز و، لعقليا

بالطريقة  لدراسةاعينة اختيرت ، وسنة( 15)مرية العللفئة  (،2008م )لعاجنين للناشئين  بنادي ًاب( الع30الدراسة من )

لدراسة أن ئج انتاوقد أظهرت  ع جلسات تدريبية في األسبوع.أسابيع بواقع أرب( 8)ستغرق تطبيق البرنامج او .ديةلعما

 دم.لقكرة افي ططي لخري والمهاداء االااالرتقاء بمستوى  فعالية فيذو لنفسية رات المهاابرنامج 

ى األداء تعرف إلى تأثير برنامج تدريبي لبعض المهارات النفسية على مستوللهدفت  Abu Abdoun (2006) دراسة

تم  .زيقية بالزقاة الرياضالتصويب( لطالبات الصف الثاني بكلية التربيوالتنطيط، والمهاري في كرة اليد )التمرير واالستالم، 

المقرر  ضية للبنات بالزقازيقبالفرقة الثانية بكلية التربية الريا ة( طالب60المنهج التجريبي، وتكونت عينة البحث من ) استخدام

دي قياس البعة في الحصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطإود فروق دالة أظهرت النتائج وجو .مادة كرة اليد نعليه

ة على مواجه القدرةو، االنتباهركيز القدرة على تو، االسترخاءالقدرة على و، العقلي للمهارات النفسية )القدرة على التصور

 ريبية.داء المهاري في كرة اليد لصالح المجموعة التجدافعية اإلنجاز( ومستوى األوالثقة بالنفس، والقلق، 
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 ثانيًا: الدراسات األجنبية

ى دريب علهداف والتصور العقلي من خالل برامج التتعرف إلى تأثير تحديد األللهدفت  ؛Hidayat (2014)دراسة 

الدراسة  كونت عينةريبي، وتجتالمنهج ال استخدامتم  .المهارات النفسية إلنجاز التعلم للمهارة الحركية في لعبة الريشة الطائرة

عمارهن بين أندونيسيا تراوحت إ( في غرب Bandung( العبة مبتدئة في مدرسة الريشة الطائرة بوالية باندنغ )50من )

تم اختيارها واحدة طة ربع مجموعات تجريبية ومجموعة ضابأتم تقسيم العينة إلى  ( سنة،10.8( سنة بمتوسط )12-10)

هداف تحديد األ مية حوليبية برامج تعليعطاء كل المجموعات التجرإبالطريقة العشوائية قبل البدء بالبرنامج النفسي، ثم تم 

وقد أظهرت  .(defensive clearرة الدفاع )( ومهاhigh service) رسال العالياإل ةالتدريب على التصور العقلي لمهارو

لريشة افي لعبة  لحركيةاعلى أداء المهارات  ًاكبير ًارئيسي اً النتائج أن تحديد األهداف وأسلوب التصور الذهني يعطي تأثير

 طة.إنجاز في التعلم أعلى بكثير من المجموعة الضاب ايع المجموعات التجريبية كان لديهجمأن و ،الطائرة

م ستخداو .لعقليتعرف إلى قدرة العبي والعبات الريشة الطائرة على التصور اللهدفت  ؛Zivdar et al .(2012) دراسة

ة من نة الدراسونت عيالباحثون المنهج الوصفي المقارن باألسلوب المسحي الميداني لجمع البيانات عن طريق االستبيان، وتك

المشاركين  من (من اإلناث180و  من الذكور 220عبة للريشة الطائرة )( العب وال400صل )أ( العبة من 40و ) ًا( العب40)

 استخدامب تم اختيارهم ،(2010طهران لعام ) - سالميةة آزاد اإلجامعفي في بطوالت الفردي في الريشة الطائرة المقامة 

صور ة على التالقدر واإلناث فيوقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور  .العينة العشوائية البسيطة

 الداخلي والخارجي لصالح الذكور.

لة كين في بطوتعرف إلى حاالت قلق ما قبل المنافسة لالعبي الريشة الطائرة المشارللهدفت  ؛Yadav(2011دراسة )

 .((2008/12/29-2009/1/2( في الهند في الفترة من Jabalpurالجامعات للريشة الطائرة المقامة في مدينة جابالبور )

 ن طريق االستبيانعتم جمع البيانات  .أنثى( تم اختيارهم بالطريقة العشوائية 37و  ًاذكر 54وتكونت عينة الدراسة من )

تائج الدراسة ن( كمعيار لقياس قلق ما قبل المنافسات الرياضية، وقد أظهرت Rainer Martensالذي صممه رينر مارتنز )

ن، وعدم الفائزي حالة قلق ما قبل المنافسة بين الفائزين والخاسرين لصالح انخفاض في  وجود فروق ذات داللة إحصائية

 وجود فروق ذات داللة إحصائية لحالة قلق ما قبل المنافسة بين الذكور واإلناث.

ى توى تحسين مسعل االنتباهستقصاء تأثيرات برنامج تدريبي لزيادة تركيز اإلى  للتعرفهدفت  ؛Zissis (2011)دراسة 

 ليالداخ االنتباهركيز ويتعلق بنمط الت اختبارقام الباحث بتطبيق و( العب كرة قدم، 40، وتكونت عينة الدراسة من )االنتباه

وعة المجم لصالحنتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في األداء ظهرت الوقد أ .والخارجي وعالقة ذلك بكرة القدم

اخلي الد نتباهاالولحد، االخارجي الزائد عن  االنتباهوالخارجي الواسع،  االنتباهضمن  وذلك ،التجريبية التي طبقت البرنامج

 النتباهالتركيز والزيادة  تدريبي محدد برنامج استخدامشارة إلى اإل توتم .الداخلي المفرط والزائد عن الحد االنتباهالواسع، 

خلي الواسع، الدا تباهاالن) السمات التركيزية اإليجابية مة بزيادةفي المساه وقد كان فعااًل ،كإجراء تدريبي للمهارات النفسية

لمفرط، االخارجي  التركيزوالتركيز الضيق والمحدد( وتقليل السمات التركيزية السلبية ) االنتباهوالتركيز الخارجي الواسع، و

 السن. ارالتركيز( عند العبي كرة القدم صغ وقلة ،التركيز الداخلي المفرط والزائد عن الحدو

فعية تنظيم الداتعرف إلى العالقة بين المناخ الدافعى المدرك والحاجة لالرتياح وللهدفت  ؛ Quinlan (2010)دراسة

يمثلون نخبة من  ًاارك( مش60وقد بلغ حجم العينة ) .قة بالنفس( لنخبة من العبي الرميالثوواالحتياجات األساسية )القلق، 

النتائج أن المناخ ظهرت أالمنهج الوصفي، و تخداماس تم .( سنة34-19من ) ارهمعمأراوح تتفرق مختلفة  ةالرماة في ثالث

داخلية دافعية الوصور ال بين مناخ التمكن وبين الحاجة للرضا ًايجابيإ ًارتباطاوأن هناك  ،الدافعي للتمكن أكثر من التنافس

 خ التنافسبية بين مناأن هناك عالقة إيجاكذلك اتضح  .لقسلبي مع القبشكل يرتبط ، بينما والكفاءة المدركة والثقة بالنفس

 وسلبية بين مناخ التنافس والثقة بالنفس. ، عالقةوالقلق
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 الطريقة واإلجراءات

 الدراسة منهج

 مته طبيعة الدراسة.ءالمنهج التجريبي لمال استخدامالباحثان ب قام

 الدراسة مجتمع

 المسافات القصيرة في جامعة اليرموك.( عداء من عدائي 14) الدراسة منمجتمع تكون 

 عينة الدراسة

سيمهم إلى ( عدائين للمسافات القصيرة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وتم تق10تكونت عينة الدراسة من )

 موعة.( عدائين لكل مج5ضابطة بواقع )أخرى تجريبية و مجموعة توزيعهم عشوائيًا إلى، ومجموعتين متساويتين

 المجموعات التكافؤ بين

 مقياسعلى  (Mann- Whitney)وتني -مان اختبارتطبيق تم ، التجريبية والضابطة للتحقق من تكافؤ المجموعتين

 .القبلي القياس في ككل للكشف عن الفروق بين المجموعتين لجميع المجاالت والقلق المنافسة الرياضيةقبل  ما حالة قلق

 ( يوضح ذلك.1والجدول )

 فؤ المجموعتين لجميع المجاالت والقلق ككل في القياس القبليتكا  :(1جدول )ال

 داللة مستوى ال Zقيمة  مجموع الرتب رتبمتوسط ال المجموعة المجال

 القلق المعرفي

 

 31.50 6.30 تجريبية
0.84 - 0.42 

 23.50 4.70 ضابطة

 30.00 6.00 تجريبية القلق البدني
0.52 - 0.69 

 25.00 5.00 ضابطة

 قلق ككلال
 29.00 5.80 تجريبية

0.31 - 0.75 
 26.00 5.20 ضابطة

 الثقة بالنفس
  26.50 5.30 تجريبية

-0.21 

 

 28.50 5.70 ضابطة 0.84

تب درجات بين متوسطات ر (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة عدم وجود فروق دالة إحصائيًا (1الجدول ) من يظهر

ياس كل في القالقلق كو( الثقة بالنفس، والقلق البدنيو ،القلق المعرفيفي جميع المجاالت )المجموعتين الضابطة والتجريبية 

 هذا يدل على تكافؤ المجموعتين في القياس القبلي. فإن وبالتالي ،القبلي

 أداة الدراسة

لمنافسة قبل ا قلق ما مقياس حالةفي  تمثلت ة للدراسة،داأ استخدامب انقام الباحث ،فرضيات الدراسة لىإلجابة عل

 .صورة العربيةاله ببإعداد Allawi (1992)قام الذي  .et al. (1992) Martinzعتمد الباحثان على مقياس ا، حيث الرياضية

صف شعوره قبل ووفيها يطلب من العداء  ،( عبارة27)تحتوي على وتتضمن القائمة ثالثة أبعاد مرتبطة بقلق المنافسة و

 وهي كما يلي:، منافسة بأسبوع أو بعدة أيام أو بعدة ساعات(المنافسة بمدة معينة )قبل ال

ياضية، سة الرلمستوى الالعب وافتقاده التركيز وتصور الفشل في المناف يالقلق المعرفي: ويقصد به التوقع السلب .1

 ( عبارات.9ويتضمن هذا البعد )

ت الجهاز ستجابااتاعب المعدة وغيرها من ويتضمن أعراض التوتر وم ،القلق البدني: هو إدراك االستثارة الفسيولوجية .2

 ( عبارات.9يتضمن هذا البعد )والعصبي، 

 ( عبارات.9ويتضمن هذا البعد ) ،الثقة بالنفس: هي البعد اإليجابي في مواجهة القلق .3
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 الدراسة االستطالعية

ارج عينة خمن سة وعدائين من مجتمع الدرا( 4مكونة من ) دراسة االستطالعية على عينةبإجراء ال انالباحثقام 

 ، وهدفت العينة االستطالعية إلى:الدراسة

 ن عند تطبيق الدراسة.يالباحثالتي قد تواجه  تالتعرف إلى المشكال .1

 صالحية األدوات المستخدمة في الدراسة.مدى التأكد من  .2

 والمنشات للدراسة.مة اإلمكانات ءمدى مال .3

 إجراء المعامالت العلمية للمقياس المستخدم. .4

 مقياس المستخدمصدق ال

ملة درجة ح نمن الخبراء والمختصين م( 3على ) هبتوزيع انقام الباحث ،المقياس المعدلالتأكد من صدق من أجل 

وقد  .خبراء والمختصين( يبين أسماء ال1والملحق ) رائهم ومقترحاتهمْاوطلب منهم إبداء  ،الدكتوراة في الجامعات األردنية

صياغة المنافسة و قبلما تقسيم المقياس إلى ثالثة مجاالت حسب أبعاد حالة قلق في تمثلت بإجراء تعديالت  انقام الباحث

ة وعدائي بكلمات أخرى بما يتناسب مع البيئة األردنيواالستعاضة عنها  الكلماتبعض الفقرات بحيث تم حذف بعض 

 .ياس بصورته النهائية( يبين المق3، والملحق )التعديالت المقترحة الباحثان وأجرى المسافات القصيرة

 المقياس المستخدم ثبات

( 4) مكونة من ن على عينة استطالعيةاأسبوعمقداره تم تطبيقه مرتين بفارق زمني المقياس، بهدف التأكد من ثبات 

، وثبات (Cronbach’s Alpha)كرونباخ لفا أثبات بطريقة الصلية، وتم حساب معامل العبين من خارج عينة الدراسة األ

 ك.( يوضح ذل2وأظهرت النتائج أن جميع معامالت الثبات كانت مرتفعة، والجدول ) .(Test- Retestدة )اإلعا

( لجميع مجاالت مقياس Test- Retest، وثبات اإلعادة )(Cronbach’s Alpha)كرونباخ ألفا معامل ثبات : (2جدول )ال

 الدراسة

 (Test- Retest) معامل الثبات اإلعادة كرونباخ ألفا  المتغير

 0.85 0.88 القلق المعرفي

 0.88 0.91 القلق البدني

 0.82 0.87 الثقة بالنفس

كما تراوحت قيم ثبات اإلعادة  ،(0.91–0.87ونباخ تراوحت بين )ركلفا أ( أن معامالت ثبات 2يظهر من الجدول )

(Test- Retest( بين )0.88–0.82)، مقبولة  س، وكانت جميع معامالت الثباتدناها للثقة بالنفكان أبرزها للقلق البدني وأو

 الدراسة.مقياس وتدل على درجة ثبات مرتفعة لمجاالت 

 برنامج المهارات النفسية المقترحعتماد عليها في بناء المبادئ التي تم اال

 ،Hidayat (2014)دراسة  ومنها ،الدراسة بعد الرجوع إلى العديد من المراجع والدراسات التي تناولت موضوع

ات ن مهاربتصميم برنامج للمهارات النفسية يتضم ان، قام الباحث Alatrash (2008)ودراسة  ،Rahal (2010)راسة ود

فسية هارات النبر ضمن المالتي بدورها تعت (االنتباهالقدرة على تركيز ، القدرة على التصور العقليو، االسترخاءالقدرة على )

قبل  يةعة التجريبالمجمووعلى أفراد المسافات القصيرة ئي عداتم تطبيقه على للرياضيين، و داءاألالتي تعمل على تحسين 

 يلي: شتمل على مااوالمقترح،  برنامج المهارات النفسية( يبين 4). والملحق بداية كل وحدة تدريبية

 تخدمة فيالمس ةفسيوالمهارات الن ،المهارات النفسية والطرق المستخدمة في تنميتها بشكل عام أهميةشرح عام لتوضيح   .1

 الدراسة بشكل خاص.
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 .االسترخاءالعقلي تعمل على تحسين القدرة على  االسترخاءالعضلي و االسترخاءتطبيق تمارين في   .2

 عقلي.تصور التطبيق تمارين في التصور العقلي الداخلي والتصور العقلي الخارجي تعمل على تحسين القدرة على ال  .3

 .تباهاالنركيز تالخارجي تعمل على تحسين القدرة على  االنتباهالداخلي وتركيز  االنتباهتطبيق تمارين في تركيز   .4

 .للفعالية والنواحي الفنية لها بشكل يتناسب مع مستوى فهم العداءواضح  شرح وتقديم  .5

 .( دقيقة30يطبق البرنامج على المجموعة التجريبية قبل بداية كل وحدة تدريبية بمعدل )  .6

 قبل مدرب ضابطة منللمجموعة ال ىالمعط نفسه لبرنامج التدريبيل التجريبيةتخضع المجموعة  ،لسةبعد االنتهاء من الج  .7

 .القوى في جامعة اليرموك ألعابفريق 

 برنامج المهارات النفسية المقترحالتوزيع الزمني ل  (:3جدول )ال

عدد الوحدات التدريبية 

 خالل االسبوع

عدد 

 سابيعاأل

عدد الوحدات التدريبية 

 ل البرنامجخال

الزمن التدريبي في 

 الوحدة اليومية

الزمن التدريبي 

 سبوعخالل األ

الزمن التدريبي 

 الكلي للبرنامج

3 83 24 30 90 720 

 عرض برنامج المهارات النفسية المقترح على الخبراء والمختصين

ي الجامعات فرجة الدكتوراة حملة د نمن الخبراء والمختصين م( 3على ) البرنامج المقترح بتوزيع انقام الباحث

 ءجرإو مالحظاتلابأخذ  ان، وقد قام الباحثهمء( يبين أسما2والملحق ) ،رائهم ومقترحاتهماوطلب منهم إبداء  ،األردنية

 ( يبين برنامج المهارات النفسية المقترح.4والملحق ) ،التعديالت المقترحة

 ت واألجهزة المستخدمة في الدراسةاألدوا

 جامعة اليرموك.في  دائرة النشاط الرياضيفي صالة خالد بن الوليد بقاعة تعليمية  .1

 .Lenovoنوع  نت محمول كمبيوتر .2

 .المسافات القصيرةعلى نماذج أداء لفعاليات مل تتش (CDs) قراص مدمجةأ .3

 (.Stop Watchتوقيت إلكترونية ) ةساع .4

 اإلداريةو التنظيمية اتاإلجراء

 لباحثان بما يأتي:قام ا ،من أجل تحقيق أهداف الدراسة

حيث تم  ،القوى بألعامدرب فريق مدير الدائرة و ءاقول زيارة ميدانية إلى دائرة النشاط الرياضي في جامعة اليرموك  .1

 لية العمل.ااق على وتم االتف ،التدريب المدرجة ضمن الخطة التدريبية على مواعيدطالع عينة الدراسة واال إلىالتعرف 

ل لدراسة بشكاتطبيق ل صالحيتهامدى واألدوات من أجل التأكد من ي دائرة النشاط الرياضي القاعة والصالة فتفقد   .2

 كامل.

 متغيرات الدراسة

قدرة الو، لتصور العقليالقدرة على او، االسترخاءالقدرة على )المقترح  برنامج المهارات النفسية :المتغير المستقلأواًل: 

 (.االنتباه على تركيز

لقلق او)القلق المعرفي،  المنافسة الرياضيةقبل  ما حالة قلقأفراد العينة حول فقرات مقياس  مستوى لتابع:المتغير اثانيًا: 

 .الثقة بالنفس(والبدني، 
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 لمعالجة اإلحصائيةا

 األساليب اإلحصائية التالية: استخدامتم  ،فرضياتها اختبارلتحقيق أهداف الدراسة و

 معيارية لجميع متغيرات الدراسة.ال ية واالنحرافات المتوسطات الحساب -

لكلي في االمقياس بين المجموعتين لجميع المجاالت وللكشف عن الفروق  (Mann-Whitneyوتني )-مان اختبارتطبيق  -

 .القياس القبلي

القبلي  لحساب الفروق بين متوسطي رتب درجات القياسين ،Z( وإيجاد قيمة Wilcoxonويلكوكسون ) اختبارتطبيق  -

 ى كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية.والبعدي لد

 ومناقشتها عرض النتائج

ة "توجد فروق ذات دالل :أنه التي تنص علىالفرضية األولى  اختبارعرض ومناقشة النتائج المتعلقة ب

لى قلق ( بين القياسين القبلي والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية عα ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

 .فسة لدى عدائي المسافات القصيرة في جامعة اليرموك"المنا

د بعدي ألفرالقبلي والالمعيارية بين القياسين ا واالنحرافات المتوسطات الحسابية  استخراج  تم ،هذه الفرضية ختبارال

 ( يوضح ذلك.4والجدول ) .المجموعة التجريبية

 (5 )ن= لتجريبيةاالقياسين القبلي والبعدي للمجموعة  بين المعيارية واالنحرافات لمتوسطات الحسابية ا  :(4جدول )ال

 المتوسط المعدل المعياري اإلنحراف الحسابي المتوسط القياس جالالم

 القلق المعرفي
 0.46 2.42 قبلي

2.25 
 0.14 1.24 بعدي

 القلق البدني
 0.72 2.49 قبلي

2.31 
 0.15 1.29 بعدي

 الثقة بالنفس
 0.75 2.80 قبلي

2.52 
 0.14 3.76 بعدي

لة ف عن الدالوللكش  التجريبية،موعة ( وجود فروق ظاهرية بين القياسين القبلي والبعدي للمج4يظهر من الجدول )

وسطي رتب لحساب الفروق بين مت Zوإيجاد قيمة  (Wilcoxon) ويلكوكسون اختبارتم تطبيق  ،اإلحصائية لهذه الفروق

 يوضح ذلك.( 5) والجدول .ياسين القبلي والبعديدرجات المجموعة التجريبية في الق

جموعة للكشف عن الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للم (Wilcoxon) ويلكوكسون اختبارنتائج  :(5جدول )ال

 Zالتجريبية وإيجاد قيمة 

 داللة مستوى ال Zقيمة  مجموع الرتب رتبمتوسط ال تجاه الرتبا المجال

 القلق المعرفي
 15.00 3.00 رتب السالبةال (قبلي)

2.02 - 0.00 
 0.00 0.00 الرتب الموجبة (بعدي)

 القلق البدني
 15.00 3.00 الرتب السالبة (قبلي)

2.03 - 0.00 
 0.00 0.00 الرتب الموجبة (بعدي)

 القلق ككل
 15.00 3.00 الرتب السالبة (قبلي)

2.02 - 0.00 
 0.00 0.00 الرتب الموجبة (بعدي)

 ثقة بالنفسال
  0.00 0.00 الرتب السالبة (قبلي)

-2.02 
 

 15.00 3.00 الرتب الموجبة (بعدي) 0.00
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تب درجات بين متوسطات ر (α ≤ 0.05)مستوى الداللة  ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند5يظهر من الجدول )

إلى مستوى  (Z)حيث وصلت جميع قيم ، لق ككلالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لجميع المجاالت والق

لقلق ككل ستوى احيث بلغ متوسط الرتب في القياس القبلي لم ،وكانت الفروق لصالح القياس البعدي ،الداللة اإلحصائية

يث ح ،لثقة بالنفسبمعنى أنها انخفضت في القياس البعدي، بينما ارتفعت في مستوى ا ؛(0.00البعدي )في القياس ( و3.00)

  (.3.00متوسط الرتب في القياس البعدي )بلغ ( بينما 0.00القبلي ) القياس بلغ متوسط

حتواء ا النفس إلىمستوى الثقة ب  ارتفاع ومستوى القلق المعرفي والقلق البدني  انخفاض ويفسر الباحثان السبب في 

 القدرةة كات نفسيعدة مهار بل المدرب علىالمعد من ق االعتيادي برنامج المهارات النفسية المصاحب للبرنامج التدريبي 

 واقف القلقم تغييري ، حيث ساعدت هذه المهارات فاالنتباه القدرة على تركيزو القدرة على التصور العقليو االسترخاءعلى 

هدف إلى ال التصور الصحيح للمهارة وتطوير طريقة لعبه والوصول علىبمواقف تتميز بالثقة بالنفس وساعدت الالعب 

ي في والعقلي مهاروالي الجسمالنفسي ون التدريب الرياضي الشامل والمقنن يجب أن يحتوي على التحضير إذ إ ؛منشودال

منافسات في ال ءاالسترخاأهمية أيضًا  تكدقد تأو .وذلك لتجهيز الرياضي والوصول به إلى مستويات عالية ،جميع مراحلة

لمصاحبة لقلق امستوى السيطرة بصورة إيجابية والتغلب على حاالت ا خفض مستوى التوتر العالي إلى من خالل الرياضية

 .للمنافسات

 انخفاض رة في وجود فروق ذات داللة إحصائية كبي ظهرتالتي أ Yadav, 2011)دراسة )فقت هذه النتيجة مع نتائج اتو

ن مهارة القدرة وجود عالقة بي عدمأظهرت التي  (Alkrazy. 2015)دراسة ختلفت مع نتائج ا، وقلق ما قبل المنافسةحالة 

 .االنتباهوالقدرة على تركيز  العقلي القدرة على التصوروبين مهارات القلق  خفض على

 فاض انخابي في ر إيجيستنتج الباحثان أن المهارات النفسية المستخدمة في هذه الدراسة لها تأثي ،في ضوء هذه النتيجة

 دائي المسافات القصيرة في جامعة اليرموك.مستوى القلق المعرفي والقلق البدني لدى ع

لة توجد فروق ذات دال: "أنه التي تنص على الفرضية الثانية اختبارالنتائج المتعلقة بعرض ومناقشة 

لق قعلى  بين القياسين القبلي والبعدي ألفراد المجموعة الضابطة( α ≤ 0.05)داللة الإحصائية عند مستوى 

 ".القصيرة في جامعة اليرموك المنافسة لدى عدائي المسافات

د بعدي ألفرالقبلي والالمعيارية بين القياسين ا واالنحرافات المتوسطات الحسابية  استخراج  تم ،هذه الفرضية ختبارال

 ( يوضح ذلك.6والجدول ) .المجموعة الضابطة

 (5 )ن=لضابطة ابعدي للمجموعة بين القياسين القبلي والالمعيارية  واالنحرافات المتوسطات الحسابية   :(6جدول )ال

 المتوسط المعدل المعياري اإلنحراف الحسابي المتوسط القياس جالالم

 القلق المعرفي
 0.38 2.22 قبلي

2.42 
 0.06 2.40 بعدي

 القلق البدني
 0.51 2.29 قبلي

2.52 
 0.27 2.71 بعدي

 الثقة بالنفس
 0.32 2.93 قبلي

2.53 
 0.09 2.58 بعدي

 ن الداللةوللكشف ع .ضابطةالموعة ( وجود فروق ظاهرية بين القياسين القبلي والبعدي للمج6ن الجدول )يظهر م

وسطي رتب لحساب الفروق بين مت Zوإيجاد قيمة ( Wilcoxon)ويلكوكسون  اختبارتم تطبيق  ،اإلحصائية لهذه الفروق

 يوضح ذلك.( 7) جدولوال .ة في القياسين القبلي والبعديضابطدرجات المجموعة ال
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جموعة القبلي والبعدي للم القياسين للكشف عن الفروق بين (Wilcoxon) ويلكوكسون اختبارنتائج  :(7جدول )ال

 (5 )ن= الضابطة

 داللة مستوى ال Zقيمة  مجموع الرتب رتبمتوسط ال تجاه الرتبا المجال

 القلق المعرفي
 4.00 2.00 الرتب السالبة (قبلي)

0.94 - 0.34 
 11.00 3.67 الرتب الموجبة (ديبع)

 القلق البدني
 1.00 1.00 الرتب السالبة (قبلي)

1.47 - 0.14 
 9.00 3.00 الرتب الموجبة (بعدي)

 قلق ككلال
 1.50 1.50 الرتب السالبة (قبلي)

1.62 - 0.10 
 13.50 3.38 الرتب الموجبة (بعدي)

 الثقة بالنفس
 1.00 1.00 الرتب السالبة (قبلي)

-1.75 0.08 
 14.00 3.50 الرتب الموجبة (بعدي)

ات رتب بين متوسط ( α ≤ 0.05)مستوى الداللة  ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند7يظهر من الجدول )

مستوى  إلى (Z)درجات المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي لجميع المجاالت والقلق ككل، حيث لم تصل قيم 

 اللة اإلحصائية.الد

لدى  مستوى الثقة بالنفس ارتفاع القلق المعرفي والقلق البدني وعدم  انخفاض ويفسر الباحثان السبب في عدم 

حيث كانت تفتقد الجانب  ،عدم شمولية وتكامل عملية التدريب بالنسبة ألفراد المجموعة الضابطةالمجموعة الضابطة ب

يحتاج الرياضي إلى تحسين مهاراته النفسية إلى جانب القدرات البدنية والمهارية حيث  ،وهو مهم لتدريب العداء ،النفسي

 Burton and)وهذا ما أشار إليه  .قبل المنافسة والوصول لمستوى مرتفع من األداء ما لتحسين مستوى حالة قلق

Raedeke, 2008) التصور و، االسترخاءالنفسية )برامج المهارات  استخدامه يتوجب على المدربين أن يتعلموا كيفية من أن

وذلك من خالل برامج للتدريب على  ،الالعبين استمتاع التي تقود إلى زيادة ، ( في التدريب الرياضياالنتباهتركيز والعقلي، 

.وقد المهارات النفسية تحافظ على اإلستقرار الذهني وترفع مستوى األداء إن أراد المدرب تحقيق التفوق واإلنجاز لالعبيه

المعرفة األساسية في علم النفس الرياضي أصبحت ضرورة ملحة للمدرب والالعب، وأن  إلى أن)   Hanson, 2018 (شارأ

 فهم أهمية التدريب النفسي الرياضي أمر بالغ األهمية للحصول على نتائج أفضل في المسابقات والمنافسات الرياضية.

يرة في كب إحصائيةوجود فروق ذات داللة  ظهرتوالتي أ Yadav, 2001)دراسة )وإختلفت هذه النتيجة مع نتائج 

 .قلقالحالة  انخفاض

جموعة راد المألف ًاوحده لم يكن كافي االعتيادي يستنتج الباحثان أن البرنامج التدريبي  ،في ضوء هذه النتيجة

 أنه كان الو ،لديهم ثقة بالنفسمستوى ال ارتفاع مستوى القلق البدني والقلق المعرفي وعدم  انخفاض لعدم  نظرًا ،الضابطة

لمنافسة اا قبل مبد من إضافة الجانب النفسي للوصول إلى التكامل في العملية التدريبية التي بدورها تحسن حالة قلق 

 رتقاء بمستوى العدائين.  وبالتالي اال

ة ذات دالل توجد فروق": أنه الفرضية الثالثة التي تنص على اختبارعرض ومناقشة النتائج المتعلقة ب

ة على قلق في القياس البعدي بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابط( α ≤ 0.05)داللة الإحصائية عند مستوى 

 ."المنافسة لدى عدائي المسافات القصيرة في جامعة اليرموك

التجريبية  تينللكشف عن الفروق بين المجموع (Mann-Whitney)وتني -مان اختبارتم تطبيق  ،هذه الفرضية ختبارال

 ( يوضح ذلك.8والجدول ) ،البعديفي القياس  والضابطة لجميع المجاالت والقلق ككل
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 البعدياس في القي وتني للفروق بين المجموعتين لجميع المجاالت والقلق ككل-مان اختبارنتائج  : (8جدول )ال

 داللةمستوى ال Zقيمة  مجموع الرتب رتبمتوسط ال المجموعة المقياس

 القلق المعرفي )البعدي(
 15.00 3.00 تجريبية

2.66 - 0.00 
 40.00 8.00 ضابطة

 القلق البدني )البعدي(
 15.00 3.00 تجريبية

2.64 - 0.00 
 40.00 8.00 ضابطة

 )البعدي( القلق ككل
 15.00 3.00 تجريبية

2.61 - 0.00 
 40.00 8.00 ضابطة

 الثقة بالنفس )البعدي(
 40.00 8.00 تجريبية

-2.63 0.00 
 15.00 3.00 ضابطة

 

تب ربين متوسطات  ( α ≤ 0.05)مستوى الداللة  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند (8الجدول )من يظهر 

 (Z)ميع قيم في جميع المجاالت والقلق ككل في القياس البعدي، حيث وصلت جالمجموعتين التجريبية والضابطة درجات 

ية ة التجريبلمجموعا، حيث بلغت رتب وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية في كل منها ،اإلحصائية إلى مستوى الداللة

تجريبية على مقياس (، وبلغت رتب المجموعة ال8( بينما بلغت للضابطة )3على مقياس القلق المعرفي والبدني والقلق ككل )

 (.3( بينما بلغت للضابطة )8الثقة بالنفس )

ق المعرفي القل انخفاضثان السبب في تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة في ويفسر الباح

لتدريبي برنامج امستوى الثقة بالنفس إلى شمولية وتكامل برنامج المهارات النفسي المصاحب للارتفاع ووالقلق البدني 

 لقدرة علىافسية )نيحتوي على مهارات  كانجموعة التجريبية والمعد من قبل المدرب والذي طبق على أفراد الم االعتيادي 

ياضي أمر لنفس الراوجود مدرب مختص بعلم  إذ إن( االنتباه القدرة على تركيزو ،القدرة على التصور العقليو ،االسترخاء

ختص بعلم النفس يف موالذي اشار إلى أنه ال بد من توظ Hanson, 2018))وهذا ما أكده  .بالغ األهمية في عملية التدريب

 .لرياضياي المجال اضيين ففي تقديم خدمات قيمة للري ًاكبير ًان له دورإذ إالرياضي لمساعدة الالعبين في العملية التدريبية 

 لقدرة علىوزيادة ا مستوى أداء الالعب من خالل التخلص من التوتر ارتفاع مهمة في  االسترخاءوتعتبر مهارة القدرة على 

مستوى  ي خفضففي المنافسات الرياضية تكمن  االسترخاءأهمية  أنإلى  (Allawi, 2002) أشار وقد .رة طويلةالعمل لفت

 المصاحبة ت القلقوالتغلب على حاال وتزيد من الوعي باإلحساس الحركي إيجابيةالتوتر العالي إلى مستوى السيطرة بصورة 

رياضي قدرات ال تنمية في ًامهم اً من المهارات النفسية التي تلعب دور، وتعتبر مهارة القدرة على التصور العقلي للمنافسات

 .ى تثبيتهاعمل عليعمل على تسهيل عملية تصور الحركة وال يب السابق للحركة الذيوذلك من خالل التدر ،مستواه ارتفاعو

ف لقلق أو الخواف التوتر أو مواق تغييرعلى إيساعد أهمية بارزة في أنه  لتصور العقليل أن إلى (Ratib, 2000)شار أو 

ارسة أثناء مم في مهمةمن المهارات ال االنتباهوتعتبر مهارة القدرة على تركيز  .ببعض المواقف التي تتميز بالثقة بالنفس

سة اء المنافأثن يف وذلك من خالل قدرة الالعب على مواجهة المواقف المتعددة والقدرة على التعامل معها ،فعالية العدو

ذ ؛ إمستوى القلق وخفض االنتباهإلى أن هناك عالقة إيجابية بين الزيادة في تركيز   (Oswald, 2005)شارأية، كما الرياض

 .ن القلقمت مرتفعة ظهر لديهم مستوياتأثناء المنافسات في الالعبين الذين ال يستطيعون ضبط أنفسهم جسديًا ونفسيًا  إن

ضي من تنظيم فائدة كبيرة للرياضيين من حيث تمكين الريا االنتباهركيز أن لت Abernthy and Masters, 2011))ويؤكد 

 لنفسي.اجهوده والحد من تراجع مستوى األداء وتمكين الرياضي من تحقيق التوافق بين الجانب البدني والجانب 

المجموعتين  نبي إحصائيًاود فروق دالة التي أظهرت وج (Abo Abdoun, 2006) دراسةفقت هذه النتيجة مع نتائج اتو

 التجريبية والضابطة في القياس البعدي للمهارات النفسية لصالح المجموعة التجريبية.

قبل  ما قلة قلحا فييستنتج الباحثان أن برنامج المهارات النفسية المقترح له أثر إيجابي  ،في ضوء هذه النتيجة

 المنافسة لدى عدائي المسافات القصيرة في جامعة اليرموك.
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 تاجاتستناال

 التالية: ستنتاجاتاال إلى انالباحثخلص  ،الدراسة نتائجفي ضوء 

 لبدنياالقلق و القلق المعرفيمستوى  انخفاض المهارات النفسية المستخدمة في هذه الدراسة لها تأثير إيجابي في  .1

 لدى عدائي المسافات القصيرة في جامعة اليرموك.

يرة سافات القصي الملها تأثير إيجابي في زيادة الثقة بالنفس لدى عدائ المهارات النفسية المستخدمة في هذه الدراسة .2

 في جامعة اليرموك.

لقصيرة في اسافات قبل المنافسة لدى عدائي الم ما حالة قلق فيالبرنامج المقترح للمهارات النفسية له أثر إيجابي  .3

 جامعة اليرموك.

 التوصيات

 تي:بما يأان يوصي الباحث ،ستنتاجاتمن خالل اال

عات ة في الجامرياضيضرورة العمل على تعميم برنامج المهارات النفسية المقترح في هذه الدراسة على دوائر األنشطة ال .1

 األردنية.

 القوى. ألعاببيق البرامج المتعلقة بالجانب النفسي على باقي فعاليات تطضرورة العمل على  .2

التدريبي  لكادرادنية باالعتماد على األخصائي النفسي ضمن ضرورة قيام دوائر األنشطة الرياضية في الجامعات األر .3

 للفرق الرياضية التابعة لها.
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the effect of a proposed program for some psychological skills on the 

anxiety of competition in short- distance sprinters at Yarmouk University. The researchers used the 

experimental method. A sample of (10) sprinters was randomly divided into two groups; (5) sprinters 

for each group، the experimental group applied the suggested psychological skills program which 

included (the ability to relax، the ability to visualize and the ability to focus attention) in addition to 

the regular training program, while the control group applied the regular training program alone. 

Statistical methods were used، such as the Mann- Whitney test, the Wilcoxon test and the Z value. The 

researchers concluded that the psychological skills used in this study have a positive impact on 

lowering the level of cognitive anxiety and physical anxiety and a positive impact on increasing self-

confidence enhancing the anxiety situation before competition in short- distance sprinters at Yarmouk 

University. The researchers recommended the need to work on the dissemination of the proposed 

psychological skills program to the sport activity departments in Jordanian universities. 

Keywords: Sports psychology, Psychological skills, Anxiety of competition, Sprinters, Athletics. 
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 (1ملحق )ال

 قبل المنافسة ما أسماء الخبراء والمختصين لمقياس حالة قلق

 

 

 

 

 

 (2ملحق )ال

 مختصين لبرنامج المهارات النفسية المقترحأسماء الخبراء وال

 مكان العمل التخصص الدقيق االسم الرقم

 جامعة اليرموك قوىال ألعابنظريات تدريس وتدريب  ةأ. د. عبد الكريم حسن مخادم 1

 ةجامعة مؤت قوىال ألعابالتعلم والتطور الحركي في  أ.د. قاسم محمد خويلة 2

 ةجامعة مؤت علم النفس الرياضي دين بني هانيألعابأ. د. زين  3

 

 

 (3ملحق )ال

 قبل المنافسة الرياضية بصورته النهائية ما مقياس حالة قلق

 بسم الله الرحمن الرحيم

 تحية طيبة وبعد ...: داءأخي الع    

 ."ليرموكاجامعة  سافات القصيرة فيتأثير برنامج مقترح للمهارات النفسية على قلق المنافسة لدى عدائي المحول " بإجراء دراسة انيقوم الباحث

ن أابة المناسبة، علمًا ب( أمام اإلجxيرجى تعبئة البيانات الخاصة بالمعلومات الشخصية واإلجابة على فقرات المقياس بوضع أشارة ) ،ولتحقيق أهداف الدراسة

 لغايات البحث العلمي فقط.ستستخدم ستعامل بسرية تامة وكافة المعلومات 

 .قبلوا فائق االحتراماو ،سن تعاونكمحين لكم شاكر

 معلومات شخصية عن أفراد العينة:

 متر )     (. 400. 3متر )      (.         200. 2)      (.        متر 100. 1 الفعالية:

 . أنثى )     (2. ذكر )     (               1 الجنس:

 . رابعة فأكثر )   (4. ثالثة )   (     3               . ثانية )   (2. أولى )   (          1 السنة الدراسية:

 معرفيول: القلق الالمحور األ

 أبداً  أحياناً  غالباً  دائمًا الفقرة الرقم

     .بالسباق القادم بالي مشغول 1

     تقل كلما اقترب موعد السباق بنفسي تيثق 2

     .يبما يتناسب مع مستوا القادم في السباق فوزيعدم  أخشى 3

     القادم. الهزيمة في السباقأخشى  4

     القادم. سوء األداء نتيجة للضغط العصبي قبل السباق أخشى 5

     القادم. في السباق ئًاأخشى أن يكون أدائي سي 6

     القادم. بالي مشغول من ناحية تحقيق هدفي في السباق 7

     ادم.الق مدربي عن أدائي في السباق عدم رضاأخشى  8

     القادم. على التركيز في السباق ةقدرالعدم  أخشى 9

 

 مكان العمل لتخصص الدقيقا االسم الرقم

 الجامعة األردنية القياس والتقويم في التربية الرياضية أ. د. عربي حمودة المغربي 1

 جامعة اليرموك علم النفس الرياضي ةأ. د. مازن رزق حتامل 2

 ةجامعة مؤت علم النفس الرياضي دين بني هانيألعابأ. د. زين  3
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 : القلق البدنيثانيالمحور ال

 أبداً  أحياناً  غالباً  دائمًا الفقرة الرقم

     كلما اقترب موعد السباق القادم. أشعر بالنرفزة 1

     معوي قبل موعد السباق. ضطراباأشعر ب 2

     .باققبل الس أشعر بأن جسمي متوتر 3

     .قبل السباق أشعر بالتوتر في معدتي 4

     .قبل موعد السباق في جسمي االسترخاءأشعر ب 5

     .عندما أتصور مستواي في السباق القادم قلبي يدق بسرعة 6

     .قبل السباق في معدتيات أشعر بتقلص 7

     .قبل السباق عرق في اليدينتب شعرأ 8

     .قبل السباق شدودأشعر بأن جسمي م 9

 المحور الثالث: الثقة بالنفس

 أبداً  أحياناً  غالباً  دائمًا الفقرة الرقم

     قبل موعد السباق القادم. أشعر بالهدوء 1

     قبل موعد السباق القادم. أشعر بالراحة 2

     لمعرفتي بمستواي. تزداد كلما اقترب موعد السباق نظرًا نفسيثقتي ب 3

     كلما اقترب موعد السباق القادم. طمئنانباال أشعر 4

     القادم. أثق في قدرتي على مواجهة التحدي في السباق 5

     القادم. في السباق أفوزعندي ثقة بأنني سوف  6

     كلما اقترب موعد السباق القادم. أشعر براحة البال 7

     القادم. في السباق فوزبأني سوف أ أشعر بثقة ألني هيأت نفسي ذهنيًا 8

     القادم. السباق اتعندي ثقة بأني سأتغلب على ضغوط 9

 

 (4) الملحق

 برنامج المهارات النفسية المقترح

 الهدف العام للبرنامج

، اءاالسترخة على )القدر تحسين حالة قلق ما قبل المنافسة الرياضية لدى عدائي المسافات القصيرة في جامعة اليرموك من خالل تطوير المهارات النفسية

 ( لديهم.االنتباهالقدرة على تركيز والقدرة على التصور العقلي، و

 األهداف الخاصة للبرنامج:

 تطوير معدل التحكم في التنفس ودمجه مع األداء من خالل تمارين التنفس لدى عدائي المسافات القصيرة في جامعة اليرموك. .1

 لديهم. اءاالسترخالعقلي لدى عدائي المسافات القصيرة في جامعة اليرموك وبالتالي تحسين القدرة على  االسترخاءو بدنيال االسترخاءتحسين  .2

 ارجي.قلي الخالتصور العقلي الداخلي والتصور الع استخدامتحسين القدرة على التصور العقلي لدى عدائي المسافات القصيرة في جامعة اليرموك ب .3

 رجي.الخا نتباهاالالداخلي وتركيز  االنتباهتركيز  استخداملدى عدائي المسافات القصيرة في جامعة اليرموك ب االنتباهتحسين القدرة على تركيز  .4

 ( دقيقة للجلسة الواحدة.30) بواقع، ( جلسة24( أسابيع بواقع )8)مدة البرنامج: 

 مالحظات المحتوى هدف الجلسة الجلسة اإلسبوع

 
 

 األول

 
 

 األولى

توضيح أهمية 

النفسية،  المهارات

وأهمية التفكير في 

 .الذاتي االسترخاء

ة لقدروا االسترخاءشرح عام وتوضيح أهمية المهارات النفسية )القدرة على  

 (.االنتباهعلى التصور العقلي والقدرة على تركيز 

 ثباتثم تهدئتهم إل ،تزيد من توترهماء قصة قصيرة الستثارة العدائين إعط

 امنا من خالل أفكارنا.القدرة على السيطرة على أجس

 الذاتي كما يلي: االسترخاءالبدء بتمارين  

 لتنفس العميق بحيث يكون الشهيق من األنف والزفير من الفم.ا. 1

ة ر لنقطنتباه العداء بالنظافي التنفس مع التأكيد على توجيه إلستمرار ا. 2

 معينة في الملعب.

والتركيز على  ،كاماًل نتقال باإلحساس من أجزاء الجسم نحو الجسمالا. 3

وضع في الجلوس  

 مريح.

 إعطاء التوجيهات.

 مراعاة الفروق الفردية.

أهمية إقناع العدائين  

 بالنجاح.
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 عضالت الجسم. فيم، ومحاولة خفض التوتر الحاصل التنفس المنتظ

في عضالت الوجه، بخروج التوتر من الجبهة مع  االسترخاء تحاوالم. 4

ون بحيث تكمع مراعاة االنتظام في التنفس،  ،التنفس ثم الفك مع التنفس

 ئًا.العضالت المحيطة بالعين مسترخية والجسم هاد

 
 
 
 
 

 األول

 
 
 
 
 

 الثانية

تعليم تمارين التنفس 

 الذاتي. االسترخاءو

فس التنبي جميع أجزاء الجسم والشعور  ف االسترخاءتخاذ وضع مريح، ا. 1

 ء.بسهولة وبط

ر ط، فكفي األمشا االسترخاء، أشعر باألمشاط قلياًلشعر بالقدمين، حرك ا. 2

سترخاء كامل، فكر في عضالت االت الفخذ واجعل عضالت الفخذ في في عض

الساق واجعل عضالت الساق في إسترخاء كامل، فكر في عضالت الرجلين 

 واجعل عضالت الرجلين في إسترخاء كامل، إسترخاء في عضالت المعدة.

شعر افي هذه العضالت،  االسترخاءشعر باالسفلى،  كر في عضالت الظهرف. 3

 ينتشر في عضالت الظهر العليا. االسترخاءبأن 

في  ءفكر في الدف ،األصابعفي شعر بوخز خفيف اكر في األصابع، ف. 4

في الكفين،  االسترخاءفي أصابعك، اشعر ب االسترخاءشعر بااألصابع، 

 العضدين، والكتفين.والساعدين، و

 الكامل في هذه العضالت. سترخاءاالشعر ب. ا5

 سترخاء في عضالت الرقبة.ا. 6

 سترخاء تام.اشعر بأن رأسك في استرخاء في عضالت الكتف، ا. 7

ذه هسترخاء في االنقباض ثم افظة على االكر في عضالت الجسم مع المحف. 8

هذه ستمتع باجزاء جسمك في حالة استرخاء تام، شعر بأن جميع أاالعضالت، 

 .االسترخاءالتامة من  الحالة

ند ععلى التنفس، تنفس ببطء وسهولة،  االنتباهاحة لمدة دقيقة، ركز ر. 9

الت ضجعل كل عاالت البطن باإلطالة، عند الزفير الفرصة لعض الشهيق أعٍط

ن عضالت البطن ترتفع أبشعر استرخاء، عند الشهيق في االجسم 

.. البطن، زفير . تفاع ارسترخاء عند الزفير، شهيق مع الشعور باوتعلو،

 إسترخاء.

( مرات شهيق، في كل مرة شهيق 10) :كرر هذا التدريب ثالث مرات. 10

 سترخاء.استرخاء استرخاء اثم ،أن البطن ترتفع بشعر ا

 ك تصل إلى درجة أعمق من الهدوءأنبشعر ا( مرات شهيق، 10) ،راحة. 11

 كامل.السترخاء االو

وضع في الجلوس  

 مريح.

يء بصوت توجيه بط 

 هادئ.

مراقبة العدائين لتحديد  

أوقات األداء وأوقات 

 الراحة.

التكرارات المناسبة  

المرتبطة بمناطق 

 الجسم.

 مراعاة الفروق الفردية. 

أهمية إقناع العدائين 

 تحقيق النجاح.ب

 

 
 

 األول

 
 

 الثالثة

 االسترخاءتعليم 

العقلي، وإتقان 

 الذاتي. االسترخاء

 العقلي. االسترخاءتوضيح أهمية ودور  

م عدوسترخاء والوصول إلى عقلية تتميز بالوعي الكامل، ستجابة لالاال 

 .نتباهاالتهدئة العقل والمساعدة على تركيز والتلقائي،  االسترخاء والجهد،

 .رخاءستستجابة لالوضع مريح، والرغبة العقلية في االختيار مكان هادئ وا 

لبطن تنفس من االمن األنف،  ءبطي ميقم بالتنفس، وذلك بأخذ شهيق عالتحك 

 والحجاب الحاجز، دفع الزفير إلى الخارج ببطء من خالل الفم عن طريق

 الكامل. االسترخاء

 ةلمنطقياشة يقوم العداء بتحديد األفكار غير المنطقية والتعرف عليها، والمناق 

عدة سامبأفكار إيجابية، ويتم ذلك ب الستعاضة عنهالألفكار غير المنطقية وإ

 الباحث.

 ابية.إليجاالعضلي وتبديل األفكار السلبية باألفكار  االسترخاءممارسة طريقة  

 قف.لمواالستمرار بالخطوات السابقة حتى انعدام االستثارة عند تصور هذا ا 

وضع في الجلوس  

 مريح.

توجيه بطيء بصوت  

 هادئ.

مراقبة العدائين لتحديد  

أوقات األداء وأوقات 

 الراحة.

لتكرارات المناسبة ا 

المرتبطة بمناطق 

 الجسم.

 مراعاة الفروق الفردية. 

ئين اأهمية إقناع العد 

 تحقيق النجاح.ب

 
 
 
 

 الثاني

 
 
 
 

 الرابعة

ستمرار بتعليم اال

بصورة  االسترخاء

منفردة، محاولة تصور 

الفعالية وتفهم اإلطار 

 المرجعي العام لها.

م( 400م، 200م، 100افات القصيرة )شرح الخطوات التعليمية لفعاليات المس 

 للعدائين.

من  نفسبحيث يكون الت ،التنفس العميق )الشهيق من األنف والزفير من الفم( 

 البطن.

تركيز ال مع يتم االنتقال إلى أجزاء الجسم المختلفة ،بعد ثبات آلية التنفس 

 دائه الصحيح بين جزء وأخر.أالدائم على التنفس و

ى للوصول إل  االسترخاءأي نوع من أنواع  استخدامالطلب من العدائين  

 الكامل وخفض مستوى االستثارة. االسترخاء

وضع في الجلوس  

 مريح.

توجيهات بطيئة بصوت  

 هادئ.

مراقبة العدائين لتحديد  

أوقات األداء وأوقات 

 الراحة.

التكرارات المناسبة  
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م لتعليا`جو  على االنتباه، محاولة تركيز االسترخاءبعد الوصول إلى مستوى  

 .كافة األبعاد ستكمال في المضمار ال

صورة با الطلب من العدائين أداء المسافات القصيرة التي يمارسونها، وتصوره 

 كاملة وبنفس التسلسل المهاري للوصول لألداء الكلي للفعالية.

 )بشكل عام(. ،اكتساب التوافق األولي للفعالية 

لي لعقابعد اكتساب التوافق األولي للفعالية يبدأ العداء بممارسة التصور  

 وذلك،  سترخاء مناسبامن التوتر جالس في وضع بتصور األداء وهو خال 

لى إواقعية لألداء المراد تعلمه دون التوقف من البداية  ستحضار صورةاب

هذا  بيعةمكان وطالالنهاية )لتعليم اإلطار المرجعي للفعالية( من حيث تحديد 

ع م ،ءستحضار الحواس المختلفة بالنسبة للصورة الواقعية لألدااالمكان مع 

ي لكلا التركيز على التنفس المصاحب لألداء المهاري بهدف الوصول لإلدراك

 لألداء. 

ن مقف الطلب من العداء تصور نفسه في أداء الفعالية التي يمارسها دون تو 

 البداية للنهاية بصورة بطيئة مطابقة لألداء الصحيح.

مرتبطة بمناطق ال

 الجسم.

 مراعاة الفروق الفردية. 

محاولة تسهيل عملية  

التصور العقلي من خالل 

التدرج في التركيز على 

 مناطق الجسم المختلفة.

 
 

 الثاني

 
الخامسة 

+ 

 السادسة

تكرار تعليم 

العقلي  االسترخاء

وتصور الفعالية مع 

نتباه العداء اتركيز 

على أجزاء المهارة 

 الحركية.

من  نفسبحيث يكون الت ،لتنفس العميق )الشهيق من األنف والزفير من الفم(ا 

 البطن.

 سترجاع المهارة الحركية كاملة للفعالية الممارسة:اتصور و 

 و.أثناء العدفي وضعية الجسم في المضمار  -

 أثناء العدو.في حركة الجذع  -

 أثناء العدو.في حركة اليدين والرجلين  -

 أثناء العدو.في حركة الرأس  -

 أثناء العدو. في أخذ النفس -

 وترتتصور واسترجاع المهارة الحركية كاملة في شكلها المثالي عقليا دون 

 تباهالنامن خالل تركيز  ،عضلي ودون توقف من لحظة البداية إلى لحظة النهاية

قاع إليعلى أجزاء المهارة الحركية عقليا مترابطة ومتصلة وبنفس التوقيت وا

 ي.الحرك

 تكرارها مع التنفس المصاحب لألداء. 

التركيز على أجزاء 

المهارة الحركية للفعالية 

 الممارسة.

التركيز على التوقيت  

 المثالي لألداء. 

التركيز على اإليقاع  

 الحركي لألداء. 

التركيز على التنفس 

 العميق بين التمارين.

 
 

 الثالث

 
 السابعة

+ 
 الثامنة

ولة تصور الفعالية محا

نتباه اوزيادة تركيز 

العداء نحو األداء 

 الصحيح.

 مع التركيز على التنفس المنتظم العميق. االسترخاء 

لعداء اه استرجاع تصور المهارة الحركية مع األخذ بعين االعتبار تركيز إنتبا 

 على األداء  الصحيح مع التنفس المصاحب لألداء.

بيت ى تثثر التكرار الخاطئ علعلى األداء الصحيح حتى ال يؤ االنتباهتركيز  

 األخطاء الفنية.

التركيز على التنفس  

 المنتظم.

التركيز على األداء 

 الصحيح.

 

 
 الثالث

 

 
 التاسعة

تصور المهارة الحركية 

سترجاعها اللفعالية و

، مع التأكيد على عقليًا

نتباه العداء اتركيز 

نحو أسلوب أداء 

 الفعالية.

 تنفس المنتظم العميق.مع التركيز على ال االسترخاء

 لعضليةاضات مع التركيز على االنقبا سترجاع المهارة الحركية للفعالية عقليًاا 

 وبنفس الطريقة. يؤديها فعاًلالعداء كما لو كان 

داء سلوب أأأثناء تدريب المهارات النفسية لدى العداء على في  االنتباهتركيز  

يقاع ة واإلسرعاألخذ بعين االعتبار ال الفعالية والنواحي الفنية التي تتضمنها مع

جد تى نحوذلك  الحركي والتدريب النفسي بنفس السرعة والزمن لألداء الواقعي،

 الميزات التي تعمل على التحكم الذاتي.

التركيز على التنفس  

 العميق المنتظم.

التركيز على النواحي  

 الفنية للفعالية. 

 

 
 
 
 

 الرابع

 
 
 
 

 العاشرة

 التدريب على

بصورة  االسترخاء

منفردة ومحاولة 

تصور المهارة الحركية 

للوصول لألداء الكلي 

 للفعالية.

ن ممشاهدة فيلم فيديو لطريقة أداء فعاليات المسافات القصيرة والطلب  

 العدائين التركيز على كيفية أداء السباق بالطريقة الصحيحة.

ن فس مبحث يكون التن ،التنفس العميق )الشهيق من األنف والزفير من الفم( 

 البطن.

تركيز ال يتم االنتقال إلى أجزاء الجسم المختلفة مع ،بعد ثبات آلية التنفس 

 الدائم على التنفس وأدائه الصحيح بين جزء وأخر.

خفض و الكامل االسترخاءللوصول إلى  االسترخاءأي نوع من أنواع  استخدام 

 ستثارة.مستوى اال

 لتعليماعلى جو  االنتباه، محاولة تركيز رخاءاالستبعد الوصول إلى مستوى  

 .كافة األبعاد في المضمار الستكمال 

بنفس ة وأداء الفعالية المطلوبة والمراد تطوير أدائها، وتصورها بصورة كامل

 التسلسل الحركي للوصول لألداء الكلي للفعالية.

التركيز على التنفس  

 العميق المنتظم.

تكرارات مناسبة  

ومرتبطة بمناطق 

 الجسم.

محاولة تسهيل عميلة  

التصور العقلي من خالل 

التدرج في التركيز على 

 أجزاء الجسم المختلفة.
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 اكتساب التوافق األولي للفعالية )بشكل عام(. 

عقلي ال يبدأ العداء بممارسة التصور ،ق األولي للفعاليةبعد اكتساب التواف 

وذلك  ،سترخاء مناسباوهو خال من التوتر جالس في وضع  بتصور األداء

لى إستحضار صورة واقعية لألداء المراد تعلمه دون التوقف من البداية اب

 مكانالالنهاية )لتعليم اإلطار المرجعي للمهارة الحركية( من حيث تحديد 

ة اقعيستحضار الحواس المختلفة بالنسبة للصورة الواة هذا المكان مع وطبيع

وصول ف العلى التنفس المصاحب لألداء المهاري بهد االنتباهمع تركيز  ،لألداء

 لإلدراك الكلي لألداء.

 تطبيق التصور العقلي المصاحب لألداء المهاري المعتمد على النموذج 

طيئة برة ن توقف من البداية للنهاية بصوالبصري واألداء المهاري للفعالية دو

 مطابقة لألداء الصحيح.

 
 
 

 الرابع

 
 

الحادية 

 ةعشر

+ 
الثانية 

 ةعشر

التدريب على 

وتصور  االسترخاء

الفعالية مع تركيز 

على المدى  االنتباه

والمسار لألداء 

 الحركي.

من  نفسبحيث يكون الت ،التنفس العميق )الشهيق من األنف والزفير من الفم( 

 البطن.

 سترجاع المهارة الحركية كاملة للفعالية الممارسة:اتصور و 

 و.ناء العدأثفي وضعية الجسم في المضمار  -

 أثناء العدو.في حركة الجذع  -

 .أثناء العدوفي في حركة اليدين والرجلين  -

 أثناء العدو. في حركة الرأس -

 أثناء العدو. في أخذ النفس -

تر تو سترجاع المهارة الحركية كاملة في شكلها المثالي عقليا دوناتصور و 

 اهالنتبامن خالل تركيز عضلي ودون توقف من لحظة البداية إلى لحظة النهاية 

اع يقعلى أجزاء أداء الفعالية عقليًا مترابطة ومتصلة وبنفس التوقيت واإل

 الحركي.

 تكرارها مع التنفس المصاحب لألداء. 

التركيز على التنفس  

 العميق بين التمارين.

التركيز على التوقيت  

 المثالي لألداء.

التركيز على أجزاء  

 األداء للفعالية.

ز على اإليقاع التركي 

 الحركي لألداء.

 

 
 

 الخامس

الثالثة 

 ةعشر

+ 
الرابعة 

 ةعشر

تصور الفعالية وتركيز 

نحو سرعة  االنتباه

األداء في التصور 

 والتنفيذ.

 مع التركيز على التنفس المنتظم العميق. االسترخاء 

حو ن تباهاالنسترجاع تصور المهارة الحركية مع األخذ بعين اإلعتبار تركيز ا 

 ألداء الصحيح والتنفس المصاحب لألداء.ا

يت تثب نحو األداء الصحيح حتى اليؤثر التكرار الخاطئ على االنتباهتركيز  

 األخطاء الفنية.

محاولة تسهيل عملية  

التصور العقلي من خالل 

التدرج في التركيز على 

 أجزاء الجسم.

 
 

 الخامس

 
 

الخامسة 

 ةعشر

التصور العقلي وتركيز 

حو األداء ن االنتباه

 بشكل أفضل وأسرع.

 مع التركيز على التنفس المنتظم العميق. االسترخاء 

 لعضليةاضات مع التركيز على االنقبا سترجاع المهارة الحركية للفعالية عقليًاا 

 وبنفس الطريقة. يؤدي الفعالية فعاًلالعداء كما لو كان 

أداء  ة على أسلوبأثناء التدريب على المهارات النفسيفي  االنتباهتركيز  

يقاع ة واإلسرعالفعالية والنواحي الفنية التي تتضمنها مع األخذ بعين االعتبار ال

 نجدلوذلك  ،الحركي والتدريب النفسي بذات السرعة والزمن لألداء الواقعي

 الميزات التي تعمل على التحكم الذاتي.

 لية.والتنفس الصحيح والتصور في أداء الفعا االسترخاءالربط بين  

ا دون قليعسترجاع المهارة الحركية كاملة للفعالية بشكلها المثالي االتصور و 

 كيزتوتر عضلي ودون توقف من لحظة البداية إلى لحظة النهاية من خالل تر

 لحركي.اع امترابطة ومتصلة وبنفس التوقيت واإليق نحو أجزائها عقليًا االنتباه

 تكرارها مع التنفس المصاحب لألداء.

تركيز على التنفس ال 

 المنتظم بين التمارين.

مراقبة النواحي الفنية  

 لألداء.

التركيز على اإليقاع  

 الحركي لألداء.

محاولة تسهيل عملية  

التصور العقلي من خالل 

التدرج في التركيز على 

 أجزاء الجسم المختلفة.

 
 
 
 
 
 

 السادس

 
 
 
 

السادسة 

 ةعشر

+ 
 السابعة

 ةعشر

تكرار التدريب على 

الذاتي،  االسترخاء

محاولة تطوير التصور 

 العقلي للفعالية

 م(400م،200م،100)

س من تنفبحيث يكون  ال ،التنفس العميق )الشهيق من األنف والزفير من الفم( 

 البطن.

دائم كيز اللتريتم االنتقال ألجزاء الجسم المختلفة مع ا ،بعد تثبيت آلية التنفس 

 زء وأخر.على التنفس وأدائه الصحيح بين ج

صور تعلى ، محاولة تركيز انتباه العدائين االسترخاءبعد الوصول لمرحلة  

 الفعالية بشكلها الصحيح في المضمار مع االنتظام في التنفس.

 تصور واسترجاع المهارة الحركية كاملة للفعالية الممارسة: 

 و.أثناء العدفي وضعية الجسم في المضمار  -

 دو.أثناء العفي حركة الجذع  -

 أثناء العدو.في حركة اليدين والرجلين  -

التركيز على التنفس  

 العميق ومنتظم.

محاولة تسهيل عملية  

ن خالل التصور العقلي م

التدرج في التركيز على 

 أجزاء الجسم المختلفة.

مراعاة أن تكون  

 التكرارات مناسبة.
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 أثناء العدو. في حركة الرأس -

 أثناء العدو. في أخذ النفس -

 ( مرات.5-4التنفس بعمق من ) 

 محاولة تصور حركة الجسم كاملة وتصور كيفية أداء الفعالية في جميع 

 ذالحركات )حركة الجذع وحركة اليدين والرجلين وحركة الرأس وعملية اخ

 مع النفس(، بصورة بطيئة ومماثلة للنموذج المشاهد في الفيديو وتكرارها

 التنفس. 

 محاولة تكرار التصور السابق بسرعة أكبر مع التنفس. 

 محاولة تصور الحركة السابقة مع إيعازات وتكرارات مع التنفس. 

 
 

 السادس

 
 

الثامنة 

 ةعشر

تكرار التدريب على 

 االسترخاء

الذاتي،وتحسين 

ومحاولة  االنتباهتركيز

تصور وضعية الجسم 

في األداء الحركي 

 للفعالية.

ة ليبطن باستمرار حتى الوصول آلتكرار عملية التنفس )شهيق، زفير( من ال 

 التنفس. 

يح ه الصحدائاالنتقال ألجزاء الجسم المختلفة مع التركيز الدائم على التنفس وأ 

 بين جزء وأخر.

 على دائرة بيضاء والعينان مغلقتان. االنتباهتركيز  

 محاولة طبع صورة لدائرة صغيرة حمراء.

 صفراء.إلى ر لون الدائرة إلى سوداء ثم يتغي

الل ن خممشاهدتها  تمحاولة تصور النموذج الثابت للفعالية الممارسة التي تم

 دون حركة.الفيديو 

تصور وضع الجسم وحركة الذراعين والرجلين على وجه الخصوص في أداء  

 الفعالية.

التركيز على التنفس  

 المنتظم بين التمارين.

محاولة تسهيل عملية  

التصور العقلي من خالل 

أجزاء  التدرج على

 الجسم المختلفة.

 
 السابع

 
التاسعة 

 ةعشر

التدريب على 

الذاتي االسترخاء

وتصور منفردة، بصورة

وضع الفعالية بصورة 

 منفردة وزمن أسرع.

تركيز دقائق( مع ال 5سترخاء بصورة منفردة )إعطاء مدة مناسبة للوصول لال 

 على التنفس.

 خالل العدو. تصور الجسم كاماًل 

 بصورة متسلسلة. أثناء العدو في سمتصور حركة الج 

 أثناء العدو بصوره بطيئة وتكرارها مع التنفس. في تصور حركة الجسم 

الجلوس في وضع  

 مريح.

محاولة تسهيل عملية  

التصور من خالل التدرج 

في التركيز على أجزاء 

 الجسم المختلفة.

 
 

 السابع

 
 العشرون

+ 
 ةالحادي

 والعشرون

سترخاء الوصول لال

تي بصورة منفردة، الذا

وتصور حركة الجسم 

من البداية إلى النهاية 

 في زمن أسرع.

لى عدقائق(، مع التركيز  5بصورة منفردة ) لالسترخاءإعطاء مدة مناسبة  

 التنفس.

 تصور العداء لجسمه في المضمار وهو يعدو.

ع موهو يعدو وباقي الحركات وتكرارها  تصور العداء لحركة جسمه كاماًل 

 النفس.

، نتاقمغل اهمن البداية إلى النهاية وعين تصور العداء لحركة جسمه كاماًل

 وتكرارها مع التنفس.

الجلوس في وضع  

 مريح.

محاولة تسهيل عملية  

التصور من خالل التدرج 

في التركيز على أجزاء 

 الجسم المختلفة.

 
 

 الثامن

 
 

الثانية 

 والعشرون

 االسترخاءإتقان 

 الذاتي بصورة منفردة.

لتركيز دقائق(، مع ا 5إعطاء مدة مناسبة للوصول لالسترخاء بصورة منفردة ) 

 على التنفس ومحاولة سماع ضربات القلب.

 اء.لعدا فيلم فيديو للمسافات القصيرة  حسب الفعالية التي يمارسها مشاهدة 

 فس.لسرعة وتكرارها مع التنفي امتدرجة  بصورة تصور حركة الجسم كاماًل 

 جميع حركات الجسم بصورة حرة.الربط بين  

 تصور الحركة والتنفيذ بصورة كاملة وتكرارها مع التنفس.

الجلوس في وضع  

 مريح.

محاولة تسهيل عملية  

التصور العقلي من خالل 

التدرج في التركيز على 

 أجزاء الجسم المختلفة.

مراعاة التسلسل في  

 الربط بين الحركات.

 
 

 الثامن

الثالثة 

 والعشرون

+ 
لرابعة ا

 والعشرون

على  التدريب الذاتي

المهارات النفسية في 

أداء الفعالية بشكل 

 كامل.

 بصورة منفردة مع التركيز على التنفس المنتظم العميق. االسترخاء 

 تصور حركة الجسم ككل في أداء الفعالية. 

لة تصور حركة الجسم ككل في أداء الفعالية مع تصور أبعاد المضمار كام 

ة ع الحصة التدريبية وبدرجدرب والعدائين( في وضع مشابه لوض)وجود الم

 نتباه عالية.اتركيز 

 تكرار التمارين مع التنفس للوصول إلى المستوى المطلوب. 

أصبح جميع العدائين  

 االسترخاء قادرين على

بأنواعه والتصور العقلي 

وأداء الفعالية التي سبق 

 تعلمها والتحضير عقليًا

 لها. وبدنيًا
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 ملخصال

مصابين، لتنس الاالدراسة إلى التعرف إلى أثر برنامج عالجي تأهيلي بدني ونفسي إلصابة مفصل الكاحل لدى العبي هدفت هذه 

دام ربد. تم استخ( العبي تنس يعانون من إصابة الكاحل يمثلون نادي مدينة الحسن الرياضية في إ10تكونت عينة الدراسة من )ن=

, كما تم ين المصابينلالعب , وتحديد تأثير البرنامج التأهيلي على النواحي البدنية والنفسيةالمنهج التجريبي المناسب لطبيعة الدراسة

 استخدام االختبارات القبلية والبعدية للبرنامج العالجي. 

االنقالب وداخل، تم تحليل المتغيرات التالية: المدى الحركي لمفصل الكاحل، والضم األخمصي، والضم الظهري، واالنقالب لل

رية افات المعيااالنحرخارج، ودرجة الثقة بالنفس، ودرجة القلق. وتمت معالجة النتائج إحصائيًا باستخدام المتوسطات الحسابية ولل

 واختبار )ت(. 

 فروق دالة ت وجودأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي للبرنامج العالجي على إصابة مفصل الكاحل لدى العبي التنس، كما أظهر

ب للداخل، االنقالن القياسين القبلي والبعدي في درجات التواء المفصل لمتغيرات: الضم األخمصي، والضم الظهري، وإحصائيًا بي

نات جي والتمريح العالواالنقالب للخارج، لصالح القياس البعدي في جميع المتغيرات. وأشارت النتائج إلى وجود أثر إيجابي للبرنام

نفس في ة الثقة بالستعادالن بالتواء مفصل الكاحل، ووجود أثر للتأهيل النفسي بعد العالج والتأهيل التأهيلية على تحسن حالة المصابي

 التخفيف من مستوى القلق لدى الالعبين المصابين بإصابة مفصل الكاحل.

 : أثر برنامج التأهيل البدني والنفسي، إصابة الكاحل، العبو التنس.الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة 

 هده العالمذي يشصابات الرياضية من المعوقات األساسية التي تعترض مسيرة الرياضيين. ومع ظهور التقدم التعد اإل

هيل البدني الج والتأي والعفي السنوات األخيرة في مجاالت العلوم المختلفة، ارتبطت الحالة البدنية لالعبين بعلم الطب الرياض

 تأهيل اإلصابات التي يتعرض لها الرياضيون. عالج و والنفسي، الذي يلعب دورًا مهمًا في

والتعقيد  صعوبةوتعتمد جميع الرياضات على الجوانب الحركية للجسم ألداء أي مهارة، حيث يتصف األداء الحركي بال

سمية صفات الجعلى الحالة البدنية لالعبين والعتمد متطلبات األداء وت من حيث تعدد جوانب األداء الحركي وتنوعه.

ذه عد شفاء هبتأهيل تعدادات النفسية، فضاًل عن الجوانب الطبية التي تهتم باإلصابات الرياضية، وطرق عالجها، والواالس

رياضي، النفس ال ل: علماإلصابات، بحيث ترتبط اإلصابات الرياضية ارتباطًا وثيقًا بمجموعة من العلوم الرياضية والطبية مث

صابات نب اإلوبتطور هذه العلوم وتعدد جوانب تطور الطب الرياضي بضمه جا وعلم التدريب الرياضي، والطب الرياضي.

سية التنافوالرياضية من خالل طرق التشخيص والعالج، أصبح الشفاء السريع لالعب وعودته إلى الممارسة الرياضية 

 (.Al-Hamramla, 2015) بمستواه الحقيقي

اسعًا واهتمامًا كبيرًا وازداد عدد ممارسيها وعدد األندية المشرفة تعتبر لعبة التنس من األلعاب التي شهدت ازديادًا و

                                                           

  2022، جامعة اليرموك، "، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةجميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 

 كلية التربية الرياضية، جامعة اليرموك، اربد، االردن.  *
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وازدياد المنافسة، فقد يتعرض العبو التنس إلى إصابات المالعب التي قد على هذه اللعبة. ومع ازدياد عدد العبي التنس 

 راحل التي يمر بها الالعب. تبعدهم عن رياضتهم وتفقدهم االستمرارية في اللعب لفترة طويلة، وهذه تعتبر من أصعب الم

( Hassan & Elgamma, 2018( و )(Krell, 2017ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة مثل دراسات: 

ة نتيج ذلكو(, فإّن أبرز اإلصابات التي يتعرض لها العبو التنس هي إصابة مفصل الكاحل،  (Rebot & Denise, 2006و

و أطح زلقًا ان السكة في أثناء اللعب التي يمكن أن تسبب  إصابة الكاحل، خاصة إذا الحركات الجانبية المفاجئة المطلوب

 يد من خطرن أن يزأو بسبب الطبيعة متعددة االتجاهات في لعبة التنس والجري المتكرر والقفز الذي يمك, الالعب مرهقًا

 .خطرًا أكبر على الكاحل ويمكن أن تشكل طبيعة أرضية المالعب. الهبوط بشكل غير صحيح ويؤدي لإلصابة

 ه من تأثيربتميز تومن هنا تبرز أهمية العالج الطبيعي والتأهيلي بواسطة التمرينات العالجية للمصابين، وذلك لما 

ليه قبل كان ع اموال بد من وجود طرق إلعادة الالعب المصاب إلى . إيجابي في عودة العضو المصاب إلى حالته الطبيعية

ا ما وهذ, كاحلفصل المالتمرينات العالجية والتأهيلية تتم إزالة الخلل الوظيفي لالعبين المصابين في  اإلصابة؛ فمن خالل

 ،يلعالج الطبيعاوإن التمرينات التـأهيلية تعد وسيلة أساسية ومهمة بعد مرحلة (. (Sun, Jun & Yun, 2018تؤكده دراسة 

 .صابةالبدنية نتيجة لإل حيث تساعد المصاب على استعادة ما تم فقده من الكفاءة

اإلصابة  ( أن التداخالت النفسية التي تحدث لالعب المصاب بعد حدوث2012)  Laura, Jingzhen & Ryanأّكدوقد 

هم فدني، وأن تأهيل البقبل اإلصابة، وأن التأهيل النفسي ال يقل أهمية عن ال كان عليه إلى ماتبطئ من عملية عودة الالعب 

تنفيذها والنفسية  تدخالتة التي تساهم في استعادة الالعب المصاب لياقته يكّون أساسًا حيويًا لتطوير الدور العوامل النفسي

 وتقييمها، األمر الذي سيؤدي الحقًا إلى تحسين عملية التعافي للرياضيين المصابين.

هيل بعد العالج والتأ( إلى أن العوامل النفسية مرتبطة بفترة 2012)  Clare, Nicholas, Julian & Kateويشير

ما يزيد لمنخفض، ملقلق ااإلصابة الرياضية، ومرتبطة باالستجابات النفسية اإليجابية، بما في ذلك الدوافع والثقة بالنفس وا

 من احتمال عودة الالعب المصاب إلى مستوى ما قبل اإلصابة وإلى ممارسة الرياضة بسرعة أكبر.

ن عودة الرياضيين إلى المنافسة بعد اإلصابة الرياضية هي دور رئيسي للمدربين ( أ2018) Zielinski ويؤكد

ة السلبية لإلصابة غالبًا ما تؤدي إلى عدم االلتزام بالتأهيل أو االستجابات النفسي وأن والمعالجين الفيزيائيين، الرياضيين

التأخر في الشفاء، مما يدفع أولئك الذين يعملون مع الرياضيين المصابين للبحث عن استراتيجيات إضافية لتحسين عملية 

 ة.إعادة التأهيل الشامل

زام على االلت صابينضية على تحفيز الرياضيين المويعمل استخدام المهارات النفسية خالل إعادة تأهيل اإلصابات الريا

يين حول يف الرياضلى تثقبإعادة التأهيل لزيادة سرعة الشفاء، والتحكم في مستويات القلق، وتعزيز الثقة بالنفس، باإلضافة إ

 (.Hamson-Utley et al., 2008استخدام التدخالت النفسية لتعزيز عملية االستعادة )

  مشكلة الدراسة

تعرضون يعبات خالل متابعة مباريات التنس على المستوى الدولي، الحظ الباحثون أن العديد من الالعبين والالمن 

ختلفة العب ممإلصابات في منطقة الكاحل نتيجة تغير اتجاه حركات القدم بطريقة سريعة ومفاجئة واللعب على أرضيات 

دخلون يبعضهم والحذاء المناسب ليتماشى مع طبيعة الملعب،  )عشبية/ رملية/ مطاطية/ إسفلتية(, ومنهم من ال يرتدون

بة ون من إصاي يعانللعب دون اإلحماء، والبعض اآلخر يفتقر للياقة البدنية. وال يزال بعض الالعبين على المستوى الدول

 من أّن عدداً  حظواال الكاحل. ومن خالل متابعة الباحثين للعبة التنس في األردن، وخاصة في محافظة إربد )مدينة الحسن(،

صابات في هم لإلنتيجة تعرض وهبوط مستوى الثقة بالنفس المرتبطة باألداءالالعبين المصابين يصابون باإلحباط والقلق 

مقترح النفسي الولبدني امنطقة الكاحل، مما دعا الباحثين إلجراء مثل هذه الدراسة لمعرفة أثر البرنامج العالجي والتأهيلي 

 ابات.في شفاء اإلص

 

https://vc.bridgew.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Zielinski%22%20author_fname%3A%22Juliette%22&start=0&context=2204950
https://vc.bridgew.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Zielinski%22%20author_fname%3A%22Juliette%22&start=0&context=2204950
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 أهمية الدراسة

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي : 

ابة ا قبل اإلصحالة ملالبحث عن الطرق والوسائل العالجية والتمارين التأهيلية التي يمكن أن تساعد في عودة الجزء المصاب  .1

 ورفع كفاءته الوظيفية في أسرع وقت ممكن.

مارسة دة للمة في تأهيل الالعبين بعد اإلصابات وحتى العوتسليط الضوء على أهمية الجانب النفسي والوسائل النفسي .2

 الرياضية. 

الي، التي كيز العلعبة التنس في ظل ما حدث من تطورات في اآلونة األخيرة بصفتها واحدة من رياضات التحمل والترأهمية  .3

 يتعرض الالعبون فيها إلى العديد من اإلصابات في منطقة الكاحل.

ة ا من العوديتمكنولج العالجية والتأهيلية البدنية والنفسية للرياضيين المصابين براماسة أثر الأصبحت هنالك ضرورة لدر .4

 لممارسة األنشطة والفعاليات الرياضية بعد شفائهم من اإلصابات بأسرع وقت ممكن.

ث اوندرة األبح بون،أهمية استخدام أسلوب العالج والتأهيل المتكامل )البدني والنفسي( لإلصابة التي يتعرض لها الالع .5

 ها.بوتزويد المعتمين والمكتبات العلمية  المختصة بهذا الموضوع، مما دعا الباحثين إلجراء هذه الدراسة

 أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى ما يلي:

 التعرف إلى أثر البرنامج العالجي على إصابة مفصل الكاحل لالعب المصاب. .1

 صاب.تأهيل النفسي خالل العالج وبعده الستعادة الثقة بالنفس وخفض القلق لدى الالعب المالتعرف  إلى أثر ال .2

 فرضيات الدراسة

 هناك أثر للبرنامج العالجي على إصابة مفصل الكاحل لدى العبي التنس. -

 هناك أثر للتأهيل النفسي خالل العالج وبعده في استعادة الثقة بالنفس وخفض القلق لدى العبي التنس. -

 مصطلحات الدراسة 

ن لالعب من أاتمكين : هو جزء من الرعاية الصحية يعمل على المحافظة على الالعب واستعادة وتحسين الحركة، والعالج الطبيعي

ل ن مشاكميتمتع بأفضل نوعية للحياة مع أفضل أداء، كما يعمل على تقييم وتشخيص وعالج األفراد الذين يعانون 

 (.Bennet, 2011جراء إصابة أو إعاقة أو حادث )محدودية الحركة والنشاط 

 البعض بعضها مع خلةوعظام متدا لتثبيته جانب كل من به محيطة وأوتار قوية ليفية أربطة تحفظه قوي زاللي مفصل :الكاحل مفصل

 .(Omar, 2015المفصل ) تثبيت على تعمل

تي تؤثر سلبًا على ت االستثارة الزائدة أو المنخفضة العمليا يشمل مجموعة اإلجراءات التي تعمل على منع :التأهيل النفسي

سية، أعباء نف نالرياضي، كما تساعد على التكيف مع مواقف وظروف المنافسة الرياضية وما يرتبط بها م مستوى اإلنجاز

ى انخفاض دي إلالثقة؛ تلك العوامل التي تؤ مما يؤدي إلى اإلقالل من اإلحساس بالخوف والتوتر والقلق النفسي وعدم

 .(Mahmoud, 2016) مستوى اإلنجاز الرياضي

  مجاالت الدراسة

، تنس األرضيدني للالمجال البشري: يتمثل في العبي نادي مدينة الحسن الرياضية )محافظة إربد( المنتسبين لالتحاد األر .1

 والمشاركين في جميع البطوالت التي يقيمها االتحاد على مالعبه من مختلف األعمار.

 .20/11/2018 – 20/9/2018ل الزماني: تم تطبيق الدراسة في الفصل األول في الفترة المجا .2

 المجال المكاني: مختبر العالج الطبيعي في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك. .3

 المجال الفني: برنامج تأهيلي بدني ونفسي. .4
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 ثانًيا: الدراسات السابقة

لمعالجة في التعرف إلى انفعاالت وسلوكيات الالعبين المصابين عند تلقيهم اهدفت إلى  Hatamleh (2010:) دراسة -

عبين ل الالالملعب أو في مركز العالج من قبل المعالجين الرياضيين, وما دور المهارات السيكولوجية في تأهي

خبات الوطنية لمنت( معالجًا رياضيًا ممن يعملون في األندية الرياضية وا23المصابين. تكونت عينة الدراسة من )

وكية لدى ية وسلوأظهرت نتائج التحليل وجود حاالت انفعال ويقدمون الخدمات العالجية لالعبين في مختلف األلعاب.

ن ماط والقلق اإلحبالالعبين الذين يتعرضون لإلصابة، وأن الالعبين المصابين يعانون من الكآبة, والشعور بالضياع و

 وإنكار اإلصابة.  فقدان الالعب مركزه في الفريق

، على التورم : دراسة هدفت إلى التعرف إلى تأثير العالج بالتدليك الرياضي قصير المدة (Hart, 2005)توأجرى هار -

ية(، وذلك لتطويلالتمارين الالمركزية )ا وتأثير األلم العضلي على مقاس محيط األطراف، والتوتر المصاحب لممارسة

ية. وتكونت ين التطويل( ساعة بعد التمار72محيط وألم عضلة سمانة الرجل خالل ) بتصميم إعادة القياس لمقارنة

من القوة العظمى  (90تطويلية بشدة )% ( فردًا من األصحاء في العمر الجامعي. وبعد القيام بتمرينات20)العينة من 

لى الدراجة الثابتة علتمرين للعمل ( أيام متتالية بعد هذا ا3إلحداث األلم العضلي المتأخر، عادت العينة على مدار )

لشخصي األلم كنوع من الراحة النشطة، وفي الوقت نفسه تلقت رجل واحدة فقط التدليك, وتم قياس األلم بمقياس ا

بعد  لمحيطاقبل الجلسات األربع وبعدها. وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد أي فروق ذات داللة إحصائية في 

 ( ساعة.72د التمرين خالل )التدليك أو في األلم بع

 ر برنامج عالجي تأهيلي ونفسي إلصابة مفصلهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أث Al-Shawabkeh (2018:)دراسة  -

عبي تنس ( ال10)الكاحل لدى العبي التنس المصابين. واعتمدت الدراسة المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من 

ت النتائج وجود إلصابة مفصل الكاحل. وأظهر تعرضوا  ،ة الحسن الرياضية في محافظة إربدمصابين يمثلون نادي مدين

ن حصائيًا بيالة إدتأثير إيجابي للبرنامج العالجي على إصابة مفصل الكاحل لدى العبي التنس، كما أظهرت وجود فروق 

يلية على ينات التأهالتمرثر للبرنامج العالجي والقياسين القبلي والبعدي في درجات االلتواء. وأشارت النتائج إلى وجود أ

نفس لدى ة بالتحسن إصابة التواء مفصل الكاحل، ووجود أثر للتأهيل النفسي بعد العالج والتأهيل الستعادة الثق

 المصابين بمفصل الكاحل.

ي يتعرض لها العبو كرة ( بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف إلى إصابات مفصل الكاحل الت2015وقام عبد الخالق وعطية ) -

إجراء مقارنة لنسبة إصابات مفصل الكاحل بين العبي الساحات ، والقدم في الساحات الخارجية والصاالت المغلقة

( العبًا مصابًا بإصابات 50العراق، وتكونت عينة الدراسة من ) الخارجية والعبي الصاالت المغلقة في كرة القدم في

اإلحصائية المتبعة الستخراج النسب المئوية. وخرجت  ان األسلوب المسحي، والوسائلمفصل الكاحل. واستخدم الباحث

الدراسة بأن إصابات مفصل الكاحل توجد لدى العبي الساحات المكشوفة بنسب أقل منها لدى العبي القاعات المغلقة، 

القاعات المغلقة. وخرجت على األرضيات الصلبة له تأثير سلبي على سالمة مفصل الكاحل لدى العبي وأن اللعب 

 الدراسة بالتوصية بضرورة إخضاع الالعب المصاب لفترة إعادة تأهيل من أجل عدم تكرار اإلصابة.

جي وتأهيلي في التخفيف من (: هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى مساهمة برنامج عال2011) ، محمددراسة البلوي -

ل من كقياس مفصل المصاب إلى مداه الطبيعي, وذلك عن طريق اآلالم المصاحبة لإلصابة والعمل على عودة ال

 سنة( ممن 33 -19( ذكور أعمارهم )5المتغيرين التاليين )درجة األلم, والمدى الحركي(. تكونت عينة الدراسة من )

على  قترحج المأصيبوا بالتواء مفصل الكاحل الداخلي ولم يخضعوا لبرنامج تأهيلي من قبل. وقد تم تطبيق البرنام

ظهرت نتائج أ( دقيقة لكل جلسة. وقد 40( جلسات تأهيل أسبوعية بزمن )6( أسابيع بواقع )6عينة الدراسة لمدة )

ح المدى لصال الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح متغير درجة األلم، في حين لم تظهر فروق دالة إحصائيًا

أهيلي مج التنتائج الدراسة، أوصى الباحث باعتماد البرناالحركي، وذلك بسبب صغر حجم عينة الدراسة, وفي ضوء 

من آثار  ما لهلالمقترح في المستشفيات ومراكز العالج والتأهيل الحكومية والخاصة الستخدامة في تأهيل األفراد 

 إيجابية في التخفيف من درجة األلم وعودة المفصل إلى مداه الحركي السابق.
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 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة

 استخدم الباحثون المنهج التجريبي لمالءمته طبيعة هذه الدراسة. 

 مجتمع الدراسة

نة الحسن ي مديتكون مجتمع الدراسة من جميع الالعبين الذين تعرضوا إلصابة مفصل الكاحل من العبي التنس في ناد

 .2018الرياضية )محافظة إربد( لعام 

 عينة الدراسة

 ألسباب؛ منهااين من الذكور المصابين بإصابة مفصل الكاحل وإصاباتهم مختلفة ( العب10تكونت عينة الدراسة من )

لتنس ن العبي امعمدية إصابات مباشرة في الكاحل مثل االلتواء أو الشد أو التمزق. وقد تم اختيار عينة البحث بالطريقة ال

 في نادي مدينة الحسن الرياضية )محافظة إربد( المصابين بإصابة الكاحل. 

 دوات المستخدمة في الدراسةاأل

 ميزان طبي لقياس الوزن. -1

 شريط قياس  مدرج بالسنتمتر لقياس الطول.  -2

 سرير طبي. -3

 مقياس شدة األلم.  -4

 ساعة وقف.  -5

 .األوزان ابتداًء من نصف كيلو، سواء الدمبلز أو المثبتة على الرجل -6

 ني والمد. جهاز جينومتر لقياس المدى الحركي لمفصل الكاحل للداخل وللخارج والث -7

 ( لعالج المفصل.Short Waveجهاز الموجات الحرارية القصيرة ) -8

النفس لدى ب( فقرات تقيس درجة الثقة 10مقياس الثقة بالنفس: تمَّ إعداد مقياس الثقة بالنفس، واشتمل على ) -9

 المصابين، وتمَّ التأكد من مؤشرات صدقه وثباته. 

اءة في مجال ( محكمين من ذوي الخبرة والكف5لقلق، تمَّ عرضها على )للتأكد من صدق كل من مقياس الثقة، ومقياس ا

 التربية الرياضية. 

ًا من خارج عينة ( فرد15وبهدف التأكد من ثبات مقياس الثقة بالنفس، تمَّ تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من )

وهي  (،0.88غ )باخ بلتائج أن معامل ألفا كرونالدراسة، وحساب معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ للمقياس. وأظهرت الن

 قيمة مرتفعة تدل على درجة ثبات عالية لمقياس الثقة بالنفس.

ارج عينة الدراسة، ( فردًا من خ15وبهدف التأكد من ثبات مقياس القلق، تمَّ تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من )

وهي قيمة  (،0.87وأظهرت النتائج أن معامل ألفا كرونباخ بلغ ) وحساب معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ للمقياس.

 مرتفعة تدل على درجة ثبات عالية لمقياس القلق.

 قياسات الدراسة ومقاييسها

 قياس شدة األلم: تم ذلك باستخدام مقياس شدة األلم. -1

 قياس المدى الحركي لمنطقة مفصل الكاحل: تم استخدام جهاز الجينومتر ألخذ القياسات. -2

 مقياس الثقة بالنفس. -3

 مقياس القلق.   -4
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 إجراءات الدراسة

 القياسات القبلية

إذ يتم  سفل؛يتم قياس زوايا مفصل الكاحل من وضع الجلوس على السرير الطبي بالنسبة للمصاب والسـاق منخفضة أل .1

فصل نقطة التم على زاويةتثبيـت جهـاز الجينـومتر علــى مفصل الكاحل من الجهة الوحشية، وتكون نقطة ارتكاز محور ال

ارج نقالب للخـة االفي الكاحل، ثم يطلب مــن المــصاب تحريك القدم للخارج وللداخل إلى الحد األقصى لقيــاس زاويـ

االنثناء ومفصل لمفصل الكاحل، وزاوية االنقالب للداخل يتم أخذ القياس, وتسجيل قياس زاوية االنثناء الظهري لل

ب للخارج ـة لالنقالبيعيـى, وقـد تـم قيـاس زوايـا مفصل الكاحل القبلية، علمًا بأن الدرجــة الطاألخمصي في الحد األقص

( درجة. وهذه 50( درجة، ولالنثناء األخمصي )20( درجــة ولالنثناء الظهري )35( درجــة، ولالنقالب للداخل )25)

 ة لعمل مفصل الكاحل.الزوايـا التـي تـم قياسـها فـي هـذه الدراسة تمثـل زوايا رئيس

 قياس مستوى شدة األلم قبل البدء بالبرنامج العالجي. .2

 ـي(.تمت اإلجابة على مقياس الثقة بالنفس ومقياس القلق قبل البدء بتطبيق البرنامج )القيـاس القبلـ .3

 القياسات البعدية  

ياس مستوى القبلي، وق نفس طريقة القياس( أسـابيع، أعيـد القيـاس لزوايا مفصل الكاحل بـشكل نهـائي ب8بعــد مــرور ) .1

 شدة األلم.

 عدي(. القياس الب)يهما بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج، تم توزيع مقياس الثقة بالنفس ومقياس القلق، وتمت اإلجابة عل .2

 األهداف الخاصة للبرنامج العالجي التأهيلي البدني والنفسي

 أهيلي البدني والنفسي المقترح كما يلي:كانت األهداف الخاصة للبرنامج العالجي الت

 : العمل على زيادة المدى الحركي لمفصل الكاحل.أواًل

 : العمل على تخفيف شدة األلم بعد اإلصابة، وتقوية عضالت الخاصة بمفصل الكاحل.ثانيًا

 : العمل على زيادة الثقة بالنفس في أثناء العالج والتأهيل.ثالثًا

 في أثناء العالج والتأهيل.: خفض مستوى القلق رابعًا

 تكون البرنامج العالجي من ثالث مراحل على مدى ثمانية أسابيع، واشتملت كل مرحلة على:

 أسابيع( 3المرحلة األولى: )

تخدام ( والمساج لمفصل الكاحل المصاب، واسShort Waveتضمنت استخدام جهاز الموجات الحرارية القصيرة )

لمرونة, القوة وا مريناتحمل األوزان إلجراء تمرينات للقدم المصابة مع التدرج في األوزان، وتالمقعد الطبي المزود بذراع ل

 والقيام بتمرين االسترخاء مع التنفس ببطء لخفض مستوى القلق لدى المصاب.

 أسابيع( 3المرحلة الثانية: )

رين التوازن لمفصل الكاحل، وتما( والمساج الطبي Short Waveتضمنت استخدام جهاز الموجات الحرارية القصيرة )

ابي تفكير إيجبلسلبي ورفع األصابع، وتمرينات المدى الحركي. وخالل العالج، كان يتم التحدث مع المصاب لتبديل التفكير ا

لثقة ة مستوى اإلعاد من خالل جمل تشجيعية، مثل: "إصابتي لن تؤثر على أدائي"، و "إصــابتـي مــن السهــل عــالجهــا"؛

 لنفس.با

 أسابيع(  2المرحلة الثالثة: )

لتأهيلية ا( ومجموعة من التمارين Short Waveتضمنت هذه المرحلة استخدام جهاز الموجات الحرارية القصيرة )

 والمساج الطبي لمفصل الكاحل، وتمرينات استرخاء.
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 تم إعداد برنامج عالجي وتأهيلي ونفسي متكامل يتضمن عدة محطات عالجية كما يلي:

 .البرنامج بل بدءواًل: تعبئة االستبانات الخاصة بالدراسة لقياس شدة األلم، ومقياس الثقة بالنفس، ومقياس القلق قأ

ل الكاحل ( التي تسلط على مفص.S.W) (Short Waveثانيًا: تسخين مفصل الكاحل باستخدام جهاز األمواج القصيرة )

 ( دقيقة.15لمدة )

شجيعية الل جمل تبي من خالمعالج بالحديث مع المصاب لتبديل التفكير السلبي بالتفكير اإليجاثالثًا: في هذه المرحلة، يقوم 

، ثقة بالنفسوى المثل: "كيف تشعر اآلن بعد تلقي المعالجة التأهيلية؟", و "إصابتك من السهل عالجها"، إلعادة مست

ر دقيق بة مؤشوُتعتبر عملية التنفس بمثامع تمرينات استرخاء كالقيام بعملية التنفس ببطء لخفض مستوى القلق. 

 لقياس مشاعر اإلنسان؛ إذ يتأثر التنفس بأي حالة نفسية أو بدنية يواجهها اإلنسان.

رابعًا: يبدأ المعالج بعدها مباشرة بإجراء التمارين العالجية المقررة والمقننة والمعدة بأسلوب علمي وفق مبدأ التدرج في 

لتمارين التأهيلية. ويتخلل أداء التمارين إجراء التدليك الطبي باليدين للحصول على أكبر الشدة والتكرار والحجم، وا

قدر من االرتخاء لتنشيط العضالت العاملة على مفصل الكاحل. ويتم التحدث مع الالعب المصاب خالل تقديم العالج 

أكد من مدى ثقة الالعب بنفسه لمزاولة والتمارين التأهيلية حول "مدى قدرته على العودة لممارسة اللعب" وذلك للت

 اللعبة دون تردد. 

 متغيرات الدراسة 

 ، والتمرينات التأهيلية، والتأهيل النفسي.الطبيعي: العالج المتغيرات المستقلة -

 : المتغيرات التابعة -

 المدى الحركي لمفصل الكاحل :     -1

  (Planter flexion). المدى الحركي خالل الضم األخمصي .أ

 .(Dorsiflexion)لحركي خالل الضم الظهري المدى ا .ب

 .(Inversion)المدى الحركي خالل االنقالب إلى الداخل  .ج

 (Exversion).المدى الحركي خالل االنقالب إلى الخارج  .د

 درجة الثقة بالنفس. -2

 درجة القلق.   -3

 المعالجة اإلحصائية

 تمَّ استخدام المعالجات اإلحصائية التالية:

ابة مفصل لى إصمزدوجة بين القياسين القبلي والبعدي للتعرف إلى أثر البرنامج العالجي عاختبار )ت( للعينات ال -1

 الكاحل.

ة خفيف من شدي التاختبار )ت( للعينات المزدوجة بين القياسين القبلي والبعدي للتعرف إلى أثر البرنامج العالجي ف -2

 األلم في مفصل الكاحل.

النفس دة الثقة بي زياين القبلي والبعدي للتعرف إلى أثر البرنامج العالجي فاختبار )ت( للعينات المزدوجة بين القياس -3

 والتخفيف من مستوى القلق لدى المصابين في مفصل الكاحل.
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

بي دى العلهناك أثر للبرنامج العالجي على إصابة مفصل الكاحل النتائج المتعلقة باختبار الفرضية األولى: 

 نس.الت

)الضم  (، وPlanter flexionالختبار هذه الفرضية، تم إجراء القياسات القبلية والبعدية على متغيرات )الضم األخمصي 

بار )ت( (، وتطبيق اختExversion(، و )االنقالب للخارج Inversion(، و )االنقالب للداخل Dorsiflexionالظهري 

دى العبي لكاحل لاأثر البرنامج العالجي على إصابة مفصل دي للتعرف إلى للعينات المزدوجة بين القياسين القبلي والبع

 ( النتائج.1عينة الدراسة. ويبين الحجدول ) التنس

حل لدى فصل الكانتائج اختبار )ت( للعينات المزدوجة للتعرف إلى أثر البرنامج العالجي على إصابة م(: 1الجدول )

 (10العبي التنس )ن=

 المتغير
المدى 

 عيالطبي

 القياس البعدي القياس القبلي
 (tقيمة )

الداللة 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط اإلحصائية

 50 8.40  4.14 18.80 4.23 15.15- 0.00 (Planter flexion)الضم األخمصي 

 20 14.4 4.11 25.6 4.08 9.19- 0.00 (Dorsiflexion)الضم الظهري 

 35 7.4 4.29 16.2 2.44 8.28- 0.00 (Inversion)االنقالب للداخل 

 25 16.4 10.21 35.4 8.98 9.55- 0.00 (Exversion)االنقالب للخارج  

دية ت القبلية والبع( للعينات المزدوجة التي هدفت إلى المقارنة بين القياساt( أن جميع قيم )1يظهر من الجدول )   

لبرنامج العالجي ابي ل(. وهذا يدل على التأثير االيج0.05مستوى الداللة )لدرجات انثناء المفصل كانت دالة إحصائيًا عند 

 . وكانت أبرز نتائج المتغيرات على النحو التالي: على إصابة مفصل الكاحل لدى العبي التنس

ة ائي( بداللة إحص-15.15( بين القياسين القبلي والبعدي )t(: بلغت قيمة )Planter flexionالضم األخمصي ) متغير -

 (، وكانت الفروق لصالح القياس البعدي.0.00)

ائية ( بداللة إحص-9.19( بين القياسين القبلي والبعدي )t(: بلغت قيمة )Dorsiflexion)الضم الظهري  متغير -

 (، وكانت الفروق لصالح القياس البعدي.0.00)

( -8.28البعدي )( بين القياسين القبلي وt(: بلغت قيمة )Inversion)االلتواء األنسي أو االنقالب للداخل  متغير -

 (، وكانت الفروق لصالح القياس البعدي.0.00بداللة إحصائية )

( -9.55البعدي   )( بين القياسين القبلي وt(: بلغت قيمة )Exversionمتغير )االلتواء الوحشي أو االنقالب للخارج  -

 .(، وكانت الفروق لصالح القياس البعدي0.00بداللة إحصائية )

بمرونة  تعلقةوقد يعود السبب في ذلك إلى أثر البرنامج العالجي الذي ساعد الالعبين على زيادة المتغيرات الم

اج الطبي ( والمسShort Waveالمفصل، حيث اشتمل على تمرينات عالجية واستخدام جهاز الموجات الحرارية القصيرة )

دة لعالجي لمنامج ا, وتمارين التوازن ورفع األصابع، واستمر البرلمفصل الكاحل المصاب ألغراض التسخين وزيادة المرونة

ي جميع فلمفصل كافية ساهمت في إحداث التغيير المطلوب من حيث زيادة مرونة المفصل، ومساعدة الالعبين على تحريك ا

وب علمـــي ــدة بأسلالمعـوــة االتجاهات. وتجدر اإلشارة إلى أن المعالج عمل على إجراء التمارين العالجية المقـررة والمقننـ

حـصول علـى أكبـر اليدين للبلطبـي اوفـــق مبـــدأ التـــدرج في الـــشدة والتكرار والحجـــم. وتخلل أداء التمارين وإجراء التدليك 

 قـدر مـن االرتخـاء لتنشيط العـضالت العاملة على مفصل الكاحل، وبالتالي الحصول على مرونة أكبر. 

، جية مشابهةمج عالنتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي عملت على تنظيم وتطبيق براواتفقت 

 م العضلي.التي أظهرت تأثير العالج بالتدليك الرياضي قصير المدة على التورم واألل(Hart, 2005) كدراسة هارت 
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الثقة  تعادةتأهيل النفسي خالل العالج وبعده في اسهناك أثر لل النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الثانية:

 بالنفس والقلق لدى الالعب المصاب.

بيق البرنامج ( فقرات لقياس مستوى الثقة بالنفس قبل تط10الختبار هذه الفرضية، تم تطبيق استبانة مكونة من )

ف إلى أثر دي للتعرقياسين القبلي والبع( فقرات لقياس القلق, وتطبيق اختبار )ت( للعينات المزدوجة بين ال10وبعده، و)

ل س. والجدوي التنالبرنامج العالجي في زيادة الثقة بالنفس والتقليل من القلق لدى المصابين في مفصل الكاحل من العب

 ( يوضح ذلك.2)

 القلق قياسس ومنتائج اختبار )ت( للعينات المزدوجة بين القياسين القبلي والبعدي لمقياس الثقة بالنف(: 2جدول )ال

 الداللة االحصائية درجات الحرية tقيمة  االنحراف المتوسط* القياس المتغير

 الثقة بالنفس
 0.11 2.39 القبلي

18.39- 9 0.00 
 0.14 3.61 البعدي

 القلق
 0.16 3.65 القبلي

17.54 9 0.00 
 0.28 1.88 البعدي

 ( 5الدرجة الكلية.) 

لمصابين في ا( أن قيمة )ت( لقياس مستوى الثقة بالنفس لدى 2يظهر من الجدول ) بالنسبة لمستوى الثقة بالنفس،

(، وكانت الفروق لصالح القياس البعدي، حيث ارتفع المتوسط 0.00ائية )( بداللة إحص-18.39مفصل الكاحل بلغت )

 (. 2.39(، في حين بلغ المتوسط في القياس القبلي )3.61الحسابي لمستوى الثقة بالنفس ليصبح )

بين في مفصل ( أن قيمة )ت( لقياس مستوى القلق لدى المصا2بالنسبة لمستوى القلق، أظهرت النتائج في الجدول )

سط الحسابي (، وكانت الفروق لصالح القياس القبلي، حيث انخفض المتو0.00( بداللة احصائية )17.54الكاحل بلغت )

 جابية.وهو ما ُيعّد نتيجة إي (,3.65ي القياس القبلي )(، في حين بلغ المتوسط ف1.88لمستوى القلق ليصبح )

م من أنها االتهويعود السبب في ذلك إلى البرنامج الذي تم تطبيقه وما رافقه من حديث إيجابي مع الالعبين حول ح

وذلك ، الكاملبسيطة ولن تؤدي إلى توقف الالعب عن ممارسة اللعبة، وأنه يمكن التغلب على صابته وسوف يتم شفاؤه ب

ت ، وتمريناء وعمقلتعزيز الثقة بالنفس، وتخفيف مستوى القلق لديه، تم إدخال تمرينات بسيطة تتعلق بزيادة التنفس ببط

النفس بالثقة واسترخاء بغرض خفض مستوى القلق لدى الالعبين. لذلك جاءت نتائج القياسات البعدية على مستوى القلق 

 قق األهداف التي وضع من أجلها.إيجابية؛ بمعنى أن البرنامج العالجي ح

ة الجية نفسيعرامج بواتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات التي أثبتت تحسن الثقة بالنفس باستخدام 

وكية لدى وجود حاالت انفعالية وسل ((Hatamleh, 2010يتخللها حديث إيجابي مع المصاب، حيث أظهرت نتائج دراسة 

دان قوالقلق من ف حباط,تعرضون لإلصابة، وأن الالعبين المصابين يعانون من الكآبة، والشعور بالضياع, واإلالالعبين الذين ي

أو بأي  مريناتالالعب مركزه في الفريق. وبالتالي ال بد من وجود برنامج عالجي نفسي مصاحب ألي برامج عالجية بالت

 وسائل تدريب أخرى.

 االستنتاجات

 ني المناسبالزم المنظمة والمخططة وفق األسس العلمية في تقديمها من حيث الشدة والتسلسل إن التمرينات العالجية .1

تنس بي التساهم بشكل واضح في زيادة مرونة المفصل، وقد أدت إلى تحسن المدى الحركي لمفصل الكاحل لدى الع

 المصابين في نادي مدينة الحسن الرياضية. 

ضح عد بشكل واي تساى استخدام وسائل المختبرات الطبية والعالجية والمساج الطبإن البرامج التأهيلية التي تعتمد عل .2

دى لكاحل في تحسن اإلصابة ومعالجتها، وقد أدت إلى التخفيف من مستوى شدة األلم لدى المصابين في مفصل ال

 العبي التنس في نادي مدينة الحسن الرياضية.
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تخدام صابين، واسة للمإليجابي وتقديم النصح واإلرشاد والمعززات اللفظيإن برامج العالج النفسي المبنية على الحوار ا .3

ى عاليتها لدفثبتت تمرينات تتعلق بالتنفس العميق، تساعد على زيادة الثقة بالنفس والتخفيف من مستوى القلق، وقد أ

 العبي التنس المصابين في مفصل الكاحل في نادي مدينة الحسن الرياضية.

 التوصيات

 اد على النتائج التي تم التوصل إليها، توصي الدراسة بما يلي:باالعتم

احل لدى ل الكاستخدام البرنامج التأهيلي والتمرينات العالجية المستخدمة في هذه الدراسة لمعالجة مشكالت مفص .1

 الالعبين لما أثبتته من جدوى في تحسين المدى الحركي والتخفيف من مستوى األلم لدى الالعبين.

دة الثقة ل زيان تصاحب التمرينات العالجية برامج مخططة ُتعنى بالجانب النفسي لالعبين المصابين من أجضرورة أ .2

 بالنفس وتقليل مستوى القلق لديهم.

ريحة مجواء استخدام المختبرات العالجية المؤهلة في أثناء خضوع المصابين للجلسات العالجية، وذلك لتوفير أ .3

 فاء من بعض اإلصابات ذات المستوى الخفيف ومتوسط الشدة.ومشجعة لالعبين الستعادة الش

البرنامج  تخدامإجراء أبحاث ودراسات على العبي االتحاد األردني للتنس األرضي لتفادي إصابة التواء الكاحل واس .4

 التأهيلي ) البدني والنفسي( لتمكينهم من العودة إلى اللعب.
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Tennis Players with Ankle Injury 
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Abstract 

The aim of this study was to identify the effect of a physical and psychological rehabilitation 

program on tennis players with ankle injuries. Subjects were (N=10) tennis players who suffered from 

ankle injury, representing Al-Hassan Sports City Club in Irbid. An experimental design was used due 

to the nature of the study to determine the effectiveness of the physical and psychological 

rehabilitation program, as well as pre-test and post-test intervention scores of the sample mambers.  

The instruments of the study included a genometer for the measurement of the motor range of the 

ankle joint inside, outside, flexion and trough movements, a short wave device for joint heating and a 

(self-confidence and anxiety) inventory for physical and psychological rehabilitation. Means, standard 

deviations and t-test were used to analyze the data.  

The results showed a positive effect of the rehabilitation program on the treatment of tennis 

players and statistically significant differences between the pre -and post- joint flexion scores for the 

following variables: (planter flexion, dorsiflexion, inversion exversion), in favor of the post-test. Also, 

the results indicated that there is an effect of the program on the improvement of ankle injury, as well 

as on physically and psychologicaly building self-confidence and overcoming anxiety. 

Keywords: The effect of physical and psychological rehabilitation program, Ankle injury, Tennis 

players. 
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 المالحق

 (1الملحق )

 مقياس شدة األلم

 10-0مقياس شدة األم 

 خفيفة 
ال تتعارض مع معظم نشاطاتي، ولدي 

 القدرة على التأقلم مع اآلالم.

 ال توجد آالم على اإلطالق. ال توجد آالم      0

 وال أفكر فيها أغلب الوقت. اآلالم خفيفة جدا ، بالكاد ملحوظة، خفيفة جدا         1

 ألم خفيف ال يذكر. غير مريحة       2

ني اآلالم ملحوظة، ولكن يمكن التعامل معها أغلب األوقات، إال أنه يمكن محتملة        3
 مالحظتها والتأقلم معها.

 متوسطة
تتعارض اآلالم مع أغلب نشاطاتي 
وتتطلب مني تغيير نمط حياتي، وال 

 لم مع اآلالم، ولكن ما زلتيمكنني التأق
 أعتمد على نفسي في أداء مهامي.

 ا.اآلالم قوية وعميقة، وأشعر بها معظم الوقت، وال يمكنني التأقلم معه مقلقة ومحزنة        4

مقلقة ومحزنة       5

 جدا  

ع ملكن اآلالم متوسطة الشدة، وال يمكنني تجاهلها ألكثر من دقائق معدودة، و
 زلت قادرا  على القيام ببعض النشاطات االجتماعية.بعض الجهد ما 

اآلالم متوسطة الشدة، وأصبحت تعيق بعض نشاطاتي االعتيادية، وهناك  متوسطة       6
 صعوبة في التركيز بسببها.

 
 شديدة

ال أستطيع القيام بالنشاطات اليومية، 
وأنا عاجز وال أستطيع أداء مهامي 

 باستقاللية.

اآلالم شديدة، وأصبحت تسيطر على حواسي، وهناك محدودية ملحوظة في  شديدة        7
 القيام بالنشاطات اليومية، وتصاحبني االآلم حتى في أثناء النوم.

 االآلم شديده جدا ، والنشاطات اليومية أصبحت محدودة بشدة. شديدة جدا         8

 حملها؛ فهي ال تطاق.االآلم شديدة جدا  وحادة، وال أستطيع ت ال تطاق       9

مستحيل تحملها   10

 وال يمكن وصفها

دة االآلم شديدة واليمكن تحملها أو وصفها، وأحس أنني سأفقد الوعي من ش
 االآلم، وأتوقع أن أغلب الناس لم يصلوا لهذه الدرجة من االآلم.

 (.10إلى  0دة االآلم التي تحس بها من )يرجى تحديد شدة األلم من خالل الجدول السابق ومحاولة إعطاء رقم يدلنا على ش 

 (2الملحق )

 مقياس القلق في مجال الرياضة ولعبة التنس

 .وموضوعية صدق بكل موقفك لتمثيل مناسبة تجدها التي اإلجابة يمثل الذي المربع في ( X ) إشارة عبوض التالية الفقرات عن باإلجابة التكرم أرجو

 وشكرًا لتعاونك.

 الموضوع الرقم
 ؟تشعر بالقلق عند تعرضك إلى المواقف التاليةكم 

 أبداً  نادرًا أحياناً  غالباً  دائمًا

      أشعر بالخوف عندما أبدأ بتطبيق التمرينات الرياضية بسبب اإلصابة. 1

      أتردد في االستفسار عن تمرين محدد.  2

      أتردد في أداء التمرينات بشكل قوي خشية اإلصابة.  3

      أحب رؤية زمالئي في أثناء قيامهم بالتمرينات الرياضية وأنا مصاب. ال 4

      أشعر بألم عند القيام بالتمرينات الرياضية وألعاب التنس. 5

https://www.e-jer.org/articles/search_result.php?term=author&f_name=Jun-Ho&l_name=Han
https://www.e-jer.org/articles/search_result.php?term=author&f_name=Yun-Hee&l_name=Sung
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 الموضوع الرقم
 ؟تشعر بالقلق عند تعرضك إلى المواقف التاليةكم 

 أبداً  نادرًا أحياناً  غالباً  دائمًا

      ال أستطيع التركيز على أي شيء في أثناء التمرينات الرياضية.  6

      د من اإلصابة. ال أستطيع المبالغة بالتمرينات الرياضية بسبب خوفي الشدي 7

بسبب  ريناتأشعر بالعصبية عندما يالحظ أحد اصدقائي أنني ال أستطيع وحدي القيام بالتم 8

 اإلصابة.

     

      أشعر بالخوف الشديد عندما يطلب مني القيام بمهارات التنس خشية اإلصابة. 9

      اإلصابة.ال أرغب بالمشاركة في البطوالت الرياضية وألعاب التنس بسبب  10

 (3الملحق )

 مقياس الثقة بالنفس

 وموضوعية. ك بكل صدقدها مناسبة لتمثيل موقف( في المربع الذي يمثل اإلجابة التي تجXشارة )إأرجو التكرم باإلجابة عن الفقرات التالية بوضع        

 وشكرًا لتعاونك.                                                                                                 

 الفقرة الرقم
بدرجة  أوافق

 كبيرة جداً 

أوافق 

 بدرجة كبيرة

بدرجة  أوافق

 متوسطة

 بدرجة أوافق

 قليلة 

أوافق 

بدرجة 

 قليلة جداً 

      أشعر بعدم الثقة بالنفس بسبب اإلصابة. 1

      أشعر بعدم  الثقة بأدائي بسبب اإلصابة. 2

      لى كل المباريات بأفكار واثقة.أنظر إ 3

      ثقتي تبدأ بالتالشي كلما اقترب موعد المنافسة بسبب اإلصابة. 4

      أحتفظ بسلوكي اإليجابي خالل المنافسات. 5

تركيزي ال يكون بصورة جيدة لتحقيق النجاح في المنافسة بسبب  6

 اإلصابة.

     

      المنافسة بسبب اإلصابة. ال أستطيع مواجهة التحدي في أثناء 7

      ال يمكن أن تستمر حياتي الرياضية بسبب اإلصابة. 8

      أخشى االلتحام مع المنافس بسبب اإلصابة. 9

      أشعر بأني عبء على الفريق بسبب اإلصابة. 10

 

 (4الملحق )

 الجدول المستخدم في أثناء الدراسة لقياس المدى الحركي لمفصل الكاحل

  قبل العالج المدى الحركي بعد العالج المدى الحركي الطبيعي المدى الحركي نسبة التحسن

 50   انثناء لألسفل  (Planter flexion) 

 20   انثناء لألعلى (Dorsiflexion) 

 35   التواء داخلي (Inversion) 

 25   التواء للخارج (Exversion) 

 

 (5الملحق )

 يلي ونفسيتأه برنامج عالجي

 أسابيع( 3المرحلة األولى )

 األساليب المستخدمة الزمن التكرار العالج المستخدم واألجهزة العالجية

حول مفصل  short waveاستخدام جهاز 

 الكاحل

  د.15 

التحدث مع المصاب في أثناء العالج, لمعرفة 

لخفض القلق وزيادة مستوى الثقة بالنفس 

 لديه

  

ل لالعب وجعله يحسن بأنه قادر على تخطي هذه المرحلة من خالالتعزيز اإليجابي   

 جمل تشجيعية, وأن إصابته لن تؤثر على عودته للملعب, والتركيز على إيجابيات

وق الالعب الشخصية والمهارية ورغبته الصادقة في العودة للملعب مع مراعاة الفر

ض لخف ج مع التنفس ببطءالفردية في ردة الفعل النفسية, واالسترخاء في أثناء العال

 مستوى القلق لدى المصاب.
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 األساليب المستخدمة الزمن التكرار العالج المستخدم واألجهزة العالجية

استخدام المقعد الطبي المزود بذراع لحمل 

 األوزان مع التدرج في األوزان

  د 10 

 تمرينات )القوة, والمرونة(

ة، ثني الكاحل: اجلس تمرين مقاوم -1

مستقيم الظهر وحافظ على استقامة الركبة 

اه بحيث تكون ممدودة والقدم ألعلى باتج

السقف، ولف الشريط المطاطي المقاوم 

للحركة حول منتصف القدم، ثم شد الشريط 

ألعلى بحيث يكون الشد باتجاه الجسم. 

حافظ على الشد ثم حرك القدم ألسفل عكس 

 اتجاه الشد مع الثبات بنفس الوضعية. 

ة انقالب الكاحل للداخل: تمرين مقاوم -2

اجلس مستقيم الظهر وحافظ على استقامة 

الركبة بحيث تكون ممدودة والقدم ألعلى 

باتجاه السقف, ولف الشريط المطاطي 

المقاوم للحركة حول منتنصف القدم، ثم شد 

الشريط للخارج بحيث يكون الشد باتجاه 

إصبع القدم الصغير. حافظ على الشد ثم 

حرك القدم للداخل باتجاه إصبع الرجل 

الكبير عكس اتجاه الشد مع الثبات بنفس 

 ضعية .الو

ة انقالب الكاحل للخارج: تمرين مقاوم -3

اجلس مستقيم الظهر وحافظ على استقامة 

الركبة بحيث تكون ممدودة والقدم ألعلى 

باتجاه السقف. لف الشريط المطاطي المقاوم 

للحركة حول منتصف القدم ثم شد الشريط 

للداخل بحيث يكون الشد باتجاه إصبع 

ثم حرك القدم الكبير. حافظ على الشد 

القدم للداخل باتجاه إصبع الرجل الصغير 

                                            عكس اتجاه الشد مع الثبات بنفس الوضعية.     
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 ث10

 

 
 

 

 

 

 أسابيع( 3المرحلة الثانية )

 األساليب المستخدمة الزمن كرارالت العالج المستخدم واألجهزة العالجية

حول  Short Waveاستخدام جهاز 

 مفصل الكاحل

  د15 

أثناء العالج في التحدث مع المصاب 

لمعرفة خفض القلق وزيادة مستوى 

 الثقة بالنفس لديه

  تدعيم الثقة  بالنفس، بأن يكرر الالعب العبارات:  

 .سأعود للمالعب مرة أخرى

 ودتي للملعب.سأحقق نتائج باهرة عند ع

 .إصابتي لن تؤثر على عودتي للملعب

استخدام المقعد الطبي المزود بذراع 

 لحمل األوزان مع التدرج في األوزان.

  د10 

  د10  المساج الطبي باليدين

 تمرينات ) اإلطالة والمرونة(

 اإلطالة:

قف أمام الجدار مع وضع اليدين  -1

بمستوى الصدر مع مراعاة أن تكون 

الركبتين في وضعية الثني كلتا 

درجة(  30البسيط )ال يتجاوز 

وليست على نفس المستوى، كما هو 

موضح في الصورة؛ الرجل اليمنى 
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لالمام والرجل اليسرى للخلف قليًلا، 

ثم قم باالنحناء لألمام حتى تحس 

بشعور الشد خلف الساق، ثم حرك 

زاوية األصابع للداخل مع الثبات 

 بهذه الوضعية.

 القوة:

م بالوقوف خلف قرفع الكعب:  -1

كرسي وضع اليدين على ظهر 

الكرسي، وقم بالوقوف على أطراف 

 األصابع مع الثبات.

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 ث10

 

 

 المرحلة الثالثة )أسبوعان(

 األساليب المستخدمة الزمن التكرار العالج المستخدم واألجهزة العالجية

حول  Short Waveاستخدام جهاز 

 مفصل الكاحل

  د15 

التحدث مع المصاب في أثناء العالج 

لمعرفة لخفض القلق وزيادة مستوى 

 الثقة بالنفس لديه.

ة نحو ـابيإثارة الدافعية عند المصاب، وخفض القلق والتوتر، مما يؤدي إلى اتــجاهات إيجــ  

 تحقيق الهدف وهو العودة الى الملعب.

ي المزود بذراع استخدام المقعد الطب

 مع التدرج في األوزان. لحمل األوزان

  د10 

  د10  المساج الطبي باليدين

 تمرينات )المدى الحركي والتوازن(

 المدى الحركي :

تمرين المجال أو المدى الحركى: 

اجلس أو استلِق مع مراعاة أن تكون 

الركبة ألعلى مواجهة للسقف. حرك 

القدم لألعلى ولألسفل ولليمين 

لليسار، ثم حرك القدم بحيث ترسم و

شكل دائرة، ثم كرر التمرين عشر مرات 

 يوميًا.

تمرين مقاومة مد القدم: حافظ على 

استقامة الركبة بحيث تكون القدم 

ألعلى، ولف شريط المطاط المقاوم 

للحركة على قدمك، ثم شد الشريط 

المقاوم ألسفل، ثم حرك القدم لألعلى 

الثبات بهذه بعكس اتجاه المقاومة مع 

 الوضعية.

 التوازن:

. تمرين التوازن: قف مستقيمًا بحيث 1

تكون كلتا القدمين على األرض وكلتا 

اليدين على الخصر. ارفع الركبة باتجاه 

الصدر مع الثبات بهذه الوضعية، ثم 

 كرر التمرين مع القدم األخرى.

 

. تمرين من أجل التوان والتنسيق 2

ادة على العصبي العضلي: يتم وضع وس

األرض, ويقف المصاب بالقدم المصابة 

 عليها مع الثبات بهذه الوضعية.
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 290 -279، ص ص 2022، 2،العدد  31المجلد  سلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"مجلة أبحاث اليرموك، "سل

ية لترويحالذهنية وعالقته بالسالمة العامة لدى ممارسي رياضة الدراجات النارية ا اليقظةمستوى 

 في األردن

 

  * عايد علي زريقات
 12/01/2021 تاريخ القبول DOI:https://doi.org /10.47017/31.2.3                30/10/2020 ستالمتاريخ اال

 

 ملخصال

راجات الد اضةممارسي ريالذهنية والسالمة العامة لدى  اليقظةمستوى  العالقة بين ىالتعرف إل إلى هدفت الدراسة

لتقليل التفاعل . وفردًا (48استخدم الباحث المنهج الوصفي على عينة تكونت من )ن= ،ولتحقيق ذلك .النارية في األردن

 اليقظةقرة تناولت ف( 27)رتها النهائية من لكترونية باستخدام )استبانة جوجل( تكونت بصوإتم بناء استبانة  ،وجهَا لوجه

، حصائيًاإعالجة البيانات . ولمبالسالمة العامة( فقرة 13)و الذهنية اليقظةب ( فقرة14ارتبطت ) وقدالذهنية والسالمة العامة. 

 اليقظةن يون( بومعامالت االرتباط )بيرس استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية والنسب المئوية

ى ة أن مستوج الدراسوأظهرت نتائ. الممارسين لرياضة الدراجات الناريةالدراجين األردنيين  لدىالذهنية والسالمة العامة 

باط بين عامل االرتم جاءو توسطة.جاء بدرجة مالسالمة العامة مستوى ان و، لدى عينة الدراسة كان مرتفعًاالذهنية  اليقظة

 ( بينα ≥ 0.05لة )عند مستوى الدال إحصائيًا ودااًل ًاالدراجين األردنيين موجبلدى ة العامة الذهنية والسالم اليقظة

 المة العامةالسفي  عقد دورات تثقيفيةويوصي الباحث بضرورة  .الذهنية والسالمة العامة لدى الدراجين األردنيين اليقظة

 النارية.  الدراجات الممارسين لرياضةللدراجين األردنيين 

 .الذهنية، السالمة العامة، مستخدمي الدراجات النارية، األردن اليقظة مفتاحية:الكلمات ال

 

  المقدمة

الذهنية التي من خاللها  اليقظةلدى ممارسي الدراجات النارية للحد من الحوادث  امن المهارات الهامة التي يجب تنميته

 & Bodhi, Dunne, Dreyfus, Gethin) والحفظ والتمييز نتباه والوعي والذاكرةاال علىيستطيع الفرد تنمية قدرته 

Kabat-Zinn, 2011) الذهنية ممارسة مؤثرة للغاية عند الكثير من األفراد  اليقظة. وأصبحت .(Schaufenbuel, 2015) 

  & ,Nien (2020). ويشير(Coyne, 2015)وهي متاحة كعالج نفسي عبر خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة 

Zhou  الذهنية المرتفع يحسن من الوظائف المعرفية المتعددة والوظائف التنفيذية التي تسهم في  اليقظةن مستوى ألى إ

الذهنية بأنها مفهوم نشأ من ممارسات التأمل وتم تطويره الحقًا من  اليقظةتم وصف  وقدالحد من الوقوع  في االخطاء. 

الذهنية تنشأ من خالل االنتباه  اليقظة. و((Crane et al., 2017; Ludwig & Kabat-Zinn, 2008قبل العديد من العلماء 

وهي عملية الحضور الذهني بوعي  .(Kabat-Zinn, 2006)عن قصد لحظة بلحظة في التعامل مع المواقف الحياتية اليومية 

والحفاظ عليه في المنافسات  لى تحسين السلوك الرياضي والوظيفيإ. وهي تؤدي (Creswell, 2017)لتجربة الفرد الحالية 

Röthlin & Grosse, 2016)) الذهنية في تمكين الرياضيين من التعامل مع التوتر بشكل أكثر فعالية وتنمية  اليقظة. وتسهم

 .(Frenkel, 2019)لى حد كبير إاألخطاء في التعامل مع الضغوط النفسية وتفادي الوقوع  علىقدرتهم 

ثناء قيادة الدراجات في أتخاذ القرارات وردود األفعال تجاه المثيرات الخارجية اوالسرعة في الذهنية  اليقظة وتعتبر     

ومن األحتياطات الالزم توفرها في الدراجة النارية لرفع  .النارية من أكثر عوامل األمن والسالمة لسائقي الدراجات النارية

                                                           

  2022، جامعة اليرموك، ، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 

 ن.، الجامعة االردنية، عمان، األردعلوم الرياضةكلية   *
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نحراف عن لدراجة لتنبيه سائقي الدراجات النارية عند االتوفر مستشعرات على مقدمة ا للدّراجالذهنية  اليقظةمستوى 

الدراجات  سائقي لدى والنعاس . ويعتبر اإلرهاق(Mustafa et al., 2020)المسار بشكل مفاجئ وعند القيادة بسرعة عالية 

 تنفيذ على درةالق الذهنية لديهم وتضعف اليقظةالطريق، حيث ينخفض مستوى  على للحوادث الرئيسية األسباب من النارية

تمثل و Truong et al). .(2019 ,واتخاذ القرارات المناسبة لتفادي وقوع الحوادث  الوعي إلى المستندة المختلفة األفعال

يمكن ان يؤدي و .حوادث الدراجات النارية عددًا غير متناسب من الوفيات واإلصابات في الواليات المتحدة األمريكية

 ,.et al%69% وتقليل خطر إصابات الرأس بنسبة 42  ليل مخاطر اإلصابات القاتلة بنسبةاستخدام خوذة الرأس الى تق

2017)  Peng  .) شارأوقد (Sisimw & Onchiri, 2018) ن اإلصابات الناتجة عن حوادث الدراجات النارية سبب ألى إ

لسالمة العامة، ليس في البلدان للوفيات والعجز في العالم، حيث أصبحت من أخطر مشاكل الصحة التي تهدد ارئيسًي 

عالمية،  ة. وتعد إصابات المرور على الطرق كارثالمنخفض والمتوسط الدخل ذاتفي البلدان  أيضا المتقدمة فحسب، وإنما

 ,Peden).مليون إصابة سنويًا  50مليون وفاة و  1.2حوالي ب عدد اإلصابات( WHOحيث تقدر منظمة الصحة العالمية )

ستخدام اللى حد كبير لإعداد اإلصابات والوفيات لراكبي الدراجات النارية في أهذه الزيادة المتصاعدة ن لأكما  (2004

. ومن أكثر ((Solagberu et al., 2006; Umebese, 2001المتزايد للدراجات النارية في النقل التجاري للسلع والخدمات 

عمارهم أوتعريض السالمة العامة للخطر األشخاص الذين تزيد  رتفاع حوادث الدراجات الناريةاعوامل الخطورة المرتبطة ب

التقاطعات المحاذية لمنحنيات  وكذلكلى السير لياًل دون توفر إضاءة كافية للدراجات النارية، إباإلضافة  ،سن الستين على

النظر  ةية في الصين إعادوان من طرق الوقاية المقترحة للحد من حوادث الدراجات النار .ومنحدرات وفي المناطق الزراعية

وتغليظ العقوبات على المخالفين لقوانين  ،إضاءة الطرقات نوتحسي ،تصميم الطرق لتكون أكثر تناسبًا لقيادة الدراجاتفي 

. (Chang et al., 2016)وتحسين إضاءة الدراجات النارية  ،وتعزيز استخدام الخوذة واللباس الخاص اآلمن للدراج ،السير

عالميًا  ابلغت نسبتهفقد  ؛لدراجات النارية من األسباب الرئيسية للوفيات غير الطبيعية في جميع انحاء العالمتعد حوادث او

 World Health Organization (Global Status Report on%. 4راكبي الدراجات الهوائية ل% و22 ةلمشال% و23

Road Safety, 2015)ند ثالث سبب رئيسي للوفاة بين الرجال الذين تتراوح . وتعد حوادث المرور على الطرق في تايال

من سائقي الدراجات النارية في  %82.1ن أبالرغم من و. (Porapakkham et al., 2005)عامًا  49و 15اعمارهم بين 

دمة للحد قتراحات المقالومن ا (.(Savalee Uttra et al., 2020اثناء قيادة الدراجات النارية  في تايالند استخدموا الخوذة

 & Gilالسيارة في دام كما هو الحال طمن حوادث الدراجات النارية إضافة حساسات على الدراجات النارية لمنع االص

Pierini, 2018)) لى عبء صحي كبير، بما في ذلك العديد من اإلصابات القاتلة وإصابات إ. وتؤدي حوادث الدراجات النارية

ر الخوذة فعالة للغاية في منع مثل هذه الصدمات القاتلة. وهذا ظهر جليًا في البلدان التي تعتبو. ةمميتالوغير  ةالرأس المميت

 .ثناء قيادتهم لدراجاتهم بشكل كبيرأ في تفرض في قانونها لباس الخوذة لقائدي الدراجات النارية ويلتزمون في لباسها

ثناء القيادة أ في ئدي الدراجات النارية ارتداء الخوذةهناك عدد إصابات اعلى في البلدان التي ال تفرض على قا ،بالمقابلو

انخفاض ارتداء  األمريكية إلى( في والية ميشيغان 2014-2012أشارت اإلحصائيات خالل عامين من ) وقدلدراجاتهم، 

 تشكل حوادثو .(Buckley et al., 2016)لى اللباس اآلمن الخاص بالدراجين جنوب شرق الوالية إالخوذة باإلضافة 

حالة وفاة  4294مميتة عبئًا كبيرًا على الصحة العامة في الواليات المتحدة األمريكية، مما أدى إلى الالدراجات المميتة وغير 

ن أعلى الرغم من و. ((Insurance Institute for Highway Safety, 2016 2014إصابة غير مميتة في عام  92000و 

% من 13 مثلوان سائقي الدراجات النارية فإ، 2014ن المركبات المسجلة في عام %  فقط م3 كانت تمثلالدراجات النارية 

تعد اإلصابات األكثر و. (Federal Highway Administration Vehicle Registrations, 2015) جميع الوفيات المرورية

خوذات نصف الرأس والمالبس بو (فأكثرعامًا  65وهو )شيوعًا لدى قائدي الدراجات النارية مرتبطة بعمر قائد الدراجة 

لذا تعد الدراجات النارية من أكثر   .(Lam et al., 2019)رهاق وتناول الكحول إلالواقية وقيادة الدراجة مع التعب وا

ازداد عدد الدراجات النارية بشكل كبير في العديد من البلدان قد . و(,2019Keall)إلصابة في امركبات النقل البرية تسببًا 

 2017% مقارنًة مع عام 1.8فقد زاد بنسبة  ؛2018تضح من حجم المبيعات العالمية للدراجات النارية في عام كما ي

((Motor Cycles Data, 2019ازدادت  ،عداد الدراجات واستخدامها للتنقل والترفيهأرتفاع إ في . ومع هذه الزيادة الطردية

ن افي تايو 2016بسبب حوادث الدراجات النارية في عام  صأشخا 339404عداد الحوادث، حيث بلغ عدد المصابين أ
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ن هي األعلى في العالم. وبلغت نسبة الوفيات بسبب ان كثافة الدراجات النارية في تايوألى إوتجدر اإلشارة  .وحدها

 Institute of  Transportation, Ministry of Transportation)ن افي تايو ة% من الحوادث الكلي 2.7الدراجات النارية 

and Communications, Taiwan, 2018) .كثر عوامل الخطورة أمن  ،اً ( عام60) لىع ومن تزيد أعمارهمالذكور  ويعد

 نخفاض السالمة العامةاللإلصابة بحوادث الدراجات النارية، تم تحديد قلة الخبرة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر كأسباب 

وتعتبر السرعة من أكثر عوامل الخطورة   (Lin and Kraus, 2009; Pai et al., 2018)توالوفيا إلصابات ووقوعا للدراجين

. وتعد االنحرافات عن .Sung et al., 2016) 2003 (Lin et al ; لوقوع حوادث الدراجات النارية وزيادة خطورة اإلصابة

دام المميت طصاللى اإمما قد يؤدي  المسار للمركبات األخرى مثل السيارات من أكثر الحوادث خطورة على الطرقات،

 . (,Robbins (2019 لراكبي الدراجات النارية في كثير من األحيان 

 مشكلة الدراسة

الحوادث  ير منمن خالل خبرة الباحث في رياضة الدراجات النارية وممارسته لها كرياضة ترويحية، الحظ وقوع الكث

راجين ئة من الدهناك ف نأها الكثير من اإلصابات البدنية، كما الحظ الباحث الرياضة والحوادث التي ينتج عن في هذه ةالمميت

ن األمان الكثير م أللبسةامثل الخوذة والجاكيت والبنطال والحذاء، حيث توفر هذه  ،ال يلتزمون باللباس اآلمن لقيادة الدراجة

لقيادة الدراجة  الكثير من الطرق غير مؤهلةن أالحظ الباحث  وكذلك. (Lam et al., 2019)ثناء قيادة الدراجة أ في لهم

كما  لمركبات،األسفلت وضيق تلك الشوارع وازدحامها بافي النارية من حيث عدم صالحيتها بسبب كثرة الحفر والتكسر 

ثناء أ وفي .ر جدًاقتراب منهم بشكل كبيالمع الدراجين على الطرقات بالمزاح وا بعض سائقي المركبات تعاملالحظ الباحث 

حال في هو ال وليس جسم الدراجة كما ،قيادة الدراجة يكون جسم قائد الدراجة هو المعرض بشكل مباشر لتلقي الصدمات

دراجات ائدي القالذهنية لبعض  اليقظةيضًا الحظ الباحث أن مستوى أ. وعلى سائق الدراجة ًاوهذا يشكل خطر ،المركبات

، األمر (بلوتوثمن خالل خاصية )ال ةبر السماعات المربوطة مع الخوذالنارية منخفض، حيث ينشغلون بمكالمات هاتفية ع

 مثل ،ريةت المروثناء القيادة. والبعض اآلخر ال يلتزم باإلشاراأ في يؤثر على تركيزهم وحضورهم الذهني الفعال الذي

 لى ماإدي قد يؤ وهذاات. على الطرق وجودةنعطافات والتقاطعات وغيرها من التحذيرات اإلرشادية المالسرعة واال إشارات

ستوى م إلىعرف سة للتلهذا قام الباحث بإجراء هذه الدرا .في كثير من األحيان ةمثل وقوع الحوادث والوفا ،يحمد عقباه ال

ع ون وقيها للحد ملإناد ستاالوتوفير قاعدة بيانات يمكن  ،الذهنية وعالقته بالسالمة العامة لدى الدراجين األردنيين اليقظة

 يد من الحوادث المتعلقة بالدراجات النارية. المز

 الدراسة هميةأ

ولو  ،يةث علمية عرببحاأ فر عنهااتوتتعتبر رياضة الدراجات النارية من الرياضات الترفيهية محليًا وعالميًا، إال أنه ال 

 :تاليةلنقاط اللذلك حرص الباحث على القيام بهذه الدراسة ألهميتها التي تكمن في ا .جدًا توفرت فهي قليلة

 رياضة الدراجات النارية للترفيه(. من ممارسيعينة الدراسة هي ) -1

 .ألردنفي الدول العربية، ومن بينها اعلى رياضة الدراجات النارية  أجريتندرة الدراسات العربية التي  -2

القته راجين وعة للدالذهني اليقظةأهمية مستوى إلى األردن في  لفت عناية القائمين على رياضة الدراجات النارية -3

 .بمستوى السالمة العامة لهم

 أهداف الدراسة

 التعرف إلى:     إلى هدفت هذه الدراسة

 في األردن الترويحية الدراجات النارية ممارسي رياضةالذهنية والسالمة العامة لدى  اليقظةمستوى  -1

في  الترويحية الدراجات النارية اضةممارسي ريالذهنية ومستوى السالمة العامة لدى  اليقظةالعالقة بين مستوى  -2

 .األردن
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 تساؤالت الدراسة

 جابة عن التساؤالت اآلتية:إلى اإلهدفت هذه الدراسة 

 ي األردن؟فالترويحية  الدراجات الناريةممارسي رياضة الذهنية والسالمة العامة لدى  اليقظةما مستوى  -1

 ويحيةالتر ات الناريةالدراج ممارسي رياضةلسالمة العامة لدى الذهنية ومستوى ا اليقظةوجد عالقة بين مستوى تهل  -2

 في األردن؟

 مصطلحات الدراسة

 .(Kabat-Zinn, 2006 اليومية ) الحياتية المواقف مع التعامل في بلحظة لحظة قصد عن االنتباهالذهنية:  اليقظة

اص بقائد آلمن الخامثل اللباس  ،راجة الناريةللحفاظ على سالمة سائق الدكافة هي اإلحتياطات الالزمة السالمة العامة: 

 ى مدى سالمةقصأن ميكانيكيًا وتكنولوجيًا بما يضم ،الدراجة وامتالك متطلبات الحفاظ على جاهزية الدراجة النارية

 .يف إجرائي(دة )تعرأثناء القيا في ههلتدارك المخاطر التي تواج ًامستوى يقظة ذهنية عاليووامتالك الدراج للدراج، 

 هم األشخاص الذين يقودون الدراجات النارية بغرض الترويح.الدراجات النارية:  سائقو

 محددات الدراسة

 الحدود البشرية: تم تطبيق هذه الدراسة على عينة من ممارسي رياضة الدراجات النارية في األردن. – 1

 . 15/10/2020 و 20/9/2020ين في الفترة الواقعة ب 2020لحدود الزمنية: تم تطبيق الدراسة في عام ا –2

 .لحدود المكانية: )المملكة األردنية الهاشمية (ا – 3

 سالمة العامة.الذهنية وال اليقظةالمحدد الفني: استبانة  -4

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة

 .  وإجراءاتها المسحي لمالءمته طبيعة هذه الدراسة هاستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب

 ع الدراسةمجتم

 تكون مجتمع الدراسة من ممارسي رياضة الدراجات النارية في األردن.

 عينة الدراسة

د العينة تبعًا ( يوضح توزيع أفرا1والجدول ) .، تم اختيارهم بطريقة عشوائيةًا( فرد48تكونت عينة الدراسة من )

 .لمتغير الجنس

 لمتغير الجنسالدراسة وفقًا توزيع عينة  (:1) الجدول                             

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس

 72.9 35 ذكر

 27.1 13 أنثى

 100.0 48 المجموع

 :( ما يلي1يظهر من الجدول )

 (، 72.9ئوية )( بنسبة م35) عددهم بلغ حيث ،األعلى تكرارًا فئة الذكور هي ، يظهر أنالجنس بالنسبة لمتغير%

 %(.27.1( بنسبة مئوية )13) عددهنبلغ  حيث ،ناث األقل تكراراً اإلفئة كانت بينما 
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 تصحيح المقياس

ثي بهدف قياس آراء ( فقرة، حيث استخدم الباحث مقياس ليكرت للتدرج الثال27تكونت االستبانة بصورتها النهائية من )

أما  ،(ارات اإليجابيةللعب (1)افق بدرجة قليلة أو(، 2)أوافق بدرجة متوسطة (، 3)أوافق بدرجة كبيرة )أفراد عينة الدراسة 

(، أوافق 2توسطة )(، أوافق بدرجة م1أوافق بدرجة كبيرة ))على النحو اآلتي:  التدرج فكان ،في حالة العبارات السلبية

 على داالعتما مت كما ،موافقة أفراد العينة درجة تعكس التي اإلجابة أمام( √)وذلك بوضع إشارة  (، (3بدرجة قليلة )

 :الحسابية المتوسطات على للحكم التالي التصنيف

 منخفضة. :1.67لى أقل من إ 1من  -

 متوسطة. :2.34لى أقل من إ 1.67من  -

 مرتفعة. :3.00إلى  2.34من  -

 إجراءات الدراسة 

 قام الباحث باإلجراءات اآلتية لتحقيق أهداف الدراسة: 

 لدراساتتلك ا ، ومنالمتعلقة بموضوع الدراسة، وتحديد مشكلتهااالطالع على األدب النظري والدراسات السابقة  .1

(Crane et al., 2017 Frenkel, 2019; Nien & Zhou, 2020;) . 

 .اختيارها وطريقة وعينتها الدراسة مجتمع تحديد .2

 .(استبانة جوجل)لكترونيًا من خالل إبناء استبانة الدراسة  .3

 .(1) الملحق ،ل مجموعة من الخبراءستبانة من خالالتحقق من صدق المحتوى لال .4

 الواتساب، والتحقق من مؤشرات صدقها وثباتها. تطبيق عبر إرسالها إلى عينة الدراسة  .5

 . ستجاباتثم جمعها وفرزها وترميز االومن توزيع استبانة الدراسة بالصورة النهائية على أفراد العينة،  .6

(، SPSS) مجبرنا باستخدام الدراسة تساؤالت عن لإلجابة اتالبيان على المالئمة اإلحصائية األساليب تطبيق .7

 للحصول على نتائج الدراسة ومناقشتها، وتقديم مجموعة توصيات ومقترحات في ضوئها. 

سهيل مهمة ية لتتم التواصل مع الزمالء من قائدي الدراجات النارية وقادة مجموعات الدراجين للدراجات النار وقد

ة تها وإعادن ثم تعبئللدراجين وم تم إرسالهاحيث  ،الواتساب تطبيقعبر  االستبانةة من خالل إرسال الباحث لتطبيق الدراس

 .تفريغ بيانات العينة على ملف إكسل وتحليل البيانات إحصائيًا وقد جرىالكترونيًا.  للباحثرسالها إ

 أداة الدراسة )االستبانة(

جابة لدراسة واإلداف اولتحقيق أه .ع البيانات من َأفراد عينة الدراسةكَأداة رئيسة لجم االستبانةاعتمدت الدراسة على 

ياضة ممارسي رلالذهنية، ومقياس السالمة العامة  اليقظةمن قسمين هما: مقياس  فقد تكونت االستبانةعن تساؤالتها، 

حيث تكون  ،اسينة على مقي( فقرة موزع27وعليه تكونت األداة بصورتها النهائية من ) .الدراجات النارية بقصد الترفيه

 ( فقرة.13( فقرة والمقياس الثاني من )14المقياس االول من )

 صدق األداة/ االستبانة

بهدف التأكد من صدق المحتوى الستبانة الدراسة، تمَّ عرضها على مجموعة محكمين من ذوي الخبرة والكفاءة، وذلك 

حها، ومدى مناسبتها لقياس ما وضعت ألجله، ومدى انتماء كل بغرض الحكم على سالمة الصياغة اللغوية للفقرات، ووضو
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فقرة للبعد والمقياس الذي تنتمي إليه، باإلضافة إلى أي إجراء يلزم من حذف أو تعديل أو إضافة على فقرات االستبانة أو 

ناًء على إجماع غالبية وتمَّ األخذ بمالحظات المحكمين ومقترحاتهم وتعديل فقرات االستبانة ب .اقتراحات يرونها مناسبة

 ( يوضح أسماء المحكمين.1والملحق ) .تم تعديل االستبانة وإخراجها بصورتها النهائية إذا المحكمين

 ثبات االستبانة

( Cronbach's alpha) كرونباخألفا للتأكد من مؤشرات ثبات أداة الدراسة )االستبانة(، تمَّ تطبيق معادلة ثبات األداة 

 ( يوضح ذلك.2والجدول ) ة.الدراس يمقياسعلى 

 انةكرونباخ( لالستبلفا أنتائج الثبات بطريقة )(: 2الجدول )      

 كرونباخلفا أ عدد الفقرات المقياس

 0.81 14  ألردنممارسي رياضة الدراجات النارية في ا لدى الذهنية اليقظةمقياس 

 0.79 13 ألردنممارسي رياضة الدراجات النارية في ا لدى السالمة العامةمقياس 

ككل  ألردنرية في اممارسي رياضة الدراجات النا لدى الذهنية اليقظةكرونباخ لمقياس لفا أالثبات بطريقة  بلغ معامل

لقيم تدل على ا وهذه .(0.79ككل ) ممارسي رياضة الدراجات النارية في األردن لدى السالمة العامةولمقياس  (،0.81)

 الدراسة. ةأدادرجة مقبولة ألغراض تطبيق 

 متغيرات الدراسة

 .الذهنية اليقظةقل: تالمتغير المس

 .المتغير التابع: السالمة العامة

 المعالجة اإلحصائية

 يةم االجتماعللعلو ةاإلحصائي الرزمةتم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية من خالل  ،الدراسة تساؤالتلإلجابة عن 

(SPSS) : 

 ينة الدراسة.للمتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد ع التكرارات والنسب المئوية -

 دراسة.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاالت ال - 

 ت.للكشف عن العالقة بين المتغيرا (بيرسون)معامالت االرتباط   -

 عرض النتائج 

الذهنية وعالقته بالسالمة العامة لدى  اليقظةمستوى لى التعرف إلى يتضمن هذا الجزء نتائج الدراسة التي هدفت إ 

 الدراسة. تساؤالتوسيتم عرض النتائج باالعتماد على  .في األردنالدراجات النارية رياضيي 

في  لترويحيةا الدراجات الناريةممارسي رياضة الذهنية والسالمة العامة لدى  اليقظةما مستوى  األول: التساؤل

مة ية والساللليقظة الذهنتم حساب المتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيارية  التساؤلهذا  عنلإلجابة  ؟األردن

 .وفيما يلي عرض النتائجالعامة، 
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 الذهنية اليقظةالمجال األول: 

 (48)ن=" الذهنية  اليقظة " مجالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (: 3الجدول )

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

1 
دة أثناء قيا في مما يشعرني بالتشتت ،ما يحدث حولي في كلأفكر كثيرًا 

 .الدراجة
 متوسطة 13 1.29 1.71

 منخفضة 14 1.31 1.65 .يةلنارأثناء قيادة الدراجة ا في أجد صعوبة في التركيز على ما يحدث حولي 2

 متوسطة 12 1.14 2.13 .أقود الدراجة لوحدي، ُيشتت ذهني بسهولةعندما  3

4 
موجود ي الزميلإلى اإلشارات التحذيرية من  عندما أقود الدراجة، أكون منتبهاً 

 . في األمام
 مرتفعة 4 0.67 2.75

 مرتفعة 4 0.44 2.75  .ألخرىابات أكون منتبهًا إلى اإلشارات الصادرة من المرك ،عندما أقود الدراجة 5

6 
ه لدي حساسية عالية تجاه األصوات مهما قلت درجتها، مثل: صوت التنبي

 .الدراجاتوالصادر من المركبات، 
 مرتفعة 10 0.77 2.46

 مرتفعة 6 0.48 2.65 .أتجنب التواصل بالهاتف عندما أقود دراجتي 7

8 
باتي اجبو أحرص على القيام بجميع المهام ذات الصلة ،أثناء قيادة الدراجةفي 

 .على أكمل وجه
 مرتفعة 1 0.28 2.92

9 
أثناء قيادة  في أتعامل بشكل محترف ومهني في حال حدوث أي عواقب

 .الدراجة
 مرتفعة 3 0.39 2.81

 مرتفعة 6 0.53 2.65 .أثناء قيادة الدراجة في المجموعة في أتابع جميع تحركات المشتركين 10

 مرتفعة 8 0.50 2.52 .أثناء قيادة دراجتيفي  أتصرف بجدية حتى مع األخطاء البسيطة 11

 مرتفعة 2 0.31 2.90 .أكون مريضاً ال أقود دراجتي عندما  12

 متوسطة 11 0.49 2.27 .بشكل كاف   في حالة عدم النومال أقود دراجتي  13

 مرتفعة 8 0.50 2.52 .أستعمل اللباس اآلمن كاماًل ،عند قيادة الدراجة 14

 مرتفعة - 0.25 2.48 " ككلالذهنية  اليقظة"  مجال

( التي تنص على" 8اءت الفقرة )(، حيث ج2.92-1.65( أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )3يظهر من الجدول )

 لى بمتوسطتبة األوالمرفي أحرص على القيام بجميع المهام ذات الصلة بواجباتي على أكمل وجه"  ،أثناء قيادة الدراجةفي 

ي التركيز على ما ف( التي تنص على "أجد صعوبة 2األخيرة الفقرة ) بينما جاءت في المرتبة( بدرجة مرتفعة، 2.92حسابي )

حسابي لمجال وبلغ المتوسط ال .( بدرجة منخفضة1.65أثناء قيادة الدراجة النارية " بمتوسط حسابي ) في يحدث حولي

 ( بدرجة مرتفعة.2.48الذهنية" ككل ) اليقظة"

 ني: السالمة العامةالمجال الثا

 (48)ن=" السالمة العامة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال "(: 4الجدول )

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 7 0.51 2.50 .من كاماًلأستعمل اللباس اآل ،عند قيادة الدراجة 1

 مرتفعة 5 0.54 2.56 .مختصينفنيين ية دراجتي بشكل دوري عند أتأكد من صالح 2

 مرتفعة 4 0.42 2.77 .يكون لدي تصور عن الطريق التي أسلكها قبل عمل جولة 3

4 
 في األخطاء من سائقي المركبات األخرى يأتعامل بشكل جيد مع مرتكب

 .أثناء قيادة الدراجة
 مرتفعة 1 0.31 2.90
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 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 3 0.56 2.83 .ايير السالمة الموصى بهاإضاءة دراجتي ضمن مع 5

 مرتفعة ABS. 2.52 0.82 6تحتوي دراجتي على  6

 منخفضة 13 0.45 0.27 األردنفي الشوارع غير مؤهلة لقيادة الدراجة النارية  7

 منخفضة 12 0.61 0.38 .يةلنارالثقافة المجتمعية ضعيفة في كيفية التعامل مع قائدي الدراجات ا 8

 منخفضة 11 0.87 0.56 .ر رادعة بحق مرتكبي المخالفات مع قائدي الدراجاتيالعقوبة غ 9

 مرتفعة 1 0.31 2.90 .ديسيبل 89.9صوت محرك دراجتي أقل من  10

 مرتفعة 8 0.50 2.44 .بها للمعايير الموصىأقوم بتغيير إطارات دراجتي عند فقدانها  11

 متوسطة 10 0.63 1.94 .مناسبةالير الظروف الجوية غفي ال أقود دراجتي  12

 متوسطة 9 0.39 2.13 .ال أقود دراجتي وأنا متوتر من شيء  ما 13

 متوسطة - 0.20 2.05 " ككلالسالمة العامة مجال " 

( التي تنص على" 4اءت الفقرة )(، حيث ج2.90-0.27( أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )4يظهر من الجدول )

تي تنص ( ال10)أثناء قيادة الدراجة " والفقرة  في د مع مرتكبي األخطاء من سائقي المركبات األخرىأتعامل بشكل جي

بينما ، ( بدرجة مرتفعة2.90المرتبة األولى بمتوسط حسابي )في ديسيبل "  89.9صوت محرك دراجتي أقل من  على"

ط األردن " بمتوسي فؤهلة لقيادة الدراجة النارية ( التي تنص على " الشوارع غير م12المرتبة األخيرة الفقرة )جاءت في 

 وسطة.( بدرجة مت2.05السالمة العامة " ككل ) وبلغ المتوسط الحسابي لمجال " .( بدرجة منخفضة0.27حسابي )

وهذا يتفق  .النارية قيادة الدراجةفي ثناء أ في حضور ذهني بوعيويعزو الباحث ذلك إلى أن الدراجين األردنيين لديهم 

 ت النارية منثناء قيادتهم الدراجافي أويظهر ذلك من خالل حرص الدراجين على أنفسهم   (Creswell, 2017).دراسة مع

ن أ رى الباحثيلكن  .كان له دور كبير في ارتفاع مستوى يقظتهم الذهنية ، مماالعوامل الخارجية التي تهدد حياتهم بالخطر

لدراجات اة لقيادة رع مؤهلمع عدم توفر شواف .لعامة لقيادة الدراجة النارية بأمانالسالمة ا  لإلهتمام بمتطلباتهناك إغفااًل

 ،غةصابات بليي تحدث إأو الت .ةلى الكثير من الحوادث المميتإمما قد يؤدي  ،على قيادتها األردن هناك إقبااًلفي النارية 

ضافة إلى أن باإل هذا (.;et al., 2017) Peng Onchiri, 2018 دراستيوخاصًة عند عدم التقيد باللباس. وهذا يتفق مع 

 ت السالمةمتطلبابهتمام للحد من وقوع الحوادث القاتلة، بل ال بد من اال غير كاف  هالذهنية وحد اليقظةرتفاع مستوى ا

عند  هنيةالذ ظةاليق رتفاع مستوىالعامة التي من شأنها الحفاظ على األرواح والممتلكات. وقد يكون من األسباب الرئيسة ال

 ة الناريةالدراج مستوى الخطورة التي يتعرض له قائدلعينة الدراسة ما هو معروف لديهم عن عدم تقدير سائقي المركبات 

نتج عنه تما قد ، ممام الدراج بشكل مفاجئأعند اقتراب سائق المركبة منه من الخلف أو الجنب أو تغيير مسار المركبة 

ار أن تغيير مس أشارت إلىالتي   Chapman, 2019) (Robbins &فق مع دراسة . وهذا يتوفياتو أاصابات بليغة 

 المركبات من أكثر اسباب الوفاة لراكبي الدراجات النارية.

دراجات ال رياضييالذهنية ومستوى السالمة العامة لدى  اليقظةوجد عالقة بين مستوى تالثاني: هل التساؤل 

 النارية في األردن؟

لدى  مة العامةالذهنية ومستوى السال اليقظةاالرتباط بين مستوى  معاملأستخدم الباحث ، تساؤلالهذا  عنلإلجابة 

 ( يوضح ذلك.5والجدول )الدراجات النارية في األردن ،  رياضيي

 الذهنية ومستوى السالمة العامة اليقظةمعامل االرتباط بين مستوى  :(5جدول )ال

 المجال
 السالمة العامة

 الداللة اإلحصائية طمعامل االرتبا

 *0.000 0.49 الذهنية اليقظة
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بلغ  وقد، بًاوجمالذهنية ومستوى السالمة العامة كان  اليقظة(  أن معامل االرتباط بين مستوى 5يظهر من الجدول )

ى لإ رية تدفعهمويعزو الباحث ذلك إلى أن هناك دوافع لممارسي رياضة الدراجات النا (.0.00( بداللة إحصائية )0.49)

 لحفاظ علىاطلبات مما يدفع الدراجين إلى العناية بمت ،تفحص ما من شأنه المحافظة على سالمتهم وسالمة اآلخرين ايضًا

والوفاء  المة العامةرتفاع مستوى الساالنتائج. إال أن الباحث يرى ضرورة من الحدود المتوسطة كما ظهر جليًا في حياتهم 

ظة وى اليقالرتباط مستظهر مستوى متوسط  وقد .ةج من اإلصابات والحوادث المميتمتطلباتها للحفاظ على الدرا بكل

لى عطمئنان اللاليه  االرتباط بالمستوى الذي نطمح السالمة العامة مع ارتباط موجب بينهما. لكن لم يكن الذهنية مع مجال

ن منه أباحث يرى ال وسالمة اآلخرين. لهذا ثناء قيادتهم لدراجاتهم النارية والحفاظ على سالمتهمفي أبنائنا الدراجين أ

ات كثر المركبأي من وه ،عداد اإلصابات جراء استخدام الدراجات النارية بهذا المستوى من السالمة العامةأالمرجح ارتفاع 

 بات تسببًامركالأكثر  الدراجات النارية من الذي اشار فيها إلى أن (Keall, 2019)  . وهذا يتفق مع دراسةباإلصاباتتسببًا 

نفسهم أى لحفاظ عللن الدراجين يعتمدون بشكل كبير ومفرط على يقظتهم الذهنية أنه من المرجح أ. ويرى الباحث اتإلصاببا

ية اية الكافمن العن هميعفيالذهنية  اليقظةرتفاع المتطلبات السالمة العامة ظنًا منهم أن  همحوادث مع إغفالفي من الوقوع 

طاع كاهل الق ي تثقل. وهذا قد ينتج عنه ارتفاع في نسبة الحوادث المتعلقة بالدراجات النارية التبأمور السالمة العامة

شار ألتي ا. (Insurance Institute for Highway Safety, 2014)الدولة. وهذا يتفق مع الدراسة الصادرة عن في الصحي 

 .ألمريكيةاات المتحدة كبيرًا على الصحة العامة في الوالي عبئًاتشكل مميتة غير الحوادث الدراجات المميتة ون ألى إفيها 

 االستنتاجات

 تمكن الباحث من استنتاج اآلتي: ،في ضوء نتائج الدراسة

 ة.الناري من ممارسي رياضة الدراجاتالسالمة العامة للدراجين األردنيين في قلة الدورات التثقيفية  -1

 لمرتبطة بقيادة الدراجات النارية.عدم تقيد الدراجين بتعليمات السالمة العامة ا -2

 ية.اجات النارالدر ثناء قيادةفي أبالسالمة العامة  فيما يتعلق عدم وجود عقوبة رادعة للمخالفين للتعليمات النافذة -3

 التوصيات

 الباحث باآلتي: ، يوصيفي ضوء استنتاجات الدراسة

 .ةالناري من ممارسي رياضة الدراجاتبالسالمة العامة للدراجين األردنيين تتعلق عقد دورات تثقيفية  -1

لق فيما يتعة لنافذاالمخالفين للتعليمات  معاقبةثناء قيادتهم الدراجات النارية وفي أ تكثيف الرقابة على الدراجين -2

 بالسالمة العامة.

 تغليظ العقوبات على المخالفين لتعليمات السالمة العامة.  -3

 .لقيادة آمنة للدراجات الناريةكافة العامة  التمعن في مواد القانون لتشمل جوانب السالمة -4
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The Level of Mental Alertness and Its Relationship to Public Safety 

among Recreational Motorcyclists in Jordan 

 

Ayed Ali Zureigat 

Faculty of Sports Sciences, The University of Jordan.Amman, Jordan. 

 

Abstract 

The study aimed to identify the level of mental alertness and general safety among motorcyclists 

in Jordan, as well as the correlation between the level of mental alertness and their level of general 

safety. To achieve this, the researcher used the descriptive approach on a sample consisting of (n = 48) 

persons. To reduce face-to-face interaction, an electronic questionnaire was built using (Google 

questionnaire), which consisted in its final form of (27) items dealing with mental alertness and public 

safety, where (14) items were related to mental alertness, and (13) items were related to public safety. 

To treat the data statistically, the researcher used arithmetic means, standard deviations, percentages, 

and correlation coefficients (Pearson) between mental alertness and general safety of Jordanian 

motorcyclists. The results of the study showed that the level of mental alertness was high among the 

study sample, while the general safety level was moderate. The correlation coefficient between mental 

alertness and public safety among Jordanian motorcyclists was positive and statistically significant at 

the level of significance (α ≤ 0.05). The researcher recommends the necessity of holding public safety 

educational sessions for Jordanian motorcyclists. 

Keywords: Mental alertness, Public safety, Mmotorcyclists, Jordan. 
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أثر توظيف وسيلة التواصل االجتماعي )الفيس بوك( في تدعيم تعلم سباحة الزحف على البطن  

 جامعة اليرموكفي لدى طالبات كلية التربية الرياضية 
 

   غيد مندوب عبيدات
 16/02/2021 تاريخ القبول                          DOI:https://doi.org /10.47017/31.2.4 08/03/2020 ستالمتاريخ اال

 

 ملخصال

لبطن لدى هدفت الدراسة للتعرف إلى أثر توظيف وسيلة التواصل االجتماعي )الفيس بوك( في تدعيم تعلم سباحة الزحف على ا

المنهج التجريبي على عينة  استخدمت الباحثة ،ومقارنة أثرها بالطريقة االعتيادية منفردة ،جامعة اليرموكفي طالبات كلية التربية الرياضية 

 تطالبة طبق 20مجموعة ضابطة  تكونت من  :( طالبة من طالبات الكلية قسمن إلى مجموعتين42اختيرت بالطريقة العمدية تكونت من )

تدعيمها بوسيلة مع ،ةمعها طريقة التعليم االعتيادي تطبقوطالبة  22نت من ومجموعة تجريبية تكو ،معها الطريقة االعتيادية في التعليم

 التواصل االجتماعي )الفيس بوك(. 

احة الزحف على لها تأثير إيجابي وفعال في تدعيم تعلم سب ة التواصل االجتماعي )الفيس بوك(توصلت الدراسة إلى أن استخدام وسيل

 كما أظهرت تفوقها على فعالية الطريقة االعتيادية منفردة.  ،البطن لدى الطالبات

خاصة ،ى البطنفي تدعيم تعلم مهارات سباحة الزحف عل ،)الفيس بوك( خاصة،وأوصت الباحثة بضرورة توظيف وسائل التواصل االجتماعي

 لدى الطلبة المبتدئين. 

 .بوك، التعلم ، الفيس: السباحة الحرةالكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

 .يةالتعليمالعملية  تحقيق أهداف في اإيجاًب ،وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،أثرت الثورة التكنولوجية

ت اتصال سريعة لم قرية صغيرة وغيرت من مالمحه من خالل توفير أدواانترنت العالمية التي جعلت العاإلشبكة أبرزها ولعل 

 (.Awad, 2013وبالتالي تطوير العملية التعليمية ) ،مطلوبةوسهلة للوصول للمعارف ال

( وزغلول Salem, 2001) سالمو (Al-Ghamdi, 2008الغامدي ) أمثال ،يتفق الكثير من التربويين والمتخصصين

 نأ على،(Al-Afaysan, 2006) ( والعفيصانAl-Zaghloul, 2002) والزغلول (Zaghloul & Al-Falah, 2001) والفالح

 ربوي وتعليميت هدف تحقيق بغية بعضها مع تتفاعل وبشرية مادية تعلى مكونا يحتوي منظم تربوي نظام هي التعليم تكنولوجيا

إلنترنت والهواتف أشكالها كالحاسوب وا جميعضرورة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية بإلى أشاروا قد  و .أكثر أو

س والجامعات دراسية والمقررات في المدار( بتحويل بعض المناهج الAl-Qaddoumi, 2006الخلوية. وقد أوصى القدومي )

 لإليجابيات التي يتميز بها هذا النوع من التعليم.نظًرا  إلى مناهج إلكترونية

وذلك ،اهنتشارالا من أكثر الوسائل التي تعتمد التكنولوجيا أساًس ،وخاصة الفيس بوك ،تعد وسائل التواصل االجتماعي

لتواصل المتاحة وخاصة عملية ا ،وفي مجال التعلم والتعليم بشكل خاص ،للمزايا العديدة التي تمنحها لمستخدميها بشكل عام

ن مواقع عفان شبكات التواصل االجتماعي هي عبارة  ،(. وكما هو معلومAbu Sharia, 2013) بين المستخدمين طوال الوقت

الشخصية والصور  لمستخدميها فرص تبادل الحوارات والمعلومات واألفكار من خالل الملفاتنترنت العالمية توفر إلعلى شبكة ا

 (. Al-Dosari & Al-Arishi, 2014ومن أبرزها الفيس بوك و تويتر ويوتيوب ) ،والدردشة

                                                           

  2022، جامعة اليرموك،،"سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"اليرموكجميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث. 
  ردنربد، األإ، جامعة اليرموك، التربية الرياضيةكلية. 
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 ,Al-Subaie) ( والسبيعيAl-Nasser, 2014الناصر ) اتوقد أشارت العديد من الدراسات العربية واألجنبية كدراس

معظمها في  حيث أكدت ،وخاصة الفيس بوك ،( إلى أهمية وسائل التواصل االجتماعيAl-Blauna, 2012) ( والبالونة2014

نها أصبحت وسيلة أساسية يستخدمها الطلبة أو ،ا ال يتجزأ من حياة الناسأن شبكات التواصل االجتماعي أصبحت جزًء

 . وخارجها ات داخل الغرفة الصفيةعلى السواء في الحصول على المعلوم ونوالمعلم

الدور الكبير  أهمية( من Al-Dbaysi & Al-Tahat, 2013)والطاهات ؤكد على ذلك ما أشارت اليه دراسة الدبيسي يو

( فيشير Awad, 2013) عوض لألخبار والحصول على المعلومة. أما الذي تلعبه شبكات التواصل االجتماعي في كونها مصدرًا

وذلك للخدمات الكبيرة التي  ،سنة(18-15وخاصة للفئة العمرية ) ،استخدام الفيس بوك في جميع أنحاء العالمإلى انتشار 

 يقدمها الفيس بوك في مجال التعبير عن الرأي والحرية في التعلم.  

من  ثيركعلى ال ؤهفقد أشار إلى أهمية استخدام الفيس بوك من حيث احتوا ،(Abu Seileek, 2012أما أبو صعيليك )

ليها في أي وقت وتحديثها في صورة مستمرة لتواكب إالمعلومات المتوفرة والمعارف المختلفة والمتنوعة وإمكانية الوصول 

 .ونوعًا التطورات المستمرة في المعلومات كمًا

يمكن استخدامها بشكل مناسب  ،ومنها الفيس بوك ،أن شبكات التواصل االجتماعي )2011Munoz ,( ويضيف مونوز

 .وفعال في األوساط األكاديمية إذا وضعت مبادئ توجيهية مناسبة الستخدامها

الفراد لتحقيق أهداف المتعة والسرور والترويح عن النفس  أيمارسها و ،باحة من اكثر الرياضات انتشارًاتعد رياضة الس

 .ومنهم من يمارسها بهدف المنافسة وتحقيق االنجاز .فعال في تحريك جميع عضالت الجسملما لها من دور  ،ومن أجل الصحة

ولها  ،جباريةإلحيث تعد مادة السباحة من المواد العملية ا ،فقد وضعت ضمن مناهج كليات التربية الرياضية ،همية السباحةوأل

 عن مهارات السباحة وكيفية أدائهاومن خالله يكتسب المتعلم معلومات معرفية وعملية  ،طار العمليإلطار نظري مضاف لإ

(Salem,2000). 

نواع نواع السباحات مقارنة مع األأسرع أفهي  ؛وممارسة استخدامًا نواع السباحةأكثر أوتعد سباحة الزحف على البطن من 

، ويتم التقدم من الدفع على سطح الماء بحيث يكون وضع الجسم انسيابيًا ،فقي على البطنوتؤدى من وضع الطفو األ ،االخرى

 ,Abu Tameh)   الرأسية والتوافق بينهما. لألمام في الوسط المائي عن طريق حركات الذراعين التبادلية وضربات الرجلين

2015) 

 أن استخدام وسيلة التواصل االجتماعي )الفيس بوك( في تدعيم تعليم مهارات سباحة الزحف على البطنوتتوقع الباحثة 

إضافة إلى توفير عنصر التشويق  ،كوسيلة لالرتقاء بالعملية التعليمية من خالل التنوع في طرق توصيل المعلومات له أهمية

وكذلك للفائدة المرجوة  ،السباحة  بشكل خاصتعلم  و،عمل على زيادة الدافعية والميل نحو التعلم  بشكل عامي ذيفيها وال

 منها من خالل إكساب المتعلم التصور الذهني للحركات المراد تعلمها. 

 لدراسةأهمية ا

واستغالل  ،ومنها الفيس بوك ،الخدمات اإليجابية الثانوية لوسائل التواصل االجتماعي الىفي التعرف  تتمثل اهمية الدراسة

 : في المتمثلة الخدمات وتوجيهها لخدمة العملية التعليميةهذه 

 .إشراك وسائل جديدة في العملية التعليمية والخروج من النمط الروتيني لطرق التعليم االعتيادية - 

اإلبداع واالبتكار في استثمار واستغالل الوسائل التكنولوجية المتوفرة بين  من خالل فضلأتغيير المدخالت التعليمية بصورة  - 

 .ل إلى مستوى تعليمي أفضلولوصواأيدي الطلبة لالرتقاء بمستوى العملية التعليمية 

وإنما هي استراتيجية يستخدمها  ،ولن تكون بديال عنه ،يةاستخدام مثل هذا اإلجراء ال يلغي دور المدرس في العملية التعليم ـ 

 .لتطوير مستوى التعليموالمدرس لتدعيم دوره 

بمنهاج السباحة المتاح عبر وسيلة التواصل االجتماعي  مستعينًا األفضل لتعلمه الهدفتسهيل الطرق أمام المتعلم للوصول إلى  -

 ليه متى أراد. إ)الفيس بوك( الذي يمكنه الرجوع 

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3513/3116
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  الدراسةمشــكلة 

من المهام الصعبة على  ،ويعد تعليمها ،يعد مساق السباحة من المواد االساسية ضمن مناهج كليات التربية الرياضية

كما أن تعلم مهارات السباحة  .ن تعامل معه الطلبةأنها تتعامل مع وسط مائي لم يسبق مدرسي السباحة  لخصوصية تعليمها, أل

ولذلك اصبحت هناك حاجة   ،(Abo Zemaia,2015تحتاج الى قدر كبير من المتطلبات البدنية والمهارية والعقلية والنفسية )

  .وجيا الحديثةيجاد دعائم تتماشى مع التكنولإمن خالل  ساليب تعليم السباحةألى تطوير طرق وإماسة 

للواقع من خالل ها مالمست، ولسباحة في الجامعة ومدربة لإلنقاذ المائيلمساقات اكمدرسة خبرة الباحثة الميدانية ول

الخلوية ووسائل التواصل االجتماعي  نخارج المحاضرة ومشاهدتها لكيفية استغالل هواتفه نتدريسها للطالبات وتواصلها معه

وإلدراك الباحثة ألهمية هذه  ،خص العملية التعليميةلفترات زمنية تفوق حدود المعقول ألغراض بعيدة كل البعد عن كل ما ي

فقد شرعت الباحثة في بلورة فكرتها ،الوسيلة التكنولوجية وإمكانية استغاللها وتوجيهها لما هو مفيد لهن في العملية التعليمية

مفترضة  ،االجتماعي )الفيس بوك(البحثية من خالل إمكانية تدعيم الطريقة االعتيادية المستخدمة في التعليم بوسيلة التواصل 

وعليه  .ألهداف الموضوعة بمستويات مثالية اذا قورنت مع طرق إبداعية مبتكرةتحقيق اعدم تلبية الطرق االعتيادية وحدها ل

 ،مطلوبةتهدف إلى تعزيز وتدعيم طريقة التعليم االعتيادية بالتكنولوجيا الحديثة لتعليم وإكساب الطالبات المهارات ال ةن الباحثإف

باإلضافة إلى االستغالل  ،واستثارة الدافعية عند المتعلمات هاتحسين عملية التعليم وكسر نمطيت منستضفيه هذه الطريقة  لما

 اإليجابي لوسائل التواصل االجتماعي.  

 دراسةأهــداف ال

 :للتعرف إلى الدراسةهدف ت

ماعي )الفيس بوك( في وأثر توظيف وسيلة التواصل االجتاستخدام طريقة التعليم االعتيادية منفردة  الفروق بين أثر   -1

 .جامعة اليرموكفي سباحة الزحف على البطن لدى طالبات كلية التربية الرياضية تدعيم تعلم 

لبطن لدى طالبات كلية التربية أثر توظيف وسيلة التواصل االجتماعي )الفيس بوك( في تدعيم تعلم  سباحة الزحف على ا -2

 .جامعة اليرموكفي الرياضية 

 لدراسةفـروض ا

بين أثر استخدام طريقة التعليم االعتيادية منفردة  وأثر توظيف ( α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) فروقهناك  -1

وسيلة التواصل االجتماعي )الفيس بوك( في تدعيم تعلم  سباحة الزحف على البطن لدى طالبات كلية التربية الرياضية 

 لصالح المجموعة التجريبية.  جامعة اليرموكفي 

ماعي )الفيس بوك( في ( ألثر توظيف وسيلة التواصل االجتα ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى ) وهناك تأثير ذ -2

 .جامعة اليرموكفي سباحة الزحف على البطن لدى طالبات كلية التربية الرياضية تدعيم تعلم 

 الدراسة مصطلحات

اتخاذ جميع التي يتم فيها  في تدريس السباحةهي الطريقة األمرية السائد استخدامها  :التعليم بالطريقة االعتيادية -

 .كافة القرارات من قبل المدرس وما على المتعلم إال التنفيذ في مجريات الوحدة التعليمية

وذلك عن طريق  ،نواع الرياضات المائية التي تستخدم الوسط المائي كوسيلة للتنقل خاللهأهي احد  :رياضة السباحة -

 ,Ratib ) ونفسيًا واجتماعياً  وعقليًا ومهاريًا النسان بدنيًاإحركات الذراعين والرجلين والجذع بغرض االرتقاء بكفاءة 

1997). 

أداة اتصال على اإلنترنت تسمح للمستخدمين ببناء ملفات تعريفية عامة هي  وسيلة التواصل االجتماعي )الفيس بوك(: -

 .(Boyd & Ellison, 2007) عدون جزءًا من شبكتهم االجتماعيةأو خاصة من أجل التواصل والتفاعل بينهم، حيث ي
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 دراسةمجــاالت ال

 .المسجالت في مساق تعليم السباحة طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك :. المجال البشري

 .2019/2020الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  . المجال الزماني:

 كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك. . المجال المكاني: مسبح

  الدراسات والبـحوث المشابهــة

والسباحة بشكل  ،المهارات الرياضية بشكل عام ،عملية تعلم وتعليم حولأجريت العديد من الدراسات والبحوث العلمية 

لم تجد أية دراسة أو بحث علمي يشابه بحثها المقترح  ،وعلى الرغم من اطالع الباحثة على العديد من هذه الدراسات،خاص

"أثر توظيف وسيلة التواصل االجتماعي )الفيس بوك( في تدعيم تعلم  سباحة الزحف على البطن لدى طالبات  الذي هو حول

ولكنها وجدت عددا من الدراسات والبحوث ذات العالقة التي بحثت أثر استخدام  ،"جامعة اليرموكفي كلية التربية الرياضية 

  : منها هداف وأغراض بحثية أخرى واختارت بعضًاأل -ومن ضمنها الفيس بوك -وسائل التواصل االجتماعي

استخدام التعليم المدمج في تعلم الجوانب المهارية أثر ( التي هدفت للتعرف إلى Obaidat, 2018دراسة عبيدات ) -

االعتيادية والمعرفية في سباحة الزحف على البطن وتطوير بعض القدرات العقلية لدى المبتدئات من خالل مقارنتها مع الطريقة 

 ،جامعة اليرموك في( طالبة من طالبات كلية التربية الرياضية 40)على عينة تكونت من ،مستخدمة المنهج التجريبي ،في التعليم

قسمن إلى مجموعتين )مجموعة ضابطة طبق معها البرنامج التعليمي االعتيادي ومجموعة  ،طالبة لكل مجموعة (20بواقع )

أن استخدام أسلوب التعليم المدمج  له تأثير إيجابي  وتوصلت الدراسة إلى .تجريبية طبق معها البرنامج التعليمي المدمج(

وتطوير القدرات العقلية لدى المبتدئات بمستوى  لبطنلسباحة الزحف على اوفعال في تعلم وتعليم الجوانب المهارية والمعرفية 

أفضل من الطريقة االعتيادية. كما أن استخدام الطرق واألساليب االعتيادية )التقليدية( وحدها في عملية التعليم قد ال تكون 

 .كافية لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة

للتعرف إلى درجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى طالب ( التي هدفت Al-Subaie, 2014دراسة السبيعي ) - 

من مدارس  ( طالبًا358على عينة تكونت من ) ،المرحلة الثانوية في تعليمهم في المملكة العربية السعودية واتجاهاتهم نحوها

مشاركة الصفية وتعويض وتوصلت الدراسة إلى أن الفيس بوك ساعد في كسر حاجز الخجل لل .باستخدام المنهج الوصفي جدة

 المشاركة في الصف المدرسي, باإلضافة إلى استمرار الطالب في تصفح الفيس بوك بعد انتهاء الدوام المدرسي. 

واقع استخدام طلبة المرحلة األساسية العليا لمواقع  الى( التي هدفت للتعرف Abu Sharia, 2013دراسة أبو شريعة ) -

.اجريت من وجهة نظرهم اوالمعوقات التي تحول دون استخدامه ،كوسيط مساعد للتعلم (الفيس بوك)التواصل االجتماعي 

وتوصلت  .باستخدام المنهج الوصفي ،وطالبة من طلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع ( طالبًا220على عينة بلغت ) الدراسة

وان هناك  ،معوقات مادية تحول دون استخدامه الدراسة إلى أن استخدامات الفيس بوك كانت ألغراض التعلم إضافة إلى وجود

 سلبية كبيرة على الطالبات اإلناث نتيجة استخدامه.  آثارًا

همية ودور الفيسبوك كموقع إل( بدراسة هدفت الى الكشف عن درجة ادراك الطلبة  2011قام جورسك واخرون ) -

 .الدراسة االستبانة لجمع البيانات هفي هذ ت، استخدمطالب( 300.تكونت العينة من )تواصل اجتماعي في التعليم في رومانيا

 اً ن هناك عددإولهذا ف ،من حياه الطلبة كبيراً  اً صبح يشكل جزءأن موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك أظهرت نتائج الدراسة أو

ظهرت أو .مستوى االجتماعيوليس فقط على ال ،كاديميمن المعلمين يدعمون فكرة استخدام الفيسبوك على المستوى األ كبيرًا

على الفيسبوك لالستخدامات االجتماعية للبقاء على تواصل  كبيرًا ن الغالبية العظمى من الطلبة يقضون وقتًاأنتائج الدراسة 

 .غراض االكاديميةقل لألأ ويمضون وقتًا ،، واالنخراط في النشاط االجتماعيصدقاءهل واألمع األ

( التي هدفت إلى بناء برنامج تعليمي باستخدام الرسوم المتحركة ومعرفة تأثيره على Ahmed, 2010دراسة أحمد ) -

اآلراء واالنطباعات الوجدانية  إلىباإلضافة إلى التعرف  ،سباحة الزحف على البطن لألطفال المبتدئينلالتعلم المهاري والمعرفي 
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( سنوات قسموا إلى مجموعتين إحداهما 10-9بأعمار ) ( طفاًل28على عينة تكونت من ) ،م المنهج التجريبياستخدبا ،عندهم

وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرمجية المعدة وتأثيرها على التعلم المهاري والمعرفي لسباحة الزحف  .تجريبية والثانية ضابطة

 على البطن وعلى اآلراء واالنطباعات الوجدانية لدى أفراد المجموعة التجريبية. 

ثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي التعليمية في التحصيل ألى تعرف إ( دراسة هدفت 2010)واجرى كارينسكي 

( 219تكونت عينة الدراسة من )،عضاء هيئة التدريس والطلبةأودرجة استخدامها من قبل  ،الدراسي لدى الطلبة الجامعيين

الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي اعلى بكثير من تحصيل  .ظهرت نتائج الدراسة ان تحصيل الطلبةأو .وطالبة طالبًا

زاد وأنه كلما زاد الوقت الذي يمضية الطالب الجامعي في تصفح المواقع التعليمية أنه و، نظرائهم الذين ال يستخدمونها

 .العلمي هتحصيل

هدفت للتعرف إلى أثر تعلم بي واستخدمت المنهج التجري( التي Alhayek & Zayed, 2008الحايك وزايد ) دراسة -

 الجامعة االردنيةفي  وجهة نظر طلبة كلية التربية الرياضية في)االنترنت( بعض مهارات السباحة باستخدام الشبكة العنكبوتية 

وضابطة  ،في التعلم نترنت()اإل تجريبية استخدمت الشبكة العنكبوتية :على عينة من طلبة الكلية قسموا إلى مجموعتين ،نحوها

 نحو المجموعتين أفراد نظر وجهة بين داللة ذات فروق وجود إلى هانتائج أشارت وقد .استخدمت المنهاج االعتيادي المقرر

 النتائج أظهرت كما الشبكة. باستخدام السباحة تعلموا الذين التجريبية المجموعة أفراد لصالح التعلم في نترنتاإل استخدام

 حاسوبية خبرة ال الذين والطلبة السابقة الحاسوبية الخبرة ذوي الطلبة نظر وجهة بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم

 والطلبة المرتفع التحصيل ذوي الطلبة نظر وجهة بين حصائيةإ داللة ذات فروق وجود عدم أيضًا الدراسة وبينت .لديهم سابقة

  .المنخفض التحصيل ذوي

هدفت إلى تصميم وإنتاج برمجية كمبيوتر ومعرفة أثرها  على تعليم سباحة الزحف ( التي Rakha, 2003دراسة رخا ) - 

من طلبة الصف  ( طالبًا20على عينة تكونت من )باستخدام المنهج التجريبي  .أجريت الدراسةعلى البطن باستخدام الهيبرميديا

في تحسين مستوى تعلم  ة المتبعة ساهمت إيجابيًاوتوصلت الدراسة إلى أن الطريق .كلية التربية الرياضية ببور سعيدفي األول 

على مستوى تعلم سباحة  ن برمجية الكمبيوتر التعليمية المعدة بتقنية الهيبرميديا كانت أكثر تأثيراً أو ،سباحة الزحف على البطن

 الزحف على البطن من الطريقة التقليدية.

ومعرفة أثره في تعلم  ،ليمي باستخدام الوسائط المنفردة( التي هدفت إلى تصميم برنامج تعAli, 2003دراسة علي ) - 

 ،باستخدام المنهج التجريبي ،مهارات سباحة الزحف على البطن والتحصيل المعرفي وآراء الطلبة وانطباعاتهم الوجدانية نحوها

 ،فيديو ،فيها وسائط متنوعة )كتيب مبرمج ت( تلميذة قسمن إلى مجموعات تجريبية متعددة استخدم60على عينة تكونت من )

 ،فالشرائح،وتوصلت نتائجها إلى أن هناك اختالفات في تأثير الوسائط لصالح الفيديو .الصور التوضيحية( ،عرض الشرائح

 فالصور التوضيحية. ،فالكتيب المبرمج

 التعليق على الدراسات السابقة

أجراها الباحثون والمتخصصون حول استخدام الفيس بوك كوسيلة من خالل النظر والتحليل للدراسات السابقة التي 

تركزت في العلوم المعرفية النظرية وخاصة طلبة المدارس, وأما الدراسات أنها فقد وجدت الباحثة أن عددها قليل و ،للتعلم

التي أجريت في السباحة وذكرتها الباحثة فجميعها ركزت على مقارنة استخدام الطرق التقليدية االعتيادية بالطرق التعليمية 

ة ومعرفة تأثيرها على تعلم واكتساب التي استخدمت الوسائل التكنولوجية اإللكترونية, وذلك بدراسة طرق وأساليب مختلف

 األداء لمهارات السباحة. 

 ما يلي:    تتلخص في من البحوث والدراسات السابقة اعن غيره الدراسة هن ما يتميز به هذإف ،وعليه

تواصل بحث فاعلية استخدام وسائل الت التي -على حد علم الباحثة  -العلمية حديثة العهد في األردن  دراساتمن ال اأنه -

 مهارات السباحة بشكل خاص. تعلم و ،االجتماعي )الفيس بوك( في تدعيم عملية التعلم بشكل عام

يتماشى مع متطلبات العصر الحديث الستخدام واستغالل  بمااستخدام استراتيجيات وطرق مبتكرة للتعليم  أنها تتركز على -

 التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية وخاصة وسائل التواصل االجتماعي. 



 ...دعيم تعلم سباحة الزحف على البطنتالتواصل االجتماعي )الفيس بوك( في أثر توظيف وسيلة                                                         296
 

 الميـدانيــة اوإجــراءاتــه دراسةمنهـج ال

 دراسةمنهــج ال

 .ضابطة وتجريبية :حيث تضمن مجموعتين ،دراسةمته أهداف الءاستخدمت الباحثة المنهج التجريبي لمال

 الدراسة مجتمع

الفصل  في م2019/2020جامعة اليرموك للعام الدراسي في من طالبات كلية التربية الرياضية  دراسةتكون مجتمع ال

 ( طالبة.65) نالبالغ عدده ،ولاأل

 عينة الدراسة

تلك اختيرت بالطريقة العمدية من الطالبات المسجالت في و ،تكونت عينة الدراسة من طالبات مساقات تعليم السباحة 

 .( يبين ذلك1والجدول ) .بشكل عشوائي على المجموعتين نوزع ،( طالبة42عينة النهائيــة )الوبلغ عدد أفراد  ،شعبال

 توزيع أفراد العينة على المجموعتين  :(1الجدول ) 

 العدد النهائي المتغير المستقل المجموعة

 20  معها الطريقة االعتيادية في التعليم.   تطبق ضابطة –األولى 

 22 )الفيس بوك(.  معها طريقة التعليم االعتيادية وتدعيمها بوسيلة التواصل االجتماعي تطبق  تجريبية –الثانية 

 42 المجموع الكلي

 ةتكافـؤ العينـ

وعلى الرغم من أن جميع أفراد العينة هن من الطالبات المبتدئات  .تم توزيع أفراد العينة على المجموعتين بطريقة القرعة

التكافؤ بين المجموعتين في  اختبار فقد قامت الباحثة بإجراء ،على تكافؤ المجموعتين وحرصاً ،في تعلم مهارات السباحة

 .( يوضح ذلك2والجدول ) .دراسةمتغيرات الطول والوزن والعمر والمتغيرات المهارية موضوع ال

 يبين تكافؤ المجموعتين في متغيرات العمر والوزن والطول  :(2جدول )لا

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة المتغير

 )سنة( العمر
 1.4 22.19 األولى  

1.62 0.11 
 1.1 19.85 الثانية  

 )كغم( الكتلة
 5.4 56.9 األولى  

0.16 0.86 
 6.1 57.2 الثانية  

 )سم( الطول
 4.1 159.2 األولى  

0.69 0.49 
 4.3 160.1 الثانية  

حيث  ،في العمر والطول الوزن دراسة( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين قيد ال2يبين الجدول )

 لدراسةوبالتالي يمكن استنتاج تكافؤ مجموعتي ا   .(0.05كبر من )أكانت قيم مستوى الداللة المحسوبة المرافقة لقيم )ت( 

 في المتغيرات. 
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 تكافؤ مجموعتي البحث في القياس القبلي لمتغيرات مهارات السباحة :(3الجدول )

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة المهارة

 االنزالق
 0,57 1.21 األولى    

0.63 0.53 
 0.56 1.32 الثانية       

 ضربات الرجلين
 0.33 1.07 األولى    

0.08 0.93 
 0.41 1.06 الثانية       

 حركات الذراعين 
 0.78 1.57 األولى     

0.27 0.78 
 0.84 1.05 الثانية       

 التوافق العام 

 )السباحة الحرة( 

 0.66 1.10 األولى   
0.06 0.95 

 0.39 1.09 الثانية       

حيث كانت قيم  ،في جميع المتغيرات دراسة( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي ال3يبين الجدول )

في هذه  دراسةوبالتالي يمكن استنتاج تكافؤ مجموعتي ال .(0.05مستوى الداللة المحسوبة المرافقة لقيم )ت( اكبر من )

 المتغيرات. 

 دراسةأدوات ال

 : وهي ،جراءات الميدانيةاإلهدف تنفيذ باستخدمت الباحثة مجموعة من األدوات  

 . أجهزة خلوية شخصية للطالبات. 

 وسيلة تواصل اجتماعي ضمن مجموعة )فيس بوك(. .

 . استمارات تسجيل االختبارات المهارية. 

 . االختبارات المهارية.

 . برنامج تعليمي.

 البرنامج التعليمي 

على مدار  لدراسةالباحثة بتطبيق البرنامج التعليمي المعتاد في المحاضرات التدريسية الرسمية على مجموعتي ا قامت

سباحة الذي من أحد مفرداته الرئيسية تعليم اليحتوي على مفردات ومحتويات الخطة التدريسية لمساق  هوالفصل الدراسي و

 مهارات هذا النوع من السباحة التي شملت : ويتضمن،سباحة الزحف على البطن

 تنظيم التنفس. -

 االنزالق والطفو.  -

 .ضربات الرجلين -

 حركات الذراعين. -

 التوافق العام.  -

بواقع  ،( وحدة تعليمية خاصة بسباحة الزحف على البطن ضمن البرنامج الكلي للمساق18من )التعليمي  تكون البرنامج و

ويشكل الجزء  .دقيقة ( للوحدة الواحدة تشمل  اإلحماء و شرح المهارة وإعطاء النموذج 50بزمن )االسبوع وفي ايام  ةثالث

 دقيقة( من زمن الوحدة الكلي. 40التطبيقي العملي )

ومن ضمنها ما يخدم   ،فقد احتوى البرنامج التعليمي على تمارين مهارية لجميع مفردات الخطة الدراسية ،وكما هو معتاد

بحيث يطبق  ،واحتوى على التمارين المتنوعة التي تخدم المهارة المعطاة بتكرارات كافية .بشكل واضح دراسةموضوع تجربة ال

إال أن االختالف الجوهري هو أن المجموعة   .دراسةجميع أفراد العينة محتوى الوحدات التعليمية نفسها في مجموعتي ال
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عيم أفرادها بمحتوى مادة تعليمية إضافية للطالبات عبر مجموعة "الفيس بوك" لتطلع عليها الطالبات خارج التجريبية يتم تد

ومعلومات بأسلوب عرض مشوق منتقاة من  ًامهارات سباحة الزحف على البطن وصورل يوالمحاضرة, وتشمل مقاطع فيد

 الشبكة العنكبوتية العالمية )اإلنترنت(. 

 دراسةإجــراءات ال

 لدراسة االستطالعية ا

ومن شعب  الدراسةالكلية من خارج عينة في ( طالبة 13تم إجراء تجربة استطالعية على عينة عشوائية تكونت من )

وخاصة فيما يخص األدوات والمسبح  ،بهدف التأكد من بعض اإلجراءات المتخذة باإلجراءاتمساق السباحة األخرى قبل البدء 

ومدى القدرة على تنفيذها وتقييمها, ومدى فاعلية إنشاء  الدراسةواالختبارات المهارية من حيث مدى مالءمتها ألفراد عينة 

البحث لهواتف خلوية ذكية وقدرتهن على في فيس بوك( وامتالك جميع الطالبات المشتركات المجموعة تواصل اجتماعي )

 .دراسةنجاح جميع اإلجراءات المتخذة لتنفيذ خطة ال نوأسفرت نتائج التجربة ع .واستقبال الرسائل التواصل

 المعامالت العلمية لالختبارات المهارية 

االستعانة باالختبارات المهارية الموضوعة لقياس المستوى المهاري لمهارات سباحة الزحف على البطن )  تتم

( 2018،)عبيدات :لبعض الدراسات واألبحاث والمراجع المتخصصة في هذا المجالوذلك بعد الرجوع  ،((1الملحق)

(Obeidat,2018,2010( )أحمد)-   (Ahmad,2010) ,(2003)علي - (Ali,2003).  وهي اختبارات صالحة لتحقيق غرض

ولمزيد من التأكد من مالءمتها  .عينات محلية مشابهةعلى  دراسات و فين طبقت أوسبق  ،ومالئمة ألفراد العينة الدراسة ههذ

 تجربتها على عينة التجربة االستطالعية وأجريت لها المعامالت العلمية الالزمة اآلتية : تتم ،دراسةألفراد عينة ال

الصدق: استخدمت الباحثة الصدق الظاهري من خالل توزيع استمارة وتوصيف االختبارات المهارية على مجموعة من  -أ

 وتبين صدقها.  ،((2)الملحق رقم ) السباحةتعليم وتدريب المتخصصين في 

 ،إعادة تطبيقها لمرة ثانية توبعد عشرة أيام تم ،الثبات: تم تطبيق االختبارات المهارية على أفراد التجربة االستطالعية -ب

 بحيث تم إيجاد معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني. 

 .التي حصلت عليها االختبارات المستخدمة( يبين قيم الثبات 4) والجدول

 المعامالت العلمية لالختبارات :(4الجدول )

 

 المهارة

  التطبيق الثاني التطبيق األول

 الثبات

 

المتوسط  مستوى الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.000 0.781 0.551 1.546 0.580 1.384 االنزالق    

 0.000 0.624 0.411 1.109 0.423 1.100 ضربات الرجلين   

 0.000 0.713 0.337 1.604 0.405 1.487 حركات الذراعين  

 0.000 0.740 0.403 0.874 0.470 0.886 التوافق الكلي   

 القياسات القبلية 

وتقديم نموذج أولي للمهارات األساسية   ،دراسةألفراد عينة ال دراسةشرح جميع اإلجراءات المطلوبة لتنفيذ إجراءات ال تم

 .حديوم األ 29/9/2019بتاريخ  إجراء االختبار القبلي للمهارات تم بعدها مباشرةو ،دراسةالمطلوبة ألفراد مجموعتي ال

تضمن أبرز مهارات سباحة و ،13/10/2019بتاريخ   البرنامج مفردات : تم البدء بتطبيقتطبيق البرنامج التعليمي -

 .الزحف على البطن
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  القياسات البعدية

 توروعي 17/12/2019 بتاريخ ،وذلكدراسةتم إجراء االختبارات البعدية لكل المهارات لكل مجموعة بعد تنفيذ خطة ال  

 ها االختبارات القبلية.فيالتي أجريت نفسها ها الظروف ئفي إجرا

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة

 :دراسةالالزمة للوصول إلى نتائج الالتالية استخدمت الباحثة االختبارات اإلحصائية 

     .الحسابية متوسطات. 

 .دراسةاالنحرافات المعيارية لمجموعتي ال .

 .(T- Testاالختبار اإلحصائي ) .

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها 

( بين أثر استخدام طريقة التعليم α ≤ 0.05مستوى )هناك فروق ذات داللة إحصائية عند الفرضية االولى: 

االعتيادية منفردة  وأثر توظيف وسيلة التواصل االجتماعي )الفيس بوك( في تدعيم تعلم  سباحة الزحف على البطن 

 جامعة اليرموك لصالح المجموعة التجريبية.في لدى طالبات كلية التربية الرياضية 

 .دراسةمتغيرات البحث بين القياسين القبلي والبعدي ألفراد مجموعتي النتائج اختبار "ت" ل :(5جدول )ال

 

 المهارة       

مستوى  قيمة )ت( القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط  الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 : المجموعة األولى -

 0.000   8.65 2.5 6.17 0.57 1.21 االنزالق

 0.000 8.77 2.6 6.21 0.33 1.07 ضربات الرجلين

 0.000 12.16 1.5 6.17 0.78 1.57 حركات الذراعين

 0.000 10.63 2.00 6.11 0.66 1.10 التوافق العام

 :المجموعة الثانية -

 0.000 21.91 1.5 8.82 0.56 1.32 االنزالق

 0.000 18.9 1.7 8.11 0.41 1.06 ضربات الرجلين

 0.000 17.75 1.3 7.63 0.84 1.05 حركات الذراعين

 0.000 27.39 1.2 8.46 0.39 1.09 التوافق العام

الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للقياسين القبلي والبعدي ألفراد  المتوسطات( 5يوضح الجدول )

 .  (  لصالح االختبارات البعدية0.05المحسوبة المرافقة لقيم )ت( اقل من )حيث كانت قيم مستوى الداللة  ،دراسةمجموعتي ال

 كافة تعزى دراسةلصالح االختبارات البعدية في متغيرات مهارات ال تجاء تيإن الفروق بين القياسين القبلي والبعدي وال

من  ات البرنامج التعليمي, وذلك انطالقًافي أداء وممارسة وتكرار جميع محتوي دراسةإلى انتظام جميع أفراد عينة مجموعتي ال

 ،الدراسةفقد تضمن البرنامج تكرارات كافية لتعلم وتطوير المهارات قيد  .مبدأ أن تكرار التمرين يؤدي إلى رفع مستوى األداء

حيث يظهر مستوى التقدم عندهن  ،من الطالبات المبتدئات دراسةعينة ال علمًا بأن،الذي ظهر في االختبارات البعديةاألمر 

باإلضافة إلى أن أفراد العينة في المجموعتين قد  قمن بتأدية التمارين بصورة مستمرة ودون انقطاع لمدة  .هذابشكل واضح

يختلف عن غيرها  كل طريقة أو وسيلة وما تضمنته من تمرينات وتكرارات تركت أثراً ن إف ،فصل دراسي كامل. وبشكل عام

 .مات انعكس على مستويات األداء الظاهرة في االختبارات المهاريةلدى المتعل
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تماعي ( ألثر توظيف وسيلة التواصل االجα ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى ) وهناك تأثير ذ الفرضية الثانية:

 .اليرموكجامعة في التربية الرياضية سباحة الزحف على البطن لدى طالبات كلية  )الفيس بوك( في تدعيم تعلم

 في القياس البعدي دراسةبين مجموعتي ال الدراسةنتائج اختبار )ت( لمهارات  :(6جدول )ال

 المجموعة المهارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة قيمة   ت

 االنزالق
 2.5 6.17 األولى

4.2 0.000 
 1.5 8.82 الثانية

 ضربات الرجلين
 2.6 6.21 األولى

2.82 0.000 
 1.7 8.11 الثانية

 حركات الذراعين
 1.5 6.17 األولى

3.37 0.000 
 1.3 7.63 الثانية

 التوافق العام 
 2.00 6.11 األولى

4.66 0.000 
 1.2 8.46 الثانية

 ؛لصالح المجموعة التجريبية دراسةفي كل مهارة من متغيرات ال دراسة( وجود فروق بين مجموعتي ال6يبين الجدول )

 (. 0.05إذ كانت قيم مستوى الداللة المحسوبة المرافقة لقيم )ت( اقل من )

 ،استخدم مع المجموعة التجريبية في عملية التعليم )الطريقة االعتيادية + التواصل االجتماعي باستخدام الفيس بوك(

السمع والبصر الحتوائها على مثيرات متنوعة كالصوت  ستا أبرزها حاشترك فيها حواس متعددة للمتعلم توهذه العملية 

النص والحركة من خالل الشرح ،الى جانب والصورة  من خالل مقاطع الفيديو المتنوعة المرسلة عبر مجموعة الفيس بوك

لطريقة االعتيادية ا فقد استخدمت معهاأما المجموعة الضابطة  .في الطريقة االعتيادية ةاللفظي وأداء النموذج من قبل المدرس

وبالتالي ال تستطيع الباحثة الجزم أي  ،في عملية التعلم من خالل عرض وتقديم الشرح والنموذج لألداء من قبل المدرسة

 خالل عملية تلقي المعلومات المهارية والمعرفية. بشكل أفضل اعتمد عليها المتعلم  الحواس

عزوه الباحثة إلى فعالية الطريقة  التعليمية التي استخدمت في عملية فالتقدم الذي حصل  ألفراد المجموعة التجريبية ت

ومن ثم تعزيز هذه  ،وهي طريقة التعليم االعتيادية المبنية على الشرح وأداء النموذج من قبل المدرسة أمام الطالبات ،التعلم

نحو التعلم وزيادة في مستويات االنتباه  إيجابيًا مما ولد شعورًا ،الطريقة وتدعيمها بالمواد التعليمية المرسلة عبر الفيس بوك

 ،حيث وفرت لهن بيئة تعلم مثيرة ومشوقة من خالل وسيلة تكنولوجية متوفرة بين أيديهن على الدوام ،والتركيز لدى المتعلمات

 ليمي لم يكن مألوفًاويعد من األساليب التعليمية كوسيط تع ،من أشكال التعلم الذاتي يمثل شكاًل هذاوهي الهاتف الخلوي. و

إذ بهذا األسلوب تخرج المتعلمة عن الروتين المعتاد وتتحمل مسؤولية ما تعلمته  ؛بالنسبة للمتعلمات في الدروس االعتيادية

 (Al-Tahat, 2013) -( 2013طاهات )الوهذا يتفق مع ما ذكره  .مما تطلب منهن التركيز واالنتباه لفترات طويلة ،بنفسها

للحصول على  التواصل االجتماعي عبارة عن مصدر فعالأن شبكات  من (Abu Seileek, 2012) - (2012وأبو صعيليك )

 ما تم مع أفراد المجموعة التجريبية. وهذا فعاًل ،ليها في أي وقتإمكانية الوصول إضافة إلى باإل ،المعلومة

المتعلم من خالل استخدام الوسائل التعليمية ن طرق التعلم الحديثة تهدف إلى استغالل حواس إف ،وكما أصبح معروفًا

حيث يعد التعلم عن طريق الخبرات الحسية المباشرة أفضل أنواع التعلم من خالل  ،التي تخاطب أكثر من حاسة في وقت واحد

فاعلية أن البرامج التمن ( Abd El-Khaleq, 2005وهذا ما أشار اليه ) .تكوين اإلدراك الواضح والسليم للمهارة المطلوبة

المرتبطة بتعلم وخاصة الحواس ،تمتاز بتنوع المثيرات المقدمة للمتعلم التي تعمل على إشراك أكثر من حاسة في نفس الوقت

عن مؤشرات  فضاًل ،ن مشاهدة المتعلم لعرض المهارات على هيئة صور وأشكال ورسوم وحركةإإذ  البصر،المهارات كحاسة 

ؤدي بالمتعلم  إلى فهم واستيعاب تدة لألداء المهاري بسرعات مختلفة )البطيء والعادي( تدل على أجزاء الحركة ولقطات متعد

بتحويل المناهج إلى مقررات  (-Qaddoumi, 2006 Al) -( 2006وهذا ما ذكره وأوصى به القدومي ) .الحركة بشكل أفضل

 لإليجابيات الفعالة التي تمنحها هذه الوسائل التكنولوجية.  نظرًا لكترونيةإ
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فإنها اتفقت مع نتائج غالبية تلك  ،وفي الجانب اآلخر لنتائج هذه  الدراسة ومقارنتها مع ما سبقها من دراسات قريبة لها

نترنت في تعلم مهارات الدراسات من حيث تفوق المجموعات التجريبية التي استخدمت الوسائل التكنولوجية المختلفة واإل

 ,Alhayek& Zayed) -( 2008والحايك وزايد ) (Ahmad,2010) -( 2010أحمد ) اتاتفقت مع نتائج دراس فقد ،السباحة

 كما انها اتفقت مع فرضيات الباحثة في دراستها.  ،(Rakha, 2003)  -(2003ورخا ) ،(Ali,2003)  -(2003وعلي ) ،(2008

 االستنتاجات 

 فقد تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية :  ،وفروضه وما توصلت اليه الباحثة من نتائج بحثفي ضوء أهداف ال 

 له تأثير إيجابي وفعال في تدعيم تعلم سباحة الزحف على البطن إن استخدام وسيلة التواصل االجتماعي )الفيس بوك( -

  .بالتزامن مع استخدام الطريقة االعتيادية

 خدام الطريقة االعتيادية في تعليم السباحة أمر ضروري وله نتائج فعالة. ان است -

تفوق استخدام وسيلة التواصل االجتماعي )الفيس بوك( على االسلوب االعتيادي المنفرد في تعليم سباحة الزحف على  -

 .البطن

 التوصيات 

 .سباحة الزحف على البطنتوظيف وسائل التواصل االجتماعي  )الفيس بوك ( في تعليم مهارات  -1

 إعداد برمجيات تعليمية متنوعة للمواد التعليمية لتكون جاهزة لتدعيمها مع الطرق واألساليب االعتيادية. -2

نواع أو ،في تعليم المهارات المختلفة لأللعاب الرياضية بشكل عام )الفيس بوك ( توظيف وسائل التواصل االجتماعي -3

 )الظهر والصدر والفراشة(.  بشكل خاص االخرى  ةالسباح

 توجيه الطلبة لالستفادة من الفوائد التعليمية التي قد تمنحها استخدامات وسائل التواصل االجتماعي المختلفة. -4
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The Impact of Using Social Media (Facebook) in Supporting Learning 

Crawl Swimming in Female Students in the Faculty of P.E. at Yarmouk 

University  

 

Ghaid Mandoob Obeidat 

Faculty of Phisical Education, Yarmouk University, irbid, Jordan. 

 

Abstract 

This research aimed at investigating the impact of using social media (Facebook) in supporting 

learning crawl swimming in female students in the Faculty of P.E. at Yarmouk University   in 

comparison with the traditional method of learning alone. The sample consisted of (42) female students 

divided into two groups; control group (20) which used the traditional method of learning crawl 

swimming and experimental group (22) which used Facebook as a social media platform to learn crawl 

swimming. 

The study found that the use of social media (Facebook) has a positive effect in supporting the 

learning of crawl swimming among female students. It also showed its superiority over the effectiveness 

of the traditional method alone. 

The researcher recommended the necessity of employing social media (Facebook), especially in 

support of learning the crawl swimming skills, among beginners. 

Keywords: Crawl swimming, Facebook, Learning. 
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 المـــالحـــق

 (1الملحق )

 الختبارات المهارية ا

 اختبار االنزالق المتحرك على البطن -

مع فرد الذراعين على سطح الماء واتجاه باطن الكف إلى األسفل، العضدين إلى  إلى األمامثني الجذع  ؛ثني الركبتين ؛لحافة الحوض مواجه ظهرهاتقف الطالبة و

 على الحائط ومن ثم دفع الحائط ليتجه الجسم لألمام. رفع القدمين عاليًا ؛مستوى األذنين واطار الوجه داخل الماء 

مفتوحتين والنظر  انالعينأن تكون  طار الوجه داخل الماء وإمتقاربتين،الذراعان مفرودتين ووأن تكون دون تصلب،  يراعى في التقييم أن يكون الجسم مفرودًا

 متقاربتين ومفرودتين، والجسم في حالة استرخاء. النالرجوأن تكون لألسفل ولألمام،  هًاموج

 ق وكما يلي:( لكل جزء من خالل مالحظة المقيمات ألجزاء مهاره االنزال 2يتم تقييم مستوى األداء من خالل وضع العالمة من ) -

  أجزاء المهارة العالمة

االنزالق  مهارة

األمامي 

 المتحرك

 طريقة الدفع 2

 وضع الذراعين 2

 وضع الرجلين 2

 وضع الرأس 2

 استرخاء الجسم 2

 10مجموع العالمات من 

 (باستخدام لوح الطفو) اختبار ضربات الرجلين -2

ويراعى في حركة  .ويعتبر مفصل الفخذ محور ارتكاز حركة ضربات الرجلين ،مفرودتين بشكل أفقي، تؤدى ضربات الرجلين بطريقة تبادلية مستمرة النالرجتكون 

اه القدم من األسفل كون فيها اتجيالرجلين التوقيت السليم  من خالل مالحظة الحركة األساسية والناشئة  من خالل ضرب الرجلين لألسفل, والحركة الرجوعية التي 

 : ويكون توزيع عالمات التقييم ألجزاء المهارة كما يلي ،ويكون اتجاه باطن القدمين لألعلى ،تتم الحركة من مفصل الفخذ مع انثناء بسيط في الركبتين .لألعلى

  ضربات الرجلين العالمة

ضربات الرجلين باستخدام لوح 

 الطفو مع ربطها بالتنفس

 الحركة األساسية 4

 الحركة الرجوعية 4

 التنفس 2

 10مجموع العالمات من 
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  اختبار حركات الذراعين )باستخدام لوح الطفو( -3

 لتين :وتقسم الحركة إلى مرح ،وتدور حركة الذراع حول مفصل الكتف في صورة دائرية ،هي حركات تبادلية مستمرة تعتمد على دفع الماء للخلف

 وتتضمن األجزاء التالية: ،المرحلة األساسية

وتكون زاوية  ،بحيث يكون هناك انثناء خفيف في مفصل المرفق ،وألسفل الدخول : تبدأ الذراع بالدخول للماء بأصابع اليد أمام مستوى الكتف وللداخل قلياًل -

 .وعند هذا االنثناء تكون اليد األخرى على وشك االنتهاء من الشد .درجة 45الدخول 

 .سفل سطح الماءأوتتم عند نقطة  ،مرفق الذراعفي مع وجود انثناء خفيف  ،تودئ عملية المسك بعد دخول الذراع الماءالمسك :  -

الشد  اوتعتبر عمليت .وتكون عملية الشد في خط يقع تحت مركز ثقل جسم السباح مباشرة ،( باإلنجليزيةSالشد والدفع : يكون الشد على شكل حرف ) -

وبعدها تبدأ حركة الدفع بزيادة  ،ويكون هناك انثناء في مرفق الذراع ،ويقوم الكف والساعد بدفع الماء للخلف بقوة .والدفع هما الجزء األساسي النتقال الجسم لألمام

 .وتنتهي حركة الدفع قرب مفصل الفخذ ،تجاه البطنإوذلك بتوجيه الكف ب ،ثني المرفق

 .ويتم التأكد من صحه التخلص عندما يلمس اإلبهام فخذ السباح .ثم يليه الكف ق بالخروج من الماء ويكون عاليًا أواًل: يبدأ المرفالتخلص -

 المرفق مرتفعاً يكون و ،ثم تتحول الحركة إلى األمام بحركة شبه دائرية ،: تبدأ هذه المرحلة بمجرد االنتهاء من مرحلة الدفع والتخلص مباشرةالمرحلة الرجوعية -

 بما ال يؤثر على وضع الجسم وحركة الذراع األخرى.

بينما تكون األخرى  ،حدى الذراعين في حركة المسكإبحيث تكون   ،الرجوعية ( على التوقيت السليم بينهما –تعتمد الحركة الكاملة للذراعين ) األساسية 

 .تؤدي حركة الخروج

ومن ثم  ،حدى العينين وجزء من الفم ألخذ الشهيقإل الرأس إلى الجانب المناسب للسباح وإخراج وذلك بفت ،حد الجانبينأخذ النفس من أالتنفس : يتم  -

 .الرجوع إلى الماء إلخراج الزفير

عالمات ويكون توزيع  .قطع المسافة بحركات الذراعين مع التنفسيتم و ،يوضع لوح الطفو بين الفخذينوتقوم الطالبة بالوقوف وظهرها مواجه لحائط الحوض،  -

 التقييم ألجزاء المهارة كما يلي:

 حركات الذراعين أجزاء المهارة العالمة

 باستخدام لوح الطفو الحركة األساسية 4

  الحركة الرجوعية 4

  التنفس 2

 10مجموع العالمات من 

 اختبار التوافق الكلي لسباحة الزحف على البطن -4

 والتنفس والتوافق فيما بينها.الربط بين حركات الذراعين وضربات الرجلين 

لبة درجة تقييم كانت تحتسب درجات تقييم مستوى التوافق الكلي ألفراد عينة البحث عن طريق لجنة منتخبة مؤلفة من مدرسات مادة السباحة بحيث تعطى كل طا

ن معيار الدرجة المعطاة من قبل كل مدرسة بأ علمًا ،الكلي من عشر درجاتحيث تكونت درجة تقييم التوافق  ،أثناء أدائها  االختبار في لمستوى التوافق الكلي للسباحة

 حركة الرأس والتنفس(.  ،رجلينال ،ذراعينال)  :كان على أساس مدى تناسق حركات أجزاء الجسم  المختلفة

 ( 2ملحق ) ال

 اسماء المحكمين
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 ملخصال

استخدم  .ليرموكاهدفت هذه الدراسة للتعرف إلى تقدير الذات وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى عدائي منتخب ألعاب القوى في جامعة 

( منهم 14خذ )أتم  ( عداًء18تكون مجتمع الدراسة من )مته طبيعة الدراسة، ءلمال لرًاالباحثان المنهج الوصفي بصورته المسحية نظ

افعية اإلنجاز، لد (Willis, 1982)لتقدير الذات ومقياس  ((Martinez, 1997كعينة للدراسة بالطريقة العمدية، استخدم الباحثان مقياس 

لعاب القوى في اإلنجاز لدى عدائي منتخب أحيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تقدير الذات ودافعية 

الذات ودافعية اإلنجاز  الفعالية(، كما أظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين تقديرولمتغيري )الجنس،  جامعة اليرموك تبعًا

القة بين تقدير التي تبحث الع وأوصى الباحثان بضرورة إجراء مزيد من الدراسات .لدى عدائي منتخب ألعاب القوى في جامعة اليرموك

 الذات ودافعية اإلنجاز لدى عدائي منتخبات ألعاب القوى في الجامعات األردنية.

 ، ألعاب القوى.ؤون: تقدير الذات، دافعية اإلنجاز، العّداالكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

وإنما  ،لصدفةالم يكن وليد اللحظة أو لعاب القوى و انعكس على مستوى النتائج أفعاليات  إليهإن التطور الذي وصلت 

ات الرياضية للفرد نجازإلن اإ إذ ؛ومنها النفسية ،يمن خالل الدراسة في جميع النواح جاء عن طريق استخدام األساليب العلمية

كتقدير الذات  ،أيضا اوتتفاعل معه بل تتأثر وتتفاعل بالعوامل النفسية ،ة فقطيهارَمال ال تعتمد على تطوير النواحي البدنية و

تعتمد على  وين، دراك والتفكير واالستعدادات النفسية لدى الرياضيإلالتي تتمثل بالرغبات والقناعات وا ،ودافعية اإلنجاز

من  ات الرياضية المرجوةلتحقيق اإلنجاز كبيرًا ة التي يمتلكونها والتي تكون لهم دافعًاريامهال قناعتهم بإمكانياتهم البدنية و

 المنافسات.

لعليا في ال بد لالعب أن يتأسس على مفهوم دافعية اإلنجاز حتى يصل للمستويات ا"أنه  إلى (Allawi, 2002)شير ي

 االمتيازة ومحاولة الالعب لمواجهة مواقف المنافسة الرياضي استعداد دافعية اإلنجاز تعدّ النشاط الرياضي الذي يمارسه، حيث 

بير عن الرغبة في عن طريق إظهار أكبر قدر ممكن من النشاط والفاعلية والمثابرة كتع ،في ضوء معيار معين من معايير التفوق

 ."الكفاح والنضال من أجل التفوق في مواقف المنافسة الرياضية

سي رياضي ضرورة توفر أخصائي نف (Allimon and Almoghrabi, 2019)دراسة وتؤكد العديد من الدراسات ك

ياضيين وتعزيز النفسي للر باإلعداداهتمام المدربين إلى ضرورة  )Alsodani, 2018( دراسةتشير ، ولمساندة الالعبين نفسيًا

الكتساب  إعداد برامج لتوعية الطلبة ومساعدتهمأهمية  على)al.,2016 Abd Alwahid et( ةدراستنبه ، وسلوكهم التنافسي

 .النجاحخبرات جديدة وتشجيعهم نحو 

و سلسلة من الخطوات النفسية التي تعمل على إثارة السلوك الموجه نح تعبر عنكونها مهمة للعداء دافعية اإلنجاز و

، كما  استجاباتهالنمط السلوكي للعداء لحين أن تتحقق  استمرار في بمعنى أنها تساهم ؛الهدف ومعالجته والمحافظة عليه

                                                           

 2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
  ردنربد، األإ، جامعة اليرموك، التربية الرياضيةكلية. 
 .وزارة التربية والتعليم، األردن 
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 أي أن دافعية اإلنجاز يستخدمها العداء نفسيًا ؛ات والمعارف المحيرة في أدائه الرياضيتساعده في تسهيل فهمه لبعض المعلوم

لتفسير عملية التحفيز وتحديد المحفزات وتوجيه السلوك نحو هدف معين، وتساعده فيما يطرأ على عملية ضبط المثير من 

في مثابرة العداء على إنجاز عمل ما لكون المثابرة من أفضل المقاييس المستخدمة في  أساسيًا تغييرات، كما أنها تلعب دورًا

من دافعية اإلنجاز تختلف  ًاهناك أنماطأن أهمية دافعية اإلنجاز تكمن في "( أن Allawi, 2002تقدير دافعية اإلنجاز. ويؤكد )

 اتشخصي اتاستعدادلكل رياضي اء األفضل، حيث ك لكي يتحقق األدوذل ،مما يحقق الصحة النفسية آخرمن العب لالعب 

 ."واألخر دافع لتجنب الفشل ،أحدهما دافع إلنجاز النجاح تمستقال

يرى الباحثان أن تقدير الذات ودافعية اإلنجاز من المواضيع الهامة عندما ندرس الرياضيين من ناحية سيكولوجية، حيث و

من الرياضي أن يتماشى  األمر مع أنماط تقدير الذات التي يتطلب فيها يًاتقدير الذات يدرس محاكاة الرياضي لنفسه، متماش

إذ يترتب عليه أن  ؛بمعنى النظرة الشمولية اإليجابية له وللمجتمع من حوله ؛لآلخرينواإليجابي له مع نمط التقدير اإليجابي 

من خالل المواجهة الصريحة والواقعية لذاته، حيث  تقدير الذات من  وذلك ينتبه لحقيقة واقع مستوى أدائه وال يخدع نفسه

 أهم الحاجات التي يسعى الرياضي لتنميتها كونها المحرك األساسي الذي يحرك دافعية اإلنجاز الرياضي.

 مشكلة الدراسة

ات تعليم وتدريب تدريس مساق في ينغير متفرغ ينكمحاضرما وعملهكالعبين أللعاب القوى  نيمن خالل خبرة الباحث

كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك، ومن خالل االحتكاك مع العدائين واللقاءات المفتوحة معهم، ومتابعتهم في لعاب القوى أ

القدرة  افتقارهمقد تتأثر بعوامل عديدة منها  العدائين أن نتائجالباحثان بمعرفة نتائجهم، فقد الحظ  واالهتمامخالل المنافسات 

 ،عدم قدرتهم على التعامل مع الجانب النفسي من نعلى تقدير ذاتهم والتحكم بدافعية اإلنجاز لديهم في السباقات، حيث  يشكو

لحاجتهم إلى معرفة كيفية التحكم بدوافعهم النفسية للوصول إلى مستوى  ونظرًا .األمر الذي أثر على أرقامهم في السباقات

تأى الباحثان القيام بهذه الدراسة للكشف عن تقدير الذات وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى عدائي منتخب فقد ار ،عاٍل من األداء

 لعاب القوى في جامعة اليرموك.أ

 أهمية الدراسة

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

المنطق وتكوين المفاهيم التي  واستخدام ، التحكم بدافعية اإلنجاز لديهم آليةتسهم في إثراء المعرفة لدى العدائين وفهم  .1

 أثناء المنافسات وتقويمها. في وبالتالي تقدير ذاتهم ،تجعلهم قادرين على تجاوز الحالة النفسية

 العبيهمُتساعد المدربين على تنمية معلوماتهم ومهاراتهم في المجال النفسي بشكل أكبر، وبالتالي معرفة نتاج سلوكيات  .2

 السلوكيات التنافسية السلبية وتقويمها.اإليجابية وتعزيزها، وتحديد 

ستساعد دير الذات بدافعية اإلنجاز، حيث تعتبر واحدة من الدراسات القليلة التي تناولت دراسة العالقة المباشرة لتق .3

 ها.  نمعلومات ألفكار جديدة قد يطرحو اكتسابعلى  المجال مستقباًل هذا في ينن المهتميالباحث

 هداف الدراسةأ

 تعرف إلى:للهدفت الدراسة 

 لعاب القوى في جامعة اليرموك.أمستوى تقدير الذات لدى عدائي منتخب  .1

 مستوى دافعية اإلنجاز لدى عدائي منتخب ألعاب القوى في جامعة اليرموك. .2

 الفعالية(.و لمتغيري )الجنس، ًالعاب القوى في جامعة اليرموك تبعأالفروق في مستوى تقدير الذات لدى عدائي منتخب  .3

 الفعالية(.و لمتغيري )الجنس، الفروق في مستوى دافعية اإلنجاز لدى عدائي منتخب ألعاب القوى في جامعة اليرموك تبعًا .4

 العالقة بين تقدير الذات ودافعية اإلنجاز لدى عدائي منتخب ألعاب القوى في جامعة اليرموك. .5
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 أسئلة الدراسة

 لعاب القوى في جامعة اليرموك؟أما مستوى تقدير الذات لدى عدائي منتخب  .1

 ما مستوى دافعية اإلنجاز لدى عدائي منتخب ألعاب القوى في جامعة اليرموك؟ .2

 لعابأ منتخب عدائي لدى الذات تقدير مستوىفي ( α ≤ 0.05داللة )الهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3

 ة(؟فعاليالو الجنس،) لمتغيري تبعًا اليرموك جامعة في القوى

 ألعاب منتخب عدائي لدى اإلنجاز دافعية بمستوى( α ≤ 0.05داللة )الهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4

 ة(؟الفعالي، والجنس) لمتغيري تبعا اليرموك جامعة في القوى

لدى  اإلنجاز دافعية ومستوى الذات تقدير بين( α ≤ 0.05داللة )الهل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5

 عدائي منتخب ألعاب القوى في جامعة اليرموك؟

 محددات الدراسة

 (.2020 / 2019الفصل الدراسي األول من العام الجامعي ) المحدد الزماني: .1

 دائرة النشاط الرياضي في جامعة اليرموك. المحدد المكاني: .2

 م(.400م،200م،100لعاب القوى في جامعة اليرموك )أمنتخب  ءوعدا المحدد البشري: .3

 مصطلحات الدراسة

هو الطابع الذي يأخذه الفرد عن ذاته، نتيجة مقارنته بين قيمته الذاتية التي يعتبرها في : (Self- esteem)تقدير الذات 

 شأن لديه )تعريف إجرائي(. ين وذويممن يعتبرهم مقرب اآلخرونما يحكم عليه لى نفسه ورد فعله ع

الجهد من أجل  الرياضي لبذل استعداد" بأنها (Ratib, 2007) يعرفها: Achievement Motivation)) دافعية اإلنجاز

 تحقيق هدف معين".

 الدراسات السابقة

وهي مرتبة من األحدث  ،تناولت هذه الدراسة عددًا من الدراسات التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالدراسة الحالية

 إلى األقدم  كاآلتي:

بين العبي أندية  االجتماعيةمستوى العالقات  إلىلتعرف ا إلى  هدفت(Allimon and Almoghrabi, 2019): دراسة 

 .الدرجة الممتازة لكرة السلة في األردن وعالقتها بدافعية اإلنجاز الرياضي

وأظهرت النتائج وجود  ة.ثان المنهج الوصفي بصورته المسحيالباح استخدم، وقد ًا( العب80تكونت عينة الدراسة من ) 

لمتغير مركز اللعب لصالح صانع  بين العبي أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة تبعًا االجتماعيةفروق في مستوى العالقات 

 بينهم. االجتماعيةوتطوير العالقات  وأوصى الباحثان بضرورة توفر أخصائي نفسي رياضي لمساندة الالعبين نفسيًا .األلعاب

ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ أقسام  الذات تقدير تعرف إلى العالقة بينال إلى هدفت(Asharah et al., 2018):دراسة 

عتمد في الدراسة على ا، كما  ميذتال (304)المنهج الوصفي، وتكونت العينة من  ونالباحث واستخدم .الرياضة المدرسية

ودافعية  الذات تقدير بين رتباطية دالة إحصائيًااوجود عالقة  إلىأشارت النتائج و .نجازالذات، ومقياس دافعية اإل تقدير مقياس

في  اختالف وأيضًا ال يوجدنجاز، ودافعية اإل الذات تقدير بين الجنسين في ال يوجد اختالف أنهأظهرت النتائج   كمانجاز، اإل

 يوجد أنه وأخيرًا , أظهرت النتائج  .المدرسية رياضةالانجاز لدى تالميذ أقسام ثانوي( في دافعية اإلالو ,كمالياإلالمستويين )

 لدى عينة الدراسة. نجازعلى دافعية اإل الذات لتقدير تأثير ذو داللة إحصائية
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التنافسي والقلق النفسي، تعرف إلى دافعية اإلنجاز الرياضي وعالقتها بالسلوك ال إلى هدفت : (Alsodani, 2018)دراسة 

( العبا، حيث قام 65) وبلغ عدد أفرادهاوقد تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية،  .حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي

وأظهرت النتائج أن الالعبين المشاركين  .الباحث بتطبيق مقاييس دافعية االنجاز الرياضي والسلوك التنافسي والقلق النفسي

أما بخصوص عالقة الدافعية والقلق االجتماعي، فقد تبين أن هناك  .من الدافعيةمرتفعًا يمتلكون مستوًى  دراسةال في هذه

. وأوصى الباحث بضرورة مستوى القلق الموجود لديهم  ذا مستوى منخفض أو مقبول نسبيًا وكان ،بينهما عالقة عكسية

 ز سلوكهم التنافسي.النفسي للرياضيين وتعزي باإلعداداهتمام المدربين 

تعرف إلى العالقة بين خبرات الطفولة وتقدير الذات لدى طلبة كلية ال إلى دفته : )Abd Alwahid et al.2016 , (ةدراس

المنهج الوصفي بصورته المسحية، وتكون مجتمع البحث من  ونواستخدم الباحث .التربية الرياضية في الجامعة المستنصرية

إلى وجود فرق  ونوقد توصل الباحث .من المرحلة الثالثة بشكل عشوائي ( طالبًا70تم اختيار )و، طلبة كلية التربية الرياضية

ة وتقدير الذات لدى طلبة وكذلك انعدام الفروق بين خبرات الطفولة المؤلم ، معنوي بين خبرات الطفولة السارة وتقدير الذات

 بإعداد برامج لتوعية الطلبة ومساعدتهم الكتساب خبرات جديدة وتشجيعهم نحو النجاح. ونالباحث و أوصى .المرحلة الثالثة

عالقة دافعية االنجاز بفعالية وكفاءة الفريق لدى تعرف  إلى ال إلى هدفت  :((Murugaian and Robert,2015دراسة 

، ًا( العب90تكونت عينة الدراسة من )والباحثان المنهج الوصفي،  استخدم، وكرة القدم الطائرة وكرة الريشةالعبي كرة السلة 

وأظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد فروق ذات داللة بين األلعاب  .من كل لعبة ًا( العب30تم اختيارهم بصورة عشوائية وبمعدل )

بالمقارنة  الطائرة فقد كان المستوى أفضل بالنسبة إلى العبي كرة الريشة .نجازمن حيث المشاركة ضمن دافعية اإل مدروسةال

 م.مع العبي كرة السلة وكرة القد

تقدير الذات وعالقته بالتوجه الرياضي لتالميذ أقسام التربية البدنية تعرف إلى ال إلى  هدفت(Qudifah, 2014) :  دراسة

أستخدم ووتلميذه،  ًا( تلميذ51الباحث المنهج الوصفي، حيث تكونت عينة الدراسة من ) استخدم .متوسطات والية المسيلةفي 

أظهرت النتائج أن مستوى تقدير وا عالوي بصورتهما العربية، مأعده اللذَينالباحث مقياسي تقدير الذات والتوجه التنافسي 

 ر الذات والتوجه الرياضي بأبعاده الثالثة.رتباطية بين تقدياوهناك عالقة  ،الذات والتوجه الرياضي مرتفع نسبيًا

مفهوم الذات البدني وتقدير الذات لدى الشباب المعاقين  )تعرف إلىال إلى هدفت : ( (Stefano Scarpa, 2011دراسة

تكونت عينة الدراسة من والباحث المنهج الوصفي بصورته المسحية،  استخدم .(وغير المعاقين: دور المشاركة في الرياضة

أظهرت النتائج و .(PSDQ) الباحث مقياس وصف الذات البدنية استخدمو( سنة، 28-13)بين تتراوح أعمارهم  ًا( فرد1149)

 .ًاوتقدير ذات جيد ًاوم ذات إيجابيفهأنه من الممكن للرياضيين الذين يعانون من إعاقة جسدية أن يظهروا م

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة

 مته طبيعة الدراسة.ءالمنهج الوصفي لمال باستخدام الباحثانقام 

 مجتمع الدراسة

 من عدائي منتخب ألعاب القوى  في جامعة اليرموك. ( عداًء18تكون مجتمع الدراسة من )

 عينة الدراسة

 ( يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً 1تم اختيارهم بالطريقة العمدية، والجدول ) ( عداًء14تكونت عينة الدراسة من )

 للمتغيرات الشخصية والوظيفية.
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 لمتغيرات الدراسة توزيع أفراد العينة تبعًا: (1جدول )ال

 )%( النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس

 57.1 8 ذكر

 42.9 6 أنثى

 100.0 14 المجموع

 الفعالية

 28.6 4 م100 ءوعدا

 71.4 10 م400م و200 ءوعدا

 100.0 14 المجموع

 ( ما يلي:1يظهر من الجدول )

بينما اإلناث هن  ،%(57.1بنسبة مئوية )،( 8يظهر أن الذكور هم األعلى تكرارًا، حيث بلغ عددهم )، الجنسبالنسبة لمتغير  .1

 %(.42.9( بنسبة مئوية )6تكرارًا، حيث بلغ عدده )األقل 

 ،%(71.4( بنسبة مئوية )10حيث بلغ عددهم )، تكرارًام( هم األعلى 400م،200ي ), يظهر أن عدائالفعاليةبالنسبة لمتغير  .2

 %(.28.6( بنسبة مئوية )4حيث بلغ عددهم )، م( هم األقل  تكرارًا 100) كان عداءوبينما 

 أداة الدراسة

 ما يلي:في اأداتين للدراسة، تمثلت باستخدامقام الباحثان  ، أسئلة الدراسة نلإلجابة ع

بإعداده (  (Allawi 1998والذي قام  ((Martinz, 1997الباحثان على مقياس  اعتمدحيث  مقياس تقدير الذات:: أواًل

من العداء وصف  فيها ( عبارة  يطلب20حتوي على )يو ،أنماط لتقدير الذات ةأربع مقياستضمن اليبالصورة العربية، و

 شعوره.

بإعداده بالصورة  ((Allawi 1998الذي قام  ( (Willis, 1982الباحثان على مقياس اعتمدحيث  مقياس دافعية اإلنجاز:: ثانيًا

 ( عبارة يطلب من العداء وصف شعوره.20العربية، وفيه )

 ةس المستخدمييصدق المقا

قام الباحثان بتوزيعهما على مجموعة من الخبراء والمختصين من حملة درجة  ، من أجل التأكد من صدق المقياسين المعدلين

وقد قام الباحثان بصياغة بعض الفقرات بحيث تم حذف  .ومقترحاتهم أرائهموطلب منهم إبداء  ، في الجامعات األردنية الدكتوراه

( يبين 1والملحق  ) .بكلمات أخرى بما يتناسب مع البيئة األردنية وعدائي منتخب ألعاب القوى االستعاضة عنهاوبعض الكلمات 

 ذلك.

 ةس المستخدمييثبات المقا

تم تطبيق معادلة ثبات األداة بعد الرجوع للدراسات التي استخدمت هذه المقاييس، و ، استخراج ثبات أداتي الدراسةبهدف 

( 2والجدول ) .للفقرات والمجاالت فيما بينها ( على جميع مجاالت مقياس تقدير الذات وعلى مقياس دافعية اإلنجاز خكرونباألفا )

 يوضح ذلك.

  ، ومقياس دافعية اإلنجازوالمقياس ككل مقياس تقدير الذات الخاصة بمجاالت خكرو نبا ألفا معامالت: (2جدول )ال

 معامل الثبات عدد الفقرات المجال الرقم

 0.75 5 تقدير إيجابي لآلخرين –تقدير سلبي للذات 1

 0.80 5 تقدير سلبي لآلخرين –تقدير سلبي للذات 2

 0.83 5 لآلخرينتقدير سلبي  –تقدير إيجابي للذات 3

 0.84 5 تقدير إيجابي لآلخرين –تقدير إيجابي للذات 4

 0.86 20 المقياس ككل )تقدير الذات(

 0.91 20 نجاز(مقياس )دافعية اإل 
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كان أدناها  ،و(0.84-0.75لمجاالت مقياس تقدير الذات تراوحت بين ) خكرو نبا ألفا معامالت ( أن2يظهر من الجدول )

 تقدير إيجابي لآلخرين"، وبلغ معامل –تقدير إيجابي لآلخرين" ، وأعالها "تقدير إيجابي للذات –للبعد "تقدير سلبي للذات

وجميع ، (0.91نجاز )لمقياس دافعية اإل  خكرو نبا ألفا (. كما بلغ معامل0.86لمقياس تقدير الذات ككل )  خكرو نبا ألفا

 ومقبولة ألغراض الدراسة. معامالت الثبات مرتفعة

 متغيرات الدراسة

 أواًل: المتغير المستقل

 الجنس، وله فئتان: ذكر، أنثى. .1

 م.400م، 200م، 100فئات:  3الفعالية، ولها  .2

 ثانيًا: المتغير التابع

 حول فقرات مقياس تقدير الذات ومقياس دافعية اإلنجاز. همؤوآراأفراد عينة الدراسة  استجابة

 تصحيح المقياس

دافعية اإلنجاز(، حيث تم وللتدرج الخماسي في اإلجابة عن فقرات المقياسين )تقدير الذات،  ليكرثمقياس  استخدامتم 

موافق  ،(2موافق بدرجة قليلة )،(3موافق بدرجة متوسطة ) ،(4موافق بدرجة كبيرة ) ،(5) إعطاء موافق بدرجة كبيرة جداً 

، كما تم االعتماد على التصنيف ة المستجيب( أمام اإلجابة التي تعكس درجة موافق√وذلك بوضع إشارة ) ،(1) بدرجة قليلة جدًا

 التالي للحكم على المتوسطات الحسابية:

 منخفضة. : درجة 2.33أقل من  -

 متوسطة. : درجة 3.66-2.34من  -

 مرتفعة. 5.00: درجة  إلى  3.67من  -

 المعالجة اإلحصائية

 األساليب اإلحصائية التالية: استخدامتم  ، أسئلتها نلتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة ع

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على  جميع فقرات مقياسي الدراسة. .1

 التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الشخصية ألفراد عينة الدراسة. .2

عن الفروق إلجابات أفراد عينة الدراسة على مقياسي الدراسة  للكشف ANOVA) (2-way تحليل التباين الثنائي  .3

 والفعالية. ، و دافعية اإلنجاز( تبعا لمتغيري الجنس ،)تقدير الذات

 رض النتائج ومناقشتهاع

تقدير الذات وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى  على لى التعرفإيتضمن هذا الجزء عرض ومناقشة نتائج الدراسة التي هدفت 

 عدائي منتخب ألعاب القوى في جامعة اليرموك ، حيث سيتم عرض ومناقشة النتائج باالعتماد على أسئلة الدراسة، كما يلي:

لعاب أما مستوى تقدير الذات لدى عدائي منتخب عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على: 

 في جامعة اليرموك؟ القوى

، وكل فقرة تقدير الذاتالمعيارية ألبعاد مقياس  واالنحرافاتهذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية  نلإلجابة ع

 من فقرات كل بعد، والجداول أدناه توضح ذلك.
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 (14ن=المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد تقدير الذات مع المقياس ككل ): (3جدول )ال

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم

 0.49 3.76 تقدير إيجابي لآلخرين –تقدير سلبي للذات 1
 مرتفعة 2

 متوسطة 4 0.29 3.43 تقدير سلبي لآلخرين –تقدير سلبي للذات 2

 مرتفعة 1 0.39 4.07 تقدير سلبي لآلخرين –تقدير إيجابي للذات 3

 متوسطة 3 0.36 3.44 تقدير إيجابي لآلخرين –إيجابي للذات تقدير 4

 مرتفعة - 0.22 3.68 المقياس ككل

 –كان أعالها للبعد "تقدير إيجابي للذاتو(، 4.07-3.43( أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )3يظهر من الجدول )

طبيعة المنافسة الباحثان السبب في ذلك إلى  عزويو .( بدرجة مرتفعة4.07تقدير سلبي لآلخرين" حيث بلغ المتوسط الحسابي )

ونتيجة لذلك يتمركز الالعب  .والتي تساهم في تعزيز تقديره االيجابي لذاته وتقديره السلبي لآلخرين ءالتي يخضع لها العدا

ون باالستقاللية حيث يشعر ،كما يعود السبب في ذلك إلى خصائص العبي العدو .من أن يتمركز حول نفسه حول المشاكل بداًل

 ويسعون نحو التفوق والفضيلة والكمال. 

تقدير سلبي لآلخرين " حيث بلغ المتوسط الحسابي  –أما أقل المتوسطات الحسابية فكانت للبعد "تقدير سلبي للذات

ن األداء أن إخفاق بعض العدائين في تحقيق مستويات عالية م الباحثان السبب في ذلك إلى رجعُيو، ( بدرجة متوسطة3.43)

( بدرجة مرتفعة، وهذا 3.68وبلغ المتوسط الحسابي للمقياس ككل ) .ساهم في بروز مستوى تقدير الذات السلبي لديهمي

وا يدل على أن مستوى تقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة من العدائين  يرقى إلى مستوى المنافسات التي يجب أن يشارك

نتيجة هذه الدراسة  تلهم. واتفقإلى المدرب أو المشجعين من أقرانهم في تقديم التعزيز المناسب  وربما يعود السبب فيها.

( Adas & Alqatami, 2000) ىوير .نسبيًا مرتفع أن مستوى تقدير الذاتأظهرت  التي (Qudifah, 2014) مع نتيجة دراسة

 ؛ كما أن المنافسة هي المرحلة العليا في تركيب النشاط الرياضي .عنه االستغناءال يمكن   اً هام ًا"أن للسلوك التنافسي دور

وتصقل  كما  تنمي ، والنفسية والمهاريةبمشاهدة جوانب القوة والضعف للرياضيين من الناحية البدنية  فهي تسمح للجميع

 الصفات البدنية للرياضي".

 د المقياس:ابعد من أبعوفيما يلي عرض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل 

 تقدير إيجابي لآلخرين –البعد األول: تقدير سلبي للذات

" تقدير إيجابي لآلخرين –لبي للذاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد "تقدير س: (4جدول )ال

 (14)ن=

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 مرتفعة 2 0.73 3.93 بأني تحت رحمة اآلخرين أشعر 1

 متوسطة 5 0.97 3.21 أحتاج إلى المزيد من التقبل من اآلخرين 2

 مرتفعة 1 0.68 4.00 أشعر بأني بحاجة لألمان والطمأنينة 3

 مرتفعة 4 0.70 3.79 أشعر بأني أكاد أشك بنفسي 4

 مرتفعة 3 0.66 3.86 أقدر نفسي أقل من حقيقتها 5

 مرتفعة - 0.49 3.76 تقدير إيجابي لآلخرين " ككل –المجال " تقدير سلبي للذات

على ( التي تنص 3) (، حيث جاءت الفقرة4.00-3.21ن )( أن المتوسطات الحسابية تراوحت بي4يظهر من الجدول )

المرتبة األخيرة في مرتفعة، و( وبدرجة 4.00لمرتبة األولى بمتوسط حسابي )ا في "بأني بحاجة لألمان والطمأنينة ر"أشع

وبلغ  .( وبدرجة متوسطة3.21بمتوسط حسابي ) "إلى المزيد من التقبل من اآلخرين( التي تنص على "أحتاج 2) الفقرة

يفسر الباحثان السبب و .( بدرجة مرتفعة3.76تقدير إيجابي لآلخرين" ككل ) –المتوسط الحسابي للمجال "تقدير سلبي للذات
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 بحيثلآلخرين، ًامحتاج ًاشخص الالعب على حلها، مما يجعل قدرتهمبعض الالعبين لبعض المشكالت وعدم  ةمواجهبفي ذلك  

، وهذه الظاهرة تحدث في أوقات نفسه، والثقة باآلخرين وقدراتهم أكثر من نفسه وقدراتهبالعجز والدونية والتقليل من يشعر 

 محددة وليس بشكل دائم لدى بعض الالعبين. 

 تقدير سلبي لآلخرين –الثاني: تقدير سلبي للذاتالبعد 

تقدير سلبي لآلخرين"  –المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد "تقدير سلبي للذات: (5جدول )ال

 (14)ن=

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 متوسطة 5 0.43 3.21 في حياتي لست سعيدًا أنأعتقد  1

 متوسطة 3 0.51 3.43 عن اآلخرين أفضل أن أكون بعيدًا 2

 متوسطة 1 0.65 3.57 أشعر بقلة التقبل والمساعدة من اآلخرين 3

 متوسطة 4 0.50 3.36 أرفض مساعدة اآلخرين لي 4

 متوسطة 1 0.51 3.57 أحيانا أعتقد أني أرفض نفسي 5

 متوسطة - 0.29 3.43 سلبي لآلخرين " ككلتقدير  –المجال " تقدير سلبي للذات

على ( التي تنص 3(، حيث جاءت الفقرة )3.57-3.21الحسابية تراوحت بين ) ( أن المتوسطات5يظهر من الجدول )

المرتبة األولى  في أعتقد أني أرفض نفسي" ( التي تنص على "أحيانًا5بقلة التقبل والمساعدة من اآلخرين" والفقرة ) ر"أشع

في  ( التي تنص على "أعتقد أني لست سعيدًا1المرتبة األخيرة الفقرة )في ( وبدرجة متوسطة، و3.57بمتوسط حسابي )

تقدير سلبي  –وبلغ المتوسط الحسابي للمجال "تقدير سلبي للذات .( وبدرجة متوسطة3.21حياتي" بمتوسط حسابي )

وجود نقاط ضعف للفرد ال تمكنه من مواجهة بفسر الباحثان السبب في ذلك  يو، ( بدرجة متوسطة3.43لآلخرين" ككل )

الصعوبات وإقامة عالقات مع اآلخرين بشكل دائم ومستمر، مما يضعف لديه تحقيق التوازن ويجعله ينظر لذاته واآلخرين على 

والخوف من الفشل في بعض الوقت،  عدم االستقالليةوفضاًل عن انعدام الثقة بالنفس، والخجل  . هذاأنهم جزء من مشكالته

ولآلخرين، وينتج عن ذلك  نفسهوبالتالي تتكون لديه نظرة واتجاهات سلبية ل .أو الشعور بعدم القدرة على التكيف مع اآلخرين

 خرين.تقدير سلبي للذات وتقدير سلبي لآل

 تقدير سلبي لآلخرين –البعد الثالث: تقدير إيجابي للذات 

" تقدير سلبي لآلخرين –جابي للذات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد "تقدير إي: (6) الجدول

 (14)ن=

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 0.53 3.86 نوال أفضل أن يساعدني اآلخر 1
 مرتفعة 4

 مرتفعة 4 0.77 3.86 ال أثق كثيرا في اآلخرين 2

 مرتفعة 3 0.53 4.14 أشعر بأن اآلخرين لديهم نية سيئة 3

 مرتفعة 2 0.80 4.21 ثقتي باآلخرين معدومة 4

 مرتفعة 1 0.61 4.29 أنا مستقل ال أحتاج لمساعدة اآلخرين 5

 مرتفعة - 0.39 4.07 تقدير سلبي لآلخرين " ككل –المجال " تقدير إيجابي للذات 

على ( التي تنص 5)ة (، حيث جاءت الفقر4.29-3.86أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )( 6يظهر من الجدول )

المرتبة األخيرة في ( وبدرجة مرتفعة، و4.29المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) في مستقل ال أحتاج لمساعدة اآلخرين" ا"أن

تي تنص على "ال أثق كثيرا في اآلخرين" بمتوسط ( ال2)ن" والفقرة و( التي تنص على "ال أفضل أن يساعدني اآلخر1)الفقرة 

تقدير سلبي لآلخرين" ككل  –وبلغ المتوسط الحسابي للمجال "تقدير إيجابي للذات  .( وبدرجة مرتفعة3.86حسابي )



 315 محمود و غصاب         
 

ين أن ارتفاع مستوى الثقة بالنفس الناتج عن نجاحات بعض الالعبيفسر الباحثان السبب في ذلك إلى و، ( وبدرجة مرتفعة4.07)

 المتكررة في إحراز أرقام تنافسية مقبولة لديهم، وبالتالي ارتفاع مستوى األنا مما يجعل الفرد يرى نفسه أفضل من اآلخرين

عنهم، وال يحتاج منهم للمساعدة، ويبرر ويدافع عن نفسه، وال يتقبل النقد من اآلخرين، وال يثق بقدراتهم بل يثق  ومستقاًل

 بقدراته أكثر.

 تقدير إيجابي لآلخرين –الرابع: تقدير إيجابي للذات البعد 

" تقدير إيجابي لآلخرين –بي للذات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد "تقدير إيجا: (7) الجدول

 (14)ن=

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 0.66 3.14 أشعر بأن اآلخرين لهم قيمة 1
 متوسطة 4

 متوسطة 3 0.58 3.21 أحب نفسي كما أحب اآلخرين 2

 مرتفعة 1 0.47 4.07 أحاول عقد صداقات مع اآلخرين 3

 متوسطة 4 0.77 3.14 أشعر بالسعادة في حياتي 4

 متوسطة 2 0.50 3.64 أشعر بأن للحياة قيمة ومعنى 5

 متوسطة - 0.36 3.44 " ككللآلخرينتقدير إيجابي  –بي للذات تقدير إيجاالبعد "

على ( التي تنص 3(، حيث جاءت الفقرة  )4.07-3.14( أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )7يظهر من الجدول )

المرتبة األخيرة الفقرة  في ( وبدرجة مرتفعة، و4.07المرتبة األولى بمتوسط حسابي )في أحاول عقد صداقات مع اآلخرين" "

" بمتوسط حسابي عر بالسعادة في حياتي( التي تنص على "أش4)بأن اآلخرين لهم قيمة " والفقرة ( التي تنص على "أشعر 1)

( 3.44تقدير إيجابي لآلخرين" ككل ) –( بدرجة متوسطة, وبلغ المتوسط الحسابي للمجال "تقدير إيجابي للذات 3.14)

متع الفرد بالثقة والقدرة على اقتحام المواقف الصعبة بشجاعة وأن لديه الباحثان السبب في ذلك إلى ت عزويو، بدرجة متوسطة

على بناء عالقات إيجابية مع اآلخرين  ًادون أن يشعر بالفشل، ويكون قادر هاهيواجمواجهة المشاكل والمواقف التي  في ًاحزم

مما  ،إلشارة إلى أن بعض الالعبين لديهم صداقات ناجحة مع أقرانهمعلى التكيف معهم. وتجدر ا ًاويثق بقدراتهم، وقادر

 يجابية عن اآلخرين.إيساعدهم على تبني وجهات نظر 

ما مستوى دافعية اإلنجاز لدى عدائي منتخب  عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على:

 ألعاب القوى في جامعة اليرموك؟

هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس دافعية اإلنجاز والمقياس  نلإلجابة ع

 ( يوضح ذلك.8ككل، والجدول )

 (14دافعية االنجاز والمقياس ككل )ن= مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات: (8) الجدول

 ةالفقر الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 متوسطة 18 0.61 3.29 أجد صعوبة في محاولة النوم عقب الخسارة في السباق 1

 متوسطة 14 0.52 3.50 يعجبني العداء الذي يتدرب ساعات إضافية لتحسين مستواه 2

 متوسطة 4 0.27 3.93 ني أحتاج لبعض الوقت لكي أنسىإعندما أرتكب خطأ في السباق ف 3

 مرتفعة 1 0.51 4.43 االمتياز في العدو ليس من أهدافي األساسية 4

 مرتفعة 3 0.00 4.00 السباق  في أشعر بالخوف قبل اشتراكي 5

 مرتفعة 6 0.58 3.79 ن صعبةوءأستمتع بتحمل أي مهمة يراها العدا 6

 متوسطة 14 0.65 3.50 أخشى الخسارة في السباق 7
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 ةالفقر الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 8 0.47 3.71 بدرجة أكبر من بذل الجهدالحظ يؤدي إلى الفوز  8

 متوسطة 13 0.51 3.57 أتضايق لعدة أيام عندما أخسر السباق 9

 متوسطة 16 0.76 3.43 لدي استعداد للتدريب طوال العام لكي أفوز في السباق 10

 مرتفعة 4 1.33 3.93 ال أجد صعوبة في النوم ليلة إشراكي في السباق 11

 مرتفعة 2 0.80 4.21 بدرجة كبيرة ياً السباق يجعلني راضالفوز في  12

 مرتفعة 6 1.12 3.79 أشعر بالتوتر قبل خوض السباق 13

 متوسطة 9 1.01 3.64 أفضل أن أستريح من التدريب بعد انتهاء السباق 14

 متوسطة 9 1.15 3.64 عندما أرتكب خطأ في األداء فإن ذلك يرهقني طوال فترة السباق 15

 متوسطة 19 0.97 2.79 في سباقات العدو ًالكي أكون ناجح لدي رغبة عالية جدًا 16

 متوسطة 9 0.84 3.64 النتائج  في قبل اشتراكي في السباق ال أشغل نفسي بالتفكير 17

 متوسطة 9 0.74 3.64 أحاول بكل جهدي أن أكون أفضل عداء 18

 متوسطة 17 1.08 3.36 في اللحظات التي تسبق السباق أستطيع أن أكون هادئاً  19

 متوسطة 19 1.42 2.79 في سباقات العدو ًاهدفي أن أكون مميز 20

 متوسطة - 0.26 3.63 المقياس دافعية االنجاز ككل

على ( التي تنص 4(، حيث جاءت الفقرة  )4.43-2.79( أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )8يظهر من الجدول )

المرتبة في ( وبدرجة مرتفعة، و4.43المرتبة األولى بمتوسط حسابي )  فيفي العدو ليس من أهدافي األساسية" ز"االمتيا

( التي تنص 20( التي تنص على "لدي رغبة عالية جدا لكي أكون ناجحا في سباقات العدو" والفقرة  )16األخيرة الفقرة  )

وبلغ المتوسط الحسابي لمقياس  .( وبدرجة متوسطة2.79و" بمتوسط حسابي )في سباقات العد ًاعلى "هدفي أن أكون مميز

إرادة ومثابرة عند معظم الالعبين من  بوجوديفسر الباحثان السبب في ذلك و، ( بدرجة متوسطة3.63"دافعية االنجاز" ككل )

سرعة، كما أن العبي العدو يقومون أجل تجاوز العقبات، والتمارين الصعبة والواجبات المعقدة بقدر كبير من الفعالية وال

عن نفسه بشكل أكبر، وبالتالي  ًاراضي الالعب بالتدريب لساعات طويلة رغبة منهم في تحقيق النجاح والتفوق، وهذا يجعل

 ال بد لالعب" أنهإلى ( Allawi, 2002)شير يو عالية لالستمرار في المنافسات والتدريبات الشاقة. نجازإدافعية  لديه شكلتت

نتيجة  تيمارسه". واختلفأن يتأسس على مفهوم دافعية اإلنجاز حتى يصل للمستويات العليا في النشاط الرياضي الذي  من

أن الالعبين المشاركين في هذه المنافسات يمتلكون مستوًى التي أظهرت  (Alsodani, 2018) مع نتيجة دراسةهذه الدراسة 

 .اإلنجاز من دافعية مرتفعًا

داللة التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  له على:النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي ينص  عرض ومناقشة

(0.05α≤ ) الفعالية(؟ولمتغيري )الجنس،  لعاب القوى في جامعة اليرموك تبعًاأمستوى تقدير الذات لدى عدائي منتخب في 

للكشف عن الفروق في مستوى تقدير الذات لدى عدائي  (ANOVA)هذا السؤال، تم تطبيق تحليل التباين  نلإلجابة ع

 ( يوضح ذلك.9الفعالية( الجدول )ولمتغيري )الجنس،  لعاب القوى في جامعة اليرموك تبعًاأمنتخب 

لعاب القوى أللكشف عن الفروق في مستوى تقدير الذات لدى عدائي منتخب  (ANOVA)نتائج تحليل التباين : (9) الجدول

 الفعالية(،ولمتغيري )الجنس ة اليرموك تبعًافي جامع

 " اإلحصائيةFداللة " "Fقيمة " متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المتغير

 0.905 0.015 0.001 1 0.001 الجنس

 0.317 1.097 0.056 1 0.056 الفعالية

   0.051 11 0.562 الخطأ

    13 0.619 المجموع المصحح
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في مستوى تقدير الذات  (  ≥0.05α) ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 9يظهر من الجدول )

" لمستوى Fالفعالية(، حيث لم تصل قيمة "ولمتغيري )الجنس،  لعاب القوى في جامعة اليرموك تبعًاألدى عدائي منتخب 

ذكور أو ال من ن سواءوءوجود سمات وصفات شخصية يمتلكها العدابيفسر الباحثان السبب في ذلك  و .الداللة اإلحصائية

لديهم العديد من  وبأنفسهم ومهاراتهم، نبدورها  باحترامهم أل وترتبط تلك السمات والصفاتالفعالية، اختالفناث وعلى اإل

المعتقدات الخاصة بالنفس، بما فيها المشاعر، والسلوك، وكذلك االقتناع بالمظهر الخارجي، وهذا يولد ويحقق حالة من 

ولديهم القدرة على حل معظم  ،ظهر عليهم عالمات الثقة بالنفس وتقدير الذاتتاالستقرار الدائم لدى صاحبه، كما أن العدائين 

نقاط القوة ومواطن الضعف والتأقلم معها، والتعايش مع التجارب السيئة، والقدرة على التعبير عن الذات  مشكالتهم، وتحديد

المنافسة نفسها، ولدى كل منهما اهتماماته الخاصة  ومناخاتن للتدريبات اواالحتياجات الشخصية. كما أن كال الجنسين يخضع

روق دالة إحصائيًا في مستوى تقديرهم ألنفسهم تبعًا الختالف جنسهم أو وصداقاته الناجحة أو الفاشلة، وبالتالي ال توجد ف

من دافعية اإلنجاز تختلف من  ًاهناك أنماطأن تكمن في   أهمية دافعية اإلنجاز"( أن Allawi, 2002) دويؤك الفعالية.طبيعة 

شخصيين  استعدادينلكل رياضي إذ إن   النفسية  لكي يتحقق األداء األفضل مما يحقق الصحة ،آخرالعب لالعب 

 ."خر دافع لتجنب الفشلأحدهما دافع إلنجاز النجاح واآل،مستقلين

داللة التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  له على: عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي ينص

(0.05α≤  )  الفعالية(؟ومستوى دافعية اإلنجاز لدى عدائي منتخب ألعاب القوى في جامعة اليرموك تبعا لمتغيري )الجنس، في 

( للكشف عن الفروق في مستوى دافعية اإلنجاز لدى ANOVAتم تطبيق تحليل التباين ) ،هذا السؤال نلإلجابة ع

 ( يوضح ذلك.10الجدول )والفعالية(، ولمتغيري )الجنس،  عدائي منتخب ألعاب القوى في جامعة اليرموك تبعًا

لعاب أ( للكشف عن الفروق في مستوى دافعية االنجاز لدى عدائي منتخب ANOVAنتائج تحليل التباين ): (10) الجدول

 الفعالية(ولمتغيري )الجنس،  القوى في جامعة اليرموك تبعًا

 " اإلحصائيةFداللة " "Fقيمة " المربعاتمتوسط  درجات الحرية مجموع المربعات المتغير

 0.783 0.079 0.005 1 0.005 الجنس

 0.093 3.389 0.205 1 0.205 الفعالية

   0.061 11 0.667 الخطأ

    13 0.904 المجموع المصحح

في مستوى دافعية  ( ≥0.05α) ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 10يظهر من الجدول )

" Fلمتغيري )الجنس، والفعالية(، حيث لم تصل قيمة " لعاب القوى في جامعة اليرموك تبعًاأاالنجاز لدى عدائي منتخب 

لعاب القوى من الجنسين يسعون لبلوغ أعلى أ عدائي منتخبيفسر الباحثان السبب في ذلك و .لمستوى الداللة اإلحصائية

هذا وتزيد  .مما يحقق لهم التفوق، وأنهم يعتمدون على خبرتهم في الوصول إلى الهدف مستوى من اإلنجاز في نشاطهم

التغلب  علىدافعية اإلنجاز لديهم نتيجة رغبة العدائين في القيام بالتدريبات الصعبة، ثم ينجحون بها، وهذا ينعكس على قدرتهم 

وهذه الظروف تتشابه مع كال الجنسين  .من عقبات مع ازدياد تقديرهم لذاتهم ومنافسة اآلخرين والتفوق عليهم واجههميعلى ما 

الالعب لمواجهة مواقف المنافسة الرياضية  استعداد هيدافعية اإلنجاز إلى أن  (Allawi, 2002)ر. ويشيالفعالياتوجميع 

من  والفاعلية والمثابرة في ضوء معيار معين من معايير التفوق عن طريق إظهار أكبر قدر ممكن من النشاط االمتياز ومحاولة

أشارت التي (Asharah et al 2018) مع نتيجة دراسة نتيجة هذه الدراسة  تواتفق الرياضية".أجل التفوق في مواقف المنافسة 

 .إلنجازا أنه ليس هناك اختالف بين الجنسين في دافعيةإلى 
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هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس الذي ينص على: 

 ( بين تقدير الذات ودافعية اإلنجاز لدى عدائي منتخب ألعاب القوى في جامعة اليرموك؟ ≥0.05αداللة )ال

( 11جدول )والمعامالت االرتباط بين جميع أبعاد تقدير الذات ودافعية االنجاز، تم حساب  ،هذا السؤال نلإلجابة ع

 يوضح ذلك.

 مصفوفة معامالت االرتباط بين جميع أبعاد تقدير الذات ودافعية االنجاز: (11) الجدول

 المجاالت
 دافعية االنجاز ككل

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط

 0.602 0.153 إيجابي لآلخرينتقدير  –تقدير سلبي للذات

 0.790 -0.112 تقدير سلبي لآلخرين –تقدير سلبي للذات

 0.519 0.188 تقدير سلبي لآلخرين –تقدير إيجابي للذات

 0.030 *0.663 تقدير إيجابي لآلخرين –تقدير إيجابي للذات

 0.191 0.371 تقدير الذات ككل

 .(α≤ 0.05)*دال عند مستوى الداللة 

نجاز كانت موجبة ما عدا في مجال تقدير ( أن معامالت االرتباط بين أبعاد تقدير الذات ودافعية اإل11الجدول ) يظهر من

 .(≥0.05α) وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ،(-0.112كانت سالبة وبلغت ) حيثسلبي للذات تقدير سلبي لآلخرين 

( 0.663تقدير ايجابي لآلخرين وبلغ ) –نجاز ومجال تقدير ايجابي للذات كان بين دافعية اإل فقد أما أبرز معامالت االرتباط

تقدير الفرد لذاته يجعله أكثر ثقة بنفسه، وهذا يزيد التحفيز  بأنيفسر الباحثان السبب في ذلك و .(0.030بداللة إحصائية )

وإذا  كان يمتاز بصداقات ناجحة وثقة  .للوصول ألهدافه ةبقومما يزيد من دافعيته للعمل واإلنجاز  ،الذاتي عند الفرد

نجاز إنتج عن ذلك دافعية توبالتالي َيكون ُمتصالحًا مع نفسه ومع اآلخرين، و، نه يزيد من تقديره االيجابي لآلخرينإف ،باآلخرين

هذه النتيجة مع نتيجة  تبهم. واتفقثبات نجاحاته لآلخرين الذين يثقون به ويثق إعالية، حيث  يسعى إلى تأكيد نجاحه لنفسه، و

 .نجازبين تقدير الذات ودافعية اإل ًايدالة إحصائ  ارتباطيةوجود عالقة أشارت إلى التي (Asharah, et al, 2018) دراسة 

 والتوصيات االستنتاجات: أواًل

 التالية: االستنتاجات إلى الباحثانخلص  ،الدراسة نتائجفي ضوء 

هم والمشجعين يلقيام مدرب ها، نظرًافيمستوى تقدير الذات لدى العدائين  يرقى إلى مستوى المنافسات التي يشاركون   .1

 من أقرانهم بتقديم التعزيز المناسب لهم.

لفعالية ، ألن لديهم اإلرادة والمثابرة لتجاوز العقبات والتمارين الصعبة بقدر كبير من امتوسطةدافعية إنجاز  يمتلك العداءون .2

 والسرعة.

ولديهم القدرة  ، ظهر عليهم عالمات الثقة بالنفس وتقدير الذاتتها نالجنس والفعالية التي يمارسو باختالفإن العدائين  .3

على حل معظم مشكالتهم، وتحديد نقاط القوة ومواطن الضعف والتأقلم معها، والتعايش مع التجارب السيئة، والقدرة 

 على التعبير عن الذات واالحتياجات الشخصية.

يعتمدون على جنسهم والفعالية التي يمارسوها يسعون لبلوغ أعلى مستوى من دافعية اإلنجاز و اختالفإن العدائين على  .4

خبرتهم في الوصول إلى الهدف، كما تزيد دافعية اإلنجاز لديهم نتيجة رغبتهم في القيام بالتدريبات الصعبة التي يتحدون 

 ها.فيأنفسهم فيها ثم ينجحون 

نتج ترين، وتقدير العداء لذاته يجعله أكثر ثقة بنفسه، وهذا يزيد التحفيز الذاتي لديه ويجعله ُمتصالحًا مع نفسه ومع اآلخ  .5

ثبات نجاحاته لآلخرين الذين يثقون به ويثق إإلى تأكيد نجاحه لنفسه، و العداء يسعى نجاز عالية، حيثإعن ذلك دافعية 

 بهم.
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 : التوصياتثانيًا

 بما يأتي: يوصي الباحثان ،ستنتاجاتمن خالل اال

جل أضرورة الحفاظ من قبل المدربين على أسلوب التحفيز النفسي والتشجيع الدائم لالعبين لزيادة الثقة بأنفسهم من  .1

 نجاز عالي عند العدائين.إالحفاظ على مستوى دافعية 

يجابية لتوازن الشخصية إهتمام بتنمية جوانب شخصية العدائين، وعالقاتهم مع اآلخرين، لما لذلك من فوائد االضرورة  .2

 نجاز مرتفع.إلديهم والحفاظ على مستوى دافعية 

 بدوافع العدائين وميولهم واتجاهاتهم الشخصية والنفسية، والتقارب بينهم وبين مدربيهم وزمالئهم. االهتمامضرورة  .3

ألعاب  اتمنتخبعدائي ى ين تقدير الذات ودافعية اإلنجاز لدبإجراء مزيد من الدراسات التي تبحث في العالقة ضرورة  .4

 األخرى. لجامعات األردنيةالقوى في ا
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Abstract 

This study aimed to identify self-esteem and its relation to achievement motive for Yarmouk 

University athletic team sprinters. In this study, the researchers used the descriptive analytical method 

due to its relevance to the study. (18) sprinters were subjugated to the research; (14) of them were chosen 

as a research sample using the intentional method. The researchers used "( Martinez , 1997 and Willis, 

1982)" scales the results show that there are no statistical differences in the level of self- esteem, and 

achievement motive of the Yarmouk University athletic team sprinters based on gender or  event. The 

result also show that there is positive correlation between elf- esteem and achievement motive of the 

athletic team sprinters. The researchers recommend to proceed in more research on the relation between 

self- esteem and achievement motive for sprinters of athletic teams at the Jordanian Universities.  

Keywords: Self-esteem, achievement motive, Sprinters, Athletics. 

 

 

 

 

 



 ئي منتخب ألعاب القوى في جامعة اليرموكتقدير الذات وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى عدا                                                              320
 

References (Arabic & English  (  

Abd Alwahid, A., Hamid, N. and Matar, S. (2016). The relationship of childhood experiences with self-

esteem among students of the College of Physical Education at Al-Mustansiriya University. Journal 

of the College of Physical Education, University of Baghdad, Volume 28, No. 2, Iraq. 

Adas, Abdul Rahman and Alqatami, Naifeh. (2000). Principles of Psychology. Dar Al-Fikr for Printing 

and Publishing, Jordan. 

Allawi, M H. (1998). Psychology of sports groups., First Edition, The Book Center for Publishing, 

Cairo, Egypt. 

Allawi, M. (2002). Psychology training and sports. competition, Arab House of Thought, Cairo, Egypt. 

Allimon, S, and Al-Maghrabi, A. (2019). The prevailing social relations between players of the 

premium basketball clubs in Jordan and their relationship to the motivation of sports achievement. 

Dirasat - Educational Sciences, Volume 46, No. 2, Supplement 1. The University of Jordan, Jordan. 

Alsodani, A. (2018). Motivation of sports achievement and its relationship with competitive behavior 

and psychosocial concern among futsal football players. Maysan Journal of Physical Education, 

Basra Governorate, Directorate of Education, Iraq. 

Asharah, M., Tayyab, M., Wadak, M. and Zadam, A. (2018). The relationship between self-esteem and 

achievement motivation for students of school sports departments. Journal of Humanities Research, 

Algeria. 

Hwang, S., Machida, M. and Choi, Y. (2017). The effect of peer interaction on sport confidence and 

achievement goal orientation in youth sport. Social Behavior and Personality: An International 

Journal, Vol. 45, No. 6. 

Murugaian, S. and Robert, C. A., (2015). Comparative Analysis of team effectiveness achievement 

motivation among badminton, basket ball and Football Players. International Journal of Physical 

Education, Sports and health, 2(1), 17-19.  

Qudifah, Y. (2014). Self-esteem and its relationship to the sportive orientation of students of the Physical 

Education Departments for the averages of M'sila Province. Unpublished Master Thesis, Institute 

of Science and Techniques for Physical and Sports Activities, Alhaj Lakhdar University, Algeria. 

Ratib, O K. (2007). Sports psychology: Concepts. applications, Dar Al-Fikr Al-Arabi for Publishing 

and Distribution, Cairo, Egypt. 

Stefano, S. (2011). The concept of physical self and self-esteem among disabled and non-disabled youth: 

The role of participation in sport. Italy Journal of Research and Studies, Italy. 

 

https://www.ingentaconnect.com/content/sbp/sbp;jsessionid=35u5jj2q0gueu.x-ic-live-03
https://www.ingentaconnect.com/content/sbp/sbp;jsessionid=35u5jj2q0gueu.x-ic-live-03


  332-321، ص ص 2022، 2العدد  31المجلد  مجلة أبحاث اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"

مستوى أداء المديرين الفنيين لفرق دوري المحترفين األردني من وجهة نظر الالعبين للموسم  

 (2017/2018الكروي )
 

  بو عريضةأفايز و   محمود موسى الشديفات

 24/03/2021 تاريخ القبول      DOI:https://doi.org /10.47017/31.2.6                     14/01/2021 ستالمتاريخ اال

 

 

 الملخص

ينة الدراسة ، بلغت ع 2017/2018داء المديرين الفنيين لفرق دوري المحترفين األردني للموسم أهدفت الدراسة الى قياس مستوى 

االتحاد األردني  العبًا، والذين يشكلون مجتمع الدراسة حسب سجالت 314ردني، البالغ عددهم من العبي دوري المحترفين األ العبًا 81

حثان المنهج الوصفي واستخدم البا .لى الفروق بين المدربين األردنيين وغير األردنيينإللتعرف  ،2017/2018للموسم الكروي القدم لكرة 

أن االستعانة و  ،الدراسة إلى أن هناك تطورًا نسبيًا لمستوى المدرب األردنيخلصت و.  تم تصميمها لهذه الغاية ةمن خالل استبان

مستوى  بالمدربين غير االردنيين قد يضيف خبرات جديدة للمدرب المحلي، ويحسن من مستوى الالعبين. وأوصت الدراسة بتطوير

ادات التدريبية المستوى العلمي للحصول على الشه المدربين األردنيين، ووضع أسس واضحة وعلمية للعاملين في مجال التدريب من حيث

 . نديةية وإالدارية العاملة في األجراء المزيد من الدراسات على األجهزة الفنإالتي تؤهلهم للعمل في مهنة التدريب، و

 ردنية.كرة القدم األ ،ردنية للمحترفينداء المدير الفني لألندية األأ: المدير الفني، مستوى مفتاحيةالكلمات ال

 

 وخلفية الدراسة المقدمة

 ،ربين وتخصصهملى التوسع في االستفادة من خبرات المدإلشروط االحتراف  لجأت االتحادات واألندية الرياضية تحقيقًا

يرأسهم  ،للفريق وإداريًا ومعالجًا وطبيبًا ،للياقة البدنية ومختصًا ،لحراس المرمي ومدربًا ،للمدرب ومساعدًا ،عامًا فعينت مدربًا

 الدارة.إل عن التخطيط واإلشراف والتنفيذ ويطلب منه تحقيق النتائج وأهداف ؤومدير فني مس جميعًا

وسع أللقدم هي ان كرة األو .ركان اللعبة المراد تطويرهاأعلى تطوير جميع كافًة يعتمد التطور في المجاالت الرياضية 

لالعبين أو المدربين المنشآت أو الحكام أو ا ركانها المختلفة سواًءأن تطوير إف ،انتشارًا في العالم بين الرياضات الجماعية

هنا جاء نظام و .وعلى جميع المستويات كافة، ومواكبته ومجاراته في المحافل الكروية ،يعتبر ضرورة للحاق بالركب العالمي

ركان التي ألهم اأن الذين يعتبرون من يالمدربيشمل وإنما  ،على الالعبين والحكام وهو ليس حكرًا ،طراف اللعبةاالحتراف إل

 ن تكون محترفة بالمعنى الحقيقي لالحتراف.أيجب 

امل او موظف وجعل المدرب والالعب والحكم كأنه ع ،ن االحتراف يعني االستثمار في مجال الرياضةإويمكن القول هنا 

نه إمكن القول يبل واالحتراف ليس وليد هذا القرن  .ةن تحقق النتيجة المطلوبأجرًا مقابل تقديمه خدمات من شانها أيتلقى 

لجوائز ومكانة مع اختالف الممارسين وا _ لى عصرنا هذاإوائل ألالفراعنة اعصر منذ  _مَر بالتطور خالل العصور المختلفة

 .(Al-Saeed, 2010) المحترف في المجتمع

مهنة يباشرها الرياضي بصفة منتظمة  االحتراف أن( et al., 2014)  Abdul-Jabbar( وAl-Saadani , 2000) ويفيد

ليه تحقيق عائد مادي يعتمد عليه كوسيلة للعيش من خالل عقد متفق علهدف ي ،ومستمرة من خالل نشاط رياضي معين

 ومحدد المدة. 

                                                           
 2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
  ردن، األالزرقاء ، هاشميةجامعة الال، وعلوم الرياضةالتربية الرياضية كلية. 
 باحث. 
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العتراف ي عدم اأ ؛وهو بمعنى الخصخصة زمن ،هو المصطلح العصري لهذا ال )االحتراف عمومًا أورد األرناؤوطي أنكما 

وهذا  ، كبرأنسان حول عمل معين يجعله ينتج بكفاءة إلا ن تركيزأن العلماء اكتشفوا أو ،و االزدواجية في العملأبالشمولية 

  Al-Arnaouti, 2006) . )ما توصل اليه العلم(

 ،سها كأنه في وظيفةيماروفالرياضي يتفرغ تمامًا للعبة  ؛ ما بالنسبة لمفهوم االحتراف الرياضي فهو ال يختلف عن ذلكأ

وهي ليست مصدر  ،ال يعتبر الرياضة همه الوحيد وهو بالضبط عكس مفهوم  الالعب الهاوي الذي ،وهي مصدر رزقه الوحيد

بشكل علمي للوصول  معوقات االحتراف ومعالجتهافي  نه يجب البحث مليًاإوعليه ف.  بل يمارسها كهواية فقط ،ساسيألرزقه ا

 .(,Al-Aqili 2014)لى النتائج المرجوة إ

لى البحث في إبمجلس النواب العراقي  امما حد ،طراف اللعبةأبدأت الخالفات بين  ،لى العراقإعندما دخل االحتراف 

و حرفة أ)اتخاذ العمل في المجال الرياضي كمهنة  : ف من خالله االحتراف بأنهَرُع خاصًا حيث اقَر قانونًا ،موضوع االحتراف

و أو الحكم أو المدرب أ)الالعب  :رف الرياضي المحترف بأنهكما ُع .فق عقد بين االطراف المتعاقدة(لتحقيق عائد مالي و

دارية والفنية إلمن الخبرات ا ًايأو مكافأة لقاء تقديمه أجرًا ماليًا كراتب أو كل من يعمل في المجال الرياضي ويتقاضى أ يدارإلإ

 (ar.parliament.iq/07/03/2017)             هاالرياضية بموجب عقد محدد لمدة بينه وبينوالقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة  

 وهنا اتجه المشرع ،الخدمات للفريق أجر مقابل تقديملى الحصول على إسعى الالعبون والمدربون  ،مع دخول االحترافو

 واحد لعبًا وعمالً  ويعد في آٍن ،لى تنمية القدرات البدنيةإتعريف الرياضة بأنها )نشاط ترويحي يهدف  عنالحديث إلى الفرنسي 

 .(Al-Saeed, 2010) (ن يتحول الى نشاط حرفيأويمكن  ،ويخضع الرياضي في ممارسته للوائح واألنظمة الخاصة ،

 ؛ الرياضيفي المجال    مع الواقع الموجود حقيقة ىة حديثة للرياضة تتماهونالحظ هنا ان التعريف السابق يمتاز بنظر

و الجهة التي أه الرياضي لحساب النادي بيقوم  عماًلاصبحت وإنما  ة ،فلم تعد ممارسة النشاط الرياضي مجرد لعب وتسلي

الالعب والمدرب والحكم  وأصبح ، نسانفي حياة اإل هامًا صبحت الرياضة تحتل حيزًاأ .مع مرور الوقت. و يلعب تحت شعارها

 .Al-(Saeed, 2010)مقابل ذلك ) جرًاأيتلقى  عاماًل

براز إجل أجرًا من أن يتقاضى الرياضيون ألم يكن دارجًا  ؛إذ لى احتراف تدريجيإمن هنا تغير مفهوم الرياضة من هواية و

ركان اللعبة أذلك في سعيها الحثيث نحو التمَيز وتوطيد و ،وأظهرت الرياضة الحديثة الميل نحو االحتراف .مواهبهم الرياضية

 .Al-Saeed, 2010)كباقي المهن ) انها النهوض بهاكمهنة من ش

طالع واسع على اكاديمي من يعتبر تطوير المدرب وتزويده بالمعلومات النظرية )العلمية( التي تعتمد على الجانب األ

 ،عضائه وميكانيكية عملهاأوكذلك التركيب الفسيولوجي للجسم ووظائف  ،والتعرف على مبادئه ،ساليبهأومعرفة  ،طرق التدريب

كما أن الخبرة  ،والعلم باإلصابات الرياضية وعالجها وتغذية الالعبين واحتياجهم من الطاقة ضرورة البد منها ألي مدرب ناجح

بد  فال  ؛ كاديمي فقططامح بالنجاح االعتماد على الجانب األالمدرب ال يحيث ال يكف ،العملية ضرورية للعمل في هذا المجال

 .وإن كان ليس شرطًا أن يكون العبًا مبدعًا ليكون مدربًا مبدعًا ،عملية كالعب من خلفية

وهناك العديد من المدربين ذوي المهارات العالية كالعبين ويؤدون بمستوى أقل من التوقعات في التدريب وهذا تأكيد 

 ( .(Bell&Markham, 2013ًا كل العب بارزًا سيكون مدربًا ناجح على أن ليس

بهر أفي حين  ، فضل العبي عصره لم ينجح كمدربأفالالعب ) مارا دونا(  ؛ وهنالك الكثير من الشواهد على ذلك

عرف عنه رغم أنه لم ُيبما قدمه وحصوله على معظم البطوالت االوروبية ومع عدة أندية في العالم  بإنجازاته )مورينيو( العالم

كونتي وغيرهم كالعبين وزيدان، وانشيلوتي، وفقد نجح بكنباور، ؛ طالق بالطبع وهذا ليس على اإل  .ميزًاتم ًاالعب أنه كان يومًا

 .عاٍل مستوى ويومدربين ذ

تماع إلى آرائهم إن اعتماد منظور شمولي للتدريب يتضمن االستراتيجيات التدريبية التي تراعي رفاهية الالعبين واالس

ومالحظاتهم على الرغم من الضغط في االداء. حيث يتبنى المدربون تدريبًا حذرًا في شكل النموذج التربوي الذي يؤكد على 

تبني استراتيجيات  التدريب الحديثة مع الالعبين من خالل المشاركة الفاعلة بينهم لتقديم مثال للكيفية التي يمكن للمدربين 

https://www.google.com-ar.parliament.iq/07/03/2017)
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 ,Lindqren & Barker) ي التدريب الواعي والشمولي الذي يحقق التنافسية  والنجاح والتفوق في المنافسات من خاللها تبن

2017) . 

تكيف عن طريق التمرينات تحقيق البهدف  ،عمليات التنمية الوظيفية للجسم :ن التدريب بمفهومه العام  يعنيأوبما  

سس ألطالع واسع على ااو المدير الفني بأن يتمتع المدرب أال بد من ذًا ، إ ة ألداء عمل مازمالللمتطلبات امع االمنتظمة 

                                     هداف التي وضعها في خططه التدريبية.أللى اإوالمبادئ العلمية والتربوية ليتمكن من الوصول 

إال  ، ردنيينأو غير أردنيين أ  كانواسواًء ، ردنيألالمحترفين ا دوري  فنيين لفرق ينرييعمل الكثير من المدربين كمد

رغم فرض  مع فريق ويفشل مع فريق آخرالمدرب فتارة ينجح  ؛أن النجاح والفشل موجود عند بعض منهم في مواقع مختلفة

لالعب للمدرب المدربين آرائهم على إدارات  األندية بالتعاقد مع بعض الالعبين في األندية التي دربوها سابقًا، مما يزيد والء ا

أكثر من والئه للعبة. وأظهرت إحدى الدراسات تفاعاًل بين المعتقدات التي يحملها الالعبون عن مدربيهم وتأثرهم  بسلوك 

 .(Short &Short, 2004)المدربين، وبالتالي تأثير ذلك على إجاباتهم 

للبرامج التدريبية   خالل التخطيط السليممن  تظهري تال ةواالجتماعي ةالنفسي التدريب له بعد تربوي يراعي الجوانب

بأسلوب يحقق المميزات والخصائص النفسية  ة ،لى أفضل درجة ممكنإوتنفيذها لتطوير المستوى الفردي والجماعي للفريق 

أسلوب ويلبي حاجات المدرب والالعب النفسية ب، وتوازنه االنفعالي وتحقيقه لذاته وإشباع حاجاته البدنية واالجتماعية ،للفرد

 .(Al-Hasnawi, 2014) تربوي منظم وهادف

حيث  ،الء المدربينؤالذين عاصروا ه ،تساؤالت الدراسة هم الالعبون نفضل من يجيب عأالباحثان أن وبناًء عليه، رأى 

ونفسيًا لدراسة هذا الموضوع والخروج  داريًا وفنيًاإسئلة تتعلق بالمدرب ألمجموعة من ا اتناولت محاوره استبانةتم تصميم 

 ردنية.ألبنتائج مقنعة يمكن االستفادة منها في تطوير مستوى كرة القدم ا

 أهمية الدراسة 

ركزت أغلب األبحاث المتعلقة بلعبة كرة القدم على عناصر اللياقة البدنية والخطط والمهارات المختلفة للعبة وطرق اللعب، 

همية هذه أتكمن وهو العنصر الرئيس الذي ينظم هذه العناصر ويوظفها لخدمة الفريق.  من هنا فيما أهملت المدير الفني 

وتسليط الضوء على دور هذه المجموعة في  ،همية المدير الفني كقائد للجهاز التدريبي واإلداري والطبيتناولها أالدراسة في 

الفنيين والمدربين المساعدين بشكل علمي يخدم تطوير  نيريخدمة منظومة كرة القدم للمساهمة في االختيار الدقيق للمد

ولها دور  ، ولى في االردن والعالمألوذلك ألهمية كرة القدم التي تعد اللعبة الشعبية ا _،نووعلى رأسهم الالعب_ ركان اللعبة أ

ونشر الوعي الصحي  ،هو مفيدتفريغ طاقات الشباب بما وسيلة لو ،للدخل كبير في ترسيخ االنتماء واعتبارها مصدرًا ممتازًا

فراد يتوجهون لممارسة كرة مستوى فني عال يجعل األ يوهذا يستدعي وجود مدربين ذو .ودور الرياضة في تنمية المجتمع

وهذا يعتمد على ما يقدمه المدرب   ،ن من مستوى فني عاٍلوالقدم أو متابعتها كمشاهدين يستمتعون بما يقدمه الالعب

 لرياضة كرة القدم. ةلالعبين من خطط وطرق لعب تحسن مستواهم وتعطي جمالي

 مشكلة الدراسة

من خالل خبرة الباحثين ومراجعتهما لألدب النظري والدراسات السابقة، وبحكم تخصص الباحثين العلمي وقربهما من 

تحاد األردني لكرة القدم واألندية والمدربين األردنيين فقد وجدا ضعفًا وتطورًا بطيئًا لعبة كرة القدم في األردن، وعالقتهما باال

في مستوى الدوري األردني من النواحي البدنية والفنية على المستوى الفردي لالعبين والجماعي للفرق في دوري المحترفين 

سريع رغم توفير اإلمكانات من المعنيين باللعبة، مما شكل األردني مقارنة مع األشقاء العرب في القارتين، وغياب  التقدم ال

قناعة لدى الباحثين بوجود خلل يكمن في العملية التدريبية فنيًا ونفسيًا وتغذية لالعبين، وخلل في تأهيل المدربين وكيفية 

 إدارتهم لفرقهم.
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عديد من المدربين وتنقلهم بين األندية، ان التباين الواضح في وجهات نظر الالعبين تبعًا لخبراتهم في التعامل مع ال

وتكرار المدربين عليهم في أكثر من ناد او تجربتهم للعمل مع أكثر من مدير فني لفرقهم، جعل الباحثين يفكران جديًا باستطالع 

 ية. آرائهم بشكل علمي يؤدي إلى الوصول إلى نتائج تخضع للمنطق العلمي للوصول إلى توصيات تخدم كرة القدم اإلردن

 هداف الدراسةأ

التعرف إلى مستوى المديرين الفنيين لألندية األردنية من وجهة نظر الالعبين، وتأثيرهم على الالعبين وتحسين مستوى  -1

    رياضة كرة القدم في االردن.

   التعرف إلى الفروق بين المدربين األردنيين وغير األردنيين العاملين مع فرق األندية األردنية المحترفة.   -2

 تساؤالت الدراسة

ما مستوى المديرين الفنيين لألندية األردنية من وجهة نظر الالعبين ، وتأثيرهم على مستوى الالعبين وتحسين مستوى  -1

 رياضة كرة القدم في األردن؟

ردنية ألا نديةألفرق ا فيردني ألالمدرب غير امستوى ردني وألبين مستوى المدرب ا حصائيًاإهل هناك فروق دالة  -2

  ؟المحترفة

 منهجية الدراسة

 لمناسبته لطبيعة الدراسة. ةاستخدم الباحثان المنهج الوصفي وباستخدام االستبان

 مجتمع الدراسة

(، وذلك حسب 314األول ألندية الدوري األردني للمحترفين، وعددهم ) تكون مجتمع الدراسة من جميع العبي الفريق

 )االتحاد األردني لكرة القدم(.  2018/ 2017سجالت االتحاد األردني لكرة القدم لعام 

 عينة الدراسة

م توزيع حيث ت) ،(81المحترفين االردني وعددهم )دوري ول ألندية ألمن العبي الفريق ا اختيرت عينة الدراسة عشوائيًا

وهي نسبة جيدة إلجراء هذه  ،%58ى لإبنسبة وصلت  ،حصائيةإلللمعالجات ا ة( منها صالح81) إعادة تتم ةاستبان 140)

 الدراسة.

 اجراءات الدراسة

قام الباحثان بتصميم استبانة على غرار مقياس )ليكرت( الخماسي لقياس مستوى المديرين الفنيين لألندية األردنية 

مراجعة العديد من الدراسات والمؤلفات الخاصة بالتدريب، والمدرب الناجح ومؤهالته وصفاته، ومنها دراسات المحترفة بعد 

(2002 Al-Hawi,( و )2014 Al-Hasnawi,( و )(Abdul Rahman  and Fikry, 2004)  ( وAllawi, 2002  وللتأكد .)

ذوي االختصاص من أعضاء هيئة التدريس في كليات من صدق أداة الدراسة وثباتها، تم عرضها على عدد من المحكمين 

التربية الرياضية في الجامعات األردنية، الذين قاموا بتقييمها وإبداء بعض المالحظات عليها، وأهمها : اعتماد مقياس ثالثي، 

بانة وفقراتها كما هي. وأن تكون البدائل للمدربين )أردني وغير أردني( مع استبعاد خيار )أجنبي( مع اإلبقاء على محاور االست

وقد تمت مراعاة مالحظات المحكمين من قبل الباحثين وتعديل االستبانة بما يخدم موضوع الدراسة. وتم حساب معامل 

( لألداة ككل، كما هو موضح في الجدول 0.947الثبات بطريقة االتساق الداخلي بين الفقرات )ألفا كرونباخ(، حيث بلغت قيمته )

(1.) 
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 المعالجة االحصائية

 )ليكرت( مقياس  انكما استخدم الباحث ،بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحاور انقام الباحث

( بهدف تقدير مستويات المتوسطات اوافق ، محايد ، ال أوافقداة الدراسة )أمع عدد البدائل التي استخدمتها  هتوافقل الثالثي

 :وذلك على النحو االتي، ت اليها النتائج الحسابية التي توصل

 منخفض  ( 2.34أقل من  –(1.00

 متوسط  ( 3.68أقل من  –(2.34

 مرتفع                  فما فوق(  (3.68

بعد الحصول على الموافقات الالزمة من إدارة الفرق والمدربين والالعبين لتعبئة االستبانة، تم توزيعها على الالعبين قبل 

( منها، 81( إستبانة تمت إعادة )140وتعبئتها حسب األصول بعد االتفاق مع األندية كل في ملعبه، حيث تم  توزيع ) التدريب

 وهي كافية إلجراء هذه الدراسة.

وللتأكد من ثبات االستبانة، تم العمل على إجراء المعامالت اإلحصائية الالزمة للثبات، وكانت النتائج كما هو موضح في 

ردني من وجهة نظر الالعبين ألا الفنيين لفرق دوري المحترفين ينرينتائج ثبات محاور مستوى المدالذي يبين ( 1جدول )ال

 . كرونباخ(ألفا ) بأسلوب 2017/2018للموسم الكروي 

ردني من وجهة نظر الالعبين للموسم ألالفنيين لفرق دوري المحترفين ا ينريالمد نتائج ثبات محاور مستوى (:1الجدول )

 .كرونباخ(ألفا ) بأسلوب 2017/2018الكروي 

  كرونباخألفا قيمة  عدد الفقرات المحاور الرقم

 0.881 12 المحور الشخصي 1

 0.720 11 المحور النفسي 2

 0.931 13 المحور التدريبي 3

 0.947 36 الكلي لالستبانة 

ردني من وجهة نظر الالعبين للموسم ألالفنيين لفرق دوري المحترفين ا ينريالمد ( ان محاور مستوى1يبين الجدول )

   وبلغت، 0.881 حيث بلغت لفقرات المحور الشخصي  ،تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية 2017/2018الكروي 

 0.947لالستبانة جة الكلية كما بلغت لفقرات الدر ،لفقرات المحور التدريبي 0.931وبلغت  ،لفقرات المحور النفسي0.720

ن القيمة القصوى التي بأعلما  ،لى قيم ثبات مناسبةإوتشير  ،هذه الدراسة ألغراضوتعد جميع هذه القيم مناسبة وكافية .

 .الثبات هي الواحد الصحيح معامل ن يصلها أيمكن 

 مجاالت الدراسة

 ردنية المحترفة.  المالعب التدريبية لألندية األ المجال المكاني:

 .1/12/2017 - 7/2017/ 1المجال الزماني:

 .2017/2018 ردني للمحترفين للموسم الرياضيندية الدوري األأ والعب المجال البشري:

 النتائج ومناقشتها

وتأثيرهم تساؤل الدراسة األول الذي جاء فيه: ما مستوى المديرين الفنيين لألندية األردنية من وجهة نظر الالعبين، 

 على مستوى الالعبين وتحسين مستوى رياضة كرة القدم في األردن؟

كما استخدم  ،بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحاور انفقد قام الباحث ،هذا التساؤل نع ولإلجابة

بدائل( بهدف تقدير  ثالثةلدراسة )وهي داة اأمع عدد البدائل التي استخدمتها  متوافقًا ثالثيًا تصنيفيًا مقياسًا انالباحث

 .ليها النتائجإمستويات المتوسطات الحسابية التي توصلت 
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ردني ألالفنيين لفرق دوري المحترفين ا ينريالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور مستوى المد :(2)جدول ال

 .مرتبة ترتيبًا تنازليًا 2017/2018من وجهة نظر الالعبين للموسم الكروي 

 الرتبة المستوى األهمية النسبية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور الرقم

 1 مرتفع 77.20 0.64 3.86 المحور الشخصي 1

 2 متوسط 73.00 0.74 3.65 المحور التدريبي 3

 3 متوسط 70.60 0.50 3.53 المحور النفسي 2

  مرتفع 73.60 0.57 3.68 الكلي 

ردني من ألالفنيين لفرق دوري المحترفين ا ينريمحاور مستوى المدل( أن مستوى الدرجة الكلية 2يالحظ من الجدول )

 .(73.60( بأهمية نسبية )3.68إذ بلغ المتوسط الحسابي ) ًا ؛مرتفع كان 2017/2018وجهة نظر الالعبين للموسم الكروي 

وجاء في الرتبة األولى (، 3.53–3.86) إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين؛  وجاء مستوى المحاور بين متوسط ومرتفع

وفي المرتبة األخيرة جاء المحور النفسي بمتوسط حسابي  ،(77.20( وأهمية نسبية )3.86) المحور الشخصي بمتوسط حسابي

ن حيث المستويات التي تناولها ( مAl-Thiabat & Al-Raqqad, 2012، وهذا اتفق مع رأي )(70.60) أهمية نسبيةو( 3.53)

 الباحثان، وهما يعزيوان هذه النتيجة إلجراء البحثين على دوري المحترفين األردنى بالتحديد. 

ردني من وجهة نظر الالعبين للموسم الكروي ألالفنيين لفرق دوري المحترفين ا ينريوقد تم تحليل محاور مستوى المد

 النحو التالي: وذلك على ،وفقًا لفقراتها 2017/2018

  الشخصي: المحور أواًل

 ( يبين ذلك.3والجدول ) .محور الشخصيلتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 تنازلياً ترتيبًا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الشخصي مرتبة  :(3جدول )ال

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية
 الرتبة المستوى

 1 مرتفع 84.60 0.87 4.23 لديه التزام بالمواعيد. 9

 2 مرتفع 80.20 0.84 4.01 طموح. 11

 2 مرتفع 80.20 0.86 4.01 )قائد(. هدافمؤثر ويستخدم نفوذه لتحقيق األ 12

 4 مرتفع 78.80 0.93 3.94 المختلفة.لديه القدرة على استخدام طرق وأساليب التدريب  5

 5 مرتفع 78.60 0.89 3.93 دوات والمالعب .يقوم باإلشراف المباشر على تحضير األ 10

2 
مستواه المعرفي مناسب للشرح وبيان الحاالت التعليمية 

 والتدريبية.
 6 مرتفع 77.20 1.00 3.86

 7 مرتفع 76.60 1.00 3.83 يمتلك ثقافة كروية تستخدم لمصلحة الفريق. 6

 8 مرتفع 76.20 1.09 3.81 يمتلك مهارات التواصل الالزمة للشرح لالعبين. 3

 9 مرتفع 75.60 1.13 3.78 تمكنه من التعامل مع الالعبين. كاديمية(أ) يمتلك خبرة علمية 4

 9 مرتفع 75.60 0.97 3.78 لديه القدرة على التخطيط للتدريب. 7

 11 مرتفع 74.00 0.89 3.7 .ةبدقهدافه أقادر على تحديد  8

 12 متوسط 69.60 1.15 3.48 عمر المدرب غير مناسب. 1

  مرتفع 77.20 0.64 3.86 المحور الشخصي 

( بأهمية نسبية 3.86إذ بلغ المتوسط الحسابي ) ؛ ( أن مستوى المحور الشخصي كان مرتفعًا3يالحظ من الجدول )

وجاءت  ،(3.48 –4.23إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) ؛ وجاء مستوى فقرات المحور بين متوسط ومرتفع .(77.20)

وجاءت في  ،(84.60( و بأهمية نسبية )4.23( وهي "لديه التزام بالمواعيد" بمتوسط حسابي )9في الرتبة األولى الفقرة )

. ويتضح من (69.60بأهمية نسبية )و( 3.48ب" بمتوسط حسابي )( وهي "عمر المدرب غير مناس1الرتبة األخيرة الفقرة )
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نتائج الدراسة أن مستوى أداء المديرين الفنيين لفرق دوري المحترفين األردني عال على المحور الشخصي ؛ إذ إن التزام 

يذ لما لذلك من  أهمية المديرين  بالمواعيد يدل على الحس العالي لديهم بأهمية الوقت في عملية التخطيط واإلعداد والتنف

 كبيرة في الوصول إلى االنجاز والطموح المنشود الذي تسعى فرق المحترفين للوصول اليه .

في هذا المحور. ويبرر الباحثان ذلك بعدم وجود  (Al-Thiabat & Al-Raqqad, 2012)وهذا وافق تمامًا ما ذهب إليه 

ستبانة، لوجود تفاوت في قدرتهم على التقييم ألسباب متعددة، كاعتقادهم فارق في رأي العينتين اللتين قامتا باإلجابة عن اال

 & Abdullahو ) (Abdullah,  2017)أن إجاباتهم سيطلع عليها المدير الفني مثاًل وقد وافقت الدراسة دراسات كل من

Jabbarah, 2018و ). (Short & Short, 2004)   

 النفسي: المحور ثانيًا

 ( يبين ذلك.4محور النفسي والجدول )لالحسابية واالنحرافات المعيارية لتم حساب المتوسطات 

 تنازليًاترتيبًا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور النفسي مرتبة  :(4جدول )ال

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية
 الرتبة المستوى

 1 مرتفع 76.20 0.84 3.81 عالية بنفسه. يتمتع بثقة 10

 2 مرتفع 75.60 0.88 3.78 قادر على تحفيز الالعبين خالل التدريب والمباراة. 7

 3 مرتفع 74.00 0.91 3.7 متفائل ويمتلك روح المبادرة.  6

 4 مرتفع 73.80 0.92 3.69 سريع البديهة والقدرة على اتخاذ القرار. 9

 5 متوسط 71.40 0.88 3.57 يمكنه من التعامل مع الالعبين.لدية ثبات انفعالي  5

 6 متوسط 71.20 1.08 3.56 يتحمل المسؤولية الكاملة في حال الخسارة. 8

 7 متوسط 70.40 0.88 3.52 يمتلك صفة التعاطف والتناغم الوجداني مع الالعبين. 11

 8 متوسط 70.20 1.01 3.51 وإرشادهم.لديه الخبرة العلمية للتعامل النفسي مع الالعبين  3

 9 متوسط 68.20 0.98 3.41 لديه ردود فعل سلبية في كثير من المواقف. 4

 10 متوسط 65.20 1.16 3.26 يتعامل مع الالعبين بانتقائية.  2

 11 متوسط 61.40 1.01 3.07 .ةشخصيته غير مقنع 1

  متوسط 70.60 0.50 3.53 المحور النفسي 

( بأهمية نسبية 3.53إذ بلغ المتوسط الحسابي ) متوسطًا ؛( أن مستوى المحور النفسي كان 4الجدول )يالحظ من 

وجاءت  ،(3.07 –3.81إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) ؛ وجاء مستوى فقرات المحور بين متوسط ومرتفع .(70.60)

وجاءت ، ( 76.20( و بأهمية نسبية )3.81بمتوسط حسابي )( وهي "يتمتع بثقة عالية بنفسه" 10في الرتبة األولى الفقرة )

 . (61.40بأهمية نسبية )و( 3.07" بمتوسط حسابي )ة( وهي "شخصيته غير مقنع1في الرتبة األخيرة الفقرة )

 نومن نتائج الدراسة يتضح أن المديرين الفنيين يتمتعون بثقة عالية بالنفس ، كما أن لديهم القدرة على تحفيز الالعبي

وهذا يدل على أن إثارة الدافعية وتحفيز الالعبين يشكل دافعًا مهمًا في تحقيق األهداف  خالل التدريب أو خوض المباراة.

 التي يسعى النادي لتحقيقها .

 إن امتالك المديرين الفنيين لروح المبادرة وسرعة البديهة يشير الى أن هوالء المديرين لديهم القدرة على اتخاذ القرار.

كما يتضح من نتائج الدراسة أن هناك أداًء متوسطًا لدى المديرين الفنيين كما يراه أفراد العينة في الثبات االنفعالي ،   

وتحمل المسؤولية في حال الخسارة . وهذا يتطلب عند اختيار المديرين الفنيين أن تكون لديهم الخبرة العلمية للتعامل 
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ع الالعبين بعدالة ، وإتاحة الفرصة للمدير الفني ليكون ذا شخصيه مقنعة . ومن هنا يرى النفسي ، وأن يتعامل المدير الفني م

 & Al-Thiabat)الباحثان ضرورة تمتع المديرين بسمات وصفات نفسية ومفهوم عاٍل للذات وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 

Al-Raqqad, 2012)  ب اختيار المدرب بناًء على خبراته الفنية التي توصلت إلى النتيجة نفسها في هذا المحور وهو وجو

 .(Al- Kanani  &  dahesh, 2017)والشخصية والنفسية وكذلك وافقت دراسة 

  : المحور التدريبيثالثًا

 ( يبين ذلك.5والجدول ) . محور التدريبيلتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل

 تنازلياً ترتيبًا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور التدريبي مرتبة  :(5جدول )ال

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية
 الرتبة المستوى

 1 مرتفع 76.80 0.97 3.84 لديه مهارات تدريبية مميزة. 1

 2 مرتفع 75.40 0.90 3.77 للمباراة.لديه القدرة على التخطيط  11

 3 مرتفع 73.80 1.01 3.69 يتعامل مع الالعبين بعقلية وخلفية الالعب وليس المدرب. 4

 4 مرتفع 73.80 1.03 3.69 يمثل قدوة حسنة لالعبين. 5

 5 مرتفع 73.60 0.93 3.68 قادر على مراعاة الفروق الفردية بين الالعبين. 2

 6 متوسط 73.40 1.01 3.67 يجابية.إقادر على قيادة الفريق لتحقيق نتائج  10

 7 متوسط 72.80 1.05 3.64 مستقبلية .ة لديه رؤي 12

 8 متوسط 72.60 1.08 3.63 .لديه القدرة على قراءة المباريات بشكل كاٍف 3

 9 متوسط 72.40 0.86 3.62 قادر على التعامل مع معطيات المباراة. 6

 10 متوسط 72.40 0.96 3.62 قادر على اكتشاف الخلل في  الفريق ومعالجته. 7

 11 متوسط 71.40 1.06 3.57 راء وقراءات الجهاز المساعد في المباراة. آيستمع الى   13

 12 متوسط 70.80 1.05 3.54 خطاء مباشرة. يقوم بإصالح األ 8

9 
ولديه  ، مكانات لدى بعض الالعبينقادر على توظيف اإل

 القدرة على توظيفها في الوقت المناسب.
 13 متوسط 70.60 1.07 3.53

  متوسط 73.00 0.74 3.65 المحور التدريبي 

 (73.0( بأهمية نسبية )3.65إذ بلغ المتوسط الحسابي )؛  متوسطًا( أن مستوى المحور التدريبي كان 5يالحظ من الجدول )

وجاءت في .  (3.53 –3.84إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )؛ وجاء مستوى فقرات المحور بين متوسط ومرتفع  .

وجاءت  ،(76.80( و بأهمية نسبية )3.84" بمتوسط حسابي ) ( وهي " لديه مهارات تدريبية مميزة1الرتبة األولى الفقرة )

ولديه القدرة على توظيفها في الوقت ، ظيف االمكانات لدى بعض الالعبين ( وهي " قادر على تو9في الرتبة األخيرة الفقرة )

ويبرر الباحثان ذلك بأن المقيمين للبحث المشار اليه اجابوا  (61.40( بأهمية نسبية )3.07" بمتوسط حسابي ) المناسب

لالعبون _من حكم خبرتهم ونظرهم إلى الدفاع عن رأيهم  وصحة اختيارهم للمدرب ، في حين اجابت عينة بحثنا _وهم ا

 وتعايشهم مع المدرب ، ويعتقد الباحثان بان نتيجة بحثهما اقرب للصواب .

-Thiabat & Al). وقد  اتفقت نتائج دراستنا مع دراسة (Goncalves & Diogo, 2014) واتضح وجود اختالف مع 

Raqqad, 2012)  تنقل المدربين المحليين بين األندية األردنية . ويبرر الباحثان سبب ذلك بان هناك اثرًا واضحًا لعملية

ائم لالعبين بين األندية والتعاقد مع الالعبين البارزين في الفرق التي انتقلوا منها إلى فرقهم الجديدة ، إضافة إلى التحرك الد

ديمومة وجودهم في  ، مما ينتج عنه عدم المصداقية في الحكم على المدربين من خالل حكم الالعبين عليهم  لضمانالمحلية

 المالعب ، وبالتالي عدم ظهور فرق واضح في مستواهم الفني.

: هل هناك فروق دالة إحصائيًا بين مستوى المدرب األردني والمدرب غير األردني في ولإلجابة عن السؤال الثاني وهو

 فرق األندية األردنية المحترفة.
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ستجابات أفراد عينة الدراسة على ال الحسابية واالنحرافات المعياريةتم حساب المتوسطات لإلجابة عن هذا التساؤل ، 

تبعًا   2017/2018ردني من وجهة نظر الالعبين للموسم الكروي ألالفنيين لفرق دوري المحترفين ا ينريمحاور مستوى المد

 ( يبين النتائج.6والجدول ) .يةلمتغير الجنس

ردني ألالفنيين لفرق دوري المحترفين ا ينريتوسطات محاور مستوى المدنتائج اختبار "ت" للفروق بين م (:6الجدول )

 يةتبعًا لمتغير الجنس 2017/2018من وجهة نظر الالعبين للموسم الكروي 

 العدد الجنسية المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 المحور الشخصي
 0.68 3.71 43 أردني

2.38 0.020 
 0.55 4.04 38 أردني غير

 المحور النفسي
 0.48 3.43 43 أردني

2.02 0.046 
 0.49 3.65 38 غير أردني

 المحور التدريبي
 0.71 3.51 43 أردني

1.82 0.072 
 0.76 3.81 38 غير أردني

 الكلي
 0.58 3.55 43 أردني

2.26 0.026 
 0.54 3.83 38 غير أردني

 متوسطاتال بين (0.05 ≥)( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 6)تشير النتائج في الجدول 

ردني من وجهة نظر الالعبين للموسم الكروي ألالفنيين لفرق دوري المحترفين ا ينريمحاور مستوى المدل الحسابية

( 0.026( وبمستوى داللة )2.26) إذ بلغت؛ المحسوبة "ت"تبعًا لمتغير الجنسية، وذلك استنادًا إلى قيمة   2017/2018

( 2.2( للمحور الشخصي و )0.020( بمستوى داللة )2.38كما بلغت )  .حيث تعد هذه القيمة دالة إحصائيًا ،للدرجة الكلية

المحسوبة كان القيم ن مستوى أل حيث تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ،( للمحور النفسي0.046بمستوى داللة )

تشير إلى و ،(0.072( بمستوى داللة )1.82المحسوبة ) "ت"حيث بلغت قيمة  ، باستثناء المحور التدريبي،  0.05أقل من 

 ,.Awad et al. وهذا وافق دراسة  0.05 توى الداللة المحسوب كان أكبر منن مسألعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 .(Lindqren & Barker, 2017) ( ودراسة (2017

على نطاق أوسع ويعزو الباحثان هذه النتائج إلى احتمالية تمتع المدرب غير األردني بقدرات تدريبية أفضل بحكم عمله 

مريكا الجنوبية في ، إضافة إلى تعايش المدربين غير األردنيين ومنافستهم مع مدربين أجانب من أوروبا وأمن المدرب األردني

العربي ودول الخليج العربي ، إضافة إلى الدورات التدريبية المتقدمة التي يشاركون  ، خصوصا في دول المغربدوريات بالدهم

 فيها خارج بالدهم.  

 الستنتاجاتا

 على ضوء مناقشة النتائج ، توصل الباحثان إلى االستنتاجات التالية :

إيجابي من وجهة نظر  ىبمستو دوري المحترفين األردنيفي يتميز كل من المدربين األردنيين وغير األردنيين العاملين  -1

 ردن.أليجابي على الالعبين وتحسين مستوى رياضة كرة القدم في اإلتأثيرهم ا، إلى جانب الالعبين 

الفنيين األردنيين وغير األردنيين لصالح المدربين غير األردنيين من مدربي األندية  ينريوجد فروق بين مستوى المدت -2

 يجابي على الالعبين وتحسين مستوى رياضة كرة القدم في االردن.إلتأثيرهم اردنية من وجهة نظر الالعبين واأل

لكرة القدم ردني ألردني من خالل الدورات وورش العمل التي انتهجها االتحاد األهناك تطور نسبي في مستوى المدرب ا -3

 ردنيين.أللتطوير المدربين ا

 

 



 ...المحترفين األردني من وجهة نظر الالعبين مستوى أداء المديرين الفنيين لفرق دوري                                                                    330
 

 التوصيات

 يوصي الباحثان بما يلي :

 قد يضيف خبرات جديدة للمدرب المحلي ويحسن من  مستوى الالعبين. ، ألن ذلك  ردنيينألبالمدربين غير ااالستعانة  -1

الخارجية والندوات  نديةألقامة الدورات الداخلية والخارجية من خالل التعايش مع اإالتأكيد على الجهات المعنية باستمرار  -2

سس واضحة وعلمية للعاملين في مجال التدريب أوضع و ،ردنيينألوورش العمل التي تساهم في تطوير مستوى المدربين ا

 من حيث المستوى العلمي للحصول على الشهادات التدريبية التي تؤهلهم للعمل في مهنة التدريب.

 ندية لتطويرها لينعكس ذلك على مستوى اللعبة.ألجهزة الفنية واإلدارية العاملة في األجراء المزيد من الدراسات على اإ -3
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Abstract 

The study aims at measuring the level of technical managers of the teams of the Jordanian 

Professional League for the season 2017/2018. The study sample consists of  81 players of the Jordanian 

Professional League, the population of which consists of 314 players. The researchers selected those 

players according to the records of the Jordanian Football Federation for the 2017/2018 football season 

to identify the differences between Jordanian and non-Jordanian trainers . The researchers used the 

descriptive approach by a questionnaire designed for this purpose .The study concluded that there is a 

relative development of the Jordanian coach level and that appointing non-Jordanian trainers may add 

new experiences to the local coach, thereby improving  the level of players.  

The study recommended the development of the Jordanian trainers' level and to establish clear and 

scientific bases for training personnel in terms of the scientific level to obtain training certificates that 

qualify them to work in the training profession. It suggests conducting further studies on the technical 

and administrative bodies operating in the Jordanian clubs. 

Keywords: Technical manager, Level of  technical managers  of the Jordanian professional clubs, 

Jordanian football. 
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 كليات تأثير الدورة التدريبية المغلقة على بعض مكونات الجسم واللياقة البدنية لدى طالبات 

 لسطينف –العلوم األمنية والعسكرية والشرطية المستجدات في جامعة االستقالل 
 

  مصعب سمير محمود راشدو  إسماعيل أحمد يوسف زكارنة 
 29/3/2021 تاريخ القبول DOI:https://doi.org /10.47017/31.2.7                       1/11/2020 ستالمتاريخ اال

 

 ملخصال

التعرف إلى تأثير الدورة التدريبية المغلقة على بعض مكونات الجسم واللياقة البدنية لدى طالبات كليات العلوم  إلى هدفت الدراسة

ن. اسةةتمدم الباانةةام المةةنجر التجريبةةس بهاةةدى  ةةور    ةةب  فلسةة ي –األمنيةةة والعسةةكرية والةةةرطية المسةةتجدات فةةس قامعةةة ا سةةتق  

أقريت ، يعة وأهداف الدراسة. ولتحقيق ذلكمت   ل بءوذلك لم  ،البعدي( –التجريبية( ذات المجموعة التجريبية الواادة  القياس القبلس

المغلقةة ممةن اققةن  ةروق القبةو  الجةةامعس ( طالبةة مةن المقبةو ت ل لتحةا  فةس الةدورة التدريبيةة 50الدراسةة علةى عينةة بلةا قوامجةا  

-Tanita DC) م. واستمدم الباانةام قجةاز التانيتةا  2019/2020واقتزم قميع ا ختبارات والفحو ات ال زمة للقبو  للعام الجامعس 

هيئةة  مةنالمعتمةد وطبةق البرنةامر التةدريبس  ،لقياس مكونات الجسةم ومجموعةة مةن ا ختبةارات التةس تقةير عنا ةر اللياقةة البدنيةة(360

زمن كل وادة تدريبية كام و ًء( أسابيع بواقع وادتين تدريبيتين يوميًا  بااًا ومسا7التدريب العسكري الفلس ينس لقوى األمن لمدة  

ليةل لتح(  (SPSS للعلةوم ائقتماعيةة تةم اسةتمدام برنةامر الةرزم ائاةةا ية ،( دقيقة. وبعةد ا نتجةاء مةن الةدورة التدريبيةة المغلقةة60 

فس مكونات الجسم  كتلة الجسم، مؤ ةر (  (α ≤ 0.05ذات د لة إاةا ية عند مستوى الد لة  ًاأظجرت النتا ر أم هناك فروقوالبيانات. 

إلةى ، الوثةب العمةودي مةن النبةاتي ثنةس المةرفقين (م50  كتلة الجسم، كتلة  حوم الجسم، كتلةة عالة ت الجسةم( واللياقةة البدنيةة عةدو

م( بةين القياسةين القبلةس والبعةدي لةةالي القيةةاس 1600( ثانيةة المعةد ي قةوة القبالةة ، قةري ومةةس 60  نب ةا  الما ةلمةن ا  األسةفل

 يجابس فس تحسين اللياقة البدنية ومكونات الجسم.إر أثالبعدي، أي أم الدورة التدريبية المغلقة كام لجا 

 سم، اللياقة البدنية، قامعة ا ستق  .: الدورة التدريبية المغلقة، مكونات الجالكلمات المفتاحية 

 

  المقدمة

مةةن  ر التدريبيةةأ ةبي ائعةداد البةدنس الةةغل الةةاجل ل قجةزة الفنيةة وال ةواقم التدريبيةة فةس ائعةداد والتم ةي  للبةرام

اقةة لليخ   بةرامر مقننةة الحمةل، موةةوعة علةى أسةر علميةة للو ةو  بةال عبين والمتةدربين إلةى أعلةى مسةتوى ممكةن مةن ا

س األساسةية فة التس يعتبةر التحمةل والقةوة والسةرعة والر ةاقة والمرونةة أهةم المقومةات والةةفات. البدنية والجسمية والةحية

 (.2008والةجرية، والسنوية  أبو عبدةي  ،خ ة التدريب اليومية، واألسبوعية

 سةتوى اللياقةةميجةدف إلةى رفةع ، ومحددةيمالع البرنامر التدريبس فس قامعة ا ستق   العسكرية لمعايير معينة وأوقات 

ن ة مةن التمةاريفس الةةبا  والمسةاء ويحتةوي علةى مجموعة :مقسم إلى فترتينهو الجامعة وبالبدنية العامة ل فراد الملتحقين 

س تمرينةات الجوا ية كالجري والمةس وتمرينات التحمل الجوا س داخل ميةدام ممةةل لة،لك، وأيالةًا يتالةمن البرنةامر المسةا 

ارين ثقةا  والتمةمد على خلي  من العمل الجوا س وال هةوا س كتةدريبات القةوة والسةرعة وتةدريبات المقاومةات وتةدريبات األتعت

 التكوينية العةرة الما ة بتدريبات قامعة ا ستق   العسكرية.

يةة والفسةيولوقية ( إلى أم المتغيرات والمةا ل البدنية تساهم فس ت وير األقجةزة الوظيف2011ويةير مالي وآخروم  

                                                           

 2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
 ن.فلس ي،أريحا ،قامعة ا ستق   للعلوم األمنية، الكلية المتوس ة للدراسات األمنية 

 األردم، عمام، األردنية، الجامعة كلية التربية الرياةية. 
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ل عب، ايث تعمةل علةى زيةادة اجةم القلةب، وقةوة الةدفع القلبةس، وكة،لك تزيةد مةن السةعة الحيويةة للةر تين وتزيةد مةن اتسةا  

القفل الةدري، وتعمل على ت وير الججاز العاللس وتحسةين الةةحة الجسةمية وتركيةب الجسةم وتقلةل مةن ممةزوم الةةحوم 

 فس الجسم والعال ت.

وف يجعلةة  سةة( إلةةى أما امةةت ك الفةةرد لعنا ةةر اللياقةةة البدنيةةة و ةةيانتجا بةةةكل يتناسةةب وق دراتةة  2001وأ ةةار اسةةانين  

لعالةةلية، يسةةتمتع بةةةحت ، وخيةةر وسةةيلة لةة،لك التةةدريب علةةى تنميةةة هةة،  الةةةفات التةةس تةةرتب  بالةةةحة والتةةس تةةةمل  القةةواة ا

لوقةةت يمكةةن اات المرتب ةةة بالعوامةةل الوراثيةةة وبةةنفر التحمةةل العالةةلس، والمرونةةة ، وتلةةك الةةةفوالتحماةةل الةةدوري التنفسةةس، و

 فعل .سرعة رد الوالسرعة، والقدرة العاللية، والتوافق، والتوازم، وتحسينجا، وتةمل   التحمل العاللس والر اقة، 

ر مكونةاتتناسب  أم( 2011( ومالي وآخروم  2001اسانين  قد أكد  حقيةق تويةؤدي إلةى  ًاإيجابية ًاالجسةم يعةد مؤ ة 

ين ظمةة للتمةاروت سةجم الممارسةة المنت .وهنةاك ارتبةاق بينجمةا ،وى الم لوب فس ممارسةة التةدريبات واألنةة ة الممتلفةةالمست

با ةةر علةةى مولجمةةا تةةأثير  ،ت ةةوير للججةةازين الةةدوري والتنفسةةس المجمةةين لل لبةةة فةةس الجامعةةات العسةةكرية فةةس إاةةدا البدنيةةة 

نافةة زيةادة الك نة الزا دة، وتنمية الكتلة العالةلة بةةكل كبيةر والعمةل علةىإنقاص وزم دهوم الجسم وبالتالس التملل من السم

 العظمية وتعزيز مؤ ر كتلة الجسم وخفض كتلة الدهوم الزا دة. 

عسةكريين  سةتق   المةا بةين العمةل علةى تنميةة اللياقةة البدنيةة ل لبةة قامعةة ا ًاوثيقة ًاالباانةام أم هنةاك ارتباطة كما أكةد

 لفسةةيولوقيةورة التدريبيةةة المغلقةة وتحسةةين الحالةةة الجسةةمية العامةةة وتركيةب الجسةةم وتحسةةين الحالةةة ا المسةتجدين( فةةس الةةد

 وت وير األقجزة الوظيفية والحيوية لديجم.

س البةرامر ا نتظةام فة يلعبة ( علةى الةدور ائيجةابس الة،ي 2005  نقً  عةن السةعود  (2017  وك،لك أكد زكارنة وآخروم

رامر ليةةة هةة،  البةةإةةةافة إلةةى فاع ،امايةةة القلةةب ووقايتةة  وتقليةةل الثةةار السةةلبية للالةةغوق ائقجاديةةة فةةسالتدريبيةةة األكسةةجينية 

نسةةبة التدريبيةةة فةةس تحسةةين متغيةةرات فسةةيولوقية مجمةةة ل عبةةين واألفةةراد وتحسةةين مكونةةات الجسةةم ومؤ ةةر كتلةةة الجسةةم و

 الدهوم وكتلة العال ت.

سةم بةالنظر : بنيةة الجبأن ويعرف تركيب الجسم  .دراستجا تتمس يجب أم ويعد تركيب الجسم من أهم ه،  المؤ رات الت

 ام، وأعالةاءإلى كتلة الةةحوم، وكتلةة الجسةم الماليةة مةن الةةحوم أو اللحميةة التةس تةةمل األنسةجة الحيةة والعالة ت، والعظة

 لمستوى اللياقة. مجمًا الجسم. وتعد النسبة القةوى للةحوم مع الكتلة اللحمية مؤ رًا

بةرة عةن يمكن الحةو  على بيانات اقيقيةة ومع ،إلى بعض بعال خ   تحديد تركيب الجسم وتقدير نسبة مكونات ومن 

نةةاًء علةةى بم  1980الحالةةة البدنيةةة والةةةحية، وقةةد اعتبةةر تركيةةب الجسةةم ةةةمن المكونةةات األساسةةية للياقةةة البدنيةةة منةة، عةةام 

 (.2003(  عبد الفتا  ونةر الدين، AAHPERDي والرقل  تحديد ا تحاد األمريكس للةحة والتربية البدنيةوالتروي

ويمنةل  .أم تركيب الجسم ل  ع قة كبيةرة بالةةحة بةةكل عةام وبائنجةاز الرياةةس بةةكل خةاص (2006  الكي نس أكدو

 ة وأنسةجةالتكوين الجسمس الع قة بين نسبة وكتلةة الةةحومي ونسةبة وزم اللحةم المةةمو  بكةل مةا يحتوية  الجسةم مةن أقجةز

لمعا ةةرة لجةةا ع قةةة بحةدو  األمةةرا  اكانةت داخليةة باسةةتنناء الةةةحومه ألم هة،  النسةةب الةةةحمية  إذا زادت عةن اةةد معةةين 

 ها ال بيعةسوإذا نقةةت أيالةًا عةن اةد .كأمرا  القلب والسكري والسمنة وةغ  الدم والروماتزم والحا ت النفسية المرةةية

 ،%(12%(ي وعند ائنا   تةل إلةى  3يمكن أم يعيش بجا ال،كور هس  أقل نسبة  ألم هتسبب مةاكل  حية للجنسين فجس

 مع وقود مةاكل  حية.  عن ذلك ولكن يمكن العيش  إذا نقةت النسبة

عال ت، وعظةام، و ةحوم، واألعالةاء التةس من ويةتمل التكوين الجسمس لإلنسام على مجمو  أوزام أقزا   الممتلفة: 

( تبعةًا لكتلةةة األوزام الممتلفةة ونسةةبتجا Body Composition  دد التكةوين الجسةةمسويتحةة .تكةوم األقجةزة الداخليةةة للجسةم

اتفق العلماء على تمييز مكةونين أساسةيين للجسةم عنةد  ،المئوية مقارنة بالوزم الكلس للجسم. وفس مجا  فسيولوقيا الرياةة

 Lean Body Mass (LBM  ن الةةحومكتلةة الجسةم الماليةة مة، و Body Fatالمقارنة فس ه،ا المجا  وهما: دهةن الجسةم 

%( لدى ائنا ، وبالنسبة ل فراد الرياةةيين تقةل تلةك النسةبة فةس 28-22  و%( لدى ال،كور 20-15وتبلا نسبة الةحوم   
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فيقةةد بجةا  Lean Body Mass (LBMاةين تةزداد نسةبة الةةحوم بزيةادة العمةر. أمةا كتلةة الجسةم الماليةة مةن الةةحوم  

 .(2019،ناقس . السوا ل( بعد استبعاد كتلة الجسموالعظام، وات الجسم  العال ت، القسم الخر من مكون

ا لس لجةةم نسةةبة الةةةحوم والنسةةير العالةةاقيقةةة أ علةةىم 1988وقةد أكةةد المةةؤتمر الةةدولس للتةةدريب واللياقةةة والةةةحة عةةام 

لقةدرات ة البدنيةة كابعةض مكونةات اللياقةعلةى سلبًا وقد تؤثر زيادة الةحوم  كافة. ع قة وثيقة مكونات اللياقة البدنية األخرى

بد الفتةا  مةل العالةلس ععلى زيادة القةوة العالةلية والتح إيجابًاالجوا ية وال هوا ية والمرونة، كما تؤثر زيادة النسير العاللس 

 (.3200ونةر الدين، 

ااية لقة من النعسكرية المغلل البات المستجدات الملتحقات فس الدورة ال .ويرى الباانام أم مكونات الجسم تعتبر هام 

ر لظجةور مةةاكل  ةحية ل .الةحية والبدنية  رتباطجا بالجانب الةحس منة مؤ ة  فةا  لفةرد، وانمفزيادة النحافةة أو زيةادة السة 

 .ا ةة العظةامالسةكري، وأمةرا  القلةب والةر تين وهة مةر مستوى األداء البدنس، كما ت عتبر الس منة سببًا مةن أسةباب ظجةور 

لنةةوااس اوميةة وعلةةى فةةهم النحافةةة الزا ةدة ت ةةؤثر سةةلبًا علةى كفةةاءة وفعاليةة أداء الواقبةةات والمت لبةةات الي ،ب الخةروعلةى الجانةة

 الةحية والبدنية والنفسية.

يةةة، ا قتماعو، وقةةب عليةة  امةةت ك لياقةةة  ةةاملة تالةةما فةةس ثناياهةةا اللياقةةة العقليةةة ،نسةةام ب ريقةةة متوازنةةةلكةةس يحيةةا ائو

 والةرقل لتةرويي( نقةً  عةن الجمعيةة األمريكيةة للةةحة والتربيةة البدنيةة وا2001لبدنيةة، وأ ةار اسةانين  النفسية، وكة،لك او

AAHPERD) )درًاقةو يةأعلى درقات الةحة العالو مما يةير بوةو  إلى امت ك  ،لياقة الفرد تعنس مقدرت  على العمل أم 

 ةقةدرو الحيةاة قجةة مت لبةاتاتزانًا انفعاليًا ووعيًا اقتماعيًا لمواو ةمن التوافق والحيوية لل وارئ وم الب الحياة اليوميًا كافي

 تحناة  ًاقيمةاتجاهةات ومجةارات وكمةا تةةكل لدية   .على اتماذ القرارات السةليمة والمناسةبة للو ةو  لحلةو  علميةة للمةةك ت

 األنة ة اليومية.فس على ا  تراك 

يةة ويقظةة دوم  القدرة علةى أداء الواقبةات اليوميةة بحيو :ية بأنجااللياقة البدن (Harrison, 1979  عراف هاريسوموقد 

يم فجةةا إبةةراهكمةةا عر .مةةع تةةوافر قجةةد  كةةاف  للتمتةةع بجوايةةات وقةةت الفةةرائ ومقابلةةة ال ةةوارئ جيةةر المتوقعةةة  ،تعةةب   مبةةرر لةة 

 ع ا اتفةةا مةة ،الةةل لإلنجةةازالم لوبةةة منةة  بأقةةل تعةةب ممكةةن وبالوقةة  األف األعمةةا  قةةدرة الفةةرد علةةى القيةةام ب :( بأنجةةا2001 

الجسةم مةن ية   مةا يحتو :جا بأنجا( فقد عرافBauer,1993ر  أما باو .بمقدرة على إنجاز العمل مرة أخرى لو ط لب من  ذلك 

 :جةةا( بأن2003  التةةس تكةةوم أساسةةية ألي نةةو  مةةن ائنجةةاز أو األداء الرياةةةس ، وعرافتجةةا فراةةاتالقابليةةات والعنا ةةر البدنيةةة 

 . ويعرافجةا معةينالبدم فس مواقجة مت لبات الحياة، وفس مفجومجا الماص هس كفةاءة البةدم فةس مواقجةة النةةاق   مدى كفاءة

بيةةة  لبةةات تدري مةةدى كفةةاءة طلبةةة العلةةوم العسةةكرية واألمنيةةة والةةةرطية فةةس تنفيةة، برنةةامججم اليةةومس مةةن مت :الباانةةام بأناجةةا

  وأكاديمية ونةاطات   منججية بكفاية واقتدار .

 أهمية اللياقة البدنية

لبةدنس ب والنةةاق اإم التأثير الحيوي للياقة البدنية على كل مةن الججةازين الةدوري والتنفسةس يتةأتاى بفعةل انتظةام التةدري

 ثبتةةتًا فًا وأجراةةةوإما مزاولةةة اللياقةةة البدنيةةة أهةةدا .ممةةا يزيةةد عامةةق التةةنفر وقةةواة ةةربات القلةةب ،والتغ،يةة الةةةحية السةةليمة

وتحسةين  زيةادة ائنتاقيةة ل فةرادإلةى أنجةا تحقاةق  (Carbin,2004) كةاربن وقةد أ ةار .خة   البحةو  والتجةارب ةحتجا مةن 

 رونةة المفا ةلن متحسة، كمةا والعقلية وإيجةاد تكنيةك أمنةل فةس عملجةم كفايتجم فس ا قتةاد بمججوداتجم فس األعما  البدنية 

دوتقليل اا ت التةنجات وال م وتعمل على  م ل فرادت حسان المظجر العاو ي األوةا  الماطئة للقوامتةحو  ا اةا ت الةة 

 مةةةلقةةواة العاالتوافةةق والجدلةةد والتحماةةل وا ، كمةةا تزيةةد مةةنفةةس القةةدرة علةةى ا سةةترخاء والسةةي رة علةةى التةةوتر العالةةلس وتزيةةد

 للجسم.

م رة علةةى الجسةةام بوظا فجةةا والسةةي وتتمناةةل أهميةةة اللياقةةة البدنيةةة للعسةةكريين بمسةةاعدة الجسةةم واألقجةةزة الحيويةةة للقيةة

العسةكريين  ( إلةى ااقةة2011أ ةار الةةقرام   ،وفس ه،ا الةةدد .لمواقجة األعما  الةاقاة لفترات طويلة دوم تعب أو إقجاد

أتس يةلبةدنس ائعداد ا موأالمتمنالة فس القواة العاللية والسرعة والر اقة والتحمال الدوري التنفسس، عنا ر اللياقة البدنية  إلى

 فس مقدمة ائعدادات األخرى.
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تلتحق ال البات المستجدات المقبو ت فةس قامعةة ا سةتق   بعةد ا نتجةاء مةن إقةراءات القبةو  األوليةة فةس الجامعةة فةس 

الةدورة التدريبيةةة العسةةكرية المغلقةة ، ويمالةةعن خ لجةةا لبرنةةامر تةدريبس معةةد مةةن هيئةةة التةدريب العسةةكري الفلسةة ينس وتحةةت 

ال البةةات مةةن الحيةةاة المدنيةةة إلةةى الحيةةاة العسةةكرية،  تنتقةةل مةةن خ لةة ، ولكامةةل يتناسةةب وطبيعةةة الحيةةاة العسةةكريةإ ةةرافجا با

متوا ةةلة  ًا( يومةة45ويةةةرف عليةة  وينفةة،  مجموعةةة مةةن المةةدربين العسةةكريين الممتةةةين مةةن الجيئةةة، ومةةدة الةةدورة المغلقةةة  

 لنفر الظروف البيئية من ايث المأكل والمةةرب والمسةكن وسةاعات ينق ع فيجا ال لبة عن العالم المارقس ويمالعوم قميعًا

 محددة للتدريب الةبااس والمسا س بهيقا  ايوي مواد وتدريبات خا ة وإقراءات تنظيمية وواقبات محددة ملزمة.

 أهمية الدراسة

 تكمن أهمية الدراسة فس ما يلس:

 ،سنةو  ا قتمةاعلةة البدنيةة والةةحية ومكونةات الجسةم لفئةة المن الدراسات األوا ل التس تناولت الوقوف على الحاكونجا  -1

 وتحديدًا  ائنا ( المستجدات عسكريًا فس الوطن العربس.

مةة ءدى م مةاةو  هيئة التدريب العسكري الفلسة ينس ئفادة قجات ا ختةاص والةأم فس الجامعة و ًاعلمي ًاتعد مرقع -2

 المغلقة.العسكرية ت وفعالية البرامر التدريبية الموةوعة فس الدورا

م، الوثةةب 50ن لتنميةةة وت ةةوير بعةةض عنا ةةر اللياقةةة البدنيةةة  عةةدويمحاولةةة علميةةة مةةن قبةةل البةةاان تعةةد هةة،  الدراسةةة -3

( ثانيةةة المعةةد ي قةةوة القبالةةة ، قةةري 60العمةةودي مةةن النبةةات لسةةارقنتي ثنةةس المةةرفقين أسةةفً  مةةن ا نب ةةا  الما ةةل 

( لةةدى ، مؤ ةةر كتلةةة الجسةةم، كتلةةة  ةةحوم الجسةةم، كتلةةة عالةة ت الجسةةمم( وتركيةةب الجسةةم  كتلةةة الجسةةم1600ومةةةس

 ال البات الملتحقات فس الدورة المغلقة.

ة، نيةة األساسةيسوف تساهم الدراسة الحالية فس بناء معةايير لتحديةد الع قةة بةين مكونةات الجسةم وعنا ةر اللياقةة البد  -4

 ات فس الدورة التدريبية المغلقة.، لدى ال البات الملتحق(السرعةوالقوة، والتحمل العام،  

 الدراسة مشكلة

ت ومةةن خةة   الم اظةةا ،فةةس قسةةم التةةدريب الرياةةةس العسةةكري فةةس قامعةةة ا سةةتق   ينالبةةاانأاةةد مةةن خةة   عمةةل 

ام  بةق فةس ميةدتأثناء خالو  ال البات المستجدات للتدريبات فس الدورات المغلقة السابقة والتةس  فس والمةاهدات الميدانية

م هنةاك أوقود ةعف وقةور فس اللياقة البدنيةة والةةحية عنةدهن، كمةا  اةظ  لواظريب الماص داخل الحرم الجامعس، التد

لتحمةل اخة   التةدريبات التةس يمالةعن لجةا و ةولجن لحالةة التعةب السةريع وةةعف  لةواظ، كما  نسبة كبيرة لديجن وزم عا 

جم البدنيةة متدنيةة كانةت ليةاقت ا ولةى السةنة( أم طلبةة 2016 نةةرالل ، أكةد  وقةدالعام ولياقة بدنية متدنية فس بداية الدورة، 

وم عةةن بةةاقس طلبةةة السةةنوات األخةةرى، كمةةا قةةاءت نتيجةةة مكونةةات الجسةةم كنسةةبة الةةةحوم ومؤ ةةر كتلةةة الجسةةم وكتلةةة الةةةح

رياةس يع ةس لدى ال أم القياس الدقيق لتكوين الجسمإلى ( 1997  عبد الفتا  واسانين يةيرووالعال ت األكنر انمفاةًا. 

سةةمى يمعلومةةات ذات قيمةةة عاليةةة فةةس  ةةأم تحديةةد الةةوزم المنةةالس الةة،ي يسةةت يع ال عةةب والمتةةدرب عنةةد  أم يةةةل إلةةى مةةا 

مكةن يياةةسي و  بالنسةبة لكةل ألةوام النةةاق الر ة،  المؤ رات مت لبةات ةةرورية وهامةالرياةية واألداء المنالس. وه الفورما

 .والمو  فيجا دراسةومن هنا قاءت مةكلة ال ة، ولوقيرياةس أم يتم دوم قياسات فسيألي تدريب رياةس أو نةاق 

 أهداف الدراسة

 التعرف إلى:إلى سعت الدراسة 

لجسةم، كتلةة ا، مؤ ر كتلة الجسةم، كتلةة  ةحوم  كتلة الجسم  الدورة التدريبية المغلقة على بعض مكونات الجسم تأثير -1

ن ا نب ةا  مة أسفل إلى م، الوثب العمودي من النبات لسارقنتي ثنس المرفقين50و( واللياقة البدنية  عدعال ت الجسم

رية والةةرطية م( لدى طالبات كليات العلوم األمنية والعسك1600( ثانية المعد ي قوة القبالة ، قري ومةس 60  الما ل

 فلس ين. –المستجدات فس قامعة ا ستق   
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منيةة ات العلةوم األقة على بعض مكونات الجسم واللياقةة البدنيةة لةدى طالبةات كليةالدورة التدريبية المغل تأثير الفرو  فس -2

 لس ين.ف –والعسكرية والةرطية المستجدات فس قامعة ا ستق   

 الدراسة أسئلة

 التية: األسئلةسعت الدراسة لإلقابة عن 

وم األمنيةةة لةةدى طالبةةات كليةةات العلةةالةةدورة التدريبيةةة المغلقةةة علةةى بعةةض مكونةةات الجسةةم واللياقةةة البدنيةةة  تةةأثيرمةةا  -1

 لس ين؟ف –والعسكرية والةرطية المستجدات فس قامعة ا ستق   

ت لى بعض مكونةاعالدورة التدريبية المغلقة  تأثيرهل توقد فرو  ذات د لة إاةا ية بين القياسين القبلس والبعدي فس  -2

م، الوثةب 50( واللياقةة البدنيةة  عةدوعال ت الجسم، مؤ ر كتلة الجسم، كتلة  حوم الجسم، كتلة الجسم  كتلة الجسم

لقبالةة ، قةري ( ثانيةة المعةد ي قةوة ا60مةن ا نب ةا  الما ةل  إلةى األسةفلالعمودي من النبات لسارقنتي ثنس المرفقين 

 فلس ين؟–م( لدى طالبات كليات العلوم األمنية والعسكرية والةرطية المستجدات فس قامعة ا ستق   1600ومةس 

 الدراسةحدود 

 الالفة الغربية. –فلس ين الحد الجغرافي:  -1

 طالبات كليات العلوم األمنية والعسكرية والةرطية المستجدات.الحد البشري:  -2

 فلس ين. -أريحا –قامعة ا ستق   الحد المكاني:  -3

 م.2020) /2019: الفةل الدراسس األو  من العام األكاديمس  الحد الزماني -4

 مصطلحات الدراسة

يب رنةامر تةدريبس معةد مةن هيئةة التةدرب :)تعرية  ججرايةي   Closed Cycle Training Theالتدريبية المغلقةة الدورة 

مةةن الحيةةاة  العسةةكري الفلسةة ينس وتحةةت إ ةةرافجا بالكامةةل يتناسةةب وطبيعةةة الحيةةاة العسةةكرية تنتقةةل مةةن خ لجةةا ال البةةات

لجيئةة، ومةدة االمدربين العسكريين الممتةين مةن قبةل  مجموعة من وتنف، علي   وتةرفالمدنية إلى الحياة العسكرية ، 

وف البيئيةة مةن متوا لة ينق ع فيجا ال لبة عن العالم المارقس ويمالعوم قميعا لةنفر الظةر ًا( يوم45الدورة المغلقة  

 ةة ايث المأكل والمةرب والمسكن وسةاعات محةددة للتةدريب الةةبااس والمسةا س بهيقةا  ايةوي مواةد وتةدريبات خا

 اءات تنظيمية وواقبات محددة ملزمة.وإقر

أسةاليب ممتلفةة  وتوقةدهةو التركيةب الكيميةا س للجسةم مةن ايةث مكونةات الجسةم،  Body Composition:تركيب الجسةم 

، (المعةةادممةةاء والبةةروتين، والج يكةةوقين، والوايةةث يةةةتمل الجسةةم علةةى  الةةدهن،  ،لتحديةةد  منجةةا: التركيةةب الكيميةةا س

خةةرى يةةث يةةةتمل الجسةةم علةةى  النسةةير الةةدهنس، والعالةة ت، واألعالةةاء، والعظةةام، ومكونةةات أا، والتركيةةب التةةةريحس

 .Wilmore & Costill,1994)ولمور وكوستل  

البةةات العلةةوم  مةةدى كفةةاءة ط :يعرافجةةا الباانةةام لغايةةات هةة،  الدراسةةة بأناجةةا :)تعريةة  ججرايةةي   Fitnessاللياقةةة البدنيةةة 

 نججيةة بكفايةةةتنفية، برنةامججن اليةومس مةن مت لبةات تدريبيةة وأكاديميةة ونةةاطات   ماألمنيةة والعسةكرية والةةرطية فةس 

  .فس الجامعةواقتدار طوا  فترة دراستجن 

 السابقة الدراسات

التعرف إلى أثر البرنامر التدريبس المستمدم فةس الةدورة المغلقةة لمنحنةى التغيةر إلى دراسة هدفت  2019)ناجي ) أقرى

 ،فلسةة ين. ولتحقيةةق ذلةةك –البدنيةةة وتركيةةب الجسةةم لةةدى ال لبةةة المسةةتجدين فةةس قامعةةة ا سةةتق   علةةى بعةةض المتغيةةرات 

( طالبًا وطالبة فس الةدورة التأسيسةية المغلقةة، واسةتمدم الباانةام المةنجر التجريبةس 60أقريت الدراسة على عينة مكونة من  

مجموعةةة التجريبيةةة الوااةةدة(، وطبةةق علةةيجم البرنةةامر تةةةميم الحلقةةات الزمنيةةة  القياسةةات المتكةةررة لل ، وهةةسبهاةةدى  ةةور 
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( أسةةابيع، وتةةم إقةةراء خمسةةة قياسةةات 8التةةدريبس المعتمةةد لةةدى هيئةةة التةةدريب العسةةكري الفلسةة ينس لقةةوى األمةةن لمةةدة  

 ذات د لةة إاةةةا ية عنةةد ًاكةةل أسةبوعين(. وأظجةةرت نتةةا ر الدراسةة أم هنةةاك فروقةةقيةةاس الجسةم   وتركيةةبللمتغيةرات البدنيةةة 

 هلةةالي القيةاس األخيةرخيةر  المةامر( والقياسةات األخةرى ( فس قميع القياسةات بةين القيةاس األα ≤ 0.05 مستوى الد لة 

أي أم البرنةةامر التةةدريبس المسةةتمدم كةةام لةة  أثةةر إيجةةابس فةةس تحسةةين المتغيةةرات البدنيةةة وتركيةةب الجسةةم فةةس قميةةع متغيةةرات 

 الدراسة. 

إلةةةى تحديةةةد تةةةأثير ائيقةةةا  الحيةةةوي اليةةةومس علةةةى توقيةةةت تةةةدريب اللياقةةةة  دراسةةةة هةةةدفت  2016القةةةدومي ) وأقةةةرى

 6ظجةرًا،  2 ةبااًا،  6لدى طلبة البكالوريوس فس قامعة ا ستق   فس أريحا فس فلس ين، وذلك فس أوقةات ممتلفةة   البدنية

جا اختبةارات قةواة القبالةة، والوثةب علي ت( طالبًا، وطباق23مساًء(. ولتحقيق ذلك أقريت الدراسة على عينة قوامجا   8مساًء، 

( متةر، وكةام المعةد  40عةدو  والجلةوس مةن الرقةود لمةدة دقيقةة، وال ويل من النبات، وثنس ال،راعين ومدهما لمدة دقيقة، 

 5.89مةةرة،  44.09مةةرة،  45.73متةةر،  2.31كغةةم،  57.23العةةام ألداء أفةةراد العينةةة علةةى هةة،  ا ختبةةارات علةةى التةةوالس:  

جالبيةةة الفةةرو  لةةةالي  فة إلةةى وقةةود فةةرو  ذات د لةةة إاةةةا ية فةةس قميةةع القياسةةات تبعةةًا لتوقيةةت القيةةاس، وكانةةتثانية(.إةةةا

لةةالي الفتةرة المسةا ية يعةود إلةى عةدة عوامةل السبب فس ظجور الفرو   ولعل .الفترة الةبااية مع، مقارنة ( مساًء6الساعة  

 علةىايث يوقد اتفةا  فةس الدراسةات العلميةة  ، Body Core Temperatureمن أهمجا: ارتفا  درقة ارارة الجسم الداخلية

السي رة الحركيةة تكةوم أفالةل أم ، و( مساًء6، وبالتحديد الساعة  أم أفالل درقة لحرارة الجسم الداخلية تكوم فس المساًء

 6السةةاعة   مةةعء مقارنةةة فةةس المسةةا قلةةة تركيةةز هرمةةوم المي تةةونين  هرمةةوم السةةعادة( إلةةى الةةةبا  ، مةةعمقارنةةة   فةةس المسةةاء

 .( بااًا

قةة الجةنر مسةتويات اللياقةة البدنيةة ومكونةات الجسةم، وع التعةراف إلةى  إلى  دراسة هدفت  2016الله ) نصر وأقرى

بنةاء وات الجسةم، والمستوى الدراسس بمستويات اللياقة البدنية ومكونات الجسم، وتحديد الع قة بةين اللياقةة البدنيةة ومكونة

نةات الجسةم تنباةؤ بمكويارية للياقة البدنية ومكونات الجسم، والتعراف إلى أكنر عنا ر اللياقة البدنيةة قةدرة علةى المستويات مع

%( مةن 92.5 بعًا إلى متغيرات العام ر، وال و ، والةوزم، والمسةتوى الدراسةس. اسةت مدم المةنجر الو ةفس علةى عينةة  ةملت ت

ت: قةري ( سةنوات دراسةية. اسةت مدمت اختبةارا4( طالبةة مةوزعين علةى  190( طالبةًا و  735تكوانةت مةن  ومجتمع الدراسة 

لمعةةدا ، االوثةةب العمةةودي مةن النبةةات، وقةةوة القبالةةة، ثنةس ومةةد الةة،راعين مةن ا نب ةةا  الما ةةل/ وم(، 1600م/ 2400ومةةس  

ياقةة يةل لقيةاس اللجلةوس ال والمامًا من ألينوي الدولس للر اقة، وأخيرًا ثنس الج،  إ(م من البدء العالس، واختبار 50وعدو  

سةم لةدى البدنية، كما است مدمت قياسات: نسبة  حوم الجسم وكتلة  حوم الجسم وكتلة عال ت الجسم لقياس مكونات الج

نة النالنةة أفالةل . اقةق طة ب السةلمعالجةة البيانةاتو( SPSSبرنةامر الةر زم ائاةةا ية للعلةوم ا قتماعيةة  است مدم وال لبة. 

( 7أ ةل   ( مةن4( اختبةارات بدنيةة، فةس اةين اققةت طالبةات السةنة الرابعةة أفالةل النتةا ر فةس  7( مةن أ ةل  6 النتا ر فةس 

 ب السةنة ط ب السنة النالنةة أقةل نسةبة فةس  ةحوم الجسةم بةين طة ب السةنوات األربةع، واقةق طةاختبارات بدنية، كما اقق 

يمةةا اققةةت فة أكبةةر كتلةةة عالةةلية بةةين طةة ب السةةنوات األربةةع، اقةةق طةة ب السةةنة الرابعةو النانيةة أقةةل كتلةةة فةةس  ةةحوم الجسةةم،

بدنيةة اللياقةة ال كمةا ارتب ةت قميةع اختبةارات. ةطالبات السنة الرابعة أفالل النتا ر فس كل مةن متغيةرات مكونةات الجسةم الن ثة

اهةةا لةةدى ن كةةام أقوقيةةد الدراسةةة ايجابيةةًا وسةةلبيًا بنسةةبة  ةةحوم الجسةةم مةةا عةةدا اختبةةار قةةواة القبالةةة لةةدى ال ةة ب، فةةس اةةي

ومةةةس  أقةةوى ع قةةة ارتباطيةةة لةةدى ال ةة ب لكتلةةة  ةةحوم الجسةةم مةةع اختبةةار قةةريكانةةت م(، و50ال البةةات مةةع اختبةةار عةةدو  

تباطيةة لةدى أقةوى ع قةة اركانةت م( مةن البةدء العةالس، و50اختبار عةدو   فسأقواها لدى ال البات  تم(، فس اين كان2400 

قةة ارات الليات مةع اختبةار قةواة القبالةة، فةس اةين لةم تظجةر أي ع قةة ارتباطيةة ألي مةن اختبةال  ب لكتلة عال ت الجسةم كانة

جسةم سةبة  ةحوم النكانت أكنر اختبارات اللياقة البدنية قدرة على التنبؤ فةس و البدنية مع كتلة عال ت الجسم لدى ال البات.

 م( وقةواة2400كانةت اختبةارات قةري ومةةس  م(، و50عةدو   فةسم(، ولةدى ال البةات 2400لدى ال ة ب فةس قةري ومةةس  

(، وكانةت م50م( من أكنر المتنبئات فس كتلة  حوم الجسم لدى ال  ب، ولةدى ال البةات كانةت فةس عةدو  50القبالة وعدو  

ن مةب العمةودي أكنر اختبارات اللياقة البدنية قدرة على التنبةؤ فةس كتلةة عالة ت الجسةم لةدى ال ة ب هةس قةواة القبالةة والوثة

 .بات، ولم يكن ألي من اختبارات اللياقة البدنية قدرة على التنبؤ فس كتلة عال ت الجسم لدى ال الباتالن
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بةة المتقةدمين دراسة هدفت إلى بناء مستويات معيارية لبعض ا ختبارات البدنية والمجاريةة لل ل  2015دراغمة ) أقرى

مةن  ة علةى عينةةأقريةت الدراسة ،ولتحقيةق ذلةك .معةات الفلسة ينية ختبار القبو  فس كليات وأقسةام التربيةة الرياةةية فةس الجا

بةةةة، تةةةم ( طال174( طالبةةًا و 190عةةةددهم   بلةةةاالعربيةةةة ا مريكيةةة( و القةةدس،وطلبةةة قامعةةةات  النجةةا  الوطنيةةةة، خالةةةوري، 

معةاتجم، رات فس قاقداختيارهم بال ريقة العمدية من ال لبة المقبولين من طلبة السنة الدراسية األولى ممن خالعوا  ختبار ال

قاةة(، الدوالتحماةل، والقةواة العالةلية، والسةرعة، والر ةاقة، وتكونت أداة الدراسة من مجموعة من ا ختبارات البدنية  المرونةة، 

ظجةرت أة ال ةا رة(، الكةروكةرة اليةد، وكةرة السةلاة، وإةافة إلى مجموعة من ا ختبارات المجارية ل لعاب الجماعية  كةرة القةدم، 

تويات تةم بنةاء مسة المجارية كةام متوسة ًا، وقةد أور الدراسة أما مستوى ال لبة فس ا ختبارات المستمدمة سواٌء البدنية نتا 

( لوقةةوف طةةوً امعياريةةة  ختبةةارات اللياقةةة البدنيةةة لل لبةةة ولل البةةات موةةةحًا فيجةةا عةةر  النتةةا ر للمرونةةة  ثنةةس الجةةد  مةةن 

لى الةدا رة عم( والدقاة  التةويب باليد 1500م( والتحمال  قري 30والسرعة  عدو والر اقة  قري الزقزاج بين الحواقز( 

حًا  ت تةةا ر لمجةةاراعةةر  النفيجةةا المتداخلةةة(. كةة،لك تةةم بنةةاء مسةةتويات معياريةةة ل ختبةةارات المجاريةةة لل ةة ب وال البةةات موةةة 

ة فس كرة يرة الكرباقيل فس الكرة ال ا رة، والتمرا رسا  من أسفوالتةويبة السلمياة فس كرة السلة، و التن ي  فس كرة القدم، 

 اليد(.

تمنيةةل الجسةةم والمكونةةات بدراسةةة لبنةةاء مسةةتويات معياريةةة لقةةواة ال ةةرفين العلةةوي والسةةفلس و  2013الفقيةةه ) قامةةت

ةةية الريا مارسةةهدفت إلى تحديةد دور كةل مةن متغيةري الموالغ،ا س خ   الرااة ل البات كلية فلس ين التقنية فس رام الل ، 

طالبةة أي مةا  ه(179المنجر الو فس لم ءمت  طبيعة وأهداف الدراسة، تكونت العينة من   ةواستدمدمت الباان .ومكام السكن

قبالةة/ يمةين، %( من مجتمع الدراسة، اعتمدت الباانانة اختبارات تقةير قةوة ال ةرف العلةوي متمنالةة فةس  قةواة ال30نسبت   

ال ةرف  قةواة تقةير معةًا(، واختبةارات والة،راعاممةن وةةع الجلةوس علةى كرسةس، يمةين، يسةار  ( كغم2يسار، رمس كرة طبية  

م والتمنيةل الجسةمكونةات والوثةب العمةودي مةن النبةات(، إةةافة إلةى قياسةات  ،السفلس متمنالة فةس  الوثةب ال ويةل مةن النبةات

كتلةةة  مؤ ةةروكغةةم(،  FFMليةةة مةةن الةةةحوم  (، كتلةة الجسةةم الماBF%الغة،ا س خةة   الرااةةة  متمنالةةة فةةس  نسةةبة الةةةحوم   

ااة سةة ي ، قيةةاس مسةةكغةةم( TBWكتلةةة مةةاء الجسةةم  و، /كغةةم MASS-FATكتلةةة الةةةحوم و،  2( كغةةم /مBMIالجسةةم  

ريةة لقةوة تو لت الدراسة إلى بنةاء مسةتويات معيا. و( سعرة/ يوم(RMR، والتمنيل الغ،ا س خ   الرااة  2م)BSA(الجسم 

 ة.الجسم والتمنيل الغ،ا س خ   الرااة اعتمادًا على الرتب المئينيمكونات ى واألطراف العليا والسفل

التعةةرف إلةةى مسةةتوى الحةةد األقةةةى  سةةتج ك األوكسةةجين والقةةدرة  هةةدفت إلةةى دراسةةة  2012عبةةد الجةةواد ) وأقةةرت

والع قةةة بةةين  ،الغربيةةةوتركيةةب الجسةةم لةةدى  عبةةات كةةرة القةةدم فةةس الالةةفة  .ة  والتمنيةةل الغةة،ا س خةة   الرااةةةال أكسةةجيني

أقريت الدراسة على  ،مركز اللعب. ولتحقيق ذلك لمتغير قيد الدراسة تبعًا المتغيرات  إةافة إلى تحديد الفرو  فس القياسات

متةر،  1.59سةنة،  15.58(  عبة، وكام متوسة  العمةر، وطةو  القامةة، وكتلةة الجسةم لةديجن علةى التةوالس  55عينة قوامجا  

اختبةارات: الم ةوة لجامعةة كةوين لقيةاس الحةد األقةةى  سةتج ك األكسةجين، ومعادلةة لةوير،  طبقةت علةيجنوكغم(.  59.16

متةةرا لقيةةاس القةةدرة ال أكسةةجينية، ومعادلةةة مفةةيلن لقيةةاس التمنيةةل الغةة،ا س خةة   الرااةةة، ومعادلةةة بوليةةو  لقيةةاس  40وعةةدو 

 ،(SPSS)دام برنةةامر الةةرزم ائاةةةا ية للعلةةوم ا قتماعيةةة باسةةتم تركيةةب الجسةةم. وبعةةد قمةةع البيانةةات ومعالجتجةةا إاةةةا يًا

متةرًا،  40 عةدو  ،الحةد األقةةى  سةتج ك األكسةجين، والقةدرة ال أكسةجينية لمتغيةراتأظجرت النتا ر أم المتوس  الحسةابس 

 ةر كتلةة الجسةم، والوثب ال ويل، ومعادلةة لةوير (، والتمنيةل الغة،ا س خة   الرااةةي وتركيةب الجسةم  مؤ ،والوثب العمودي

مليلتر/كغم/دقيقةةةة(،  36.08ونسةةةبة الةةةةحوم، وكتلةةةة الةةةةحوم، وكتلةةةة الجسةةةم الماليةةةة مةةةن الةةةةحوم(، كانةةةت علةةةى التةةةوالس  

%(، 26.78كغةةم(،  23.15(. سةةعرة/يوم1352.5م .متر/ثانيةةة(،  كغةة97.89سةةم(،  166.6سةةم(،  33.69ثانيةةة(،  7.55 

  توقةةةد ع قةةةة ذات د لةةةة إاةةةةا ية بةةةين الحةةةد األقةةةةى  سةةةتج ك   أظجةةةرت النتةةةا ر أنةةةكغةةةم(. و43.26كغةةةم(،  15.89 

األوكسةةجين وبةةاقس المتغيةةرات قيةةد الدراسةةة. وتةةم التو ةةل إلةةى مجموعةةة مةةن الع قةةات بةةين المتغيةةرات ، وكانةةت أقةةوى هةة،  

بةين (، و0.91سةم  ( و كتلةة الج(RMR ( ، وبين0.68الع قات بين القدرة ال أكسجينية وكتلة الجسم المالية من الةحوم  

وقود فةرو  ذات د لةة إاةةا ية عنةد مسةتوى الد لةة وتالي وقود (. 0.81كتلة الجسم وكتلة الجسم المالية من الةحوم  

   =0.05 فس الحد األقةى  ستج ك األوكسجين تبعًا إلةى متغيةر مركةز اللعةب ولةةالي  عبةات خة  الوسة . ايةث كةام )
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مليلتةةر /كغةةم  37.45ك األكسةةجين لةةدى  عبةةات الوسةة   ايةةث و ةةلت القيمةةة إلةةى  أعلةةى متوسةة  للحةةد األقةةةى ل سةةتج 

مليلتةر /كغةم /دقيقةة(. وقةود فةرو  ذات د لةة  34.41دقيقة(ي وكانت اقةل قيمةة لةدى اارسةات المرمةى ايةث و ةلت إلةى  /

تغيةر مركةز اللعةب ولةةالي ( فةس القةدرة ال أكسةجينية  معادلةة لةوير( تبعةًا إلةى م  =0.05إاةا ية عند مسةتوى الد لةة  

( كغم. متر/ثانية واقل قيمة لدى 119.99اارسات المرمى. ايث كانت أعلى قيمة للقدرة ال أكسجينية لدى اراس المرمى  

=  ( كغم .متر/ثانية. كما وأظجرت النتا ر وقود فرو  ذات د لة إاةا ية عند مستوى الد لة  91.87 عبات الوس    

متةرًا تبعةًا إلةى متغيةر مركةز اللعةب ولةةالي  عبةات الججةوم، ايةث كةام أفالةل متوسة   40 نتقاليةة عةدو ( فس السرعة ا0.05

( ثانية. وأظجةرت 8.065( ثانية وكانت اقل سرعة لدى اراس المرمى ايث و لت إلى 7.139للسرعة لدى  عبات الججوم  

( فةس التمنيةل الغة،ا س خة   الرااةة تبعةًا   =0.05نتا ر الدراسة وقةود فةرو  ذات د لةة إاةةا ية عنةد مسةتوى الد لةة  

( وكانت اقل سعرة /يوم1422.91المرمى   ساتارمتغير مركز اللعب ولةالي اارسات المرمى، ايث كانت أعلى قيمة لدى ل

=  (. كمةةا   توقةةد فةةرو  ذات د لةةة إاةةةا ية عنةةد مسةةتوى الد لةةة  سةةعر  /يةةوم1335.47بةةات  الةةدفا   قيمةةة لةةدى  ع

  .( فس تركيب الجسم تبعًا إلى متغير مركز اللعب0.05

دنيةة بدراسةة هةدفت لتحديةد درقةات معياريةة لتقيةيم مسةتوى اللياقةة الب  2012محمةود وللية) ) ومن قجة أخرى قةام

اواةت %(، تر25أي مةا نسةبت    ه(800( طالةب مةن أ ةل  200تكوانةت عينةة الدراسةة مةن   .ل  ب كلية الةرطة فس بغةداد

فةس ًأ ا مسةتوًى قيةدأما أفةراد العينةة اقاقةو المةنجر الو ةفس، وتو ة  إلةى استمدم الباانام. و( سنة22 – 19  بين أعمارهم

م لةوب ة المسةتوى الولم يحقاق أفةراد العينة .المرونة(والوثب ال ويل، واختبارات  الب ن، ثنس ال،راعين من ا نب ا  الما ل، 

ة وت بيةةةق بالةةةرورة تنفيةة، برنةةةامر ائعةةداد البةةةدنس والرياةةةة المسةةةا ي باانةةةاموالر ةةةاقة(، أو ةةى ال ،فةةس اختبةةةارات  السةةرعة

 .ا ختبارات بداية فترة التدريب وخ لجا ونجايتجا للتعرف إلى نقاق القواة والالعف

ألعةةاب طالةة باسةتمدام تحفيةز ااسة هةدفت الةى معرفةة أثةر تمةرين ائبهقراء در   ,Hojatallh 2012الله )حجة  قام

، لةكولتحقيةق ذ، لى القدرة والر اقة لدى ال البات( عProprioceptive Neuromuscular Facilitation  )PNFالعاللية  

أ ةارت . وة(ب ريقةة عةةوا ية  ةةاب ة وتجريبيةإلةى مجمةوعتين  ن( طالبةة، تةم تقسةيمج40نة قوامجا  أ قريت الدراسة على عيا

إاةا ية،  ية وبد لةة من خ   الوثب العمودي لدى المجموعة التجريبالنتا ر  إلى أما التمرين أداى إلى ت وير القدرة العاللي

وعةةة قة لةةدى أفةةراد المجم( للر ةةاTد لةةة إاةةةا ية فةةس مسةةتوى الر ةةاقة مةةن خةة   اختبةةار   وفةةس اةةين لةةم يظجةةر ت ةةوار ذ

 أما المجموعة الالاب ة فلم يظجر لديجا أي ت ور. .التجريبية

دراسةة هةدفت لمقارنةة    ,.2011Dias, J. Wentzm M., Kulkamp, W. & Mattos, Dديةا  وخلةرو) ) أقةرى

ملت عينةةة الدراسةةة   لةةدى  عبةةسأداء قةةواة القبالةةة  ًا برازيليةةًا (  ةةاب22الجةةودو ومقةةارنتجم بغيةةر الممارسةةين للعبةةة، ايةةث  ةةا

يةاس قةواة وتةم ق .(  ةابًا ليسةوا خبةراء فةس الجةودو18مدربين على الجودو يحملةوم الحةزام األسةود  ةاركوا فةس مباريةات، و 

تةةأثير  م اظةةة تالقبالةةة لليةةد الوااةةدة ولكلتةةا اليةةدين  المسةةتمدمة وجيةةر المسةةتمدمة( مةةن خةة   دينةةاموميتر القبالةةة، تمةة

إ  ت، تةأثير الوقةبوأظجرت النتا ر أن    تأثير لتدريب الجودو علةى قةوة اليةد  .لى  عبس الجودو واليد المستمدمةالتدريب ع

 عبةس الجةودو دريب الجةودو علةى معةدا  التعةب ولكةن لةير لليةد المسةتمدمة، وأ ةارت النتةا ر إلةى أما تةلتةأثير  هنةاك كام أن 

ب هةة،ا ا خةةت ف إلةةى  ةةفات وخةةةا ل تةةدري ومفةةس مرااةةل محةةددة، وعةةزى البةةاان ليسةةوا أقةةوى مةةن جيةةر الممارسةةين للعبةةة

 .وخةو ًا بسبب ا عتناء وا هتمام المستمر بالقبالة ،الجودو

دراسة هدفت إلى بناء ب ارية اختبار للياقة البدنية لدى أفراد الجيش الفلس ينس، ومن ثةم بنةاء   2012)بشير  وأقرى

المةنجر الو ةفس بالةةورة المسةحية، وتكةوم المجتمةع  ة المستملةة. وقد استمدم البااةثمستويات معيارية لمفردات الب اري

 ،تةةم اختيةةار العينةةة بال ريقةةة العةةةوا ية ال بقيةةةو( سةةنة. 32-18التةةس تراواةةت أعمةةارهم بةةين   ،مةةن أفةةراد الجةةيش الفلسةة ينس

األولى عينة لبناء الب ارية الفلس ينية وقد بلغةت  :وتم تقسيمجم إلى مجموعتين ًا( عسكري1885وبلغت عينة الدراسة كاملة  

إلةى فئتةين تبعةًا للمرالةة تةم تقسةيمجم ًا، و( عسةكري1267والنانيةة عينةة لبنةاء المسةتويات المعياريةة وبلغةت   ًا( عسكري618 

،ين تتةراو  تمنةل األفةراد الةوالفئةة النانيةة سنة، ( 25-18  بينتتراو  أعمارهم  نتمنل األفراد ال،ي ولىالعمرية ايث الفئة األ



 341          ة و را دزكارن
 

وقةد  .نتا ر الدراسة أم مستوى العينة مةن أفةراد الجةيش الفلسة ينس كةام متوسة ًا وأظجرت( سنة. 32-26أعمارهم ما بين  

 ،أم يتم ت بيق الب ارية النجا ية المستملةة لقياس النااية البدنيةة لةدى أفةراد الجةيش الفلسة ينس تو يات البااث كانت أهم

الدراسةة عنةد إقةراء  جةاواسةتمدام المعةايير الما ةة التةس تممالةت عن ،وذلك لغر  التةميل والعة ج والتةةنيف والتوقية 

 لمستوى الحقيقس ألفراد الجيش الفلس ينس.عمليات ا ختيار والمتابعة والتقويم للوقوف على ا

ريةة لةبعض التعةراف إلةى مسةتوى اللياقةة البدنيةة وبنةاء مسةتويات معياإلةى بدراسةة هةدفت   2011حالوة وبركات ) وقام

نةام دم الباااسةتم .دنيةةية الرياةية فس الجامعة األراختبارات عنا ر اللياقة البدنية لتقييم ال البات المستجدات فس كلية الترب

 ئعةةدادا( طالبةةة مةةن طالبةةات السةةنة الدراسةةية األولةةى المسةةج ت لمسةةا  121تكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن  والمةةنجر الو ةةفس، 

م الدراسةةس العةةاخةة   ( وكةة،لك 2006/2007لجامعةةة األردنيةةة خةة   العةةام الدراسةةس  فةةس ابةةدنس فةةس كليةةة التربيةةة الرياةةةية ال

لةةدوري لقيةةاس عنا ةةر اللياقةةة البدنيةةة، وهةةس ممنالةةة فةةس قيةةاس  التحماةةل اتةةم إقةةراء سةةتة اختبةةارات وقةةد (، 2007/2008 

تةةم  ،تةةا ر الدراسةةةولتحليةةل ن .لمرونةةة والقةةواة المميةةزة بالسةةرعة(اوالر ةةاقة، والسةةرعة ا نتقاليةةة، وتحماةةل القةةواة، والتنفسةةس، 

لت تو ةو .ينيةة،لك تحديةد الرتةب المئئويةة وكةاستمدام المتوس ات الحسابية وا نحرافةات المعياريةة والتكةرارات والنسةب الم

تقييم لاير كأساس نتا ر الدراسة إلى بناء مستويات معيارية لبعض عنا ر اللياقة البدنية وأو ت الدراسة باستمدام ه،  المع

داد عةلةى مسةا  ائنيةة، وةةرورة التركيةز عالقدرات البدنية لل البات المسةتجدات فةس كليةة التربيةة الرياةةية فةس الجامعةة األرد

 البدنس بحيث يةبي مت لابًا أساسيًا فس كل سنة من سنوات الدراسة ا كاديمية.

ياريةةة قةةات معدراسةةة هةةدفت لبنةةاء ب اريةةة اختبةةار بدنيةةة للقبةةو  فةةس الكليةةة العسةةكرية ووةةةع در  2008عةةبا) ) أقةةرىو

 مدم البااةةث( سةةنة، اسةةت20 – 18 بةةين ( طالةةب تراواةةت أعمةةارهم 500تكوانةةت عينةةة الدراسةةة مةةن   .للب اريةةة الم ستملةةةة

س  قري لدوري التنفسا: التحمال فس هس تلك المنجر الو فس، وتو  ل إلى أما العنا ر المكوانة لب ارية اختبار اللياقة البدنية 

لة،راعين مةن تحمال القواة  ثنس ومد اوم( 10*4الر اقة  الجري المرتد وم من الوةع ال ا ر(، 40السرعة  عدو وم(، 2400

 ا  الما ل اتى نفاذ الججد. ا نب 

 التعليق على الدراسات السابقة ومدى االستفادة منها في الدراسة الحالية: 

، لتجريبةةساإلةةى أم أجلةةب الدراسةةات السةةابقة اتبعةةت المةةنجر  امتو ةةل الباانةةبعةةد النظةةرة التحليليةةة لجميةةع الدراسةةات، 

بيتجم جةالوامعيةة م إقةراء الدراسةات علةى فئةة طلبةة المرالةة الجواستمدمت ا ختبارات الميدانية كأداة لجمع البيانات، ايةث تة

(ي ودراسةة 2012محمةود وخليةل  ودراسةة (، و2012بةةير  كدراسة  ،من كليات وأقسام التربية الرياةية والكليات العسكرية

 ( سنة.32-15  بينوات أعمارهم اترفردًا ( 1885-22راو  اجم العينة بين  ، ايث ت(2008ع،اب  

 الدراسة تججراءا

 الدراسة منهج

سة جرا  الدراأمت  ءالمجموعة التجريبية نظرًا لم  اتذ بةورت    ب  التجريبية( استمدام الباانام المنجر التجريبس

 قياس بعدي(. -قياس قبلس  - ة مجموعة تجريبية وااد

 مجتمع الدراسة

هن البالا عددلوم و  لبرامر البكالوريوس والدبتكوم مجتمع الدراسة من قميع ال البات المقبو ت فس قامعة ا ستق 

 م. 2019/2020وذلك بالرقو  لكةوفات عمادة القبو  والتسجيل فس قامعة ا ستق   للعام الدراسس  طالبات( 108 

 عينة الدراسة

 ة ما يقاربة الدراس( طالبة فس الدورة العسكرية المغلقة، ايث تمنل عين50أقريت الدراسة على عينة عةوا ية قوامجا  

 .تلة الجسموك العمر وال و  ات( يبين خةا ل أفراد عينة الدراسة اسب متغير1%( من مجتمع الدراسة، والجدو   50 
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 (n=50العمر وال و     متغيراتخةا ل أفراد عينة الدراسة اسب  : 1الجدول )

 معام) االلتواء االنحراف المعياري المتوسط الحسابي وحدة القياس المتغير

 1.54 0.40 18.2 سنة العمر

 0.90 0.045 1.66 سم ال و 

 0.93 11.26 60.00 كغم كتلة الجسم

وبلا  ،(0.40  بانحراف معياري قدر ( سنة 18.2( أم قيمة المتوس  الحسابس لمتغير العمر  1تةير نتا ر الجدو   

( وبلا 0.045  بانحراف معياري قدر ( سم 1.66 و   ال(،  وكانت قيمة المتوس  الحسابس لمتغير 1.54    معامل التوا

 (،0.93واء بلا  معامل الت( و11.26كغم بانحراف معياري قدر    (60بلا   ، ولمتغير كتلة الجسم (0.90    امل التوامع

عامل مت قيم ويد  ذلك على تحقيق التجانر بين أفراد عينة الدراسة وخالوعجم للتوزيع ال بيعس المعتد ، ايث تراوا

 (.3 ± واء للمتغيرات بين ا لت

 أواًل: األدوات واألجهزة

 .)قجاز الرستاميتر لقياس ال و   سم 

 .)ميزام طبس لقياس الوزم  كغم 

 .افرة  

 .ساعة توقيت 

 . أقما 

 .فر ات 

 .ري    ق  

 .مالمار للجري 

 .قجاز ااسوب لتفريا البيانات 

  ت ألفراد عينة الدراسةلتسجيل المعلومات الةمةية ونتا ر ا ختبارات والقياسااستمارة. 

 قجاز تانيتا لقياس تركيب الجسم. 

 نامو ميتر لقياس قوة القبالة ملحققجاز دي. 

 ثانيًا: البرنامج التدريبي

لنمانية  امتدو ،طبق على أفراد عينة الدراسة البرنامر التدريبس المةمم من هيئة التدريب الفلس ينس لقوى األمن

وتنوعت التدريبات  .دقيقة60) (، مدة الوادة التدريبية الواادة  ميًا   بااًا ومساًءتدريبيتين يوبواقع وادتين أسابيع 

، سومة ة وقريات لياقة بدنية متنوعالمستمدمة فس كل فترة من رياةة  بااية وطابور األركام ال،ي يحتوي على تمرين

جموعة من مخ    من المقاومةع وتدريبات وتدريبات الموان ،وتدريبات مجارات الميدام المسا ية كالزاف والتعلق والقفز

 .عسكريةومجموعة التمارين التكوينية العةرة الما ة بالتدريبات ال ،األقجزة فس الميدام وداخل  الة الحديد

 ثالثًا: االلتبارات المستخدمة

 :وتةملااللتبارات البدنية )اللياقة البدنية  

 لسرعة ا نتقالية   (.من البدء العالس لقياس ا اً ( متر50اختبار عدو   -

 اختبار الوثب العمودي من النبات  سارقنت( لقياس القوة ا نفجارية لعال ت الرقلين  سم(. -



 343          ة و را دزكارن
 

ل،راعين والمنكبين ا( ثانية المعد  لقياس تحمل قوة عال ت 60  من ا نب ا  الما ل إلى األسفلاختبار ثنس المرفقين  -

  مرة(.

 ى لل،راعين لمرة واادة.اختبار قوة القبالة لقياس القوة القةو -

 .(م( إنا  لقياس التحمل العام  دقيقة1600اختبار  قري ومةس  -

 :وتةملالتبارات مكونات الجسم 

 كتلة عال ت الجسم(. وكتلة  حوم الجسم، ومؤ ر كتلة الجسم، و، كتلة الجسم  -

 الدراسة اللتبارات العلمية المعامالت

لتدريب هيئة التدريب على مجموعة من ذوي ا ختةاص فس مجا  ا نر  البرنامر التدريبس المعتمد متم ع: الصدق

 دريبس.  التوقميعجم اتفقوا على مناسبة البرنامر ومحتوا .الرياةس والعسكري من ذوي الةجادات والرتب العليا

راسة  ناقس، (، ود2016تم اعتماد مجموعة من ا ختبارات البدنية وقياسات مكونات الجسم فس دراسة  نةر الل ، : الثبات

وات قيم  دقجا (، وترا0.91 -0.80ايث قاءت قيم معام ت ثباتجا بين   ،2016)(، ودراسة  القدومس، 2019

 .الحالية نس النتا ر أم ا ختبارات البدنية  الحة لتحقيق أهداف الدراسة(، وتع0.953 -0.894ال،اتس بين  

 جراءات التنفيبية للدراسةاإل

 التدريبيأواًل: تطبيق البرنامج 

                .15/11/2019إلى  25/9/2019فس تم البدء بت بيق الدورة العسكرية المغلقة على أفراد عينة الدراسة 

 ثانيًا: القياسات )القبلية والبعدية  

 .م9/2019( / 24-23تم إقراء القياس القبلس قبل بداية الدورة العسكرية المغلقة بتاريخ    -

 م.11/2019( /19-17  فس الفنرة عدي  بعد نجاية الدورة المغلقة(تم إقراء القياس الب -

 متغيرات الدراسة

 البرنامر التدريبس المعتمد لدى هيئة التدريب العسكري لقوى األمن الفلس ينس.: المتغير المستق) -أ

 تةتمل على المتغيرات التية:المتغيرات التابعة:  -ب

لمرفقين أسفً  اثنس والوثب العمودي من النبات لسارقنتي وم،  50 عدو لمتغيرات البدنية )اللياقة البدنية : ا -

 م(.1600قري ومةس وقوة القبالة ، و( ثانية المعد ي 60  من ا نب ا  الما ل

 (.كتلة  حوم الجسم كتلة عال ت الجسمومؤ ر كتلة الجسم، و،  كتلة الجسممتغيرات مكونات الجسم:  -

 المعالجات االحصايية

(، SPSSماعية  م ا قتاةا ية للعلوا ر، تم استمدام برنامر الرزم ائوالو و  إلى النت أسئلة الدراسة ائقابة عنمن أقل 

 وذلك من خ  :

 المتوس  الحسابس، ا نحراف المعياري، معامل ا لتواء. -

 ي.لقياسين القبلس والبعدا( لد لة الفرو  بين Paired samples t- testاختبار  ت( للعينات المتراب ة   -
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 النتايج ومناقشة عرض

ات الجسم بعض مكون الدورة التدريبية المغلقة على تأثيرما  البي ينص على:النتايج المتعلقة بالسؤال األول أواًل: 

 فلس ين؟ –ق   واللياقة البدنية لدى طالبات كليات العلوم األمنية والعسكرية والةرطية المستجدات فس قامعة ا ست

  .المعيارية وا نحرافات لمتوس اتا استمراج تم ؤا الس ه،ا عن لإلقابة

 ت اللياقةم ومتغيراالمتوس ات الحسابية وا نحرافات المعيارية لدى عينة الدراسة فس متغيرات مكونات الجس  :2جدول )ال

 (n=50  البدنية فس القياس القبلس والقياس البعدي

 المتغير
وحدة 

 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 9.87 57.10 11.26 60.00 كغم كتلة الجسم 

 6.55 18.92 8.19 21.06 كغم كتلة  حوم الجسم

 7.16 28.93 7.44 26.39 كغم كتلة عال ت الجسم

 3.27 20.49 3.70 21.53 (2 كغم/م مؤ ر كتلة الجسم

 740. 9.95 690. 10.41  (  م 50عدو 

 5.61 47.06 4.41 23.76 سم الوثب العمودي من النبات لسارقنت

 5.08 48.68 4.03 24.90 مرة د ثنس المرفقين أسفً  من ا نب ا  الما ل المع

 6.88 51.02 5.81 29.60 كغم قوة القبالة

 360. 5.78 590. 7.06 دقيقة م1600قري ومةس 

( مؤ ر كتلة الجسموكتلة عال ت الجسم، وكتلة  حوم الجسم، وكتلة الجسم، ( أم متغيرات  2تةير نتا ر الجدو   

(، بينما قاءت متوس ات 2كغم/م 21.53كغم،  26.39كغم،  21.06كغم،  60.00( القياس القبلس على التوالسكانت فس 

كما أم متغيرات اللياقة البدنية  (،2كغم/م 20.49كغم،  28.93كغم، 18.92كغم،  57.10القياس البعدي على التوالس  

قوة و( ثانية المعد ي 60ثنس المرفقين أسفً  من ا نب ا  الما ل  والوثب العمودي من النبات لسارقنتي وم،  50 عدو

كغم،  29.60مرة،  24.90سم،  23.76 ،  10.41م( كانت فس القياس القبلس على التوالس  1600قري ومةس والقبالة، 

 5.78كغم،  51.02مرة،  48.68سم،  47.06 ،  9.95نما قاءت متوس ات القياس البعدي على التوالس  دقيقة(، بي 7.06

أم البرنامر التدريبس المستمدم من  هيئة التدريب العسكري الفلس ينس لقوى األمن إلى ه،  النتيجة  دقيقة(. ويعزو الباانام

 كما  بةكل يعمل على رفع الكفاءة البدنية لدى المتدربين، يحتوي على تدريبات وتمارين مبنية على أسر علمية ومنتقا

التدريبات المستمدمة فس كل فترة من رياةة   وبنوعةريبيتين فس اليوم  بااًا ومساًءالبرنامر بااتوا   على قرعتين تد تميز

ارات الميدام المسا ية  بااية وطابور األركام ال،ي يحتوي على تمرينات لياقة بدنية متنوعة وقري ومةاة، وتدريبات مج

من خ   مجموعة من األقجزة فس الميدام وداخل  الة  المقاومةوتدريبات الموانع وتدريبات  ،كالزاف والتعلق والقفز

( فس 2016أ ار القدومس   وقد .دربين لحالة التكيف الجسمس العاملو و  المت  تعتبر فوا دها وتوقيتجا مناسبوالحديد، 

ر ائيقا  الحيوي والتوقيت األنسب للتدريبات فس من قة أريحا واألجوار التس تعتبر من المناطق الحارة ثأ إلىنتا ر دراست  

 Body Coreويعود ذلك إلى عدة عوامل من أهمجا: ارتفا  درقة ارارة الجسم الداخلية .هس الفترة المسا ية

Temperature ،  ة لحرارة الجسم الداخلية تكوم فس المساء، أم أفالل درق علىايث يوقد اتفا  فس الدراسات العلمية

ومن هنا كانت التدريبات  .السي رة الحركية تكوم أفالل فس المساء عنجا فس الفترة الةبااية، ( مساًء6وبالتحديد الساعة  

، (2016القدومس  دراسة ( و2019المسا ية ممتلفة من ايث النو  وامل التدريب. واتفقت ه،  النتا ر مع دراسة ناقس  

 (.2008(، ودراسة ع،اب  2012محمود وخليل  دراسة (، و2016ودراسة نةر الل   

هل توقد فرو  ذات د لة إاةا ية بين القياسين القبلس البي نصه: الثاني  بالسؤالثانيًا: النتايج المتعلقة 

كتلة عال ت و حوم الجسم، كتلة والدورة التدريبية المغلقة على بعض مكونات الجسم  كتلة الجسم،  تأثيروالبعدي فس 
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إلى ثنس المرفقين والوثب العمودي من النبات لسارقنتي وم،  50مؤ ر كتلة الجسم( واللياقة البدنية  عدو والجسم، 

م( لدى طالبات كليات العلوم األمنية 1600قري ومةس وقوة القبالة ، و( ثانية المعد ي 60من ا نب ا  الما ل  األسفل

 فلس ين؟ –لمستجدات فس قامعة ا ستق   والعسكرية والةرطية ا

 (Paired samples t- testولتحديد الفرو  بين القياسين القبلس والبعدي، تم استمدام اختبار  ت  ل زاوج المتراب ة  

ن ن القياسيلفرو  بيالمتوس ات الحسابية وا نحرافات المعيارية ونسبة التغير ونتا ر اختبار ت لد لة ا : 3الجدول)

 (n=50  لقبلس والبعدي لمتغيرات مكونات الجسم ومتغيرات اللياقة البدنية لدى أفراد عينة الدراسةا

 المتغير
وحدة 

 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
 قيمة

 )ت 

مستوى 

 الداللة 

 نسبة 

التغير

 المتوسط %

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 4.8 *0010. 3.48 9.87 57.10 11.26 60.00 كغم الجسم  كتلة

 10.1 *0000. 5.02 6.55 18.92 8.19 21.06 كغم كتلة  حوم الجسم

 9.6 *0000. -13.57 7.16 28.93 7.44 26.39 كغم كتلة عال ت الجسم

 4.8 *0010. 3.52 3.27 20.49 3.70 21.53 (2 كغم/م مؤ ر كتلة الجسم

 4.4 *0000. 8.48 740. 9.95 690. 10.41   ( م 50عدو 

 98 *0000. 32.35- 5.61 47.06 4.41 23.76 سم الوثب العمودي من النبات لسارقنت

ثنس المرفقين أسفً  من ا نب ا  

 الما ل المعد 
 95.5 *0000. 30.92- 5.08 48.68 4.03 24.90 مرة

 72.3 *0000. 18.89- 6.88 51.02 5.81 29.60 كغم قوة القبالة

 18.1 *0000. 18.57 360. 5.78 590. 7.06 دقيقة م1600قري ومةس 

 (.49درقات ارية  و ،(α ≤ 0.05  عند مستوى الد لة * دا  إاةا يًا

( بين القياسين α ≤ 0.05 توقد فرو  ذات د لة إاةا ية عند مستوى الد لة ( أن  3يتالي من نتا ر الجدو   

ولةالي القياس البعدي لدى  ونات الجسم وقميع متغيرات اللياقة البدنية قيد الدراسةفس قميع متغيرات مكالقبلس والبعدي 

%(، كتلة  حوم 4.8كتلة الجسم  ايث قاءت نسبة التغير على النحو التالس لمتغيرات مكونات الجسم   ،أفراد عينة الدراسة

 50عدوغيرات اللياقة البدنية  %(( ولمت4.8  %(، مؤ ر كتلة الجسم9.6(، كتلة عال ت الجسم  10.1%الجسم  

(، 72.3%(ي قوة القبالة  95.5%من ا نب ا    إلى األسفل%(ي ثنس المرفقين 98%(، الوثب العمودي من النبات  4.4م 

إلى ا نتظام فس البرنامر التدريبس من ايث المججود . ويعود السبب فس ه،  النتيجة ((18.1%م  1600قري ومةس

طبيعة سير عمل التدريبات وساعاتجا والنم  الغ،ا س ويبية ونوعية التمارين المنتقاة بةكل موةوعس المب،و  وا اما  التدر

أكد  وقد، المستجدوموالبيئة المغلقة ومكوناتجا والتس ترتب  بةكل كبير بمت لبات التدريب اليومية التس يمالع لجا ال لبة 

الجسم وتركيبجا والعمل على مكونات أم   ,Wilmore & Costill) 1994(، ويلمور وكوستل  2016كل من القدومس  

عوامل أخرى ووانتظام المججود واألاما  التدريبية تحسينجا مرتب  بمجموعة من العوامل الجام  كنو  النةاق الممارس 

ألخ، بجا منل طبيعة العمل وعدد ساعات  ونم  وطبيعة الغ،اء ومكام السكن ومت لبات الحياة اليومية. وه،  اعتبارات تم ا

ايث قاءت كتلة الجسم األقل تحسنًا بسبب معايير الغ،اء ونوعية  ،من هيئة التدريب العسكري الفلس ينس لقوى األمن

عنةر السرعة أيالًا األقل تغيرًا بسبب  وقاء .التدريب التس تستجدف كتلة العال ت وتقوية البنية الجسدية لدى المتدربات

ب   تتحكملديجن ايث أكدت الكنير من الدراسات أم عنةر السرعة من الةعب تحسين  ألن   العوامل الوراثية وطبيعة األلياف

طبيعة ونو  ا لياف العاللية والعوامل الوراثية لدى الفرد، وأيالًا يعزو الباانام إلى ه،  النتيجة إلى التكامل فس قميع 

 هوا ية التس راعت عملية التدرج فس التدريب من السجل مكونات العملية التدريبية من ايث التنو  فس التمارين الجوا ية وال

ا س محدد وكنافة( طوا  فترة التدريب مع برنامر ج، ًاواجم ة  للمركب مراعية امل التدريب   دللةعب ومن البسي

ية إلى ل نتقا  من طبيعة الحياة المدنخ وة مت لباتجا  بجميعالدورة المغلقة وتعد للجميع  ةو حس، ومواعيد نوم محدد
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ول،لك  ،كافةايث يعتبر البرنامر التدريبس بكل مكونات  ممتلفًا عن البرامر التدريبية األخرى من النوااس  ،الحياة العسكرية

اسن الحالة الةحية والبدنية ومكونات تركيب الجسم لدى ال البات المستجدات فس قامعة ا ستق   للعلوم األمنية. واتفقت 

(، 2013(، ودراسة الفقي   2016القدومس  دراسة ( و2016نةرالل   دراسة (، و2019ناقس  ه،  النتيجة مع دراسة 

 (.2012عبد الجواد  ودراسة

 االستنتاجات  

 التس:تم استنتاج فس ةوء نتا ر الدراسة 

 الدورة  التدريبية المغلقة اسنت عنا ر اللياقة البدنية لدى ال البات المستجدات.  -1

 مغلقة اسنت مكونات تركيب الجسم واللياقة البدنية المرتب ة بالةحة.الدورة التدريبية ال  -2

نوعية  على وه،ا يد  ،من كتلتجن الجسمية على اساب زيادة الكتلة العاللية لديجن ًابسي  ًاخسرت ال البات قزء -3

 وتكامل الدورة التدريبية مع النم  المعيةس والغ،ا س الةحس.

لتدريبات اطبيعة  ر اللياقة البدنية ما عدا السرعة ا نتقالية، مما يد  علىقميع عنا  فسكبير وملحو   هناك تحسن -4

ة وفترات متنوعخا ة التدريبات الجوا ية الةبااية وال هوا ية المسا ية ونوعية التغ،ية السليمة وال ،المع اة

 ا ستةفاء.

 التوصيات

 يو س الباانام بالتس: ،فس ةوء أهداف الدراسة ونتا ججا

ألمن مع قوى اع استراتيجية تدريبية  املة فس الجامعة بالتعاوم والتنسيق مع هيئة التدريب العسكري لةرورة وة -1

 .وتحسينجا التدريب العسكري بمنظومةالممتةين فس ه،ا المجا  فس الجامعة ل رتقاء 

ا ل  من كل نية عدراسة واةحة المعالم للتدريب الرياةس العسكري فس الجامعة وإقراء دراسات ميدا إقراءةرورة  -2

 ستق  .معة ا المعيةية  تدريب، ج،اء، نوم، دراسة( والنفسية والةحية التس تواق  ال لبة فس قا بالظروفع قة 

قميع  ااة لدىالتدريب المنتظمة على تركيب الجسم والتمنيل الغ،ا س وقت الرمر اثر براو  أسة اء دراقرةرورة إ -3

 الدراسية.طالبات الجامعة ومن قميع المستويات 

 رم الجامعةاخل اةرورة إقراء دراسة للمعيقات والةعوبات التس تواق  التدريب العسكري فس الدورات المغلقة سواء د -4

 أو فس هيئة التدريب العسكري لقوى األمن الفلس ينس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 347          ة و را دزكارن
 

The Effect of the Closed Basic Cycle Training on Some Body 

Components and Fitness of New Female Students of Security, Military and 

Police Science Faculties at Al-Istiqlal University- Palestine 

 

Ismail Ahmad Yusef Zakarneh 

Intermediate College For Security Studies, Al- Istiqlal University For Security Sciences, Jerich, 

Palestine. 

 Mosab Sameer Mahmoud Rashed 

Facuty of Physical Education, The University of Jordan. 

 

Abstract 

The purpose of this study was to identify the effect of the closed basic cycle training on some 

body components and fitness of new female students of Security, Military and Police Science 

Faculties at Al-Istiqlal University- Palestine. The researchers used one- experimental group approach 

in its form (pre- and post- measures). To achieve this, the study was conducted on an intentional 

sample of (50) female students enrolled in the closed training course who met the university admission 

requirements and passed all the tests and examinations required for admission for the academic year 

2019-2020. The researchers used the TanitaDC-360 to measure body components and a set of tests 

that measure the fitness elements and applied the training program approved by the Palestinian 

Military Training Authority for Security Forces for a period of (7) weeks. with two training units per 

day in the morning and at the evening,with each training unit having time of (60) minutes. After 

completing the Closed Basic Cycle, the SPSS software was used to analyze the data. The results 

showed that there were statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) in all 

fitness tests and body components between the pre- and post- measurements and in favor of the post- 

measurement; that is, the closed training course had a positive effect on improving physical fitness and 

body components.  

Keywords: Closed basic cycle, Body components, Fitness, Al-Istiqlal University. 
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حالة التدفق النفسي لتحسين مستوى األداء وبعض القدرات البدنية  فيتأثير التمرينات النوعية  

 المهاري لدى العبي منتخب جامعة طيبة للكرة الطائرة

 

 خالد البطاوي و   عيسى سمير عبد النبي شعبانو    جمال علي ربابعه
 29/3/2021 تاريخ القبول DOI:https://doi.org /10.47017/31.2.8                         9/2/2019م ستالتاريخ اال

 

 ملخصال

حسين مستوى األداء بعض القدرات البدنية وحالة التدفق النفسي لت فيتأثير التمرينات النوعية لى إالتعرف لى إالدراسة هذه تهدف 

في خب الكرة الطائرة العبي منتمن تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية  .جامعه طيبةفي لدى العبي منتخب الكرة الطائرة  المهاري

 ون(، استخدم الباحثا  العب 16العينة )أفراد غ إجمالي عدد جامعة طيبة المشارك في بطوله االتحاد الرياضي للجامعات السعودية ، حيث بل

وكانت أهم  .دف الدراسةمته لطبيعة وهءالبعدية وذلك لمالوالتصميم التجريبي للمجموعة الواحدة بالقياسات القبلية  االمنهج التجريبي  ذ

فق النفسي لتحسين مستوى تحسين القدرات البدنية وحالة التدلبرنامج التدريبي المقترح باستخدام التمرينات النوعية ادى إلى ا ان النتائج

مقترح " التمرينات األداء المهاري لدى العبي منتخب جامعة طيبة للكرة الطائرة، وكانت أهم التوصيات استخدام البرنامج التدريبي ال

ارات أخرى ومراحل جراء دراسات مماثلة على مهالنوعية" في تحسين القدرات البدنية وحالة التدفق النفسي ومستوى األداء المهاري، وإ

 عمرية مختلفة لالعبي الكرة الطائرة باستخدام أشكال مختلفة من التمرينات البدنية.

 .ائرةكرة الط، القدرات البدنية ،مستوى األداء المهاري ،حالة التدفق النفسي، النوعية  التمرينات :الكلمات المفتاحية

 

 ومشكلة الدراسة المقدمة

وذلك بما توفره   ،ةوالوصول للمستويات العاليالمهاري االرتقاء بمستوى األداء  في ا هام ورا تلعب التمرينات النوعية د

 الحركيوينها تك فيتتشابه  التيعبارة عن مجموعة من التمرينات والتدريبات  فهي .من فرصة جيدة لالرتقاء بمستوى األداء

ا  ونوعا  وتوقيتا  كم المهاريتنمية األداء  فيتحقق أقصى درجات التخصص  فهي هوعلي .يالديناميكي مع األداء المهار هاوتركيب

ات بمثابة تمرينات ، كما تعتبر هذه التمرينالمهاريوفقا  لالستخدامات اللحظية للعضالت أو المجموعات العضلية داخل األداء 

م بما يتناسب محاولة تشغيل وبناء الجس في الرياضيرات الحركية الخاصة بنوع النشاط مساعدة تهدف لإلعداد وتنمية المها

 .(http//www,2005) (Zatsi, 2002) (Qasim, 2003مع متطلبات المهارات )

 الذياألمر  ،يارثناء األداء المهأالجسم في يتخذها  التيالعمل على تصحيح األوضاع  فيكما تساهم التمرينات النوعية 

الحركات والمهارات  وتستخدم ايضا بغرض اإلعداد والتمهيد لتعلم الحركية،تكنيك األداء للمهارات  على المقام األول فيكس ينع

 (.Qotob,2004) ،(Al-Jabali, 2000الرياضية المختلفة ) باألنشطةالخاصة 

ة لتحقيق أهداف والمهارى لالعب الكرة الطائرة على إمكانية استغالل الالعب لقدراته البدني الحركيويتوقف مستوى األداء 

ومتطلباتها البدنية المختلفة  فالعالقة بين المهارات األساسية للعبة الكرة الطائرة .ومتطلباتها الحركية الحركيلتركيبها  ا  المهارة وفق

ات التي تتفق مع طبيعة بالتمرين باالستعانةعداد الالعبين، وذلك إعند  االعتبار فيوضع ن تأوثيقة يجب  عالقة هي (الخاصةو ،)العامة

مما يكون له  سه،نف للمهارة من خالل استخدام المجموعات العضلية العاملة في المهارة ذاتها وفى المسار الحركي الحركياألداء 

 (. Al-Jayoushi,1999األثر األكبر في تحسين الصفات البدنية وبالتالي تحسين األداء المهارى للمهارات الحركية )

                                                           

 2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"لمجلة أبحاث اليرموك جميع الحقوق محفوظة. 
 المملكة العربية السعودية، جامعة طيبة ،كلية التربية. 
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ن يتطرق اليه أوالمقدرة على التركيز لساعات طويلة دون  االجادة،فكرة السعي الدؤوب نحو  طياتهفالتدفق يحمل في 

الذي يتضمنه العمل،  المضنيفقدان الشعور بالزمن، والشعور الداخلي بجدوى الجهد  الملل، واالغراق في التفكير الى حد

، ثم التغذية المرتدة الفورية، والمقدرة على تجزئة العمل بحيث يصبح في ووضوحهويتطلب حدوث ذلك الشعور بدنو الهدف 

    (A- Saiad,2018) .لهفي الوقت المحدد  تحقيقهإمكان الفرد 

لى قمة السعادة لدى الشخص إوالتدفق النفسي ثروة نفسية حقيقية يمكن من خاللها تحقيق اإلنجازات المختلفة والوصول 

وبصفة خاصة تنمية التدفق النفسي  ،نسانومن هنا ظهرت أهمية تنمية الجوانب اإليجابية لدى اإل .الذي يعايش حالة التدفق

 . (Habib, 2016)لى السعادة إلوصول ثار إيجابية على الفرد مثل اآلما له من 

في حياة  ألهميته ا من بين أهم المفاهيم في حركة علم النفس اإليجابي، نظر psychological flow النفسييعتبر التدفق 

 (Hamedah, 2019) الفرد.الفرد كمتغير من متغيرات الصحة النفسية، ويهدف الى تعزيز الجوانب اإليجابية في شخصية 

نى على أساسها الجوانب تبتتميز لعبة الكرة الطائرة بتنوع مهارتها الحركية األساسية التي تعتبر أحد الجوانب الهامة التي 

فريق في تحقيق  الفوز يعتمد بدرجة أساسية على مدى إتقان العبيه ألداء المهارات األساسية  أيفنجاح  .الخططية للعبة

تزيد فرص  بالتاليو ،فة وذلك بمقدار كبير من التوافق مع أقل قدر ممكن من األخطاءتنفيذها بأنواعها المختل واستطاعة

ي المهارات الهجومية وتشتمل على لإالمهارات الحركية األساسية في الكرة الطائرة  وتنقسم .البطوالتإحراز  فيالفريق 

الصد و ،اإلرسالو ،االستقبالتشتمل على ) التيالصد الهجومي( والمهارات الدفاعية و ،الضرب الساحقو ،اإلعداد، و)اإلرسال

 (. Hassan,1998الدفاع عن الملعب( ) و ،الدفاعي 

 أنها إال  ،وتختلف المهارات األساسية الهجومية في مدى أهميتها وترتيبها من حيث الحصول على نقاط المباراة 

 ففيأو بعض مراحله،  الفنيطريقة األداء  فيتتشابه ضرورة إتقان الالعبين لها ، كما انها قد تختلف أو  فيتتساوى جميعها 

 الهجوميمهارة الضرب  تتشابه  الهجومي،الضرب  ةمع مهار الهجوميأداء مهارة حائط الصد  ةتختلف فيه طريق يالوقت الذ

وتطورات قواعد اللعبة األثر  يلألداء المهاري ، كما كان للتوظيف الخططالفنيمراحل األداء  فيرسال الساحق مع مهارة اإل

من مع الوثب  يرسال التموجفالضرب من المنطقة الخلفية واإل ؛األداء فيمن تلك المهارات المتشابهة  متعددةظهور أنواع  في

 برز على ذلك.أ

عداد مهارة اإلو ،الضرب الساحق في االتجاه القطري واالتجاه المستقيم ،المواجهة ىعلااإلرسال من  اتألهمية مهار ونظرا 

 األكاديميكمدربين وفى المجال  التدريبيالحقل  ين فيومن خالل عمل الباحث ،على نتائج المبارياتتأثيرها مامي ومدى األ

مستوى أداء المهارات قيد الدراسة على  في ا فقد الحظوا تباين ،الكرة الطائرة لمقررات العلميلي تدريس المحتوى وكمسئو

الفني مستوى األداء  انخفاضكل من  في ةهناك العديد من جوانب القصور المتمثل ؛ اذ انالحركيالمسار  في التشابهالرغم من 

، هذا التشابة بينهالمهارة  دون أخرى على الرغم من  الفني ءمراحل األداظهور العديد من األخطاء خالل  أو ،لبعض منها

باريات الفريق أثناء بطوالت االتحاد الرياضي للجامعات السعودية من خالل متابعتهم نتائج م ونلما الحظه الباحث باإلضافة

مستوى أداء منتخب الجامعة خالل تلك  انخفاضحول  وهذا ما أثار تفكير الباحثين .منتخب جامعة طيبة لترتيب متأخراحتالل 

 ، الهجوميمهارات ) الضرب  في المتمثلةمستوى فاعلية المهارات الهجومية  الىلمحاولة التعرف  ينالباحثدعا والبطوالت 

مستوى الفاعلية المهارية للمهارات الهجومية األساسية ومتشابهة األداء لمنتخب الجامعة  انخفاضفي ظل عداد( اإل، ورسالاإلو

 الرياضي للجامعات السعودية . االتحاد تبطوال فيمقارنة بجميع الفرق المشاركة 

واألبحاث العلمية لمهارات الكرة الطائرة من العديد من االتجاهات البحثية وبالرغم من تناول العديد من الدراسات 

الدراسات لم تتطرق لمحاولة  فان تلك ،والجوانب المختلفة والعمل على بناء البرامج التدريبية لالرتقاء بالمستوى الفني لها

 .كرة الطائرةفي ال تحسين مستوى األداء المهاري الىتأثير التمرينات النوعية  الىالتعرف 

الدراسات واألبحاث العلمية التي تناولت بناء البرامج التدريبية  لىإالباحثين للقيام بالمسح المرجعي للتعرف ذلك دفع  لقد

 ،الضرب الساحق في االتجاه القطري واالتجاه المستقيمو ،لالرتقاء بالمستوى الفني للمهارات )اإلرسال من أعلى المواجهة

اال أنه لم يتوصل الباحثون في حدود المسح المرجعي لدراسة هدفت ، مامي( استنادا على التمرينات النوعيةمهارة االعداد االو
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تحسين مستوى األداء المهاري للمساهمة  فيتأثير التمرينات النوعية  لىإالباحثين لمحاولة العمل على التعرف  الذلك، مما دع

بأن الكرة الطائرة كبقية  يمانا إواالرتقاء بمستوى األداء من ناحية أخرى، في تبسيط إجراءات التدريب والتعليم من ناحية 

 األنشطة األخرى تحتاج لألسلوب العلمي لوضع ومتابعة برامجها وإعداد الالعبين.

 هدف الدراسة

 ما يلي: الى هدفت الدراسة

البعدي للمجموعة التجريبية في مستوى بعض القدرات البدنية لدى القياس داللة الفروق بين القياس القبلي و لىإالتعرف  -

 العبي منتخب جامعة طيبة للكرة الطائرة. 

البعدي للمجموعة التجريبية في حالة التدفق النفسي لدى العبي القياس داللة الفروق بين القياس القبلي و لىإالتعرف  -

 منتخب جامعة طيبة للكرة الطائرة.  

البعدي للمجموعة التجريبية في مستوى األداء المهاري لدى العبي القياس الفروق بين القياس القبلي و داللة لىإالتعرف  -

 منتخب جامعة طيبة للكرة الطائرة.

 فروض الدراسة 

توجد فروق دالة إحصائيا  بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي في مستوى بعض  -

 نية لدى العبي منتخب جامعة طيبة للكرة الطائرة.القدرات البد

توجد فروق دالة إحصائيا  بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي في حالة التدفق  -

 النفسي لدى العبي منتخب جامعة طيبة للكرة الطائرة.

جموعة التجريبية لصالح القياس البعدي في مستوى األداء وجد فروق دالة إحصائيا  بين القياسين القبلي والبعدي للمت -

 المهاري لدى العبي منتخب جامعة طيبة للكرة الطائرة.

 الدراسات السابقة:

تأثير تمرينات نوعية بأدوات مساعدة في تخفيف  لىإالتعرف لى إ( دراسة هدفت Yonis Al-Dolaimi, 2019) ىجرأ

الباحثون المنهج  استخدم .الكرة الطائرة للطالبفي صعوبات األداء الحركي وتطوير القدرة االنفجارية وتعلم الضرب الساحق 

( طالبا  من مجتمع 20)وتكونت العينة من القبلي والبعدي ذي  االختبارينالتجريبي بتصميم المجموعة التجريبية والضابطة 

( طالبا  من الذين لديهم صعوبات في األداء الحركي بعد تشخيصهم حسب مقياس خاص بمهارة 29)عدد أفرادة البحث البالغ 

وتم تطبيق التمرينات النوعية بأدوات مساعدة على أفراد المجموعة التجريبية، استغرقت  .( فقرة12) الضرب الساحق يتكون من

وكان زمن كل  وحدتين، عدد الوحدات التعليمية في األسبوع ، وكانأسابيع (4لتنفيذ مفردات التجربة الرئيسة)المدة الزمنية 

األداء ذأظهرت النتائج إن للتمرينات نوعية بأدوات مساعدة دورا  كبيرا  في تخفيف صعوبات و . ( دقيقة90وحدة تعليمية)

وتعلم الضرب  االنفجاريةأدوات مساعدة بطريقة ايجابية في تطوير القدرة نوعية بالفضال  عن ذلك ساهمت التمرينات  . الحركي

أوصى الباحثون بتوصيات عدة من أهمها التأكيد على اعتماد  ،وفي ضوء هذه االستنتاجات .لكرة الطائرة للطالبفي الساحق 

الكرة في ي لمهارة الضرب الساحق التمرينات النوعية بأدوات مساعدة في الوحدات التعليمية لتخفيف صعوبات األداء الحرك

بالقدرات الخاصة بكل مهارة من  مبالعملية التعليمية بتطوير القدرات البدنية للطالب ومعرفته ينالطائرة، وضرورة اهتمام القائم

 مهارات الكرة الطائرة األخرى.

تأثير تمرينات خاصة في بعض القدرات البدنية والحركية ودقة الضربات  لىإالتعرف لى إ( بدراسة هدفت Shihab,2018قام )و

ن أ، أظهرت نتائج الدراسة ( طالبا 60تكونت عينة الدراسة من )واستخدم الباحث المنهج الوصفي،  .السكواشاالمامية والخلفية في 

عن  ، فضال لسكواشفي االعبي المجموعة التجريبية التمرينات الخاصة كان لها تأثير في تطوير بعض القدرات البدنية والحركية لدى 

 مقارنة بالمجموعة الضابطة. السكواشتطور المجموعة التجريبية في دقة الضربات االمامية والخلفية في 
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( دراسة هدفت التعرف على العالقة بين حالة التدفق النفسي ورفع مستوى الطموح لدى Abdo Ibrahim,2018جرى )أو

( ذكور 54منهم ) ا د( فر77في محافظة دمشق، استخدم الباحث المنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة من )العبي السباحة 

( اناث، أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات دالله إحصائية بين حالة التدفق النفسي ومستوى 23و)

فراد عينة الدراسة على أه إحصائية بين متوسطات درجات فراد عينة الدراسة، وكذلك وجود فروق ذات داللأالطموح لدى 

وجود فروق ذات دالله إحصائية على مقياس الطموح  مقياس التدفق النفسي تبعا لمتغير العمر ولصالح العمر األكبر، وأيضا 

 لمتغير العمر ولصالح العمر األكبر. تبعا 

التفاؤل( وبين سمات الشخصية  ) الصالبة النفسية،  لى فحص العالقةإدراسة هدفت   (Robin & Nicole 2015)جرى أ

( طالبا من ست جامعات في 197تكونت عينة الدراسة من )واستخدم الباحثان المنهج الوصفي،  .والتدفق لدى الرياضيين

اسة أظهرت نتائج الدرو .(1998،استخدم الباحثان مقياس التدفق ) جاكسون، كيمكي، فورد، مارشوواليات الشرق األوسط، 

ن المستويات العالية من الصالبة النفسية والتفاؤل منبئة بالتدفق في جميع أبعاده )األهداف الواضحة، اندماج الفعل في الوعي، أ

التوازن بين التحديات  التغذية الراجعة، وأخيرا وعدم الشعور بالوقت، والشعور بالحكم، والتجربة الذاتية، والتركيز على المهام، و

 والمهارات(.

فاعلية الذات والدافعية بلى التدفق النفسي كمتنبئ نفسي إالتعرف  لىإ  دراسة هدفت   (A Magazi, 2015)ى جرأو

ونت عينة الدراسة من كاستخدم الباحث المنهج الوصفي، وت .لإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية من خالل التدفق النفسي

( بين التدفق النفسي وفاعلية 0.01عند مستوى )احصائيا  أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة و .وطالبة ( طالٍب200)

ن اتسام الطالب بارتفاع التدفق النفسي يصاحبه ارتفاع في كل أبمعنى  ؛الذات والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية

 من فعالية الذات والدافعية لإلنجاز.

 ت الدراسةمصطلحا

خبرة خاصة بكل فرد تحدث من وقت آلخر، خاصة عندما يؤدي عند أقصى درجات األداء،  تعرف بأنهاحالة التدفق النفسي:  -

 (.Saddiq, 2019أو عندما يصل الى مستويات أعلى من مستوياته المعتادة أو السابقة )

تنمو الوسائل الفعالة الكافية السليمة للجسم  القدرات البدنية: هي تعبير عن الخصائص الوظيفية الحيوية التي تتقدم عندما –

 .(Housean,1998)كجزء من حركته المخزونة  ةالتي تستخدم عند أداء الحركات المهاري

ن يطبق خططه الهجومية أاذ ال يمكن ألي فريق  ؛الركيزة األساسية التي يمكن بها تحقيق اإلنجاز ومستوي األداء المهاري: ه -

الى ذلك توافر قدرات بدنية جيدة  يضاف ،ؤهله لتنفيذ تلك الخططيبمستوى مهاري جيد العبوه متع او الدفاعية ما لم يت

 (.procedural definitionتساعده على تنفيذ هذه الخطط )

 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة 

مته ءالتصميم التجريبي للمجموعة الواحدة بالقياسات القبلية البعدية وذلك لمال االمنهج التجريبي ذ ونثاستخدم الباح

 لطبيعة وهدف الدراسة.

 كرة الطائرة.لمن العبي منتخب جامعة طيبة ل ا ( العب26تكون مجتمع الدراسة من ) مجتمع الدراسة:

 تبالطريقة العمدية من العبي منتخب الكرة الطائرة بجامعه طيبة المشارك في بطوال لدراسةتم اختيار عينة ا عينة الدراسة:

االجمالية  دراسةوتم اجراء التجانس لعينة ال ،(ا العب 16االتحاد الرياضي للجامعات السعودية، حيث بلغ إجمالي عدد العينة )

(، 2) و (1والجداول ) .نفسي ومستوى األداء المهاريفي المتغيرات األساسية واختبارات القدرات البدنية وحالة التدفق ال

 ( توضح ذلك.4)و(، 3)و
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 نةتجانس العي

 (16ن = )دراسة للاألساسية للعينه اإلجمالية  الدالالت اإلحصائية الخاصة بالمتغيرات  :(1جدول )ال

 الدالالت اإلحصائية
 

 

 المتغيرات األساسية

وحدة 

 القياس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

معامل 

 التفلطح

معامل 

 االختالف%

 7.91% 1.13- 0.12- 1.56 19.79 )سنة( الســــــــــــــــــن

 11.07% 1.35- 0.65- 20.71 187.09 )سم( الطـــــــــــــــــول

 11.21% 1.06- 0.03 8.73 77.88 )كجم( الـــــــــــــــــوزن

 19.81% 1.32- 0.41 1.10 5.54 )سنة( العمر التدريبي

من  قريبةو 3±هي قيم تنحصر بين و(، 0.41) و( 0.65-بين )تراوحت ( أن قيم معامل االلتواء 1يتضح من الجدول )

إلى  (%7.91تراوح معامل االختالف بين ) االعتدالية، وكذلكالصفر، وهذا يؤكد خلو العينة من عيوب التوزيعات غير 

 قبل التجربة. لعينة الدراسة% مما يؤكد على تجانس المتغيرات األساسية  20وهذه القيم أقل من ،(19.81%)

 (16ن = )للدراسة اإلجمالية  البدنية للعينهالقدرات  باختباراتالدالالت اإلحصائية الخاصة  :(2جدول )ال

 الدالالت اإلحصائية

 

 القدرات البدنية اختبارات

وحدة 

 القياس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

معامل 

 التفلطح

معامل 

 االختالف%

 4.30% 1.60- 0.06- 2.44 56.80 )كجم( القبضة ةاختبا رقو قوة القبضة

القدرة العضلية 

 للذراع الضاربة

السلة لقياس القدرة  ةاختبار كر

 العضلية للذراع الضاربة
 10.07% 1.24- 0.47- 1.69 16.82 )متر(

القدرة العضلية 

 للرجلين
 8.09% 0.83- 0.37 4.31 53.25 )سم( العمودي باختبار الوث

القدرة العضلية 

 للرجلين
 3.15% 1.47- 0.15- 7.27 230.63 )سم( العريض من الثبات باختبار الوث

 9.56% 1.41- 0.51- 0.34 3.58 )ثانية( امتر 20 واختبار عد  السرعة االنتقالية

 19.03% 1.29- 0.06- 1.58 8.31 )سم( الجذع من الوقوف. ىاختبار ثن المرونة

 الرشاقة
الجري بطريقة بـارو اختبار 

 م4.5×3
 4.62% 1.06- 0.28- 0.55 11.93 )ثانية(

من  قريبةو 3±هي قيم تنحصر بين (، و0.37)و( 0.51-بين )تراوحت ( أن قيم معامل االلتواء 2ل )ويتضح من الجد

 و%(  3.15وكذلك تراوح معامل االختالف بين ) .الصفر، وهذا يؤكد خلو العينة من عيوب التوزيعات غير االعتدالية

 .قبل التجربة دراسةلل% مما يؤكد على تجانس القدرات البدنية الخاصة بعينة 20( وهذه القيم أقل من 19.03%)

 (16ن = )دراسة للالدالالت اإلحصائية الخاصة بحالة التدفق النفسي للعينه اإلجمالية  :(3جدول )ال

 الدالالت اإلحصائية
 

 حالة التدفق النفسي

وحدة 

 القياس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

معامل 

 التفلطح

معامل 

 االختالف%

 16.92% 0.36 0.53 0.55 3.25 )درجة( مع المهارة التحديتوازن  المحور األول

 15.21% 1.33- 0.71 0.40 2.63 )درجة( تغذية عكسية واضحة المحور الثاني

 15.85% 1.33- 0.71 0.42 2.56 )درجة( وضوح األهداف المحور الثالث

 14.15% 1.59- 0.73 0.95 6.69 )درجة( األداء فيالتركيز  المحور الرابع

 13.43% 0.78 1.43 0.33 2.44 )درجة( اإلحساس بالتحكم المحور الخامس
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 الدالالت اإلحصائية
 

 حالة التدفق النفسي

وحدة 

 القياس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

معامل 

 التفلطح

معامل 

 االختالف%

 18.71% 0.60 1.46 0.91 4.88 )درجة( اإليجابيةالخبرة الذاتية  المحور السادس

 10.46% 0.83 1.27- 0.35 3.31 )درجة( األداء في االندماج المحور السابع

 12.65% 1.33- 0.71 0.32 2.53 )درجة( الذاتيفقد الوعى  المحور الثامن

 18.75% 2.40 1.87 0.89 4.75 )درجة( تحول الوقت التاسعالمحور 

 17.20% 1.39- 0.51 5.75 33.44 )درجة( مجموع المحاور

من قريبة و 3±هي قيم تنحصر بين و(، 1.87) و( -1.27بين )تراوحت ( أن قيم معامل االلتواء 3يتضح من الجدول )

%( إلى 13.43وكذلك تراوح معامل االختالف فيها ) .االعتداليةالصفر، وهذا يؤكد خلو العينة من عيوب التوزيعات غير 

 مما يؤكد على تجانس المحاور الخاصة بحالة التدفق النفسي قبل التجربة. %20%( وهذه القيم أقل من 18.75)

 (16ن = ) ةللدارسالمهارية للعينه اإلجمالية  باالختباراتالدالالت اإلحصائية الخاصة  :(4جدول )ال

 اإلحصائية الدالالت

 

 المهارية االختبارات

وحدة 

 القياس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

معامل 

 التفلطح

معامل 

 االختالف%

قياس دقة أداء مهارة 

اإلرسال من أعلي 

 المواجهة )التنس(

اإلرسال من  ةاختبار مهار

 أعلي المواجهة )التنس( 
 13.17% 0.07- 1.01 3.19 24.21 )درجة(

قياس دقة الضرب الساحق 

تجاه تجاه القطري وافي ا

 المستقيم

مهارة الضرب  ةاختبار دق

 الساحق القطري والخطي 
 4.35% 0.84- 0.23- 3.14 72.11 )درجة(

 قياس دقة االعداد االمامي
اختبار مهارة االعداد 

 لقياس دقة االعداد االمامي
 12.04% 0.22- 0.58- 3.49 28.98 )درجة(

من  يبةقر 3±(، وهي قيم تنحصر بين 1.01)و ( - 0.58) تراوحت بين( أن قيم معامل االلتواء 4يتضح من رقم )

 و%(  4.35)بين وكذلك تراوحت قيم معامل االختالف  .الصفر، وهذا يؤكد خلو العينة من عيوب التوزيعات غير االعتدالية

 قبل التجربة. دراسةالمهارية الخاصة بالعينة قيد ال االختباراتمما يؤكد على تجانس  ،%20وهذه القيم أقل من  ،(13.17)%

  محددات الدراسة

لجامعات لاالتحاد الرياضي  ت: اقتصرت هذه الدراسة على العبي منتخب جامعة طيبة المشاركين في بطوالالمحدد البشري

 م.2019/2020السعودية للعام الجامعي 

لتدفق النفسي اتم تطبيق الدراسة من خالل تأثير التمرينات النوعية على بعض القدرات البدنية وحالة : المحدد الموضوعي 

  لتحسين مستوى األداء المهاري لدى العبي منتخب جامعة طيبة للكرة الطائرة.

 : تم إجراء الدراسة الحالية في صالة وعمادة شؤون الطالب )النشاط الرياضي(.المحدد المكاني

 على النحو التالي: 2019، /12/ 19إلى 9/2019 /8من : تم تطبيق الدراسة الحالية لزمانيالحد ا

 .12/9/2019لى إ 8/9/2019الفترة من  في االستطالعيةأجريت الدراسة  ▪

 .2019 /19/9 ىلإ 2019 /9/ 15تم إجراء القياسات القبلية في الفترة من  ▪

 .2019 /12/12 ىلإ 2019 /22/9تم تطبيق التجربة في الفترة من  ▪

 .19/9/2019 ىلإ 15/12/2019تم إجراء القياسات البعدية في الفترة من  ▪
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 البياناتأدوات جمع 

 :فيتم تحديد أدوات جمع البيانات المتمثلة 

 (1قياسات واختبارات القدرات البدنية المطبقة: مرفق ) ●

 ,Khalifa, 2007))، (Amira, 2012) ،(Eihab :واألبحاث العلمية المتخصصة ،على المراجع العلمية االطالعمن خالل 

2010) ،(Doa',2011)، (Adel Mohammad, 2001) ،(Mohammad Abdul Mohsin, 2001) (Mahmoud,2008)  

(Sharif, 2005) ديد القدرات وتح ،مجال تدريب الكرة الطائرة والتمرينات البدنية ثين فيوشبكة المعلومات المتاحة للباح

 :فيقها متمثلة المناسبة لتطبي واالختباراتتحديد القياسات  ينأمكن للباحث ،تتفق وطبيعة العينة والتيالبدنية الالزمة 

 القبضة. ةاختبار قو باستخدامقياس قوة القبضة  .1

 ربة.كرة السلة لقياس القدرة العضلية للذراع الضا اختبار باستخدامقياس القدرة العضلية للذراع الضاربة  .2

 العمودي. باختبار الوث باستخدامقياس القدرة العضلية للرجلين  .3

 العريض من الثبات. باختبار الوث باستخدامقياس القدرة العضلية للرجلين  .4

 .ا متر 20 واختبار عد باستخدامقياس السرعة االنتقالية  .5

 الجذع من الوقوف. ياختبار ثن باستخدامقياس المرونة  .6

 م. 4.5× 3الجري بطريقة بـارو ار اختب باستخدامقياس الرشاقة  .7

 (2مرفق ) :حالة التدفق النفسي استمارة ●

نينه ( بعد تعريبه وتق2مرفق رقم ) ( (Jackson &bold Marsh, 1996تم اختيار مقياس التدفق النفسي لجاكسون ومارش

(Yousef, 2009)،   دراسات السابقة.استخداما  في الاألكثر النه مصمم للتطبيق على الرياضيين و ألنهوتم اختياره نظرا 

 وصف المقياس ●

 ( وتتمثل في:3( محاور وهي كما موضح في مرفق رقم )9( عبارة موزعة على )22يحتوي المقياس على )

 أرقام العبارات محاور مقياس التدفق النفسي

 Challenge-Skill Balance      (10.1)            مع المهارة.          التحديتوازن 

 Unambiguous Feedback     (13.4 )                          تغذية عكسية واضحة.

 Clear Goals                   (12.3 )                                             وضوح األهداف.

 Concentration on Task at Hand (21،19،14.5)                     األداء. فيالتركيز 

 Sense of Control        (15.6)                                     اإلحساس بالتحكم.

 Autotmatic Experience    (20،18،9)                      الخبرة الذاتية االيجابية.

 Action-Awareness Merging   (11.2)                         األداء. في االندماج

 Loss of Self- consciousness  (16.7)                         .الذاتي الوعيفقد 

 Transformation of Time (22،17،8)                         الوقت.تحول 

 (3األداء المهاري مرفق ) ىمستو ختباراتا ●

 لتنس(.المواجهة )ا ىالمواجهة )التنس( لقياس دقة أداء مهارة اإلرسال من أعل ىعلأاإلرسال من  ةاختبار مهار .1

 المستقيم. قياس دقة الضرب الساحق في االتجاه القطري واالتجاهلمهارة الضرب الساحق القطري والخطي  ةاختبار دق .2

 ،( Eihab, 2010)،(Shawqi, 2012 )،(Khalifa, 2007)عداد االمامي عداد لقياس دقة اإلاختبار مهارة اإل .3

Doa'2011)،(Sharif, 2005)،(Adel, 2001)،( AbdulMohsin, 2001)،(Mahmoud, 2008) 
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  العلميةتحديد المعامالت 

 ها.ل والثبات()الصدق  العلميةوذلك عن طريق حساب المعامالت  ،المستخدمة االختباراتتم التأكد من صدق وثبات 

 إيجاد معامل الصدق لالختبارات ●

ت القدرات الختبارا ةغير المميز والمجموعةالمميزة  المجموعةتم إيجاد معامل صدق االختبارات عن طريق المقارنة بين 

مة )ت(، وكذلك معامل ، وتم حساب معنوية قياالستطالعيةالبدنية ومقياس التدفق النفسي واالختبارات المهارية المطبقة على العينة 

 ( توضح ذلك.9) و (8) و (7) و (6) و (5الصدق والجداول أرقام )

 غير المميزة مجموعةوالالمميزة  المجموعةالقدرات البدنية بالمقارنة بين  باختباراتالدالالت اإلحصائية الخاصة  :(5جدول )ال

 الدالالت اإلحصائية

 

 اختبارات القدرات البدنية

وحدة 

 القياس

 المجموعة المميزة

 5ن = 

غير  المجموعة

 5ن =   المميزة

 بين الفرق

 المتوسطين

 )ت( ةقيم

 المحسوبة

معامل 

 الصدق

    ع± س ع± س

 0.863 4.83* 5.85 2.64 57.38 0.60 63.23 )كجم( القبضة ةقو قوة القبضة

القدرة العضلية 

 للذراع الضاربة

 ةاختبار كر

السلة لقياس 

القدرة العضلية 

 للذراع الضاربة

 0.889 5.48* 4.42 0.83 17.16 1.60 21.57 )متر(

القدرة العضلية 

 للرجلين

 باختبار الوث

 العمودي
 0.964 10.25* 14.65 2.61 47.69 1.84 62.34 )سم(

القدرة العضلية 

 للرجلين

 باختبار الوث

العريض من 

 الثبات

 0.949 8.54* 20.84 3.49 223.63 4.20 244.47 )سم(

 السرعة االنتقالية
 واختبار عد

 ا متر 20
 0.900 5.83* 1.30- 0.39 3.69 0.31 2.39 )ثانية(

 المرونة

 ياختبار ثن

الجذع من 

 الوقوف 

 0.918 6.53* 5.10 1.00 7.00 1.43 12.10 )سم(

 الرشاقة
إلجري بطريقة 

 م4.5× 3بـار 
 0.875 5.11* 1.66- 0.65 12.15 0.33 10.49 )ثانية(

 1.860=   0.05*قيمة )ت ( الجدولية عند مستوى 

المميزة  جموعةالمبالمقارنة بين  دراسةالخاص بالدالالت اإلحصائية الخاصة بالقدرات البدنية قيد ال( 5يتضح من الجدول )

ياسات قجميع  فيغير المميزة  والمجموعةالمميزة  المجموعةحصائية بين إداللة ذات غير المميزة وجود فروق  والمجموعة

 ىوية عند مستووهذه القيم معن ،(25.23) و (4.83المحسوبة بين )حيث تراوحت قيم ت  دراسةال البدنية قيدواختبارات القدرات 

 (.0.918) و (0.863معامل الصدق حيث تراوحت بين )قيم ، كما يتضح ارتفاع 0.05دالله ال

 الداخلي لمقياس التدفق النفسي: االتساقصدق  ●

في وضح مكما هو  ،هالذي تنتمي إليالمجموع الكلي للبعد وعن طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة ذلك تم 

 .(6الجدول رقم )
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 (10ن = ) هلمحور الذي تنتمي الياالمجموع الكلي ومعامل االرتباط بين درجة كل عبارة  :(6جدول )ال

 المحاور
رقم 

 العبارة
 محتوي العبارة

معامل 

 االرتباط

 مع المهارة التحديتوازن   :المحور األول
 0.743 .التحديبذلك  ليتسمح  مهاراتين أعتقد أكنت أتحدى وكنت  1

 0.657 للمواقف واألداء. العالمي التحدي قدراتيوافقت  10

 تغذية عكسية واضحة :المحور الثاني
 0.744 الجيد. أدائيمدى ل ا كنت مدرك 4

 0.678 .أدائيصف درجة أستطيع أن أ 13

 وضوح األهداف  :المحور الثالث
 0.850 ريد.أماذا  كنت أعرف جيدا  3

 0.852 من األداء. أريدهبما كنت  ياحساس قو عنديكان  12

 األداء فيالتركيز  :المحور الرابع

 0.748 على ما أقوم به. ا مركز اهتماميكان  5

 0.676 .ا كبير ا ذلك مجهود ياألداء لم يتطلب من فيعند التركيز  14

 0.898 .عاٍلتركيز  عنديكان  19

 0.842 .أدائيكنت أركز فقط على متطلبات  21

 اإلحساس بالتحكم  :سمالخا المحور
 0.755 .أدائي ي فيشعرت بالتحكم الكل 6

 0.763 داء.أعلى التحكم فيما أقوم به من  بقدرتيشعرت  15

 اإليجابيةالخبرة الذاتية  المحور السادس

 0.645 .باألداءحقيقة استمتعت  9

 0.785 تمنى تكراره.أعند األداء و احببت هذا الشعور 18

 0.666 اشعر بالفخر. جعلتنياألداء في  خبرتي 20

 األداء في االندماجالمحور السابع  
 0.780 كيفية ذلك. فيقمت باألداء الصحيح دون تفكير  2

 0.689 ة.ن األداء يحدث بطريقة اليأكان يبدو  11

 الذاتيالمحور الثامن  فقد الوعى 
 0.825 .يعن ونبما يقوله االخر امهتملم أكن  7

 0.885 أثناء التدريب أو المنافسة.في  أدائيلم أكن قلقا  على  16

 المحور التاسع تحول الوقت

 0.675 أو بسرعة. ءببطكان يبدو أن الوقت متغير اما  8

 0.629 قة غير عادية.يو المنافسة بطرألقد مر وقت للتدريب  17

 0.832 .تفوقياألداء سبب  في خبرتين أوجدت  22

   0.433=  0.05الجدولية عند مستوى ر(قيمة ) *

للبعد  المجموع الكليو( والخاص بمعامل االتساق الداخلي )معامل االرتباط بين درجة كل عبارة 6يتضح من الجدول )

والمحاور( ) واألبعاد قيم معامالت االرتباط بين العبارات ارتقاعلعبارات محاور مقياس التدفق النفسي  (هالذي تنتمي إلي)والمحور 

بارات كل صدق ع إلىمما يشير  ،0.05 ى( وهذه القيم معنوية عند مستو0.898)و( 0.629حيث تراوحت بين ) التي تنتمي اليها

 .ةحد على)محور( بعد 

قياس م رللمقياس( لمحاوالمجموع الكلي و )محور( معامل االتساق الداخلي )معامل ارتباط درجة كل بعد :(7جدول )ال

 (10ن = ) التدفق النفسي

 الدالالت اإلحصائية
 

 محاور مقياس التدفق النفسي
 معامل االتساق الداخلي وحدة القياس

 0.898* )درجة( مع المهارة التحديتوازن  المحور األول

 0.746* )درجة( تغذية عكسية واضحة المحور الثاني

 0.885* )درجة( وضوح األهداف المحور الثالث

 0.775* )درجة( األداء فيالتركيز  المحور الرابع

 0.869* )درجة( اإلحساس بالتحكم المحور الخامس

 0.778* )درجة( اإليجابيةالخبرة الذاتية  المحور السادس

 0.788* )درجة( األداء في االندماج المحور السابع
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 الدالالت اإلحصائية
 

 محاور مقياس التدفق النفسي
 معامل االتساق الداخلي وحدة القياس

 0.677* )درجة( الذاتي يفقد الوع المحور الثامن

 0.885* )درجة( تحول الوقت المحور التاسع

  0.433=  0.05الجدولية عند مستوى ر(قيمة )          * 

لي المجموع الكو)محور(  ( الخاص بمعامل االتساق الداخلي )معامل ارتباط درجة كل بعد 7يتضح من الجدول )

حيث  ،لمقياسالمجموع الكلي لو )محور( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بعد ارتقاعللمقياس( لمقياس التدفق النفسي 

 لي صدق أبعاد المقياس.إمما يشير ،  0.05  ى( وهذه القيم معنوية عند مستو0.898) و( 0.677تراوحت بين )

 والمجموعةيزة المم المجموعةبالمقارنة بين  دراسةالدالالت اإلحصائية الخاصة بمقياس التدفق النفسي قيد ال: (8جدول )ال

 ةغير المميز

 الدالالت اإلحصائية

 

 محاور مقياس التدفق النفسي

وحدة 

 القياس

 المميزة المجموعة

 5ن = 

غير  المجموعة

 5= ن   المميزة

 بين الفرق

 المتوسطين

 )ت( ةقيم

 المحسوبة

معامل 

 الصدق

    ع± س ع± س

 المحور األول
مع  التحديتوازن 

 المهارة
 0.972 11.63* 5.20 0.55 3.60 0.84 8.80 )درجة(

 المحور الثاني
تغذية عكسية 

 واضحة
 0.970 11.34* 6.00 0.84 2.80 0.84 8.80 )درجة(

 0.966 10.58* 5.60 0.84 3.20 0.84 8.80 )درجة( وضوح األهداف المحور الثالث

 0.996 29.93* 11.20 0.45 7.80 0.71 19.00 )درجة( األداء فيالتركيز  المحور الرابع

 0.980 13.86* 6.20 0.84 3.20 0.55 9.40 )درجة( اإلحساس بالتحكم المحور الخامس

 المحور السادس
الخبرة الذاتية 

 اإليجابية
 0.969 11.03* 7.80 1.52 6.40 0.45 14.20 )درجة(

 0.987 17.71* 5.60 0.45 3.80 0.55 9.40 )درجة( األداء في االندماج المحور السابع

 0.966 10.58* 5.60 0.84 3.20 0.84 8.80 )درجة( الذاتيفقد الوعى  المحور الثامن

 0.970 11.31* 8.00 1.58 6.00 0.25 14.00 )درجة( تحول الوقت المحور التاسع

 مجموع محاور
مقياس التدفق 

 النفسي
 0.996 31.65* 61.20 3.74 40.00 2.17 101.20 )درجة(

 .1.860=  0.05الجدولية عند مستوى  ت(*قيمة )

لمقارنة بين ( الخاص بالدالالت اإلحصائية الخاصة بمحاور مقياس التدفق النفسي قيد الدراسة با8يتضح من الجدول )

غير المميزة  حصائية بين المجموعة المميزة والمجموعةإداللة  ذات المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة وجود فروق

ذه القيم وه ،(31.65) و (10.58حيث تراوحت قيم ت المحسوبة بين ) ،محاور مقياس التدفق النفسي قيد الدراسة في جميع

 (.0.996) و (0.966معامل الصدق حيث تراوحت بين ) قيم ، كما يتضح ارتفاع0.05 ةداللالمعنوية عند مستوى 
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غير  والمجموعةالمميزة  المجموعةبالمقارنة بين  لدراسةالمهارية قيد ا باالختباراتالدالالت اإلحصائية الخاصة  :(9جدول )ال

 المميزة

 الدالالت اإلحصائية

 

 المهارية االختبارات

وحدة 

 القياس

 المجموعة المميزة

 5ن = 

غير  المجموعة

 5ن =    المميزة
 بين الفرق

 المتوسطين

 )ت( قيمه

 المحسوبة

معامل 

 الصدق
 ع± س ع± س

 أداءقياس دقة 

مهارة اإلرسال من 

 أعلي المواجهة

 )التنس(

 ةاختبار مهار

اإلرسال من أعلي 

 المواجهة )التنس( 

 0.948 8.42* 5.20 0.96 21.15 0.99 26.35 )درجة(

قياس دقة الضرب 

الساحق في االتجاه 

القطري واالتجاه 

 الخطي.

مهارة  ةاختبار دق

الضرب الساحق 

 القطري والخطي 

 0.936 7.50* 11.60 1.94 68.48 2.87 80.08 )درجة(

قياس دقة االعداد 

 االمامي

اختبار مهارة 

قياس دقة لاالعداد 

 االعداد االمامي

 0.950 8.65* 12.27 3.54 32.98 3.56 45.25 )درجة(

 .1.860=  0.05الجدولية عند مستوى  ت(*قيمة )

ة بين المجموعة ( الخاص بالدالالت اإلحصائية الخاصة باالختبارات المهارية قيد الدراسة بالمقارن9يتضح من الجدول )

يزة في االختبارات حصائية بين المجموعة المميزة والمجموعة غير الممإداللة ذات المميزة والمجموعة غير المميزة وجود فروق 

، 0.05ةاللدال( وهذه القيم معنوية عند مستوى 8.65)و (7.50حيث تراوحت قيم ت المحسوبة بين ) ،المهارية قيد الدراسة

 (.0.950)و (0.936معامل الصدق ما بين )قيم كما يتضح ارتفاع 

 معامل ثبات االختباراتإيجاد  ●

 ،ين كقياس أول( العب10القياسات واالختبارات ل ) إجراءعادة االختبار، حيث تم إتم حساب ثبات االختبارات عن طريق 

 ،بات االختباراتبعد أسبوع، ثم حساب معامل االرتباط "ر" للتأكد من ث أنفسهم الالعبين هااعادة االختبارات على نفس توتم

 (.12)و (11) و (10كما هو موضح في الجداول )

تحديد الثبات لدراسة قيد ال البدنيةالقدرات  الختبارات والثانياألول  ينمعامل االرتباط بين التطبيق (10) :ل جدوال

 )10ن = )االختبار إعادة تطبيق  بطريقة

 الدالالت اإلحصائية

 

 القدرات البدنية اختبارات

وحدة 

 القياس

 التطبيق الثاني األولالتطبيق 
الفروق بين 

 المتوسطين
 قيمه

 )ت(

معامل 

 الثبات
 ع± س ع± س ع± س

 0.987 0.27 0.43 0.04- 2.65 57.17 2.70 57.13 )كجم( القبضة ةاختبا رقو القبضةقوة 

القدرة العضلية 

 للذراع الضاربة

السلة  ةاختبار كر

لقياس القدرة العضلية 

 للذراع الضاربة

 0.998 1.50 0.10 0.05- 1.57 16.93 1.55 16.88 )متر(

القدرة العضلية 

 للرجلين
 0.993 0.13 0.53 0.02 4.31 53.19 4.38 53.21 )سم( العمودي باختبار الوث

القدرة العضلية 

 للرجلين

العريض  باختبار الوث

 من الثبات
 0.997 1.02 0.56 0.18- 7.37 229.84 7.26 229.65 )سم(

 0.859 1.50 0.16 0.08- 0.23 3.74 0.30 3.66 )ثانية( امتر 20 واختبار عد السرعة االنتقالية
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 الدالالت اإلحصائية

 

 القدرات البدنية اختبارات

وحدة 

 القياس

 التطبيق الثاني األولالتطبيق 
الفروق بين 

 المتوسطين
 قيمه

 )ت(

معامل 

 الثبات
 ع± س ع± س ع± س

 المرونة
الجذع من  ىثن اختبار

 الوقوف 
 0.991 1.00 0.32 0.10- 1.95 8.45 2.11 8.35 )سم(

 الرشاقة
ختبارالجري بطريقة ا

 م4.5× 3بـارو 
 0.974 1.00 0.15 0.05- 0.55 11.70 0.63 11.65 )ثانية(

      . 0.433=  0.05الجدولية عند مستوى ر(قيمة )

البدنية قيد  التطبيق األول والتطبيق الثاني الختبارات القدرات ( الخاص بمعامل االرتباط بين10يتضح من الجدول )

 و (0.13)بين نفسها حيث تراوحت قيم ت المحسوبة  ،الدراسة عدم وجود فروق دالة بين التطبيق األول والتطبيق الثاني

ما يؤكد م( 0.998)و (0.859كما تراوح معامل الثبات بين ) . 0.05 ةداللال( وهذه القيم غير معنوية عند مستوى 1.50)

وفي نفسها لعينة على ا ىعيد تطبيقها مرة أخرأإذا نفسها تتسم بالثبات وأنها تعطي النتائج  ،أن اختبارات القدرات البدنية

 نفسها. الظروف

ديد الثبات بطريقة لتحلدراسة لمحاور مقياس التدفق النفسي قيد ا والثانياألول  ينمعامل االرتباط بين التطبيق :(11جدول )ال

 )10ن = ) االختبارإعادة تطبيق 

 الدالالت اإلحصائية

 

 محاور مقياس التدفق النفسي

وحدة 

 القياس

 التطبيق الثاني األولالتطبيق 
الفروق بين 

 المتوسطين
 قيمه

 )ت(

معامل 

 الثبات
 ع± س ع± س ع± س

 المحور األول
مع  التحديتوازن 

 المهارة
 0.712 0.68 0.37 0.08 0.53 3.85 0.41 3.93 )درجة(

 0.910 0.80 0.39 0.10- 0.95 3.30 0.89 3.20 )درجة( تغذية عكسية واضحة المحور الثاني

 0.807 0.61 0.52 0.10- 0.84 3.10 0.82 3.00 )درجة( وضوح األهداف المحور الثالث

 0.931 0.21 0.30 0.02 0.82 7.32 0.80 7.34 )درجة( األداء فيالتركيز  الرابعالمحور 

 0.963 1.50 0.21 0.10- 0.74 3.10 0.78 3.00 )درجة( اإلحساس بالتحكم المحور الخامس

 0.859 0.45 0.70 0.10 1.30 6.20 1.34 6.30 )درجة( اإليجابيةالخبرة الذاتية  المحور السادس

 0.978 1.50 0.21 0.10 0.66 3.60 0.48 3.70 )درجة( األداء في االندماج المحور السابع

 0.940 0.56 0.28 0.05- 0.67 3.65 0.46 3.60 )درجة( الذاتيفقد الوعى  المحور الثامن

 0.844 0.22 0.72 0.05- 1.23 6.35 1.34 6.30 )درجة( تحول الوقت المحور التاسع

 0.906 0.18 1.74 0.10- 4.09 40.47 3.53 40.37 )درجة( مقياس التدفق النفسي مجموع محاور

      0.433=  0.05الجدولية عند مستوى ر(قيمة )  

فق النفسي قيد بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لمحاور مقياس التد االرتباط( الخاص بمعامل 11يتضح من الجدول )

  ،الدراسة عدم وجود فروق دالة بين التطبيق األول والتطبيق الثاني

اوح معامل ، كما تر0.05ةداللالوهذه القيم غير معنوية عند مستوى  ،(1.50)و (0.18ين )تراوحت قيم ت المحسوبة ب

إذا نفسها ئج وأنها تعطي النتا ،مما يؤكد أن محاور مقياس التدفق النفسي تتسم بالثبات ،(0.963)و (0.712الثبات بين )

 .نفسها الظروفوفي  هااعيد تطبيقها مرة اخرى على العينة نفس
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إعادة تطبيق  لتحديد الثبات بطريقةللدراسة المهارية  لالختبارات والثانيمعامل االرتباط بين التطبيق األول  :(12جدول )ال

 10ن =  االختبار

 الدالالت اإلحصائية

 

 المهارية االختبارات

وحدة 

 القياس

 التطبيق الثاني التطبيق االول
الفروق بين 

 المتوسطين

 قيمه

 )ت(

معامل 

 الثبات

   ع± س ع± س ع± س

مهارة  لقياس دقة أداء

اإلرسال من أعلي 

 )التنس( المواجهة

اإلرسال  ةاختبار مهار

من أعلي المواجهة 

 )التنس( 

 0.999 1.04 0.25 0.08- 2.69 23.41 2.48 23.33 )درجة(

قياس دقة الضرب 

الساحق في االتجاه 

القطري واالتجاه 

 المستقيم.

مهارة  ةاختبار دق

الضرب الساحق 

 القطري والخطي 

 0.985 1.00 0.63 0.20 3.60 71.19 3.46 71.39 )درجة(

عداد قياس دقة اإل

 مامياأل

اختبار مهارة االعداد 

قياس دقة االعداد ل

 االمامي

 0.954 0.85 0.54 0.17 2.35 40.95 2.56 40.78 )درجة(

      0.433=  0.05الجدولية عند مستوى ر(قيمة )

ية قيد الدراسة ( الخاص بمعامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لالختبارات المهار12يتضح من الجدول )

هذه القيم و( 1.04(، )0.85قيم "ت" المحسوبة ) تراوحتحيث  ،عدم وجود فروق دالة بين التطبيق األول والتطبيق الثاني

تبارات المهارية مما يؤكد أن االخ ،(0.999)و (0.0.954اوح معامل الثبات بين )كما تر 0.05 ةداللالغير معنوية عند مستوى 

 .نفسها الظروف هاعيد تطبيقها مرة أخرى على العينة وفي نفسأإذا نفسها وأنها تعطي النتائج  ،تتسم بالثبات

 (.3)و (2) و (1) اترفقد الباحثين صالحية هذه االختبارات للتطبيق على عينة الدراسة الميكتأوكانت أهم النتائج 

 والوسائل المستخدمة في الدراسةاألجهزة 

 تمثلة فيما يلي:دوات المساعدة الممجموعة من الوسائل األبعند تطبيقهم للبرنامج التدريبي المقترح  وناستعان الباحث    

       هزة أثقال.* أج   األوزان.* كرات طبية مختلفة       * كرات توازن.  * ميزان طبي.           *  ساعة إيقاف. 

.                 * أقماع      شرائط وحبال مطاطة.  *            حواجز. *     .* حبال وثب       * مقاعد سويدية. 

 . االرتفاعات* صناديق مختلفة       .* شريط قياس         * بساط. * أكياس أثقال متنوعة.   

 (.عصيان هوائيتان – طئاالشر -لقوائما -كامل التجهيز )الشبكة كرة الطائرة مغلقلل* ملعب 

 البرنامج التدريبي المقترح

 أهداف البرنامج التدريبي

ل استخدام ومهارة الضرب الساحق لالعبي الكرة الطائرة من خال ىعلأرسال من يهدف هذا البرنامج إلى تطوير مهارة اإل

مهارة الضرب الساحق و أعلىرسال من التمرينات النوعية، التي أخذ في االعتبار عند اختيارها وتصميمها النموذج الحركي لمهارة اإل

لسائدة ى الحركة واالنقباضات امن حيث وضع الجسم ومد ،هداف الواجب الحركي لكل مرحلة من مراحل األداء الفني لهاأو

 (.5) و (4) المرفقاتللمجموعات العضلية العاملة، 

 تقنين البرنامج التدريبي

 اإلعداد. الفترة التدريبية المناسبة لتطبيق البرنامج التدريبي: تم تحديد فترة تنفيذ البرنامج التدريبي خالل فترة ▪

( 12رنامج البالغ عددها )سابيع المناسبة للبالبرنامج التدريبي: تم تحديد عدد األالفترة الزمنية )عدد األسابيع( المناسبة لتطبيق  ▪

مرحلة اإلعداد ، و)مرحلة اإلعداد العام التأسيسية :وهي ،حيث تم توزيعها على المراحل المختلفة للبرنامج المقترح عا سبوأ

 مرحلة اإلعداد للمنافسات(.، والخاص
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 ( وحدات تدريبية.4للبرنامج التدريبي :) عدد مرات التدريب أسبوعيا  ▪

 دقيقة(. 120) ،زمن الوحدة التدريبية اليومية: تم تحديد زمن الوحدة التدريبية اليومية ▪

 :وتنقسم إلى ،دة التدريبية اليوميةمكونات الوحدة التدريبية اليومية: تم تحديد مكونات الوح ▪

 دقيقة(  15وقدره ) ا زمناالحماء: يهدف إلى التهيئة العامة للجسم ويستغرق  -

، اإلعداد المهاريو ،من اإلعداد البدني  الجزء الرئيسي: يحقق الهدف الذي ترمي اليه الوحدة التدريبية، ويتضمن كال  -

 دقيقة(.100اإلعداد الخططي ويبلغ زمنه )و

 ا ويستغرق زمن السترخاءوذلك من خالل تمرينات ا ،لى الحالة الطبيعيةإالختام )التهدئة(: يهدف إلى محاولة العودة  -

 دقائق(. 5قدره )

الدراسة  لطبيعة تهامرتفع الشدة ومنخفض الشدة لمناسبطريقة التدريب المستخدمة: تم تحديد طريقة التدريب الفتري  ▪

 وهدفها.

 .(1:2) -( 1:1تشكيل حمل التدريب خالل الوحدات التدريبية: تم تحديد نظام تشكيل الحمل بنظام ) ▪

 .(13للجدول ) قا المتوسط( وف -ألقل من األقصىا –التدريبية: تم تحديد كل من الحمل )األقصى حمال األ ▪

 البرنامج والنسب المئوية وعدد مرات تكرار التمرين فيدرجات حمل التدريب المستخدمة  :(13)جدول ال

 عدد مرات التكرار النسبة المئوية درجة الحمل

 % 100-90 األقصى

98- 100 % 

 مرات 5 – 1

 مرة واحدة

 انمرت % 98 -96

 ( مرات 3)  % 96 -94

 ( مرات 4)  % 94 -92

 ( مرات 5)  % 92 -90

 % 90 -75 األقل من األقصى

87- 90 % 

 مرات 10 – 6

 ( مرات 6) 

 ( مرات 7)  % 87 -84

 ( مرات 8)  % 84 -81

 ( مرات 9)  % 81 -78

 مرات(  10)  % 78 -75

 % 75 -50 المتوسط

72.5- 75 % 

 مرة 20 – 11

 ( مرة 11) 

 ( مرة 12)  % 72.5 -70

 ( مرة 13)  % 70 -67.5

 ( مرة 14)  % 67.5 -65

 ( مرة 15)  % 65 -62.5

 ( مرة 16)  % 62.5 -60

 ( مرة 17)  % 60 -57.5

 ( مرة 18)  % 57.5 -55

 ( مرة 19)  % 55 -52.5

 ( مرة 20)  % 52.5 -50

 المقترحالبرنامج  يفالتدريب تشكيل حمل  ▪

 المقترح التدريبيتشكيل شدة حمل التدريب وفقا لمراحل التدريب والوحدات األسبوعية للبرنامج 

لخاص واإلعداد ااالعداد بتوزيع أحمال التدريب الخاص بالوحدات التدريبية األسبوعية لفترة اإلعداد العام و ثونالباح قام

 .(1)الشكل  فييتضح  ، كمالشدة الحمل للمنافسات وفقا 
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 المقترح التدريبيلمراحل التدريب والوحدات األسبوعية للبرنامج  تشكيل شدة حمل التدريب وفقا  :(1شكل )ال

 
 

 لمراحل التدريب والوحدات اليومية للبرنامج التدريبي المقترح تشكيل شدة حمل التدريب وفقًا* 

واإلعداد  ،خاصالاالعداد بتوزيع أحمال التدريب الخاص بالوحدات التدريبية اليومية لفترة اإلعداد العام و ونقام الباحث

 .(4( و )3( و )2لالشكال ) وفقا  للمنافسات

 م )التأسيس(مرحلة اإلعداد العافي دورة الحمل اليومية خالل أيام تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح  :(2شكل )ال

 

 صمرحلة اإلعداد الخا فيدورة الحمل اليومية خالل أيام تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح  :(3)شكل ال

 

 فساتمرحلة اإلعداد للمنا فيالمقترح دورة الحمل اليومية خالل أيام تنفيذ البرنامج التدريبي  :( 4)شكل 
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 التوزيع النسبي والزمني ألجزاء الوحدة اليومية خالل مراحل البرنامج*

دقيقة، وزمن جزء الختام 15 ب دقيقة، تم تثبيت زمن جزء اإلحماء والمحدد120في ضوء زمن الوحدة اليومية المحدد 

 100وذلك خالل مراحل البرنامج المختلفة، ليصل بذلك زمن الجزء الرئيسي داخل الوحدة اليومية إلى  ،دقائق 5 ب المحدد

 (.14) في جدولحيث تم توزيعه على مكونات اإلعداد كما هو موضح  ،دقيقة

 التوزيع النسبي والزمني ألجزاء الوحدة اليومية خالل مراحل البرنامج :(14)جدول ال
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ومهارة  ىرسال من أعلحددت القدرات البدنية وحالة التدفق النفسي ومهارة اإل فقد ،هاهدافألطبيعة الدراسة و ونظرا 

خالل زمن كل  البرنامج األمر الذي تطلب تنفيذ ،والتمرينات النوعية كمتغير تابع )تجريبي( ةالضرب الساحق كمتغيرات مستقل

 داخل مراحل البرنامج المقترح. يالمهاراالعداد من الجزء المخصص لإلعداد البدني و
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 المعالجات اإلحصائية

االنحراف  الحسابي،المتوسط  اآلتية:في إجراء المعامالت اإلحصائية  SPSSي باستخدام البرنامج اإلحصائ ثونقام الباح

القبلي  ينت للفروق للقياس االرتباط، اختباراالختالف، معامل الصدق، معامل  التفلطح، معاملمعامل  االلتواء، المعياري، معامل

 لن.حجم التأثير طبقا لمعادالت كوه المئوية،والبعدي لمجموعة واحدة، النسبة 

 زمناقشتها  عرض النتائج

 النتائجعرض 

     وبعدها القدرات البدنية لدى عينة الدراسة األساسية قبل التجربة باختباراتالدالالت اإلحصائية الخاصة  :(15)جدول ال

 (16ن = )

 الدالالت اإلحصائية

 
 

 القدرات البدنية اختبارات

وحدة 

 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
بين الفروق 

 المتوسطين

قيمة 

 "ت"

نسبة 

 %التحسن

   ع± س ع± س ع± س

قوة 

 القبضة

 ةاختبا رقو

 9.17% 8.68* 2.64 5.74- 1.57 62.54 2.44 56.80 (كجم) القبضة

القدرة 

العضلية 

للذراع 

 الضاربة

السلة  ةاختبار كر

لقياس القدرة 

العضلية للذراع 

 الضاربة

 16.57% 4.38* 3.05 3.34- 2.28 20.16 1.69 16.82 (متر)

القدرة 

العضلية 

 للرجلين

 باختبار الوث

 13.66% 5.50* 6.13 8.43- 3.42 61.68 4.31 53.25 (سم) العمودي

القدرة 

العضلية 

 للرجلين

 باختبار الوث

العريض من 

 الثبات
 2.70% 4.61* 5.54 6.39- 5.62 237.01 7.27 230.63 (سم)

السرعة 

 االنتقالية

 20 واختبار عد
 20.78% 4.66* 0.53 0.62 0.42 2.97 0.34 3.58 (ثانية) امتر

 المرونة
الجذع  ىاختبار ثن

 32.66% 12.31* 1.31 4.03- 1.40 12.34 1.68 8.31 (سم) من الوقوف 

 الرشاقة

إختبارالجري 

× 3بطريقة بـارو 

 م4.5

 10.45% 5.46* 0.83 1.13 0.60 10.80 0.55 11.93 (ثانية)

 .2.947=  0.01 ؛**2.131=  0.05حصائية * الداللة إالالجدولية عند مستوى  )ت(قيمة * 

بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس  0.01( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى15يتضح من الجدول )

، كما تراوحت 12.31 و  4.38البعدي في جميع اختبارات القدرات البدنية قيد الدراسة، حيث تراوحت قيم ت للفروق بين 

 .%32.66 و % 2.78نسب التحسن بين 
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   وبعدها الدالالت اإلحصائية الخاصة بمقياس التدفق النفسي لدى عينة الدراسة األساسية قبل التجربة :(16)جدول ال

 )16ن = )

 الدالالت اإلحصائية

 

 مقياس التدفق النفسي

وحدة 

 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
الفروق بين 

 المتوسطين

 قيمه

 ) ت (

نسبة 

 التحسن%

   ع± س ع± س ع± س

المحور 

 األول

 التحديتوازن 

 مع المهارة
 62.32% 13.55* 1.59 5.38- 0.89 8.63 0.55 3.25 )درجة(

المحور 

 الثاني

تغذية عكسية 

 واضحة
 69.57% 23.24* 1.03 6.00- 0.89 8.63 0.40 2.63 )درجة(

المحور 

 الثالث

وضوح 

 األهداف
 71.53% 24.98* 1.03 6.44- 0.89 9.00 0.42 2.56 )درجة(

المحور 

 الرابع

 يالتركيز ف

 األداء
 64.45% 42.27* 1.15 12.13- 0.75 18.81 0.95 6.69 )درجة(

المحور 

 الخامس

اإلحساس 

 بالتحكم
 75.16% 33.33* 0.89 7.38- 0.40 9.81 0.73 2.44 )درجة(

المحور 

 السادس

الخبرة الذاتية 

 االيجابية
 66.09% 19.67* 1.93 9.50- 0.81 14.38 1.50 4.88 )درجة(

المحور 

 السابع

 في االندماج

 األداء
 66.03% 26.71* 0.96 6.44- 0.45 9.75 0.95 3.31 )درجة(

المحور 

 الثامن

فقد الوعى 

 الذاتي
 70.65% 27.13* 0.90 6.09- 0.89 8.63 0.32 2.53 )درجة(

المحور 

 التاسع
 66.96% 20.34* 1.89 9.63- 0.81 14.38 1.39 4.75 )درجة( تحول الوقت

مجموع 

 محاور

مقياس التدفق 

 النفسي
 67.62% 37.04* 7.45 68.97- 3.83 102.00 5.48 33.03 )درجة(

 .2.947=  0.01** 2.131=  0.05حصائية * الداللة إالالجدولية عند مستوى  )ت(قيمة * 

بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس  0.01مستوي( وجود فروق دالة إحصائيا عند 16يتضح من الجدول )

كما تراوحت  ،42.27و 13.55البعدي في جميع محاور مقياس التدفق النفسي قيد الدراسة، حيث تراوحت قيم ت للفروق بين 

  .%75.16و  % 62.32نسب التحسن بين 
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 (16ن=) وبعدها المهارية لدى عينة الدراسة األساسية قبل التجربة  باالختباراتالدالالت اإلحصائية الخاصة  :(17)جدول ال

 حصائيةالالدالالت اإل

 

 المهارية االختبارات

وحدة 

 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
الفروق بين 

 المتوسطين

 قيمه

 )ت(

معامل 

 الثبات

   ع± س ع± س ع± س

قياس دقة أداء 

مهارة اإلرسال 

من أعلي 

المواجهة 

 )التنس(.

 ةاختبار مهار

اإلرسال من 

أعلي المواجهة 

 )التنس( 

 15.58% 5.83* 3.07 4.47- 2.29 28.68 3.19 24.21 )درجة(

قياس دقة 

الضرب الساحق 

في االتجاه 

القطري واالتجاه 

 المستقيم.

 ةاختبار دق

مهارة الضرب 

الساحق القطري 

 والخطي 

 11.13% 11.17* 3.23 9.03- 2.54 81.14 3.14 72.11 )درجة(

قياس دقة 

 االعداد االمامي

اختبار مهارة 

قياس لاالعداد 

عداد دقة اإل

 مامياأل

 34.88% 16.10* 3.86 15.52- 2.73 44.50 3.49 28.98 )درجة(

 .2.947=  0.01 ؛**2.131=  0.05حصائية * الداللة إالالجدولية عند مستوى  )ت(قيمة * 

بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس  0.01ى( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستو17يتضح من الجدول )

، كما تراوحت نسب التحسن 16.10 و 5.83البعدي في االختبارات المهارية قيد الدراسة، حيث تراوحت قيمة ت للفروق بين 

 %( 34.88%،  11.13بين )

 مناقشة النتائج

سترشاد الفي إطار أهداف البحث وتساؤالته ومنهجه واون في ضوء العرض السابق لمجموع النتائج التي توصل إليها الباحث

( أنه 5،6) ينيتضح من الجداول ،العلميةلمراجع في اوما ورد الحالية بنتائج الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة 

بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية في كل من  0.05داللة الوجد فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ت

احق الضرب الس -المواجهة أعلى )اإلرسال من  اتجميع القدرات البدنية وحالة التدفق النفسي ومستوى األداء المهاري لمهار

مامي( قيد الدراسة لصالح القياس البعدي، حيث تراوحت نسب عداد األمهارة اإل -القطري واالتجاه المستقيم.  االتجاهفي 

نسب التحسن في حالة التدفق تراوحت %(، لصالح القياس البعدي و32.66 و % 2.78التحسن في القدرات البدنية ما بين )

 و % 11.13األداء المهارى للمهارات قيد الدراسة تراوحت بين )و، %(75.16 و % 62.32النفسي تراوحت بين )

34.88 )% 

هذه الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي في كل من القدرات البدنية  وحالة التدفق النفسي  ونوقد يعزو الباحث

 ةالتمرينات النوعية وطريقة إعداده ومراعا ومستوى األداء المهاري قيد الدراسة إلى تأثير البرنامج التدريبي المقترح باستخدام

وتشكيل الراحات البينية  متوسط الشدة، منخفض الشدة، لحمل واستخدامه لطريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة،في االتدرج 

يت الثقل جاك –ستيك المطاط طالة ،واستخدامه ألدوات متنوعة مثل " إألاحتوت على تمرينات المرونة واإل التيبين التمرينات 

. في القدرات البدنية قيد الدراسة دت إلى تحسن ملحوظأتدريبية  ائلوالحواجز " كوس -صناديق الوثب  –الكرات الطبية  –

داء المهاري ، باإلضافة إلى تنوع التمرينات النوعية المستخدمة حيث اشتملت األمر الذي ساهم في تحسن وتطوير مستوى األ

وذلك من خالل توظيفها كتمرينات مشابهة لطبيعة األداء المهاري  ،تمرينات فردية وزوجية ( -باألدوات على ) تمرينات حرة و 
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 واالتجاهالضرب الساحق في االتجاه القطري و ،المواجهة ىعلأالمسار الحركي للمهارات  قيد الدراسة ) اإلرسال من  اتجاهوفي 

  .مامي(عداد األمهارة اإلو ، المستقيم

من أن  Alwi,1992 (Hassan, 1993،) (Zaki,1998)( ،Mtafa,2010))ج هذا البحث مع ما ذكره كل من )وتتفق نتائ

التمرينات النوعية والخاصة تعمل على تنمية الصفات البدنية والحركية للنشاط التخصصي الممارس وكذلك تطوير المجموعات 

 العاملة.العضلية 

أن استخدام التمرينات المشابهة لألداء  في( Shawqi,2012 )(Bisati, 1995كما تتفق هذه النتائج أيضا  مع كل من )

 ، ممااألداء مع مراعاة إضافة حمل التدريب وتشكيل الراحات البينيةفي ولنوعية النشاط المختار هو األسلوب األمثل للتقدم 

صة، كما أن التدريبات التي تؤدي في ظروف لى تطوير النواحي الفسيولوجية التي تدخل في تطوير القدرات البدنية الخاإيؤدي 

مشابهة لألداء المهارى تعمل على تحسين كل من مستوى األداء المهاري واللياقة البدنية في وقت واحد وتحقق التزامن بين 

 الخصائص البدنية وترقية مستوى األداء المهاري.

اوره إلى أن حجم تأثير البرنامج التدريبي على ويرجع الباحثون التقدم الملحوظ في مستوى التدفق النفسي بجميع مح

الفعلية  مخالل ممارسته ونالخبرات االنفعالية التي يمر بها الالعب أنوهذا يتفق مع  .مقياس حالة التدفق النفسي كان مرتفعا

ن تعدد الخبرات االنفعالية التي يمر بها ألالستمرار والتفوق فيه، و ممن العوامل التي تزيد من دافعيتهتعتبر للنشاط الرياضي 

إيجابي يدعم استمراره في الممارسة من أجل مزيد من االستمتاع بالنشاط  أمرالالعب خالل الممارسة الرياضية يشير إلى 

 (. Yousef, 2014والتفوق فيه )

ياضية عندما يحتوي النشاط الذي حالة التدفق النفسي تمثل خبرة انفعالية إيجابية في ممارسة األنشطة الر فإنبالتالي 

يتسم بالتوازن بين التحديات والمهارات السلوك وغرضة بشكل الفرد على مجموعة من األهداف الواضحة تحدد اتجاه فيه يندمج 

 (Yousef, 2016في النشاط الممارس ) يعتمد على تغذية عكسية واضحة تؤدي إلى االندماج كليا والمدركة 

 ، مما في النشاط كليا  لنفسي الفينومينولوجية إلى قوة دافعية كبيرة عندما يندمج الالعب اندماجا تشير تجربة التدفق او

فالدافعية األصلية لممارسة النشاط ال تستمر مالم  .من التقدير الذاتي يؤدي إلى االستمتاع باألداء يا والذي يعكس مستوى عال

دد حسب عالقتها بهدف الالعب ودرجة اهتمامه ونمو حسي تعتبر قوة تتفينومينولوجيا التدفق النف ؛ اذ إنتكن هناك متعة

 (.Yousef,2016مهاراته ومدى تركيزه )

لذلك يجب االهتمام بدراسة سيكولوجية  ين.ولهذا تؤدي حالة التدفق النفسي إلى ردود فعل إيجابية مؤثرة لدى الالعب

ويتضح مما  .ن على عمليات التدريب لزيادة فاعلية األداء واالستمتاعأثناء التدريب والمنافسة من قبل القائمي ،األداء األمثل

حالة التدفق النفسي تمثل خبرة انفعالية إيجابية في ممارسة األنشطة الرياضية عندما يحتوي النشاط الذي يندمج  فيسبق 

بين التحديات والمهارات  يتسم بالتوازنوغرضة بشكل الفرد على مجموعة من األهداف الواضحة تحدد اتجاه السلوك فيه 

 المدركة ويعتمد على تغذية عكسية واضحة تؤدي الي االندماج كليا  في النشاط الممارس.

ل عنه ثالث سمات ذاتية وؤأن االندماج كليا  في النشاط للوصول إلى حالة التدفق النفسي مس ،وبتحليل ما سبق نجد

كما أن الوصول إلى تلك الحالة اإليجابية  .تحول الوقت( –واالنضباط اإلحساس بالتحكم  –هي )اندماج الوعي في األداء 

شروط تعتمد في تحقيقها على البيئة الخارجية من خالل التوازن بين التحديات والمهارات ووجود مجموعة من  ةمرتبط بثالث

لى زيادة االندماج الداخلي كما نجد أن السمات الضرورية التي تعمل ع .األهداف الواضحة وتغذية عكسية واضحة ومباشرة

 (.Yousef, 2014وتؤدي إلى وصول الفرد إلى حالة التدفق النفسي )

 ,Hamid) ( ودراسةAbdulAziz, 2010 ( ودراسة )Al-Bashihi, 2000تتفق هذه النتائج مع دراسة ) ،وفي هذا الصدد

داء التمرينات المشابهة لألداء أثقل عند والجاكيت الم ي( في أن استخدام االستيك المطاطHosni, 2011) ( ودراسة2010

 ن مستوى وفاعلية االداء المهاري.يهم الوسائل الفعالة لتطوير القدرات الحركية وتحسأمن الحركي والمهاري يعد 
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أن التمرينات النوعية في ( Al-Dasouqi,2002)، (Hosam Aldeen, 1993من ) لوهذه الدراسة تتفق مع آراء ك

 في رفع مستوى األداء.  إيجابيا  ؤثر تأثيرا تالمهارى في التدريب تؤدي إلى تحسن مستوى األداء المهاري والمشابهة لألداء 

أن التمرينات النوعية تحتوي على نوعية مشابهة لألداء المهارى الى ( Khalifa,2007)، (Shihata, 1992كما يشير )

حيث  ،له األثر الفعال في تنمية األداء الصحيح للمهارات الحركية ا ي، وهذفي األداء المهارنفسها واستخدام العضالت العاملة 

 في بعض مراحل األداء.  يمحاكاة المسار الزمنمع يتطابق المسار الحركي لها مع المسارات الحركية المستخدمة في المنافسة 

 ,Alawiكل من ) هإلي أشارمع ما كما تتفق نتائج دراسة الباحثين التي تشير بوضوح إلى تقدم المستوى البدني لالعبين، 

1992)، (Mohammad, 2001 )، Mostafa, 2005) )  " كما  المهاري،أن اإلعداد البدني يرتبط ارتباطا  وثيقا  باإلعداد من

فكلما ارتفع المستوى البدني لالعبين وتحسنت لديهم اللياقة البدنية زادت قدرتهم على  ؛وجد بينهما عالقة طردية موجبةت

  ".تعلم وإتقان األداء الفني للمهارات الحركية 

يعتمد على تطوير  يأن إتقان األداء المهار في( Mostafa, 2005 و) ،(Mahrous, 2005مع كل من )كما تتفق دراستنا 

 " القدرة العضلية".  ، ومثل القوة المميزة بالسرعة ،متطلبات هذا األداء من القدرات البدنية الخاصة

 االستنتاجات

أسهم البرنامج التدريبي المقترح باستخدام التمرينات النوعية في تحسين القدرات البدنية الخاصة بالعبي منتخب جامعة  -1

 طيبة للكرة الطائرة. 

هم البرنامج التدريبي المقترح باستخدام التمرينات النوعية في تحسين حالة التدفق النفسي الخاصة بالعبي منتخب أس -2

 جامعة طيبة للكرة الطائرة.  

أسهم البرنامج التدريبي المقترح باستخدام التمرينات النوعية في تحسين مستوى األداء المهاري لمهارات )اإلرسال من  -3

مامي( الخاصة بالعبي عداد األمهارة اإل -القطري واالتجاه المستقيم.  االتجاهالضرب الساحق في  -علي المواجهة ا

 . الطائرة منتخب جامعة طيبة للكرة

 التوصيات

 ى" التمرينات النوعية" لتحسين القدرات البدنية الخاصة بمهارات )اإلرسال من أعلباستخدام  البرنامج التدريبي المقترح  -1

مامي( الخاصة بالعبي منتخب عداد األمهارة اإل -ضرب الساحق في االتجاه القطري واالتجاه المستقيم. ال -المواجهة 

 جامعة طيبة للكرة الطائرة.  

" التمرينات النوعية" لتحسين حالة التدفق النفسي الخاصة بالعبي منتخب جامعة باستخدام البرنامج التدريبي المقترح  -2

 طيبة للكرة الطائرة.  

" التمرينات النوعية" لتحسين وتطوير مستوى األداء المهاري لمهارات )اإلرسال  باستخدام البرنامج التدريبي المقترح -3

مامي( الخاصة بالعبي عداد األمهارة اإل -الضرب الساحق في االتجاه القطري واالتجاه المستقيم.  -المواجهة  ىمن أعل

 كرة الطائرة.  لمنتخب جامعة طيبة ل

دراسات مماثلة على مهارات أخرى ومراحل عمرية مختلفة لناشئي الكرة الطائرة باستخدام أشكال مختلفة من جراء إ -4

 التمرينات البدنية.

 الجوانب النفسية األخرى. فيإجراء دراسات أخرى لمعرفة تأثير التمرينات النوعية  -5
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Abstract 

This study aimed at identifying the impact of qualitative exercises on some physical abilities and 

psychological outflow to improve the level of skilled performance among the players of volleyball team 

at Taibah University. The study sample was chosen by the intentional way from the players of volleyball 

team at Taibah University, that participated in the championships of sports league for Saudi universities, 

with a total of (16) players. The researchers used the experimental approach based on one group, with 

pre and post measurement due to its compatibility to the study nature and objectives. The results revealed 

that the proposed training program using the qualitative exercises improved the physical abilities and 

psychological outflow and improved the level of skilled performance among the players of volleyball 

team at Taibah University. 

In light of the results, the study recommended using the proposed training program (the qualitative 

exercises) in improving the physical abilities and psychological outflow as well as the level of skilled 

performance, in addition to conducting similar studies on other skills and different age stages for the 

players of Volleyball using different forms of physical exercises. 

Keywords: Psychological outflow, Level of skilled performance, Physical abilities, Volleyball. 
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 ملخصال

تم  لجمباز.اساسية في رياضة تأثير اإلحماء باستخدام جمباز الموانع على تعلم بعض المهارات األ الىهدفت الدراسة للتعرف 

المسجلين من قة العمدية ( طالبًا تم اختيارهم بالطري16استخدم المنهج شبه التجريبي لمناسبته لطبيعة الدراسة. تكونت عينة الدراسة من )

جريبية تكونت من المجموعة الت .م2019/2020جمباز في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك في الفصل الصيفي الفي مساق تعليم 

حيث ,الجمباز  لإلحماء يشمل جمباز الموانع وأداء حركات أولية للمهارات األساسية في رياضة آخاصآ هم برنامجؤب تم إعطا( طال8)

هم اإلحماء ؤإعطا ( طالب تم8تكونت من )فقد ما المجموعة الضابطة أ( أسابيع .3خضعت المجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي لمدة )

ة من خالل حساب معالجة البيانات اإلحصائي تالمهارات األساسية في رياضة الجمباز. وتم آالمجموعتان مع ثم تتعلم ,المتعارف عليه

لقبلي و البعدي اأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .

يبات جمباز لتجريبية في تعّلم المهارات األساسية في رياضة الجمباز من خالل تدرلصالح القياس البعدي لدى أفراد المجموعة ا

اد المجموعة دي لدى أفرووجود فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي في جميع متغيرات الدراسة لصالح القياس البع,الموانع

في رياضة  ياضيةلرابيةضمن الجزء الخاص باإلحماء من درس التر . ويوصي الباحثون بالعمل على إدخال تدريبات جمباز الموانعالتجريبية

 الجمباز.

 : جمباز الموانع . اإلحماء.المفتاحية  الكلمات

 

  المقدمة

ومن ,اط الرياضي م جميع متطلبات االرتقاء بمستوى المشاركين في النشئساليب التدريبية والتعليمية لتاللقد تطورت األ

لزيادة دافعية  ي هذا الجزء عناية خاصةولفالكثير من المدربين ي .البدني قبل النشاط الرياضيذلك الجزء الخاص باإلحماء 

رد من جميع النواحي عداد وتهيئة الفإيهدف اإلحماء إلى و  .لإلصابات  آجميع مواهبهم الرياضية وكذلك تفاديإلبراز عبين الال

المختلفة بطريقة  اإلحماء على إعداد وتهيئة أجهزة وأعضاء الفرد من خالل الجزء األساسي من الوحدة التدريبية ، لذلك يعمل

ة وأعضاء جسم ه تهيئة أجهزأي اّن؛دم حدوث أي إصابات ــمل التدريبي بما يضمن عـــل أعباء الحــمنظمة وتدريجية لتحّم

 (Mohammad , 2017).  ًا للتفاعل مع مجريات التدريب أو المباراة بفاعلية وكفاءةالالعب كي يكون مستعّد

ألرض أو على منها رياضة الجمباز، وهي النشاط الذي يمارس على او ,واأللعاب األنشطةويدخل اإلحماء في الكثير من 

لى تنمية التوافق عوتساعد ,و تتميز بتأثيرها الشامل على أجهزة الجسم المختلفة  .األجهزة بصورة فردية طبقًا لقوانين مقننة

زة ألداء ويستخدم في رياضة الجمباز بعض األجه . على تحسين تحكم الفرد في جسمه وحركاته العصبي العضلي الذي يعمل

فسية والبدنية واالجتماعية األفراد إلى أعلى قدراتهم العقلية والنبوصول لل عتبر وسيلة للتربيةكما ت،  الحركات البدنية والمهارية

(Shahada and Shahtli 2010.) 

                                                           

  2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"أبحاث اليرموكجميع الحقوق محفوظة لمجلة. 
  ردنربد، األإ، جامعة اليرموك، التربية الرياضيةكلية. 
 ردن، األوزارة التربية والتعليم. 
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جميعها دورًا تلعب حيث ,الجمباز الفني والجمباز اإليقاعي من رياضة الجمباز تتكون أنّ ى ال( Shahada 2003ويشير)

ه يتناسب مع األطفال في ويتميز جمباز الموانع بأنّ  . ن من مستوى صحة الفردكبيرًا في المحافظة على سالمة الجسم وتحّس

مناسبة  المستخدمةويجب أن تكون الحركات واألجهزة  .التي تعتبر أفضل مرحلة للتعلم ، ( سنة12-6ية من )عمرالمرحلة ال

يتكون من جهاز جمباز منفصل أو جهاز آخر يحاول الالعب   وهو عبارة عن مانع.للسن والنمو والقوة والمقدرة على التفكير

، االبتكاردرته على وإنما يعتمد على تفكير الفرد وجرأته وق ,، وال يرتبط هذا النوع من الجمباز بقواعد خاصة لممارسته تخطيه

باإلضافة إلى ذلك فإنها .و  حيث تتضمن أنشطة جمباز الموانع المهارات األساسية كالجري والوثب والزحف والتسلق والتوازن

، ويهدف هذا النوع إلى تقوية أجزاء الجسم المختلفة وإكساب الفرد الثقة  ي التحمل الدوري التنفسي وقوة التحملتنّم

ألن  ؛ ومحبة الغير,وبناء صداقات اجتماعية  ، فس، كما يكسب الفرد بعض المهارات االجتماعية كالتعاونعتماد على النواال

 . الفرد يمارسه مع الجماعة

وفي  ، إن أنشطة جمباز الموانع تنمي بعض القدرات الحركية ذات األهمية الكبيرة لألفراد في حياتهم اليومية بصفة عامة

 (.Mahjoub. 2000) بهويحصل عليها الفرد من خالل تفاعله مع البيئة المحيطة  ، صةالنشاطات الرياضية بصفة خا

 مشكلة الدراسة

بالجزء الخاص لم تهتم الدراسات  هذهن الكثير من أ نيالحظ الباحث ,الع على الكثير من الدراسات السابقةبعد االّط

 من هحق يعطوه ولم قينالساب ثينالباح أنظار عن آبعيد الدرس من الجزء هذا بقي ليهوع . الرياضية بيةالتر درس من باإلحماء

 األخرى األجزاءاهتمامهم على  انصب   أنهالدرس بحيث  هدافأ قيقتح في وفائدته ميتهأه يوازي بمايستحقها  التي ميةاأله

 المتعارف عليها .نية البد ريناتالتم نطاق يتعدى جزء اإلحماء ال للدرس وبقي

ووزارة التربية  في مجال تدريس مساقات الجمباز في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك ينالباحثومن خالل عمل 

في الجمباز لدى الطالب لجميع المستويات الجامعية، بحيث  األساسيةأن هناك صعوبة في تعلم المهارات  وا، وجدوالتعليم

 إلعطاء ,في رياضة الجمباز من خالل جزء اإلحماء العام  اسيةاألسدماج بعض المهارات إدخال وإتكمن مشكلة الدراسة في 

 .دون التركيز على الخطوات الفنية المهارة أداءحيث يعمل على ب ,المهارات  هذهالطالب فكرة بطريقة غير مباشرة عن تفاصيل 

لتحسين عملية التعلم  دخال تدريبات جمباز الموانعإساسي من الدرس وأالربط بين اإلحماء كجزء  ونراد الباحثألذلك 

 في الجمباز خالل الفصل الدراسي .األساسية في المهارات 

 أهمية الدراسة

من  بناء البرامج الرياضية التي تعمل على مساعدة الطلبة وتنمية قدراتهم الحركية والمهاريةتكمن أهمية الدراسة في 

 أهداف قيقتح اجل الجمباز)جمباز الموانع ( من أنواع حدأ تطويع، وكذلك  خالل جزء اإلحماء الخاص بالوحدة التدريسية

زيادة التركيز على , وهذا بدوره سوف يعمل على في التعلم  أفضل ريةمها توياتلمس وذلك للوصول ياضيةالر بيةالتر درس

 قبل الوحدة التدريسية. األساسيةالركيزة  هجزء اإلحماء كون

 أهداف الدراسة

في  األساسيةلتعلم المهارات ا وذلك تمهيد ، حماء وتدريبات لجمباز الموانعتمرينات لإلتصميم برنامج تدريبي يتضمن  -1

 رياضة الجمباز.

ساسية في رياضة ستخدام جمباز الموانع ( كجزء من اإلحماء على تعلم المهارات األاالكشف عن أثر البرنامج التدريبي )ب -2 

 الجمباز.

 ستخدام البرنامج التدريبي.النتيجة في المهارات األساسية في الجمباز تعلمين داء المأالتعرف إلى الفروق في متوسط  -3
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 فرضيات الدراسة

( بين االختبار القبلي واالختبار البعدي ألفراد المجموعة α≤ 0.05إحصائية عند مستوى ) ةتوجد فروق ذات دالل -1

في تعليم بعض مهارات الحركات  جمباز الموانعدريبي الذي يشمل اإلحماء بواسطة التجريبية التي استخدمت البرنامج الت

 . لصالح االختبار البعدي  األرضية في الجمباز

( بين االختبار القبلي واالختبار البعدي ألفراد المجموعة الضابطة  α≤ 0.05إحصائية عند مستوى ) ةتوجد فروق ذات دالل -2

 . االختبار البعدي حالجمباز لصالات األرضية في التي استخدمت البرنامج االعتيادي في تعليم بعض مهارات الحرك

بين المجموعة التجريبية التي استخدمت  في االختبارات البعدية(  α≤ 0.05إحصائية عند مستوى ) ةتوجد فروق ذات دالل - 3

العتيادي رنامج ابوالمجموعة الضابطة التي استخدمت ال دريبي الذي يشمل اإلحماء بواسطة جمباز الموانع البرنامج الت

 .لصالح المجموعة التجريبية في اإلحماء

 مجاالت الدراسة

 .ربدإ -في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك ن في مساق تعليم الجمباز للذكوروالمجال البشري: الطلبة المسجل -1

يوم  و 2020-7-12حد الفترة الواقعة بين )يوم األ فيالمجال الزمني: تم تطبيق البرنامج في الفصل الدراسي الصيفي  -2

 كل لقاء عبارة عن ساعة وربع  لتطبيق البرنامج التدريبي. ، آأسبوعيلقاءات  ةأربع(، بواقع 2020-7- 29 األربعاء

 ربد.إالمجال المكاني: صالة الجمباز في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك،  -3

 مصطلحات الدراسة

هو وضع حاجز منفصل أو مع و(: نوع من أنواع الجمباز العام يدل عليه اسمه، Object Gymnasticsجمباز الموانع )

مات اإلرادية، ويستخدم جهاز آخر على شكل مانع ليحاول الالعب التفكير في تخطيه، ويعمل على تنمية القدرات الحركية والس

 (.Shahada2003) متكافئة ومجموعات أفراد بين كمسابقات النوع هذا

 السابقةالدراسات 

 نيةالبد غيراتالمت بعض في الموانع جمناستك منهاجثير تأدراسة  إلىبدراسة هدفت ( Yunus.Khalil 2008) منقام كل 

 المتوسط األول الصف طالبات من وائيةعش عينة  على التجربة جرتأ .رياضية البيةالتر لدرسضية األر في الحركات يةوالمهار

 . ريبيةوالتج الضابطة عتينالمجمو من لكل( طالبة 20) بواقع عتينمجمو إلىن قسم( طالبة 40) عددهن بلغ

  :تقيس المتغيرات التالية التيلية القب االختبارات إجراء تم

 والرشاقةالية االنتق والسرعة لينوالرجعين الذرا لعضالت القوة ومطاولة لينوالرج اعينالذر لعضالت بالسرعة ميزةالم القوة

 . ضيةاألر الحركات بعض في المهاري األداء مستوى قياس واختبار والتوازن والمرونة

 استخدمتوقد  .)الواحد األسبوع في ليميةتع وحدات ثالث بواقع ابيعأس 8  (ريبيةالتج للمجموعة البرنامج فيذتن استغرق

 عيناتلل )ت) اختبار عياري والم االنحرافو  الحسابي وسطمتال و ئويةالم النسبة) ) :بياناتال لمعالجة التالية ائيةاإلحص الوسائل

 .(االرتباط المستقلة ومعامل عيناتلل (ت(  اختبار المرتبطة

 غيرات المت بعض فيآ تطور الموانع جمناستك برنامج استخدمت التي ريبيةالتج المجموعة حققت:االستنتاجات أهم  ومن

  .والتوازن والسرعة والرشاقة والمرونة لينوالرجاعين الذر لعضالت بالسرعة ميزةالم القوة:  تيةاآل نيةالبد

 .المرحلة المتوسطة في ياضيةالرربية الت درس من اإلعدادي الجزء في الموانع جمناستك رينتما عتمادبأ دراسةال وصتوأ

 ستخدام جمناستك األلعاب،ادراسة هدفت إلى إعداد منهاج تعليمي مقترح ببإجراء  (Khader and Rashed. 2016)قام 

تأثير هذا المنهاج في تنمية بعض القدرات البدنية والمهارات الحركية األساسية والنمو االجتماعي ألطفال الرياض،  الى والتعرف
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ج التعليمي )جمناستك األلعاب( الذي يتضمن بعض القدرات البدنية والمهارات الحركية األساسية والنمو المتغير المنه آتبع

 استبانةو آتدريبي آق الباحثان برنامج، وطّب ة طبيعة وأغراض الدراسةتمءلمنهج التجريبي لمالا استخداموتم  . االجتماعي

ختيارهم اوتم  ، ( سنوات5من األطفال الذكور البالغ عمرهم ) ( طفآل30وتكونت عينة الدراسة من ) . لقياس النمو االجتماعي

عن وأسفرت أهم النتائج  .لكل مجموعة ( طفآل15وضابطة( بواقع )حيث قسموا إلى مجموعتين )تجريبية .بالطريقة العشوائية 

القبلية والبعدية من حيث التطور الملحوظ في جميع القدرات البدنية والمهارات  االختباراتداللة إحصائية في فروق ذات وجود 

ت البعدية على أطفال المجموعة ختباراوتفوق أطفال المجموعة التجريبية في قياس اال .ساسية والنمو االجتماعيالحركية األ

 .ما عدا مهارة )الحجل(  ,الضابطة في جميع المهارات الحركية والقدرات البدنية والنمو االجتماعي

دراسة هدفت للتعرف إلى تأثير منهاج تعليمي مقترح لجمناستك الموانع في Razoogi and.Daoud, 2005) ) ىأجرو

مته ءالمنهج التجريبي لمال استخداموتم . الوزن والطول والعمر والقدرات الحركية اتلمتغير آتبع تطوير بعض القدرات الحركية

 ( سنة17-13ما بين ) نأعماره ة( تلميذ52وتكونت العينة من ) .للدراسة كأداةبرنامج جمناستك الموانع  و،  لطبيعة الدراسة

 آ أن هناك تأثيرإلى وأشارت أهم النتائج  .ة ميذ( تل26)من كل مجموعة . إلى مجموعتين تجريبية وضابطة آعشوائين سمُق .

ختبار الرشاقة اتفوق المجموعة التجريبية في مع ،  في تطوير قدرة القوة الحركية والسرعة والمرونة لكال المجموعتين آمعنوي

 .  والتوازن بالنسبة للمجموعة الضابطة

 آالعب( 40)قام  ,داء الرياضيين أ فيطالة اإل فاعلية اإلحماء ولى مقارنة إالتي هدفت  (Stewart et al .2006)وفي دراسة 

 إطالة -4  .فقط إحماء -3 .فقط إطالة -2. دون تحضير -1 : هي أنماط أربعةبأداء  سنة (19) بعمر ، الرمح ماةمن ر

 م .40لمسافة  ةثالث محاوالت سرعة قصوى منفرد الالعبونحيث يؤدي اختبارية, وحدات  أربعوذلك في آ. مع وإحماء

 األخرى األنماطمقارنة مع ، في االختبارات  إحصائيةبداللة  أسرعزمن  إلى أدتالتحضيرات التي احتوت على جزء اإلحماء 

 أفضليةنتج عن اإلحماء  األولىفي المحاولة  ،الثالث  محاوالتالثر ذلك يتناقص على مدى أوكان . على اإلحماء  التي لم تحتِو

في  م0.18قدرة بمتوسط مسافة  إعاقة إحداث إلىطالة تحضيرات اإل أدتولقد  ، م40م على طول  0.97بمستوى مسافة 

 .  األولىالمحاولة 

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة

نظرًا  ؛المتمثلة بالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة (شبه التجريبية)  استخدم المنهج التجريبي بإحدى صوره

 لمالءمته طبيعة الدراسة. 

 ةمجتمع الدراس

ذكور في الفصل الدراسي للتكون مجتمع الدراسة من طلبة كلية التربية الرياضية المسجلين في مساق تعليم الجمباز 

 في جامعة اليرموك. 2020/  2019الصيفي 

 عينة الدراسة

وتم استبعاد الطالب الذين شاركوا في العينة . لعمديةتم اختيارهم بالطريقة ا ،آ( طالب16تكونت عينة الدراسة من )

حداهما تجريبية واألخرى إ،  ( طالب وتم تقسيمهم بالطريقة العشوائية إلى مجموعتين متكافئتين3االستطالعية البالغ عددهم )

 ، على النحو التالي:  ضابطة

 المجموعة التجريبية

ساسية للمهارات األ أوليةداء حركات أيشمل جمباز الموانع و حماءبرنامج خاص لإلل إخضاعهم( طالب تم 8تكونت من )

 في رياضة الجمباز.
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 المجموعة الضابطة

يقوم و .ساسية في رياضة الجمباز ثم يتعلمون المهارات األ ه ،إلحماء المتعارف عليلهم إخضاع( طالب تم 8تكونت من )

في  األساسيةلتعلم المهارات آ باالندماج مع ،على انفرادكل مجموعة في بعد عمل الجزء الخاص باإلحماء ,المجموعتين  أفراد

 جل تلقي نفس المعلومة بنفس الوقت.أوذلك من ,رياضة الجمباز 

 ضبط المتغيرات

 أواًل: تجانس العينة 

 العمر(والكتلة و المجموعتين في متغيرات )الطول تجانسيبين : (1جدول )ال

 المتغيرات

 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 قيمة ت

 مستوى 

 الداللة
 الداللة

 المعيارياالنحراف  الحسابي المتوسط ف المعيارياالنحرا الحسابي المتوسط

 غير دال 0.875 0.16 4.89 72.8 6.21 73.2 الطول

 غير دال 0.978 0.027 8.757 170.3 7.471 170.4 الكتلة

 غير دال 1.00 0.000 0.943 20 0.943 20 العمر

( بين أفراد المجموعة التجريبية α≤ 0.05( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1يتضح من الجدول )

 وهذا بدوره يشير إلى مدى التجانس بين أفراد المجموعتين. .وأفراد المجموعة الضابطة في متغيرات الطول والكتلة والعمر

 العينة ا: تكافؤنيثا

 البدنيةالمتغيرات 

 تينلألداء المهاري ومن أجل التأكيد على تكافؤ المجموع آأساسي آنظرًا ألن المتطلبات  البدنية ألداء المهارات تعتبر مطلب

 :  التاليةاالختبارات تم إجراء في الصفات البدنية قبل تطبيق البرنامج التعليمي ، 

تم استخدام متر قياس  وقد، سم1ب الطويل من الثبات ألقرب القدرة العضلية لعضالت الرجلين عن طريق اختبار الوثقياس  -

 م(.30)

في  تم استخدام ساعة إيقاف وقد، ( ثانية30قياس القدرة العضلية لعضالت الذراعين عن طريق اختبار ثني ومد الذراعين ) -

 . هذا االختبار 

 تم استخدام الجونيوميتروقد ، سم1 قياس المدى الحركي عن طريق الوقوف انثناء الجذع أماما أسفل ألقرب -

(Goniometer.) 

 أفراد مجموعتي الدراسة في االختبارات البدنية القبلية ) المتغيرات البدنية( تكافؤ: (2جدول )ال

 االختبارات

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 قيمة ت
 مستوى

 الداللة 
 المتوسط الداللة

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 المتوسط

 لحسابيا

 االنحراف

 المعياري 

 غير دال 0.807 -0.248 5.877 19.9 4.9 19.3 سم  الوثب الطويل من الثبات

ثني ومد الذراعين(  مع )انبطاح مائل

 ثانية( 30)
 غير دال 0.189 1.367 14.729 201.5 19.32 212

 غير دال 0.664 -0.442 3.559 22 3.529 21.3 سم ، أسفل( )الوقوف.انثناء الجذع أماماً 
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في االختبارات البدنية بين  (α≤ 0.05( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )2يتضح من الجدول ) 

وهذا يدل على تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل تنفيذ  .أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في القياسات القبلية

 البرنامج التعليمي.

 متغيرات الدراسة

 المتغير المستقل: البرنامج التدريبي لجمباز الموانع كجزء من اإلحماء . -

 :وهي .في رياضة الجمباز األساسيةمستوى األداء المهاري في المهارات  المتغير التابع: -

  المكورة. األماميةالدحرجة 

 . الدحرجة الخلفية المكورة 

  األماميالميزان . 

 . الوقوف على الكتفين 

 أدوات الدراسة

 : وبياناتها تم استخدم األدوات التالية  لجمع معلومات هذه الدراسة 

 (.Seca سم )ماركة 1الطول: باستخدام الرستاميتر ألقرب  -

 (.Tefal)ماركة  كغم 1 ألقربالكتلة: باستخدام ميزان طبي ــــ 

 الموانع جمبازفي  تستخدماألجهزة واألدوات التي 

طواق وحصان قفز وعارضة توازن ومتوازي صغير أخشبية وحبال وعصي بالستيكية وفرشات جمباز وصناديق  -

 الطبية .  الكراتو الساللم و المقسم الصندوقو السويدي وترامبولين صغير وحواجز المقعد

 : للمهارات المستخدمة قيد الدراسة  : قياس مستوى األداء المهارياالختبار هو -

  المكورة. األماميةالدحرجة 

 . الدحرجة الخلفية المكورة 

  األماميالميزان . 

 . الوقوف على الكتفين 

 مستوى األداء المهاري لدى الطلبة. الوقوف علىالغرض من االختبار: 

 في الجمباز. األرضيةاألدوات: بساط الحركات 

 كيفية الحكم على األداء المهاري

 ارة. داء المهأ ( دقيقة قبل15حماء لمدة )لإلكل المجموعة إخضاع  -1

 . وقوف الطالب ألداء تحية البدء للحكام -2

 . يقوم الطالب بتطبيق المهارة مرة واحدة فقط -3

 لكل الطالب ثالث محاوالت  فقط ألداء المهارة. -4

 أخذ أفضل محاولة من المحاوالت الثالث التي قام بها الطالب.  -5

 لكل مهارة. درجات( 10)عالمة من الطالب  منحيتم  -6
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 كيفية احتساب الدرجات

تم األخذ بالدرجة النهائية في األداء المهاري للمهارات قيد الدراسة عن طريق قانون التحكيم الدولي في رياضة الجمباز، 

وذلك من خالل وجود أربعة حكام، وقيام كل حكم بوضع عالمة من عشر درجات، ثم نقوم باستثناء أعلى درجة وأقل درجة 

 ويكون الناتج الدرجة النهائية. ، (2) الدرجتين وتقسيمه على اتينلمتوسط الحسابي لهخذ اأو الباقيتين والقيام بجمع الدرجتين

 الدراسة االستطالعية

 . ( طالب من خارج عينة الدراسة3م على عينة قوامها )2020-7-5 حدبإجراء دراسة استطالعية يوم األ ونقام الباحث

ولم تدخل هذه العينة ضمن ، كل وحدة منفصلة عن األخرى ،  يةوتم تطبيق البرنامج التعليمي المقترح لثالث وحدات تعليم

 :  والهدف من الدراسة االستطالعية، عينة الدراسة األصلية 

 التأكد من وجود جميع األجهزة واألدوات المستخدمة في البرنامج . -1

 التأكد من وضوح البرنامج واالختبارات المستخدمة.  -2

 االختبارات.معرفة الوقت المناسب لتطبيق  -3

 وإيجاد الحلول المناسبة لها قبل تطبيق البرنامج. ، أثناء تطبيق البرنامجفي تحديد الصعوبات التي قد تظهر  -4

 التأكد من مدى مناسبة االختبارات المنفذة.  -5

 االختبارات القبلية

تم إجراء اختبار  ، الجمبازساسية في األ لتحديد المستوى المهاري للمجموعتين التجريبية والضابطة في أداء المهارات

جامعة في لكلية التربية الرياضية  قبلي ألفراد المجموعتين للتأكد من عدم إلمامهم بالمهارة مسبقا في صالة الجمباز التابعة

 .م2020-7-8الموافق األربعاء في يوم  وذلك اليرموك

  مكان تطبيق البرنامج

ربد، لتطبيق البرنامج التعليمي المقترح إ -جامعة اليرموكفي  ضيةستخدام صالة الجمباز في كلية التربية الرياإتم 

 للمجموعتين التجريبية والضابطة. 

 زمن تطبيق البرنامج

وهذه الفترة تعادل ثالثة   2020-7-29يوم الخميس  و 2020-7-12تم تطبيق البرنامج في الفترة الواقعة بين يوم األحد 

لتعليمها  طويلالذكر أن المهارات المستخدمة في البرنامج ال تحتاج لوقت ب درويج. آأسبوعيربع وحدات تعليمية أأسابيع بواقع 

 لذلك جاء زمن البرنامج ثالثة أسابيع فقط . ,في المستوى الجامعي

  محاضرات . 4, المكورة األماميةالدحرجة 

 محاضرات. 4 ,الدحرجة الخلفية المكورة 

  محاضرتان., األماميالميزان 

 محاضرتان.,الكتفين  الوقوف على 

 االختبارات البعدية

جراء االختبارات إب ونقام الباحث، ساسية في رياضة الجمباز لمدة ثالثة أسابيع االنتهاء من تعليم الطالب المهارات األ وبعد

 م. 2020-8-2األحد وذلك يوم  ,لديهم للتأكد من مستوى التعلم مجموعتينللالبعدية 

 



 زمهارات األساسية في رياضة الجمبالم بعض الالموانع على تعتأثير اإلحماء باستخدام جمباز                                                               382
 

 

  المعالجات اإلحصائية

 : باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية ونقام الباحث 

 المتوسطات الحسابية .   -1

 االنحرافات المعيارية. -2

 (.T.testاختبار) -3

 عرض النتائج ومناقشتها 

( بين االختبار القبلي واالختبار البعدي α≤0.05إحصائية عند مستوى ) ةتوجد فروق ذات دالل الفرضية األولى:

في تعليم  دريبي ، الذي يشمل اإلحماء بواسطة جمباز الموانعالتي استخدمت البرنامج الت ، التجريبيةألفراد المجموعة 

 .لصالح االختبار البعدي بعض مهارات الحركات األرضية في الجمباز

( 3والجدول ).المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(  وناستخدم الباحث,وللتحقق من هذا الفرض 

 يوضح نتيجة استخدام البرنامج المقترح .

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( ومستوى الداللة للقياسين القبلي والبعدي للمجموعة  (:3جدول )ال

 (8)التجريبية ن=   في رياضة الجمباز األساسيةالمهارات  التجريبية في تعلم

 

 المتغير

 البعدي القبلي

 ة تقيم
 مستوى 

 الداللة
 المتوسط  الداللة

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري  

 المتوسط 

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري  

 دال 0.000 -7.822 0.876 8.1 1.713 2.6 المكورةاألمامية مهارة الدحرجة 

 دال 0.000 -13.286 1.337 6.7 1.43 1.6 مهارة الدحرجة الخلفية المكورة

 دال 0.000 -7.667 0.738 8.9 1.829 4.3 ماميمهارة الميزان األ

 دال 0.000 -13.471 0.738 9.10 1.247 4 مهارة الوقوف على الكتفين

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح القياس البعدي لدى المجموعة التجريبية في تعلم 3أشارت نتائج الجدول )

 (. α≤ 0.05إحصائيا عند مستوى الداللة ) ةدالق والفر وكانتفي رياضة الجمباز  األساسيةالمهارات 

ن الحاصل الذي ظهر من خالل متوسطات الفروق بين القياسين القبلي والبعدي عند أفراد التحّس ونويعزو الباحث

من خالل  بأساليبه آالبرنامج المقترح قدم تنوع الى أنفي أداء جميع المهارات األساسية في الجمباز  المجموعة التجريبية 

بأساليب جديدة  آغني ذلك الجزء جعللعاب تخص جمباز الموانع ضمن الجزء الخاص باإلحماء مما أ إدراجفقد تم ؛ اإلحماء 

 في الجمباز . األساسيةللمهارات  آممهد هتجعل

األداء في للطلبة للتعلم وتطوير مستواهم آ محفز جعلهن التنوع والتغيير الذي حدث على الجزء الخاص باإلحماء أكما 

أن المشاركين في البرنامج أظهروا  من (Alsheyab,2020وهذا ما أكده ) عن اإلحماء التقليدي . آوتلقي المعلومة بعيد

 أثناء تطبيق البرنامج. آ فيإيجابي تفاعآل

 جعله -ولو بشكل بسيط  -ضمن جزء اإلحماء  األساسية في الجمباز العديد من المهارات إدراج ون أنالباحث يرى كذلك

وهذا كان الدحرجة األمامية والدحرجة الخلفية والميزان والوقوف على الكتفين ،  اتتعلم مهارداء الطلبة في أينعكس على 

و ، مامية المكورة في نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لصالح االختبار البعدي في مهارة الدحرجة األ آواضح

 ومهارة الوقوف على الكتفين. ،ومهارة الميزان ، مكورةمهارة الدحرجة الخلفية ال

في جميع القدرات البدنية والمهارات الحركية  االتطور ملحوظكان  حيث (Khader and Rashed, 2016)وهذا يتفق مع 

 لدى عينة الدراسة . ساسيةاأل



 383 الزيود و اخويلة و الصبيحات         
 

 

( بين االختبار القبلي واالختبار  α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى ) ةتوجد فروق ذات دالل الفرضية الثانية:

البعدي ألفراد المجموعة الضابطة التي استخدمت البرنامج االعتيادي في تعليم بعض مهارات الحركات األرضية في 

 . االختبار البعدي حالجمباز ولصال

( 4والجدول ) .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( وناستخدم الباحث ,وللتحقق من هذا الفرض

 .ذلكيوضح 

للمجموعة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( ومستوى الداللة للقياسين القبلي والبعدي (:4الجدول )

 (8الضابطة ن =) في رياضة الجمباز األساسيةتعلم المهارات في  الضابطة

 

 المتغير

 البعدي القبلي

 ت قيمة
 مستوى 

 الداللة
المتوسط  الداللة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 المتوسط 

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري  

 دال  0.000 -9.75 1.287 5.1 1.65 2.50 مامية المكورةمهارة الدحرجة األ
 دال  0.000 -13.286 1.333 5 0.994 1.9 مهارة الدحرجة الخلفية المكورة

 دال  0.000 -13.286 0.994 6.1 1.045 3 ماميمهارة الميزان األ
 دال  0.000 -12.65 1.619 6.2 1.354 3.5 مهارة الوقوف على الكتفين

( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح القياس البعدي لدى المجموعة الضابطة في تعلم 4أشارت نتائج الجدول )

 (. α≤ 0.05عند مستوى الداللة )  آإحصائي ةق دالوالفر كانتساسية في رياضة الجمباز حيث المهارات األ

في رياضة  األساسيةإحصائيًا في تعلم المهارات  ن تحقق المجموعة الضابطة تحسنًا داآلأنه من الطبيعي أ ونيرى الباحث

الذي هدف  الجمباز  في مساق األساسيةالجمباز ، وذلك بسبب تصميم البرنامج التعليمي المعتاد والمتبع في تعلم المهارات 

من خالل تطبيق البرنامج مع عينة الدراسة التي تفتقد إلى الخبرة التعليمية المسبقة  داء المهاريبشكل متسلسل إلى تطوير األ

هذا التطور في مستوى األداء المهاري لدى المجموعة الضابطة نتيجة لمراعاة األسس العلمية الصحيحة  وقد جاء.  في المهارة

ن خالل أسلوب التعليم المباشر والتعليق على النواحي الفنية والتعليمية للمهارة وتطبيق النموذج في تصميم البرنامج وتطبيقه م

 . الصحيح والسليم

وتوضيح األخطاء الفنية والشكلية  ؛ إذ إنوأهميته بالنسبة للعملية التعليمية مدربالدور الذي يؤديه ال يضاف إلى ذلك

أن التدريب من ( Sababha,2004.Abdalfatah, 1997ألداء األمثل وهذا ما أكده )ا إلىالوصول  يؤدي إلىالمتعلمين  أداءفي 

 الفرد. أداءمنتظمة خالل فترة زمنية معينة يؤدي إلى تحسن في مستوى  ةبصور

بين  في االختبارات البعدية(  α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى ) ةتوجد فروق ذات دالل :الفرضية الثالثة

والمجموعة  دريبي الذي يشمل اإلحماء بواسطة جمباز الموانع المجموعة التجريبية التي استخدمت البرنامج الت

 .لصالح المجموعة التجريبية العتيادي في اإلحماءرنامج ابالضابطة التي استخدمت ال

يوضح  (5والجدول ) .وقيمة )ت(واالنحرافات المعيارية تم استخدام المتوسطات الحسابية  ,وللتحقق من هذا الفرض

 (16الدراسة ن =  امجموعت) نتيجة استخدام البرنامج المقترح.ذلك 

 

 المتغير

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 قيمية ت
 مستوى

 الداللة 
 المتوسط الداللة

 حسابي 

 االنحراف

 المعياري  

 المتوسط

 لحسابي  

 االنحراف

 المعياري  

 دال  0.000 6.096 1.287 5.1 0.876 8.1 المكورة األماميةمهارة الدحرجة 
 دال  0.011 2.847 1.333 5 1.337 6.7 مهارة الدحرجة الخلفية  المكورة

 دال  0.000 7.151 0.994 6.1 0.738 8.9 األماميمهارة الميزان 
 دال  0.000 5.153 1.619 6.2 0.738 9.1 مهارة الوقوف على الكتفين



 زمهارات األساسية في رياضة الجمبالم بعض الالموانع على تعتأثير اإلحماء باستخدام جمباز                                                               384
 

 

( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح 5يتضح من الجدول )

ساسية في دخال تدريبات جمباز الموانع من خالل اإلحماء الذي يسبق تعلم المهارات األإحيث تم ,المجموعة التجريبية 

 الجمباز.

ذلك إلى أن المجموعة التجريبية قد استفادت من البرنامج التدريبي الخاص بتدريبات اإلحماء وجمباز  ونويعزو الباحث

وهذا يدل على  .ساسية في الجمبازحيث تم تطبيق هذا البرنامج قبل تطبيق البرنامج المعتاد في تعليم المهارات األ ,الموانع

 في الجمباز . األساسيةفي تعلم المهارات  آيجابيإ آقد أثرت تأثير ن الخبرة التي حصل عليها أفراد المجموعة التجريبيةأ

وهذا يدعم ,لصالح المجموعة التجريبية الفروق وكانت  ,مقارنة مستوى تطور العينتين في االختبارات البعدية توقد تم

المستوى البدني  تحسن فيجل زيادة مستوى الألعاب وتدريبات للمهارات من خالل الجزء الخاص باإلحماء من أدخال إأهمية 

أن  (Yunus and Khalil 2008.وقد أشار إلى ذلك ) في تعلمها . آوجهد آالتي تتطلب وقت المهاراتفي  خاصالاألداء و

ميزة الم القوة : آلتيةا دنيةالبغيرات المت بعض في تطوراشهدت  الموانع جمناستك برنامج استخدمت التي ريبيةالتج المجموعة

 .والسرعة والرشاقة والمرونة لينوالرج عينالذرا لعضالت بالسرعة

وذلك , وهذه النتائج تشير أيضًا إلى ضرورة تضمين الجزء الخاص باإلحماء مهارات مشابهة للمهارات المنوي تعليمها 

على ، وكذلك القدرة  ل عملية التعلم من خالل استخدام  نفس المجموعات العضليةخبرات حركية سابقة تسّه منحمن اجل 

يشكل أدوات  ن ذلكإف,عندما يتأثر الطالب بموقف تعليمي معين  ,وفي كثير من األحيان .التعامل مع تكنيك المهارة بسهولة

 .  ووسائل تعليمية لتعلم المهارات الجديدة

يجابيًا إ آتأثير صلية  قد أثرالمهارات األ ثللعاب في جزء اإلحماء لها نفس المتطلبات مأدخال مهارات وإأن  ويؤكد ذلك

(  أن استثمار تعلم سابق لمهارة معينة Kaewun, 2002على نسبة انتقال أثر التعلم وتحسن األداء . وهذا يتفق مع قول )

 تكون متشابهة للمهارة السابقة. في تعلم مهارة جديدةمهم 

ها في بيئة ئفي القدرة على أداثر التعلم حيث يشير إلى مدى تأثير تعلم وممارسة مهارة أمفهوم انتقال  إلىوهذا يقودنا 

يقوم المتعلم بتكرار أداء المهارة بهدف تنمية القدرة على أدائها في مواقف , ففي مجال تعلم المهارات الحركية ؛  جديدة

 (. Husamaldeen, 2006تعليمية جديدة )

إضافة إلى التوافق العصبي  آكبير آبدني آفي الجمباز تتطلب قوة وجهد األساسيةن طبيعة المهارات أ ونويرى الباحث

 ، راجعة بمختلف أنواعها في مختلف مراحل األداءالتحتاج إلى خبرات سابقة مع اقترانها بالتغذية  إذ؛  العضلي الكبير لتعملها

 على آيؤثر سلب أنإضافة إلى العامل النفسي المرافق لطبيعة أداء مهارات الجمباز المتمثلة في عامل الخوف الذي من الممكن 

لعاب ومهارات لها نفس أدخال إلعاب جمباز الموانع على أعمل البرنامج الخاص باإلحماء المتضمن . وقد  أداء الالعب

، مما زاد من عامل الخبرة السابقة والتغذية الراجعة في  للمهارات المطلوب تعلمها خالل الفصل الدراسي األساسيةالمتطلبات 

، Aljarah, 1996ألداء الناجح ويتفق هذا مع )االخوف لدى الالعبين وتشجيعهم على في إزالة حاجز  آليلعب دور ، التعلم

Alrabadi, 1996). 

 االستنتاجات

يجابي على سرعة تعلم إالمجموعة التجريبية المتضمن تدريبات لجمباز الموانع ذو تأثير  طبقتهالبرنامج التدريبي الذي  -1

 ساسية في رياضة الجمباز.المهارات األ

في تعلم  تحسنآاإلحماء بواسطة جمباز الموانع  آمتضمن آتدريبيآ برنامج استخدمت التي ريبية التج المجموعة حققت -2

 .الضابطة للمجموعة منه أفضلواكتساب بعض المهارات األساسية في الجمباز 

 اإلصاباتعمل على تقليل  فكرة جيدة عن المهارة ممادمج تدريبات جمباز الموانع ضمن الجزء الخاص باإلحماء أعطى  -3

 . األساسيةلمهارات لمباشر البسبب التعلم غير 

 أثناء تطبيق البرنامج .آ في إيجابي ن في البرنامج تفاعآلوأظهر الطلبة المشارك -4
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  التوصيات

 .الجمباز ةرياض في التربية الرياضية درس من دخال تدريبات جمباز الموانع ضمن الجزء الخاص باإلحماءإالعمل على  -1

 .اليمهتع المراد اليات والفع المهارات حسب الموانع جمباز في المستخدمة رينوالتما واألجهزة األدوات ويعتن -2

 .جل تسهيل عملية التعلم أخرى من لعاب الرياضية األإجراء أبحاث مشابهة على األ -3

أجل االرتقاء بالقدرات البدنية  منألعاب متنوعة في الجزء الخاص باإلحماء إدخال ضرورة التركيز من قبل المدرسين على  -4

 وتعزيز عملية تعلم المهارات.
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Abstract 

This study aimed to investigate the effect of warm-up using object-gymnastics on learning some 

basic skills in gymnastics. A semi-experimental approach was used for this study. Sixteen (n=16) 

students enrolled in the learning gymnastics course in the summer semester 2019/2020 were recruited 

for this study.The Experimental group consisted of 8 students and performed object-gymnastics warm- 

up in addition to the basic skills in gymnastics for three weeks.The control group (n=8), however, 

performed traditional warm- up and basic skills in gymnastics. Means and standard deviations were 

calculated. Study results showed tha  experimental group performed significantly better in the post-test 

results of basic skills in gymnastics compared to the pre-test results. Experimental group students 

performed better than control group students in all study variables.  

Keywords: Object gymnastics .Warm-up. 
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المهارات األساسية لكرة في  (Holographyتصميم وحدة تعليمية بتقنية التصوير التجسيمي ) 

 تطبيق النموذجوقياس أثرها على  السلة
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 ملخصال

ها على ة وقياس أثرفي أساسيات كرة السل (Holography) تعليمية بتقنية التصوير التجسيميهدفت الدراسة إلى تصميم وحدة 

وفق تصميم وخالل استخدام التصميم شبه التجريبي؛  النموذج منلتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار تطبيق  .تطبيق النموذج

جسيمي، أّما المجموعة المجموعتين التجريبية والضابطة، حيث تم إخضاع المجموعة التجريبية لوحدة تعليمّية باستخدام تقنية التصوير الت

طريقة القصدية من طلبة كلية تكونت عينة الدراسة التي تم اختيارها بال .ليمية ذاتها بالطريقة االعتياديةتعالضابطة فتّم تعليمها الوحدة ال

شوائية إلى مجموعتين: ( طالًبا من طلبة مساق كرة السلة. ووزعت عينة الدراسة بالطريقة الع60التربية الرياضية في جامعة اليرموك من )

تم  الًباط( 30وضابطة تكونت من ) (Holography) التجسيميم تعليمهم باستخدام تقنية التصوير ( طالًبا ت30تجريبية تكونت من )

وعتين في اختبار تطبيق الكلي لطالب المجم األداةإحصائيًّا في  فرق داّلوقد أظهرت نتائج الدراسة وجود  .تعليمهم بالطريقة االعتيادية

لباحثان بضرورة اوأوصى  .تعليمية لتقنية التصوير التجسيميالذين درسوا الوحدة ال النموذج، ولصالح أداء طالب المجموعة التجريبية

   .دى الطلبةلحث أعضاء الهيئات التدريسية على استخدام طريقة التعليم بتقنية التصوير التجسيمي عند تنمية مهارات كرة السلة 

 كرة السلة، النموذج. : تقنية التصوير التجسيمي، المهارات األساسية،الكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

وم من أجل مواكبة التقدم في زيادة الخيال العلمي يوًما بعد ي ًا بارزٌاّك فيه أنَّ للتقدم التكنولوجي والعلمي دورشمما ال 

 ة،يالرياض التربية الالناتج عن الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، األمر الذي يتطلب مواكبة التغيرات التي تحدث في مج

 حاديلاالقرن في واجهها تالتعايش مع التحديات التي  ، من أجلكرة السلةفي  وخاصة في مجال المناهج وطرق التعليم

ستيعاب المعلومات، القادر على ا الطالبفي إعداد التربية الرياضية ن، وتقع المسؤولية على التربية العلمية وتدريس يوالعشر

جيات حديثة تزيد ، والبحث عن طرائق واستراتيالتربية الرياضيةمن خالل إعادة النظر في تدريس وفهمها فهًما عميًقا، وذلك 

 من استيعاب المفاهيم والحقائق.

ويشهد تدريس  .مةسعى لتلبية آمال األجيال القادُتعد المناهج الدراسية األداة الفعالة في بناء شخصية المتعلمين، وت

ت، ويستمد هذا التقدم تقدًما واضًحا على المستوى العالمي لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية التي حدث التربية الرياضية

 .(osleh, 2010Mفالعلم له بنيته التي تميزه عن غيره من الفروع األخرى ) ؛علوم الرياضةمن طبيعة 

 ؛األفراد والمجتمعاتبة التي تهتم م في المجاالت كاّفتؤدي دوًرا رئيًسا في تقدم وازدهار األمفمساقات التربية الرياضية 

شهد العالُم  ،آلونة األخيرةففي ا .درجة األولى على نظامها التعليميعتمد بالتوتطّورها وازدهارها  إْذ إنَّ تقدُّم أي أمة من األمم

محتوى وأساليب كثيًرا من التطورات والجهود لتطوير المناهج وإصالح المنظومة التعليمية، بدًءا من األهداف ومروًرا بال

 (.aitoon, 2010Zالتعليم، وانتهاء بتقييمها، وتقييم مخرجاتها التعليمية )

                                                           

 2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
  ردنربد، األإ، جامعة اليرموك، التربية الرياضيةكلية. 
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، وال سّيما تلك التي تعتمد على اإلدراك، ًاتقدم لوجيا حديثة وأكثرومن هنا ال بّد من استخدام وسائل وأساليب وتكنو

والخبرات المحسوسة، وتشجِّع مشاركة الطلبة وإندماجهم بشكل أكبر في العملية التعليمية، األمر الذي يستدعي البحث عن 

 (. Ahmad, 2019برامج وطرائق جديدة تعزِّز استخدام التكنولوجيا في التعليم )

في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تغيُّرات هائلة في كثير من مجاالت الحياة، لذلك  وقد أحدثت التطورات السريعة

كانت المؤسسات التعليمية سريعة االستفادة من الخدمات التكنولوجية من خالل دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 اً قّدمت التطورات التكنولوجية دور وفي اآلونة األخيرة .مّيرت وْجَه التعلُّالتعليم، وهذا بدوره أنتج نماذج جديدة من التعليم غ

فعلى سبيل المثال تستخدم العديد من المؤسسات التعليمية تكنولوجيا متطورة، مثل شاشات اللمس،  .في تحسين التعليم ًامهّم

 ,Ghuloumات التعليمية )كأداة جديدة يمكن أن تدعم التعليم والتعلم في المؤسس التصوير التجسيميوهنا جاءت تكنولوجيا 

2010.) 

جذورها تعود إلى الوهم المعروف باسم "شبح فإن التصوير التجسيمي في التعليم وعلى الرغم من حداثة تطبيق تقنية 

 ات من القرن التاسع عشر إلنتاج أشباح واقعية، من خالل سلسلةالستينيفي ن يستخدم في المسارح الفيكتورية الفلفل" الذي كا

 درجة مع الشاشات واإلضاءة الخاصة بها 45على خشبة المسرح بزاوية ضخمة لوحة زجاج  من التوقُّعات البصرية، مثل وضع

(Lee, 2013.)  

م، برزت عدَّة محاوالت للحصول على صورة ثالثّية األبعاد، حيث نجح 1862في القرن التاسع عشر، وتحديًدا في عام و

 Pepper'sبيبر" في تقديم نظريته لتكوين األجسام الضوئية ثالثية األبعاد، التي حملت اسمه" "العالم البريطاني "جون هنري 

Ghost ءاألجسام فتظهر طافية في الهوا ، لكي تتبادل انعكاسات صورتعتمد على استخدام المرايا بزوايا مائلٍة إذ كانت 

(Awad, 2017.) 

المهندس المجري "دينيس  على يديم، 1947" يعود إلى عامالتجسيميالتصوير ويمكن القول إنَّ تاريخ ظهور تقنية "

المتاحة في ذلك الوقت لم تكن جابور" في محاولة منه لتحسين قوة التكبير في الميكروسكوب اإللكتروني. وألّن موارد الضوء 

قام  1962وفي عام  .م1960م إلى وقت ظهور الليزر عا يميجسَّتتأخر ظهور التصوير الفقد متماسكة وأحادية اللون،  ًاحّق

 .(Hariharan, 2002) يتي بابتكار تقنية التصوير التجسيميعلماء من الواليات المتحدة واالّتحاد السوفي

العالم لويد كروز من صناعة أول  تمكَّن م،1972وفي عام  .1967ِرض أول هولوجرام لشخص عام َفُع ،وتوالت التجارب 

ات القرن العشرين اسُتخِدم وفي أوائل ثمانين .ذات البعدين ارافيغة األبعاد والسينماهولوجرام يجمع بين الصور المجسمة ثالثي

يتي في وقت واحد تقريًبا، ومنذ يفي الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوف التصوير التجسيميضوء الليزر في تسجيل 

 (.Awad, 2017لتدخل في تطبيقات متعددة علمية وصناعية ) التصوير التجسيميذلك الوقت بدأ االهتمام بتطوير تقنية 

حديثة العهد، ولكن الفكرة كانت قديمة، وتطورت بشكل واضح مع تطور  التصوير التجسيميأن تقنية  ويتضح مما سبق

بمعنى "الرؤية الكاملة"  holosمقطعين: تكون من يهو مصطلح من اللغة اليونانية الهولوجرام نية. تقهذه الالبحوث حول 

 Universalسجل ثالثي األبعاد نتيجة التداخل اإليجابي بين موجات الليزر ) والهولوجرام .بمعنى "مكتوب" gramو

Holography, 2009 حزمة من الموجات  باستخدامتصوير مجسم ثالثي األبعاد، على  التصوير التجسيمي(. ويقوم مبدأ

-Al, 2016) الضوئية التي تصطدم في الجسم المراد تصويره وتقوم بتخطيطه ثم تقوم الموجات الضوئية بنقل بيانات الجسم

Qahtani and Al-Muaither.) 

ويمكن مشاهدته بشكل  الفراغ،في تتشكل عن طريق ضوء  مجسمة "صورة بأنها التصوير التجسيمسوتعرف تقنية 

 (.Lobo, 2016, 16661Anil & االلمنيوم" )من رقائق على صورة يمكن عرضها على لوح أو في هيئة مباشر 

مجسم ثالثي األبعاد ناتج من انعكاس  تقنية تنمج منها :اهذه الدراسة بأنه التجسيمي فيالتصوير ويمكن تعريف تقنية 

بحيث يمكن رؤيته من جميع االتجاهات وبشكل واضح يسهل على المعلم تدريس المجسمات التي  ،أشّعة الليزر في الفراغ

 يصعب عرضها أمام الطلبة.
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تتكون  التصوير التجسيميأّن صورة في وباقي تقنيات الواقع االفتراضي  التصوير التجسيميويكمن التمييز بين تكنولوجيا 

وتكون واضحة للرؤية، وكأّن الصورة أمامك عكس لتقنيات . على حائط أو جسم ثي األبعاد وليسفي الفضاء على شكل وهم ثال

 (.Zaki, 2017الواقع االفتراضي )

تتكون عن طريق إيجاد َوْهم لصورة ثالثية األبعاد، حيث يقوم مصدر الضوء األول بإضاءة  التصوير التجسيميإن صورة 

 .التداخل تنشأ صورة ثالثية األبعاد بفعلالضوئيان مع بعضهما، ومصدران الضوء الثاني، ويتفاعل ال مصدر الشكل فيضيء

انعكاس على  ئن يقوم بَعْرض شعاع ثاٍنيتم تنفيذها باستخدام حزمة ليزر من خالل كامن صورة ثالثية األبعاد الفكرة  وتتكون

  )Orocs, 2018.(األبعادإيجاد صورة وهم بصرية ثالثية بالشعاع األول، مّما يسمح 

توجيه شعاع الليزر إلى  على (Ghuloum, 2010)غوالم  أوضحها( التصوير التجسيمي) فكرة التصوير التجسيميتقوم و

لشعاعين إلى الهدف المحدد، مجزئ الضوء الذي يقوم بفصل شعاع الليزر إلى شعاعين، ويتم استخدام المرايا لتوجيه مسار ا

توجيه أحد الشعاعين إلى يتم tالضوء المركزة إلى حزمة عريضة،  تتحول حزمةف ،عبر عدسة مفرقةكالهما ن اويمر الشعاع

  ونسمي هذا الشعاع شعاَع الجسم، فينعكس الشعاع عن الجسم ويسقط على الفيلم. ،الجسم المراد تصويره

يأتي: توجيه  كما التصوير التجسيميطريقة عمل ( Al-Qahtani and Al-Muaither,2016وذكر القحطاني والمعيذر )

 لتوجيه مسار الشعاعين إلى الهدف المحّدد لكيتم شعاع الليزر إلى مجّزئ الضوء الذي يقسم شعاع الليزر إلى شعاعين، و

فتتحّول حزمة الضوء المرسلة المركزة إلى حزمة ضوء  ،منهما باستخدام المرايا، وكال الشعاعين يمران عبر عدسة مفّرقة

فينعكس الشعاع من  ،Object Beamتوجيه أحد الشعاعين إلى الجسم المراد تصويره، ويسّمى شعاَع الجسم يتم عريضة، و

 Referenceالجسم ويسقط على الفيلم، أّما الشعاع الذي يتم توجيهه إلى الفيلم باستخداِم المرايا فيسّمى شعاَع المرجع 

beam. 

 ،أنه يمكن توظيفها في مجال التعليمإلى ين عديد من الباحثالر فقد أشا التصوير التجسيميوعن أهمية توظيف تقنية 

 ؛يمكن االستفادة من هذه التقنية. وية واإلعالم ومجال الطب والهندسةخاصة بعدما أثبتت فاعليتها في مجال التسويق والدعا

في اكتساب تطبيقات تعليمية جديدة، وأّن إمكانيات تقنية  ًاإيجابّي ًا( أّن التقنية تلعب دورOrocs, 2018إْذ َبيََّن أوركس )

 .ومحتويات التعلمالرياضية حقيقة ال يمكن إنكارها في العلوم  التصوير التجسيمي

 تقنية مورًدا يمكن أناللها القدرة على إحداث ثورة في جوانب التعليم والتعلم، وقد تصبح  التصوير التجسيميتقنية ن إ

وتكنولوجيا التصوير التجسيمي ثالثي األبعاد يمكن أن تكون فاعلة في التعلم والتعليم، وهذا  .يغّير طريقة خلق وتبادل المعرفة

م الخاصة بهم وبناء الطالب من التفاعل مع بيئة التعلالنوع من التكنولوجيا يعّزز البيئة المتمحورة حول الطالب، حيث ُتمكِّن 

 .(Lee, 2013) ةخبراتهم التعليمي معارفهم القائمة على

مجال التعليم بطرق مختلفة: كالقدرة على تقديم عرض مقنع وواقعي للمستخدم، في  التصوير التجسيميوتسهم تقنية 

 ,Kalansooriy, Marasinghe) والقدرة على التواصل مع المستخدمين في مواقع مختلفة، والقدرة على التواصل بشكل جاذب 

& Bandara, 2015)تسهم في زيادة التفاعل المشترك بين المعلم والمتعلم في العملية  التصوير التجسيميأّن تقنية  . كما

التعليمية، وفي اكتساب مهارات تدريسية جديدة، وزيادة الدافعية للتعلم، وتساعد على توظيف التقنيات الحديثة في التعليم، 

 . كما تسهم في إبراز خبرات التفكير العلمي

الميزات التي يمكن االستفادة منها في مجال التعليم، منها إتاحة المجال للطلبة من  ًاعديد التصوير التجسيميتوفر تقنية و

صعب زيارتها تثالثية األبعاد لمواقع تاريخية  لمشاهدة شريط فيديو لتجربة علمية بشكل ثالثي األبعاد، ومنحهم جولة افتراضية

 .(bdalhadi, 2017Aفي الواقع )

من الحدث العلمّي من خالل  اً ملية التعلم، بل إنها تجعله جزءالشعور بالملل في أثناء عنها ُتبِعُد عن المتعلم ذالك فإك 

تمكِّنه كما (. ohammad, 2019M) شعوره بالتحكم بالمجسم؛ مّما يولِّد لديه الحافزّية والتركيز والجذب للمحتوى التعليمي

من رؤية المجّسم من كّل االتجاهات، ومن ثمَّ تنتج صورة واقعية للمتعلم؛ ألنها ُتعدُّ تسجيًلا دقيًقا لموجات الضوء المنعكسة 
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تقنية متطورة يمكن من خاللها النظر إلى الصور الناتجة فهي  ؛)Ahmad, Abdullah & Abubakre, 2015(م من الجس

 .(ayik, 2015Hرات، بحيث تستقطب المتعلم للمجسم ثالثي األبعاد )بسهولة من دون الحاجة إلى نظا

اشة عرض لمشاهدة الصور إْذ إّنها ال تحتاج إلى ش ؛كأداة لتعزيز العملية التعليمية التصوير التجسيميتم االعتراف بتقنية 

لو  فمثاًل .فإّن الطرف اآلخر يختفياألطراِف من االتجاهات كاّفة، وعند رؤية أحِد  رؤية الجسم كاماًلكما تتم المجسمة، 

 اودُّ مشاهدتهنلتخزين الصور واألشكال التي طريقة وتوفِّر الذاكرة  . الجزء األيسر يختفيفإنَّ ،شاهدنا الجزء األيمن من الجسم

(Baby, 2013). 

Reflection Holography 

وهذا النوع األكثر شيوًعا في المعارض، وفيه تظهر الصورة العاكسة بشكل ثالثي األبعاد من الضوء المتوهج )صورة 

هولوجرامية(، وحظي هذا النوع في السياق التعليمي مؤخًرا باهتمام الباحثانين في إجراء تجارب تصور الطالب، حيث إنها ال 

هاز على ذاكرة لتخزين الفيديو أو الصورة المراد مشاهدتها، بحيث تظهر في تحتاج إلى إنترنت لعرضها، بحيث يحتوي الج

 .(Barkhaya & Halim, 2016)الفراغ بشكل ثالثي األبعاد 

Transmission Holographys 

ُينظر إلى الصورة الثالثية األبعاد النموذجية المنقولة مع ضوء ليزر من نفس النوع المستخدم في التسجيل، حيث يتم 

ية إلى جانب المشاهد، وتّتسم التصوير التجسيمييه ضوء الليزر النافذ من خلف صورة ثالثية األبعاد ويتم نقل الصورة توج

ّية المنقولة بهذه الطريقة بالعمق، ويمكن االستفادة من هذا النوع في مجال التعليم من خالل بّث التصوير التجسيميالصورة 

 المعلم موجود في أيِّ مكان من العالم، حيث يتواجد عدد من الطالب ويشعرون كأّنصورة مباشرة للمعلم وهو يشرح الدرس 

 (.Lobo & Anil,2016 ون في التفاعل معه )أمعهم بالفعل ويبد

Computer Generated Holography 

األجسام من قبل ي الناتج من مراقبة أحجام التصوير التجسيميوهي الصور القادرة على خلق الكثير من الواقع الوهمي 

ية من خالل الكمبيوتر تمتاز بأن األشياء التصوير التجسيمي( إلى أن الصورة Baby, 2013العين المجردة، وقد أشار بابي )

التي يريد الشخص أن يظهرها، وال يجب أن يمتلك أي واقع مادي أن يظهرها ال يجب أن يمتلك أي واقع مادي لها على 

 ي االصطناعي بالكامل(. التصوير التجسيميلق عليها )الجيل االطالق، وفي هذه الحالة يط

لها أهمية كبيره في العملية التعليمية، إال أنها تواجه كغيرها من التقنيات  التصوير التجسيميعلى الرغم من أّن تقنية 

تواجه بعًضا من التحديات، منها: التكلفة  التصوير التجسيميعلى أنَّ تقنية  )Bobolicu, 2009(بعض التحديات، حيث اتفق 

 التجهيزات المناسبة من أجل تطبيقها.والعالية، وحاجتها إلى إنترنت فائق السرعة، وضرورة توافر األدوات 

( إلى أّن الصعوبات التي تواجه تطبيق هذه التقنية في التعليم 2016وقد أشارت االستبانة التي أجراها القحطاني ومعيذر )

في التعليم والتكاليف المالية والمادية التي يصعب دمج التقنية في العملية  التصوير التجسيميعي المسؤولين بدور تقنية "قلة و

 التعليمية.

أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة التقنية إال إّنه من الممكن أن يتقبَّل الطالب والمعلمون تلك التكلفة مقابل الحصول على 

تكوين وجهات نظر واقعية ومقنعة للمواد الدراسية، ووضع الصور المجسمة في متناول يد المدرس،  بعض المميزات ومنها:

 (. (Pradeem & Ashu, 2015 وتأمين بيئًة من التفاعل الجاذب والفاعل بين المعلم وطالبه 

رها قليًلا، حيث إّن ويرى الباحثان أن هذه التحديات كانت في السابق مؤثرة، أما في الوقت الحاضر فقد أصبح تأثي

اإلنترنت في الوقت الحاضر متاح للجميع وبسرعه فائقة، وكذلك فإن استخدام هذه التقنية أصبح غير مكلف في يومنا هذا، 

األمر الذي يهّيئ للطلبة مشاهدة الصور بشكل ممتع، مع  توفير الوقت والجهد، وشعورهم بالرغبة في رؤية المجسمات في 

 العلوم.
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يقوم على  الجامعات األرنيةوفي ضوء ما يشير إليه االدب التربوي في مجال التعلم والتعليم إلى أن النظام التعليمي في 

األسلوب التقليدي المتضمن تقديم المعلومة للطلبة بالتلقين دون استثارة تفكيرهم وتأمل المعلومات المقدمة لهم، خاصة أننا 

تفكيًرا تأملًيا في المشكالت والخبرات التي تواجه الطلبة في حياتهم، ويتطلب تحسين  في عصر التكنولوجيا، وهذا يقتضي

نوعية التفكير وقدراته بين الطلبة على جميع مستويات التعليم؛ ألن كلما زادت قدرة المتعلم على التفكير بطريقة صحيحة 

 (.alsaidah, 2016وعلمية ومنطقية، كلما زارت قدرته على العمل بفاعلية في المجتمع )

 الرئيس اآلتي:السؤال في مثل مشكلة الدراسة توت

وقياس أثرها  أساسيات كرة السلةفي  (Holographyما أثر تصميم وحدة تعليمية بتقنية التصوير التجسيمي )

 تطبيق النموذج؟على 

 وللتحقق من سؤال الدراسة تم صياغة الفرضية التالية:

                                                                                               الدراسة ةفرضي

طلبة مساق تعليم ( بين المتوسطين الحسابيين ألداء  α= 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 لتعليم )بتقنية التصوير التجسيميعزى لطريقة ات تطبيق النموذجفي مجموعتي الدراسة على اختبار كرة السلة 

HOLOGRAPHY)  ،) االعتيادية(.والطريقة 

 أهمّية الدراسة 

 تتبع أهمية هذه الدراسة من جانبين:

يتوقع من هذه الدراسة تصميم وحدة تعليمية قائمة على تقنية التصوير التجسيمي، بهدف اإلسهام  : الجانب النظري:أواًل 

من جامعة اليرموك في  أعضاء الهيئة التعليميةفي عملية التجديد والتنويع في طريقة التعلم والتعليم التي يستخدمها 

في  يدية في التعليم، وُتسِهم أيضا في سّد النقصخالل تقنية تكنولوجيه تثير اهتمامهم في مراجعة الممارسات التقل

في الدراسات والبحوث العربية بشكل  التصوير التجسيميإثراء التعليم من خالل تقنية في الدراسات العربية، واإلسهام 

عام وفي األردن بشكل خاص، حيث لم يأخذ الموضوع حّقه بشكل مناسب في الدراسات والبحوث العربية في حدود علم 

 .كرة السلة الباحثان في مناهج وأساليب تدريس

مساق في تخطيط  ات تعليم كرة سلةساقمخّططي مهذه الدراسة فتتمّثل الدراسة في أنها ستساعد  ثانًيا: الجانب العملّي:

تعتمد على تقنية  المساقاتوإعداد وحدات دراسية من قبل مطوِّري  التصوير التجسيميفي ضوء تقنية كرة السلة 

 التصوير التجسيميوفق مدخل تقنية  كرة السلةإلى ضرورة تدريس  أعضاء هيئات التعليم،  وتوجيه التصوير التجسيمي

 من أجل تنمية قدرات الطلبة العلمية والعقلية.

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

حزمة من الموجات الضوئية  بواسطة: تصويٌر مجّسم ثالثي األبعاد بدرجة عالية جدًّا من الدقة والوضوح، الهولوغرافياتقنية 

قامت األداة  ذيت الضوئية بنقل بيانات الجسم الالتي تصطدم بالجسم المراد تصويره وتقوم بتخطيطه، ثم تقوم الموجا

  .(Universal Holography, 2009) بتخطيطه عن التخطيط ثالثي األبعاد

ثالثي األبعاد، بحيث يتم نقل هذا التصوير ثالثي األبعاد أمام الطالب نقًلا يستطيع المتعلم من  تصوير :بأنها وتعرف إجرائيًّا

تم تحويل المادة التعليمية )الوراثة( للصف الثامن إلى قد و .ولكن ال يستطيع لمسها ،نها أمامهخالله رؤية الصورة كأ

 ضوء على شكل صورة ثالثية األبعاد.
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 السابقةالدراسات  :(1جدول )ال

 النتائج عينةال هدفال الدراسة

Li, & Li, . (

)2018 
استكشاف إمكانيات وأساليب تقنية 

اإلسقاط الهولوغرافي ثالثية األبعاد 

المدمجة في تطبيقات األلعاب 

 Fromالمحمولة لشركة الحالة "

The Bench S.Lتقع في إلدا ". ،

 إسبانيا.

تمت مقابلة مالك شركة 

البيانات الحالة لجمع 

التجريبية من أجل 

تحديد متطلبات العمل 

في سوق تطبيقات ألعاب 

 الهاتف المحمول.

يشير البحث إلى أنه يمكن دمج تقنية اإلسقاط 

الهولوجرافي ثالثي األبعاد في تطبيق ألعاب الهاتف 

مع الدعم الفني الالزم ، والذي يخضع حالًيا للتطوير 

االفتراضي المستمر من خالل النظر إلى الواقع 

واتجاه الواقع المعزز. بالنسبة لشركة الحالة ، يمكن 

استخدام هذه التقنية البتكار تطبيقات ألعاب الهاتف 

المحمول وتطويرها ، مما يساعد شركة الحالة على 

 زيادة جاذبيتها وجذب انتباه المستخدمين. حاليا،

(Ghuloum, 

2010) 

 التصوير التجسيميفهم أهمية تقنية 

تنا وفي بيئة التعلم والتعليم في حيا

بشكل خاص، وتحديد نقاط القوة 

 والضعف للتقنية بوصفها أداًة تعليمّيةً 

( معلم يعملون 400)

في مختلف مستويات 

التعليم في المملكة 

 المتحدة

 التصوير التجسيميالحواجز التي تواجه تقنية 

تتمّثل في كونها مكلفة، وتحتاج إلى إنترنت عالي 

%( من المستطلعين 60.8أّكد  ) السرعة، وقد

بوصفها أداًة تعليمّيًة  التصوير التجسيميأهمية 

%( أنها ستكون أداة 45.5فاعلة للمعلمين، ورأى )

 تعليمية فاعلة مستقبًلا

عبداّلرحيم 

(2012) 

أثر التفاعل بين نمط عرض الرسومات 

ثالثية األبعاد وأسلوب التحكم فيها في 

ة على برامج الكمبيوتر التعليمي

وتصويب التصورات الخطأ  التحصيل

ة في مقرر األحياء للمفاهيم العلمي

 الثانوية في مصر لطالب المرحلة

( طالًبا ضمن 50)

مجموعتين تجريبية 

 وضابطة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي 

درجات المجموعتين التجريبيتين في التحصيل 

المحتوى من المعرفي للمفاهيم العلمية عند تقديم 

خالل برامج الكمبيوتر التعليمية متعددة الوسائل 

 القائمة على الرسومات الثالثية األبعاد

(Ahmad, et al, 

2015) 
طرح طرائق مبتكرة، كالتصوير 

المجّسم يمكن تطبيقها في التعليم، 

ومعرفة مدى قبول التصوير المجسم 

 في التعليم بين كليات التربية النيجيرية

م يتوّزعون ( معّل100)

( مؤسسة 12على )

 تعليمية في نيجيريا

التصوير المجسم يمكن توظيفه في التعليم، وأّن 

ثّمَة عالقة إيجابية بين التصوير المجسم وتعزيز 

 التصوير التجسيميالتعليم والتعلم، وأن  تقنية 

يمكن أن تكون أداة مستقبلية في كل مساعي 

 البشرية.

وصالح  الفقي

 (2014وسعيد )

تطبيق التقنيات الثالثية األبعاد على 

تصميم الوسائط التعليمية لرفع 

 فاعليتها

زيادة تفاعلية الطالب مع المادة العلمية في وجود  ( من الطلبة500)

التقنيات الثالثية األبعاد، والوسائط التعليمية 

الرقمية، وأّن  الطالب يستخدمونها بشكل أفضل 

 من الكتب التقليدية

(Kalansooriya 

et al, 2015) 
تقييم مدى قابلية تطبيق تكنولوجيا 

بوصفها  التصوير التجسيميتقنية 

 ُمَحسًِّنا للتعلم عن بعد

( من فئات 50)

األكاديميين الجامعيين 

والمهنيين ذات العالقة 

بتكنولوجيا المعلومات 

 من سريالنكا

مهمة في التعليم،  التصوير التجسيميأّن تقنية 

التصوير على قابلية تقنية معّبرين عن رضاهم 

 في تحسين الفصول الدراسية. التجسيمي

(Golden ,

2016) 

التصوير تحديد ما إذا كان استخدام 

في العملية التعليمية يعمل  التجسيمي

 على زيادة نتائج التعلم للطلبة

( طالًبا من طالب 70)

السنة األولى في الطب 

في جامعة كيزر 

 األمريكية

معدل لنتائج المجموعة التجريبية زيادة طفيفة في ال

على نتائج المجموعة الضابطة، وأن معظم الطالب 

 يبحثون عن طرائق جديدة للتعلم

أثر استراتيجية وحدة مقترحة في  (2017زكي )

تدريس العلوم معززة بتكنولوجيا 

وأثرها في  التصوير التجسيمي

االستيعاب المفاهيمي وتنمية التفكير 

( طالبة من الصف 80)

 اإلعدادي في مصر

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي 

درجات المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة 

الضابطة في التطبيق البعدي واختبار التفكير 

 المنطقي ومقياس التنور التكنولوجي
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جيولوجي لدى المنطقي والتنور ال

 طالب الصف األول اإلعدادي

(Ahmad, 

2017) 

تدريب الطالب على مهارات التصور 

التصوير المكاني باستخدام هرم 

للطالب التي أعمارهم  التجسيمي

 ( سنوات10)

( فرًدا من طالب 50)

السنة الرابعة من مدرسة 

ذكور،  36محلية )

 إناث(14

تحّسًنا في مهارات التصور لدى الطالب عند 

ي، وأن هرم التصوير التجسيمياستخدام الهرم 

له تأثير إيجابي على مهارات  لتجسيميالتصوير ا

التصور للطالب، وأّن لديها القدرة على استخدامها 

 في الفصول الدراسية

 التعليق على الدراسات السابقة

 أوجه التشابه:

 شبه التجريبي.تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث المنهج حيث تم استخدام المنهج 

 أوجه االختالف:

 اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:

من حيث الهدف حيث هدفت الدراسات السابقة التعرف على تصميم وحدة تعليمية بتقنية التصوير التجسيمي 

(Holography في  )تطبيق النموذجوقياس أثرها على  المهارات األساسية كرة السلة 

طلبة مساقات كرة السلة في كلية التربية الرياضية في جامعة الحالية من حيث العينة المستخدمة حيث استخدمت الدراسة 

 ، حيث تم استخدام عينات مختلفة في الدراسات السابقة جميعها.اليرموك

 واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة:

 صياغة تساؤالت الدراسة وتحديد متغيراتها. .1

 للفئة المستهدفة في هذه الدراسة. المناسب الوحدة التعليمية واالختبارتصميم  .2

 التعرف على المنهج العلمي المناسب لهذه الدراسة. .3

 التعرف على كيفية اختيار عينة الدراسة. .4

 التعرف على األساليب اإلحصائية المناسبة التي يمكن استخدامها في هذه الدراسة. .5

 مناقشة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة. .6

 الية عن الدراسات السابقة:وتتميز الدراسة الح

 تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عدد من الجوانب منها:  

  ركزت هذه الدراسة على التعرف الى( تصميم وحدة تعليمية بتقنية التصوير التجسيميHolography في  ) المهارات

 تطبيق النموذج.وقياس أثرها على  األساسية كرة السلة

 الدراسة من وسط مختلف عن باقي الدراسات السابقة وعمل مقارنة بينهما. اختيار عينة 

  لرياضة كرة السلة وهذا ما ميزها عن باقي  التصوير التجسيميووحدة تعليمية لتقنية الفيديو  اختبارببناء  الباحثانقام

 .الدراسات

 منهج الدراسة

ُأجِرَيِت الدراسة الحالية ذات التصميم شبه التجريبي؛ ووفق تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة، حيث تم إخضاع 

الوحدة التعليمية  تعليمهاوحدة تعليمّية باستخدام تقنية التصوير التجسيمي، أّما المجموعة الضابطة فتّم لالمجموعة التجريبية 

 ذاتها بالطريقة االعتيادية.
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 أفراد الدراسة

( 190والبالغ عددهم )طلبة مساقات تعليم كرة السلة في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك تكّونت الدراسة من 

، كون مساقات تعليم كرة السلة( وتم تحديد عينة الدراسة قصديًا من 2020/2021طالًبا بحسب إحصاءاتها للعام الدراسي )

، وحددت إحداهما كلية، وتّم اختيار شعبتين بالطريقة العشوائية من بين الشعب المتوافرة بالكليةلالباحثان ُيدرِّس في هذه ا

 ( طالًبا. 30( طالًبا، واألخرى مجموعة ضابطة طالبها )30) لتكوَن مجموعة تجريبية وعدد طالبها

 الوحدة التعليمية 

في في  لتطبيق النموذج تصوير التجسيميالتعليمية الالزمة لتنفيذ هذه الدراسة باستخدام تقنية ال الوحدةتم إعداد 

 ، وذلك حسب الخطوات اآلتية:المهارات األساسية لكرة السلة

 ا لتقنية الهولوغرام:محتوى الوحدة التعليمية وفًق -1

، لذا رأى الباحث أن الوحدة التعليمية على الموضوعات المقررة تطبيق النموذجمي أهمية في ييمثل اختيار المحتوى التعل

الخطة الدراسية المقررة لتدريس كرة السلة في كلية التربية الرياضية في جامعة على عينة الدراسة، وتأتي حسب تسلسلها في 

 .( يوضح ذلك2، والجدول )اليرموك

 التعليمية وفقا لتقنية الهولوغراممحتوى الوحدة : (2) جدولال                     

 عدد الحصص عنوانها الوحدة التعليمية

 2 التنطيط الدرس األول

 2 التمرير الدرس الثاني

 2 التصويب من الثبات الدرس الثالث

 2 المهاري للمهارات ككل األداة الدرس الرابع

 بيق الوحدة التعليمية:طفي ت لطالبدور ا -2

، باستثمار قدراته وتحقيق تطبيق نموذج المهارة بشكل فعالالذي يهدف إلى  ةمييالتعل الوحدةدور مهم وفعال في  للطالب

 في هذه الدراسة األدوار اآلتية في تنفيذه للوحدة: طالبالشعور باإلنجاز والرضا عن النفس ومن المؤمل أن يؤدي ال

 .درس. تنظيم خبراته ليمارس أنشطة تعلمية قائمة على التشويق بمساعدة الم1

 . يتسم بالحيوية والنشاط والفاعلية والتعاون.                                          3. يشارك وينفذ بشكل نشط.2

 . يظهر الحماس بكل نشاط ومفهوم جديد.4

 في تطبيق الوحدة التعليمية: درسدور الم -3

تطبيق نموذج المهارات األساسية ا لتقنية الهولوغرام الذي يهدف إلى الذي ينفذ الوحدة التعليمية وفًق درسيتوقع من الم

 لتطبيق الوحدة: مل على ما يأتي من خالل تنفيذهيع، أن بكرة السلة بشكل نموذجي

 .لهم مإعداد البيئة المالئمة وبناء األنشطة وفق المرحلة العمرية والنمائية التي تناسب احتياجات الطلبة بناًء على مالحظاته -

 لديه الرغبة في تجربة طرق مختلفة لحل المشكلة وتستخدم طرق تقويم مناسبة. ُيكون -

 اآلخرين. طالبالطلبة على تقبل أفكار ومشاعر ال ةساعدم -

 التي ستقدم بتقنية الهولوغرام. للمهاراتبالتحضير والتخطيط المسبق  قيامه -

 جو تعاوني تتنامى فيه حقوق الطلبة والتعبير عن أرائهم وذاتهم.دور القدوة من خالل تقبل أفكار اآلخرين في  ممارسة -

اإلشراف والمراقبة ومالحظة سلوك الطلبة ونموهم واكتشاف حاجاتهم من خالل عالقة قائمة على الحب واالحترام بين  -

 والطالب. درسالم

  قال من مستوى إلى آخر تبًعا لميولهم وتطورهم.ويراعي مستوياتهم المختلفة وتهيئهم لالنت طلبةالفروق الفردية بين ال مراعاة -
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 صدق الوحدة التعليمية

بصورته األولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في  اتم التحقق من صدق تصميم الوحدة التعليمية بعرضه

، ومتخصصين في القياس والتقويم من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك، إضافًة إلى كرة السلةمناهج وأساليب تدريس 

راء المحكمين واقتراحاتهم تم إجراء التعديالت المناسبة، وكان التغيير في بعض الصياغات آعدد من المشرفين. وبنًاء على 

 اللغوية، وبعض التوضيحات اإلضافية.

 أداة الدراسة 

(، لبناء أداة الدراسة، 2020لدراسة بالرجوع إلى االدب التربوي والدراسات السابقة كدراسة )الخطاطبة، تم إعداد أداة ا

 اختبار تطبيق النموذج في المهارات األساسية بكرة السلة.

 صدق بناء األختبار

بصورته األولية على مجموعة من  ابعرضه اختبار تطبيق النموذج في المهارات األساسية بكرة السلةتم التحقق من صدق 

، ومتخصصين في القياس والتقويم من أعضاء هيئة التدريس في كرة السلةالمحكمين المتخصصين في مناهج وأساليب تدريس 

راء المحكمين واقتراحاتهم تم إجراء التعديالت المناسبة، وكان آوبنًاء على  ،جامعة اليرموك، إضافًة إلى عدد من المشرفين

 ر في بعض الصياغات اللغوية، وبعض التوضيحات اإلضافية.التغيي

 ثبات االختبار

على عينة استطالعية من مجتمع  هقيطبتم التحقق من ثبات اختبار تطبيق النموذج في المهارات األساسية بكرة السلة بت

هم في أفراد المجموعتين التجريبية من كلية التربية الرياضية لم يتم اختيار( طالب 30من ) كونتالدراسة خارج عينة الدراسة ت

( يبين معامل االتساق الداخلي وفق 3حسب معادلة كرونباخ ألفا، والجدول ) ، باستخدام طريقة االتساق الداخليوالضابطة

 معادلة كرونباخ ألفا لالختبار ككل، واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.

 اختبار تطبيق النموذج في المهارات األساسية بكرة السلةمعامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة : (3الجدول )

 االتساق الداخلي تطبيق النموذج في المهارات األساسية بكرة السلة

 0.814 التنطيط

 0.783 التمرير

 0.779 التصويب من الثبات

 0.831 المهاري للمهارات ككل األداة

 القبليتطبيق النموذج تكافؤ مجموعتي الدراسة في اختبار 

للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة في االختبار القبلي، ُحِسَب المتوسطان الحسابيان، واالنحرافان المعياريان، ألداء 

جسيمي، االعتيادية(، وفًقا للوحدة التعليمية )تقنية التصوير الت تطبيق النموذجعينة الدراسة القبلي على فقبرات اختبار 

 ( يبيِّن ذلك.4والجدول )

وفًقا  تطبيق النموذجالمتوسطان الحسابيان، واالنحرافان المعياريان" ألداء عينة الدراسة القبلي على اختبار : (4الجدول )

 لطريقة التعليم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة

 3.922 10.0 التجريبية

 3.720 9.57 االعتيادية
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تطبيق ( وجود فرق ظاهرّي بين المتوسطين الحسابيين ألداء عينة الدراسة القبلي على اختبار 4يتبّيُن من الجدول )

 t-testوفًقا لطريقة التعليم؛ ولمعرفة الداللة اإلحصائية للفرق الظاهرّي؛ استخدم اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين ) النموذج

for Two Independent Test ،)( 5كما هو مبيَّن في الجدول.) 

نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين لمقارنة المتوسطين الحسابيين ألداء عينة الدراسة القبلي على اختبار  : (5الجدول )

 ، وفًقا لطريقة التعليمتطبيق النموذج

اإلحصائيةالداللة  درجات الحرية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة  

 التجريبية

االعتيادية   

10.00 
9.75 

3.922 
3.720 0.439 58 0.662 

( وهي 0.662( بداللة إحصائية )0.439بلغت ) لطريقة التعليم( نلحظ أن قيمة )ت( 5وبالنظر إلى النتائج في الجدول )

(، مّما يدل على عدم وجود فرق داّل إحصائيًّا في أداء مجموعتي الدراسة α  =0.05الداللة إحصائية ) أكبر من مستوى

، تطبيق النموذج؛ بمعنى تكافؤ )تحقق الضبط التجريبي ( مجموعتي الدراسة على اختبار تطبيق النموذجالقبلي على اختبار 

 .(ANCOVA)ولمزيد من الضبط اإلحصائي استخدم تحليل التباين المصاحب 

 الدراسة متغيرات

  اشتملت الدراسة على عدد من المتغيرات والتي يمكن تصنيفها على النحو اآلتي:

  فئتانولها الوحدة التعليمية المتغيرات المستقلة: وتتألف من متغير مستقل واحد وهو: 

  الوحدة التعليمية الصمصمة بتقنية التصوير التجسيمي(Holography). 

 االعتيادية. الوحدة التعليمية 

 ووه المتغير التابع: 

 تطبيق النموذج. 

 تصميم الدراسة

للدراسة متغير مستقل واحد، لذا فإن تصميم الدراسة هو تصميم شبه تجريبي من نوع التصميم القائم على وجود 

 مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة وقياس قبلي وقياس بعدي، ويمكن تمثيل عناصر تصميم الدراسة كما يلي:

1. EG: O1  X1 O1  

2. CG: O1 O2 O3 -- O1 O2 O3 

 حيث:

EG وخضعت الختبار قبلي تصوير التجسيميباستخدام تقنية ال تم تطبيق عليهمالذين  الطلبة: المجموعة التجريبية من ،

 ذاتها. المهاراتوبعدي في تطبيق نموذج المهارات األساسية في كرة السلة للكشف عن 

CG الطريقة التقليدية، وخضعت الختبار قبلي للكشف عن  تطبيق عليهم باستخدامتم والذين  الطلبة: المجموعة الضابطة من

 ذاتها. المهاراتوبعدي في تطبيق نموذج المهارات األساسية في كرة السلة 

 المعالجة اإلحصائية

المعيارية وتم احتساب المتوسطات اإلحصائية واالنحرافات  (SPSS)تم استخدام الرزم اإلحصائية للعلوم التربوية 

تصميم وحدة الدراسة، ومن ثم استخدام التحليالت اإلحصائية المناسبة للدراسة لبيان  اةللقياسين القبلي والبعدي على أد

تطبيق وقياس أثرها على  المهارات األساسية كرة السلةفي ( Holographyتعليمية بتقنية التصوير التجسيمي )

 النموذج.
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(  في Holographyأثر تصميم وحدة تعليمية بتقنية التصوير التجسيمي ) عرض نتائج السؤال األول: ما

 تطبيق النموذج؟وقياس أثرها على  أساسيات كرة السلة

وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية اآلتية: " ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(0.05 =α  بين المتوسطين الحسابيين ألداء )تطبيق في مجموعتي الدراسة على اختبار مساق تعليم كرة السلة  طلبة

 (، االعتيادية(.  (HOLOGRAPHY)المصممة بتقنية التصوير التجسيمي  التعليم ُيعزى لطريقة النموذج

لإلجابة عن هذا السؤال، والتحقق من فرضيته المصاحبة، حسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء 

)تقنية التصوير التجسيمي، االعتيادية(،  التعليمبشكل كلي، وفًقا لطريقة  تطبيق النموذجعينة الدراسة القبلي والبعدي في اختبار 

 (.6وذلك كما هو مبين في الجدول )

لقياسين القبلي والبعدي ا المهارات االساسية بكرة السلة فيالختبار  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (6جدول )ال

 ، االعتيادية(التصوير التجسيمييقة التعليم )تقنية تبعًا لطر

 

 طريقة التعليم

 البعدي األداة القبلي األداة

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 1.710 25.20 3.922 10.00 تقنية التصوير التجسيمي
 3.264 10.63 3.720 9.57 االعتيادية

( وجود فرق ظاهري بين المتوسط الحسابي القبلي والبعدي ألداء طالب المجموعة التجريبية التي 6يتضح من الجدول )

ووجود فروق ظاهرية بين المتوسط الحسابي البعدي لطريقة التعليم )تقنية التصوير درست بتقنية التصوير التجسيمي، 

 ، االعتيادية( بين مجموعتي الدراسة. التجسيمي

 One)ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية ذات داللة إحصائية، تم استخدام تحليل التباين األحادي المصاحب 

way ANCOVA) بعد  لطريقة التعليم )تقنية التصوير التجسيمي، االعتيادية( وفًقا تطبيق النموذجبار للقياس البعدي الخت

 ( 7تحييد أثر القياس القبلي لديهم، وفيما يلي عرض لهذه النتائج كما هو مبين في الجدول )

 تطبيق النموذجالختبار  للقياس البعدي( One way ANCOVA)  نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب :(7جدول )ال

 بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم. ، االعتيادية(التصوير التجسيمي)تقنية لطريقة التعليم  وفقا

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 قيمة
 ف

مستوى 
 الداللة

مربع إيتا 
2η 

 .100 .015 6.300 39.191 1 39.191 القبلي
 898. 000. 503.456 3131.812 1 3131.812 المجموعة

    6.221 57 354.576 الخطأ

     59 3576.583 الكلي

 تطبيق النموذج( على اختبار α  =0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )7يتضح من الجدول )

(، وهي قيمة دالة 0.000( بداللة إحصائية مقدارها )503.456، فقد بلغت قيمة )ف( ) للمجموعة )تجريبية، ضابطة( وفقا

 تعزى لطريقة التعليم بتقنية التصوير التجسيمي. تنمية المهارات األساسية في كرة السبلةفي إحصائيًا، مما يعني وجود أثر 

%( 89.8نسبته )( ما 2ηكان كبيرًا؛ فقد َفسرت قيمة مربع أيتا ) تطبيق النموذج( أن حجم أثر 5كما يتضح من الجدول )

لبة مساقات تعليم كرة لدى ط تنمية المهارات األساسية في كرة السلةمن التباين الُمفسر )المتنبئ به( في المتغير التابع وهو 

 تعزى لطريقة التعليم بتقنية التصوير التجسيمي.السلة 

، وذلك للمجموعةولتحديد لصالح من تعزى الفروق، تم استخراج المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لها وفقا 

 (.8كما هو مبين في الجدول )
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التصوير )تقنية  وفقا لطريقة التعليمككل لتطبيق النموذج لالمتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري  :(8) جدولال

 االعتيادية( التجسيمي،

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل طريقة التعليم االختبار

 
(تطبيق النموذج)  

التصوير التجسيميتقنية   25.153 0.456 

 0.456 10.680 االعتيادية

الذين تعرضوا لطريقة التعليم بواسطة تقنية التصوير  لبة( إلى أّن الفروق كانت لصالح الط8تشير النتائج في الجدول )

 مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة. التجسيمي

وجذب انتباهه للدرس، وتثبيت المادة  لبةوقد يعزى ذلك إلى أن استخدام تقنية التصوير التجسيمي زادت من تشويق الط

، وتعمل على تنمية جوانب الذكاء، وأن عرض المواضيع سهلت عملية الفهم لدى الطلبة، وساعدتهم على مفي ذهنهالعملية 

لما تتطلب من انتباه ومتابعة وتنبؤ، كما قد يعزى ذلك إلى تعليم الطلبة من خالل الوحدة  المهارات األساسية العمليةاستيعاب 

التي تعد أكثر فاعلية  تطبيق المهارات األساسية بشكل ممتازبلوغ مرحلة التعليمية المصممة بتقنية التصوير التجسيمي تسعى ل

ول أهمية المواضيع، وربطها بواقع حياتهم حمن الحقائق بشكل مجزأ وتساعدهم على تكوين الصورة الكلية، وتبني انطباعات 

 العالميين.بعرض مجموعة من الفيديوهات لبعض الالعبين  من خالل تقديم أمثلة مرتبطة بهذا الواقع

يساعد في تكوين صور توضيحية ثالثية األبعاد  التصوير التجسيميويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أن استخدام تقنية 

، كما ان استخدام بالمهاراتالصور الخاصة  لبة، من خالل التخلص من الحالة التقليدية التي يشاهد فيها الطالمهاراتحول 

من القدرة على إدراك المعاني من خالل ترجمتها من صورة إلى أخرى،  الطلبةليم تمكن في التع التصوير التجسيميتقنية 

وتفسيرها وشرحها والتنبؤ من خاللها بنتائج وأثار معينة بناء على المسارات واالتجاهات المتضمنة في هذه األفكار، ووضوح 

 ، األفكار وتطبيقها في مواقف جديدة، وتصوير المشكلة وحلها بطرق مختلفة

التصوير (، حيث أن هذه الدراسة أشارت إلى فاعلية التعليم بتكنولوجيا 2017وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة زكي )

( التي هدفت إلى معرفة أثر 2018اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة سالم وفرهود )في االستيعاب المفاهيمي، و التجسيمي

وأثره على تنمية بعض المفاهيم االجتماعية وبقاء  التصوير التجسيمي( في تقنية -عدب -أثناء –تقديم التوجيه )قبل توقيت 

درجات المجموعات الثالثة لصالح التطبيق وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي ، والتي أظهرت التعلم لدى أطفال الروضة

في تنمية استيعاب  التصوير التجسيميالبعدي يرجع إلى أثر األساسي الختالف توقيت تقديم توجيه )قبل، أثناء، بعد( في فيلم 

 المفاهيم االجتماعية.

مقترحة في تدريس العلوم أثر استراتيجية وحدة ( التي هدفت لمعرفة 2017واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة زكي )

وأثرها على االستيعاب المفاهيمي وتنمية التفكير المنطقي والتنور الجيولوجي لدى طالب  التصوير التجسيميمعززة بتكنولوجيا 

، والتي أشارت إلى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية وأفراد الصف األول اإلعدادي

 واختبار التفكير المنطقي، ومقياس التنور التكنولوجي.الضابطة في التطبيق البعدي لالستيعاب المفاهيمي،  المجموعة

 التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة يوصى فيما يأتي:

 لدى  كرة السلةعلى استخدام طريقة التعليم بتقنية التصوير التجسيمي عند تنمية مهارات  أعضاء الهيئات التدريسية حث

 الدقة في تطبيق النموذججميع لكي تساعدهم على زيادة الالعمل على تطبيق تقنية التصوير التجسيمي من قبل الطلبة، و

 .لدى الطلبة

  على عينة مختلفة عن العينة التي  متقدمة في كرة السلةإجراء دراسات لتطبيق تقنية التصوير التجسيمي لتنمية مهارات

 مختلفة. لمساقاتم وحدة تعليمية أخرى استخدمتها الدراسة، وتصمي
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Designing an Educational Unit Using Holography Technology in      
BasketBall Skllis and Measuring its Conceptual understanding 

 
 

Sa’ad Mohammad Bani Hani and Hassan Fathi Klaib   

Faculty of Physical Education, Yarmouk University, Irbid, Jordan 

 

Abstract 

The study aimed to design an educational unit with Holography technology in the basics of 

basketball and measure its impact on the application of the model. To achieve the objectives of the study, 

a model application test was prepared through the use of a quasi-experimental design; According to the 

design of the experimental and control groups, where the experimental group was subjected to an 

educational unit using holographic technology, while the control group was taught the same educational 

unit in the usual way, the study sample that was chosen by the intentional method consisted of (60) 

students from the Faculty of Physical Education at Yarmouk University Basketball students. The study 

sample was randomly distributed into two groups: an experimental group consisting of (30) students 

who were taught using the Holography technique, and a control group consisting of (30) students who 

were taught using the usual method. The results of the study showed a statistically significant difference 

in the overall performance of the students of the two groups. In testing the application of the model, and 

in favor of the performance of the students of the experimental group who studied the educational unit 

of holographic technology, the researchers recommended the necessity of urging faculty members to 

use the method of teaching with holographic imaging technology when developing students’ basketball 

skills. 

Keywords: Holography technique, basic skills, basketball, modeling 
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spent less time watching TV and that TV viewing is not the most common type of sedentary activity. 
In a cross-sectional study, TV viewing time was not correlated with total SB time, although TV 
viewing was the predominant sedentary activity (45.4% of the total sitting time), followed by 
computer use (22.7%). These findings suggest that TV viewing is associated with a distinct 
demographic and lifestyle profile (Andrade Gómez et al., 2017). Earlier studies have suggested that 
different sedentary activities may have different effects on health. TV viewing and other sedentary 
activities, such as listening or talking while sitting and sitting around, may be more harmful to the 
health than activities, such as computer use and reading books (Kikuchi et al., 2014). Moreover, TV 
viewing time is associated with cardio-metabolic biomarkers, poor cognitive performance and all-
cause mortality, while other sedentary activities, such as time seated at the computer, reading or 
commuting are not (Basterra-Gortari et al., 2014; Kesse-Guyot et al., 2012; Pulsford et al., 2013).  

mong 
Saudi youth is 7.1 h/day; 85.1% of Saudi youth spend more than 2 h/day in sedentary activities; and 
more than half of them (58.4%) sit for more than 7 h/day. Evidence strongly indicates that SB should 
be considered a health risk factor independent of PA time (Koster et al., 2012; Owen et al., 2010a; 
Proper et al., 2011; Thorp et al., 2011; Tremblay et al., 2010). Recent findings from a meta-analysis 
examining the relationships between daily sitting time and all -cause mortality revealed that sitting for 
more than 7 h/day is associated with increased mortality risk (Chau et al., 2013). Another meta-
analysis of 13 studies reported an increased risk of all -cause mortality among adults spending four or 
more hours per day engaged in SB (Ekelund et al., 2016). 

Conclusion 

SB was evident in this group of Saudi youth who spent significant portions of time engaged in SB. 
These findings also indicate that electronic gaming is the predominant SB-related activity, followed by TV 
viewing, among Saudi youth. Based on these findings, a national program aimed at reducing SB among 
adolescents in Saudi Arabia is recommended. Moreover, adult populations should be educated regarding 
SB and the associated health consequences. Finally, various strategies should be implemented and 

 lives to reduce the total amount and interrupt bouts of SB.
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4- Statistical Analysis 

Data was analyzed using the statistical software package SPSS, version 21. Descriptive statistics 
was presented as mean values and standard deviation values (SD). 

Results 

The main finding indicates that the total amount of time that Saudi youth spend engaged in SB is 
421.7 ± 217.8 min/day (Table 1). The results showed, moreover, that electronic gaming was the 
predominant SB (169.7 ± 161.9 min/day) among Saudi youth. Table 1 also indicates that the majority 
of Saudi youth sat for 2 h/day or more (85.1%). The results also indicate that 58.4% of Saudi youth 
spend more than 7 h/day engaged in SB (Table 2). 

Table 2. SB of Saudi youth and percentage of SB based on two different cut-off points 
Variables  Results  
Watching TV (min/day) 127.4 ± 109.8 
Electronic gaming (min/day) 169.7 ± 161.9 
Internet use (min/day) 124.6 ± 125.5 
Total sedentary time (min/day) 421.7 ± 271.8 

 85.1 
Sitting < 2 h/day (%) 14.9 

 58.4 
Sitting time < 7 h/day (%) 41.6 

Discussion 

and show that young Saudi males are at high risk of prolonged sitting. Worldwide, key concerns 
regarding the amount of time spent in sedentary activities have already been articulated, leading to the 
publication of guidelines and recommendations suggesting that screen time should not exceed two 
hours per day (AAP, 2001). The vast majority of the Saudi youth (85.1%) who participated in the 
present study did not meet the SB recommendations with respect to daily screen time.  

The prevalence of SB among Saudi adolescents found in a similar study was remarkably high (Al-
Hazzaa, H.M., 2011). That study was conducted in three different Saudi cities (Al-Khobar, Jeddah and 
Riyadh) and found that 84% of Saudi youth spent longer than two hours per day watching TV and 
using computers. Another similar study conducted among Saudi adolescents (11 19 years) in the city 
of Abha found that more than one-third of the students (38%) spent more than three hours daily 
watching TV (Awadalla et al., 2014). Collectively, Saudi adolescents do not meet the recommended 
screen time guidelines of two hours or less per day. Worldwide, the prevalence of daily screen time of 
two hours or more among adolescents ranged from 34% to 66% (Cui et al., 2011; Fulton et al., 2009; 
Hamar et al., 2010; Loucaides, Jago and Theophanous, 2011; Patriarca et al., 2009). The prevalence 
rate of SB among Saudi youth clearly exceeds that of their international peers.  

Interestingly, electronic gaming is the predominant SB (2.8 h/day) activity among Saudi youth 
and not TV viewing (2.1 h/day). Previously, TV viewing was the predominant SB and the most 
commonly used factor for measuring SB (Ford, 2012). Accumulating evidence also indicates adverse 
associations between TV viewing time and several cardiovascular risk factors, such as metabolic 
syndrome and obesity, abnormal glucose metabolism and type-2 diabetes (Dunstan et al., 2007; 
Dunstan et al., 2005; Fb et al., 2003; Wijndaele et al., 2007). Moreover, in cross-sectional studies 
conducted among both adults and children, TV viewing time was found to be the predominant leisure -
time SB activity that may contribute to overweight status and obesity (Owen et al., 2000). In a cross-
sectional study, TV viewing time was also associated with cardio-metabolic biomarkers in an Asian 
population, while computer use and reading time were not (Nang et al., 2013). For this reason, current 
guidelines recommend that TVs and other recreational screen-based devices be removed from 
bedrooms and absent during meal times (Barnett et al., 2018). Our study showed that Saudi youth 
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minutes of light- or moderate-intensity walking every 20 minutes was shown to lower postprandial 
glucose and insulin levels, indicating that adults should be encouraged to reduce their daily total 
sedentary time (Dunstan et al., 2012). 

Previous studies conducted in Saudi Arabia have failed to clearly distinguish between physical 
inactivity and SB (Al-Nozha et al., 2007; Aljuhani and Sandercock, 2019; Almutairi et al., 2018; 
Awadalla et al., 2014; Khalaf et al., 2013; Samara et al., 2015; Yahia et al., 2016; Zaidi, 2020). 
Although a number of studies on SB have been conducted in Saudi Arabia (Al-Hazzaa and Albawardi, 
2019; Al-Nuaim et al., 2012; Albawardi et al., 2017; AlQuaiz et al., 2019; Mabry et al., 2016), further 
research is necessary to capture the nature of SB among the youth, particularly with respect to 
recreational screen-based devices (Barnett et al., 2018). More studies are also required to determine 
the most prevalent SB activities among Saudi youth. Therefore, the aim of this study was to assess SB 
prevalence and to determine the most prevalent SB activities among Saudi youth. 

Methods  

1- Participants 

The participants were male students enrolled in secondary and high schools in the King Saud 
Educational Complex in Riyadh, the capital of Saudi Arabia, in the academic year 2017/2018       
(Table 1).  

Table 1. Characteristics of Saudi youth 
Variables  Results (Mean ± SD) 
Age (years) 16.1 ± 1.4 
Weight

 
(kg) 57.6 ± 17.2 

Height (cm) 166.6 ± 8.2 

BMI (kg/m
2
) 20.6 ± 5.5 

2- Study Procedure 

One hundred students were selected from a public school. Two classes from each educational 
level were randomly chosen in the selected school. The study protocol and procedures conformed to 

parents, explaining in detail the purpose of the study. Informed consent was obtained from the parents. 

measured to the nearest 100 g using a portable digital scale (Seca, Germany) and height was measured 
to the nearest 0.1 cm using a portable stadiometer (Seca, Germany).  

3- SB questionnaire 

A self-report SB questionnaire was used to assess the amount of time spent on sedentary 
activities. The questionnaire was previously shown to be valid and reliable for the assessment of PA 
and other lifestyle habits, including sedentary activities in youth aged 14 25 years (Al-Hazzaa and Al-
Ahmadi, 2003; Al-Hazzaa, H.M., 2011). Sedentary activities include watching television, playing 
electronic games, engagement in computer/Internet use  and total sedentary time. Sedentary time in 
total and engagement in each individual behavior were converted into hours and calculated for an 
average day (min/day). SB was categorized using a cut-off of 2 h according to the recommendations of 
the American Academy of Pediatrics (AAP, 2001), which recommends a limited total screen time of 
no more than two hours per day for youth (AAP, 2001; Reid Chassiakos et al., 2016). Moreover, the 
total SB per day reported by participants was divided into two categories. Participants who reported 

participants who reported engaging in SB < 7 h/day (< 420 min/day) were categorized as having low 
sitting time. The cut-off point of sitting time for mortality risk was suggested to be approximately 7 
h/day (ANPHA, 2014; Chau et al., 2013). 
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Abstract  

     The aim of the present study was to assess sedentary behavior (SB) among Saudi youth aged 15 18 years. A 
total of 100 Saudi youth (mean ± SD; age, 16.1 ± 1.4 years; body mass, 57.6 ± 17.2 kg; height, 166.6 ± 8.2 cm) 
participated in this study. A self-reported questionnaire was used to assess SB (time spent watching television 
(TV), playing electronic games and engagement in Internet use). The results showed that the mean (SD) total 
screen time among Saudi youth was 421.7 ± 271.8 (min/day). The proportion of Saudi youth who spent more 
than 2 h/day engaged in screen-based sedentary behavior was 85.1%. Electronic gaming was the predominant 

SB-related activity among Saudi youth (169.7 ±161.9 min/day), followed by watching TV (114.3 ± 92.2 
min/day) and using the Internet (124.6 ± 125.5 min/day). The present stud
high prevalence of SB among Saudi youth and show that young Saudi males are at high risk of prolonged sitting. 

Keywords: Physical activity, Physical inactivity, Sedentary activities, Hypokinetic diseases, Saudi Arabia. 

 

Introduction 

It is well known that reduced physical activity (PA) is among the leading causes of major non -
communicable diseases, such as cardiovascular disease, type-2 diabetes and various forms of cancer 
and that it contributes substantially to the global burden of disease, death, and disability (Hahn et al., 
1990; Mokdad et al., 2004). The World Health Organization (WHO) recommends that adults should 
accumulate 150 min of moderate or moderate-to-vigorous activities per week (WHO, 2010). Sedentary 
behavior (SB) is distinct from failure to engage in PA or to meet recommended levels of moderate -to-
vigorous PA (Hamilton et al., 2008; Tremblay et al., 2010): this should be defined as physical 
inactivity (SBR Network, 2012). SB, by contrast, is defined as a waking behavior characterized by an 
energy expenditure below 1.5 METs while in a sitting or reclining posture (SBR Network, 2012) . This 
definition is commonly applied 
accepted (Mansoubi et al., 2015; Network, 2012; Owen et al., 2010b; Pate, O'Neill Jr, Fau - Lobelo 
and Lobelo, 2008; Tremblay et al., 2010). Therefore, physical inactivity and SB are considered to be 
separate entities with distinct determinants and health consequences and evidence strongly suggests 
that SB should be considered a health risk factor independently of PA time  (Koster et al., 2012; Owen 
et al., 2010a; Proper et al., 2011; Thorp et al., 2011; Tremblay et al., 2010). Excessive sitting is 
associated with several adverse health conditions, including abnormal glucose tolerance and type-2 
diabetes, metabolic syndrome, obesity, cardiovascular disease and mortality (Katzmarzyk et al., 2009; 
Lee et al., 2011). Moreover, several epidemiological studies have identified a link between sedentary 
time and health risk (Inoue et al., 2008; Matthews et al., 2012; van der Ploeg et al., 2012). 
Independently of PA, watching television for two hours a day was re lated to increased risk of type-2 
diabetes and all-cause mortality of 20% and 13%, respectively (Grøntved and Hu, 2011). Sitting for 
more than 10 h per day, compared to sitting for less than 4 h per day, has been connected to poor body 
mass index (BMI) and waist circumference, systolic and diastolic blood pressure, non -fasting glucose 
levels, total cholesterol, HDL cholesterol and triglyceride levels (Chau et al., 2014). In a controlled 
trial study conducted among overweight/obese adults, the interruption of sitting time with just two 
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